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Javni razpisi
Otvoritev vodovodnega sistema Dobrna-Loka,
Lokovina, Klanc, Parož in Vinska Gora
Èistilna akcija
Dogodki
Koledar prireditev

PRIŠLA JE - pomlad, vsa sveža, mehka in mila.To je čas prebujanja narave, ko vse drhti in se nanovo rojeva. Letošnjo pomlad smo res
nestrpno čakali, ker nam je zima nasula obilo snega. Zaradi tega so se dela na investicijah v občini za krajši ustavila, zato pa sedaj
potekajo s polno paro.Veseli smo tudi novega odra v Kulturnem domu Dobrna, ki že služi svojemu namenu.
Pomlad je čas, ko počistimo najprej okoli svojih domov, nato pa sodelujemo še v skupni čistilni akciji in pokrbimo za lepšo okolico
kraja. Letos se bo tudi naša občina vključila v vseslovensko akcijo Očistimo Slovenijo v enem dnevu. O tem, prav tako pa tudi o drugih
aktivnostih in dogodkih, pišemo v tej pomladanski številki glasila Dobrčan. Želimo vam prijetno branje.
Zdenka Kumer

Nov oder v Kulturnem domu Dobrna
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BESEDA ŽUPANA

SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI
Vse kar živi in biva na tej naši Zemlji, ima svoj ustaljen življenjski tok in smisel. Narava
je z neverjetno, človeku mnogokrat nedoumljivo, natančnostjo in z do potankosti izdelanimi rešitvami vsem ustvarila pogoje in danosti za življenje na tem planetu. Rešitev
narave, da ves živi svet kot celota sam brezhibno funkcionira po njej lastnih zakonih,
je edinstvena. Ob vseh čudesih narave je uspel človek skozi evolucijo najbolje razviti
svoj um in s tem svoj čustveni, duhovni in materialni svet. Primerjalno z drugimi bitji
je to neverjetna prednost, ki je človeku prinesla današnji socialni, duhovni in kulturni
razvoj.Tako si je človek priboril nekakšno nadvlado nad ostalimi živimi bitji in domišlja
si, da tudi nad materjo Zemljo.
Nasprotno od drugih bitij na Zemlji ter njihovega sožitja z zakoni narave je človek
skozi zgodovino mnogokrat dokazal, da ne razume svojega poslanstva, da svojih prednosti ne obvladuje dovolj in jih ne usmerja k plemenitemu ravnanju in vrednotam za
dobrobit življenja na svojem planetu. Brezobzirni tekmovalni duh človeka sodobnega
časa ustvarja družbena okolja in materialne dobrine, ki v marsičem močno presegajo
njegove potrebe. Veliko onesnaževanje planeta, nespoštljiv odnos do narave, mnoge vojne, ki jih je človek »zanetil« v
svoji zgodovini, so terjale na desetine milijonov žrtev nedolžnih ljudi; ustvaril je svet lakomnosti, nevoščljivosti, sovraštva
in drugih človeških slabosti, ki jih ostali živi svet ne pozna; ustvaril je svet nebrzdanega potrošništva in neenakih možnosti za vse ljudi itd. A na srečo je človeštvo izoblikovalo tudi svet vrednot, ki usmerjajo k dobremu v vseh pomenih
besede. Človek je za preživetje ustvaril svoj razmeroma kompliciran svet, ki ga sam težko razume in mnogokrat še težje
obvladuje, medtem ko se vse drugo življenje okoli nas odvija po trdih, a poštenih zakonih narave, po zakonih preživetja,
obstoja in nadaljevanja vrste. In kaj drugega počnemo ljudje, če ne tudi in predvsem to, le mnogo, mnogo bolj zapleteno
mora biti.
Spoštovane občanke in občani, sam sem vesel in ponosen, da znamo in zmoremo skupaj ustvarjati vsem prijazna, tolerantna življenjska okolja, da se zavedamo pomembnosti odnosa do našega prostora in soljudi, da skupaj ustvarjamo svet
vrednot, kjer je vredno živeti in udejanjati svoje cilje, ustvarjati dom, družino; ohranjati kulturo, domovino, kjer je lepo
biti sosed, prijatelj, turist ali samo naključni znanec. Hvala vsem, ki tako delujete in povabite k temu še druge.
OČISTIMO SLOVENIJO – OČISTIMO SVOJO OBČINO
Vsako leto spomladi Občina Dobrna organizira čistilno akcijo, kjer sodelujejo občani po zaselkih s pobiranjem odvrženih stvari, ki ne sodijo v naravo. Takšna bo tudi letošnja čistilna akcija, s katero se bomo priključili vseslovenski akciji
Očistimo Slovenijo v enem dnevu. Spoštovane občanke in občani, vljudno vabljeni, da se nam pridružite v soboto, 17.
aprila , ob 9. uri na skupni akciji, vsak v svojem kraju oziroma zaselku. Po končanem delu se bomo predvidoma ob 12.
uri zbrali pri Novem gradu ter se ob pivu in sendviču pogovorili o uspešnosti akcije in o naših ravnanjih za čisto Dobrno; predvsem pa da opozorimo, kako nam ni vseeno, v kakšnem okolju živimo in kaj bomo pustili našim otrokom in
vnukom. Podrobnejše informacije o poteku akcije najdete v tem glasilu.Vljudno vabljeni, da se nam pridružite.
CESTE IN DRUGA JAVNA KOMUNALNA INFRASTRUKTURA V OBČINI
V zadnjih dneh se na občino obračate posamezni občani, ki ste prejeli pisma neke „firme“ iz Grosuplja. Vsebina tega
pisanja spodbuja k ustvarjanju nezadovoljstva med Občino Dobrna in posamezniki v zvezi z urejanjem javne komunalne
infrastrukture v občini. Kot v večini občin v naši državi tudi v Dobrni postopoma urejamo premoženjsko pravna razmerja v zvezi s cestami in drugo javno infrastrukturo - razmerja, ki so v preteklosti z lastniki zemljišč bila dogovorjena
in usklajena ter v naravi realizirana, formalno pa postopki ureditve zemljiškoknjižnih zadev še niso bili izvedeni. Te zaostanke preteklih obdobij (v glavnem so to zaostanki iz let dominacije družbene lastnine) urejamo v Občini Dobrna
v soglasju z našimi občani sporazumno in postopoma, vsako leto v okviru možnosti in predvidenih proračunskih
sredstev.
Ob različnih dogovorih in podanih soglasjih lastnikov za izvedbo cest čez njihova zemljišča so v preteklosti morali biti
izpolnjeni pogoji za realizacijo del na terenu in posledično v tej zadevi vzajemno urejene tudi medsebojne obveznosti
strank iz tega naslova.Temu dejstvu sledijo tudi sklepi Občinskega sveta Občine Dobrna, ki se nanašajo na urejanje javne
infrastrukture in cest v naši občini. Na tak način že vseskozi sodelujemo in hvaležen sem vam, spoštovane občanke in
občani, da smo tako skupaj uredili že mnogo teh vprašanj. Pričakujem, da bomo po tej poti sodelovali in se dogovarjali
tudi v bodoče, saj verjamem, da imamo dovolj skupnih potreb in dobre volje, da se dogovarjamo in urejamo stvari v
korist vseh, za kar ne potrebujemo »usmerjenih zaslužkarjev« od drugod. Vsem se za razumevanje in sodelovanje pri
urejanju teh zadev iskreno zahvaljujem.
DOBRČAN, št. 45/2010
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ZIMA BELA
Že dolgo ni bilo zime, kot je bila letošnja.V nekaterih okoljih Evrope in sveta pravijo, da takšne ne pomnijo že več kot 50
let. Zima je letni čas, ki ga ljudje sprejemamo tako zelo različno; za ene je to najlepši čas, čas beline in zimskih radosti,
drugi so nesrečni, ker jih zebe in jih ovira pri njihovi mobilnosti, tretji so zadovoljni, ker narava počiva, delo je zaradi
snega za določen čas »odloženo«, zato »lahko brez slabe vesti« nekoliko umirijo vsakdanji tempo in se posvetijo bolj
prijetnim opravilom. Tudi Občini Dobrna je letošnja zima pokazala svoje zobe. Pogosto sneženje nam je delalo precej
težav in preglavic pri vzpostavljanju prevoznosti cest. V občini imamo okoli 90 km cest in poti za urejanje in pluženje.
Naši orači so prebili na cestah približno trikrat več časa kot v preteklih zimah. Posebej pri zimski službi je težko zadovoljiti vse potrebe in različna razmišljanja. Nekateri ste tožili, da ceste niso dovolj očiščene in prevozne in ni vas bilo
malo, ki ste opozarjali, da je na cestah preveč peska in da tako brez potrebe trošimo denar. Sam pravim, da oboje drži,
tisto pravo pa je nekje v sredini. Lažje je, če sprejmemo, da je zima čas zimskih radosti in veselja in se ne jezimo preveč,
če moramo enkrat ali dvakrat uporabiti verige, da se lahko pripeljemo domov. Upam, da je bilo slednjega čim manj.
OPN - OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT
Nekateri občani se pogosto obračate na občino v zvezi z vašimi pobudami za pridobitev stavbnih zemljišč v okviru
sprejemanja OPN v Občini Dobrna.V tej zvezi se zaradi pomembnosti teme za naše občane in občino čutim dolžnega
podati nekatera dejstva in pojasnila.
Občina Dobrna je k sprejemanju OPN pristopila pred približno dvema letoma.Vse do takrat sprejete pobude občanov
in strokovnih služb občine so ocenili strokovnjaki urbanisti - izvajalci OPN, kjer je bila glede na veljavno zakonodajo preverjena primernost in ustreznost vseh pobud. Ob tem je bil izpostavljen interes občine vključiti v OPN čim več možne
individualne gradnje na osnovi pobud občanov, še posebej tam, kjer je komunalna javna infrastruktura že zgrajena ali je
načrtovana. Skladno z razvojnimi usmeritvami je dolgoročni interes občine povečati število prebivalcev na cca 3000.
V tem smislu že leta usmerjamo gradnjo družbene infrastrukture v naši občini (osnovna šola, kulturni dom, knjižnica,
vodooskrba, kanalizacija, gradnja cest, čistilna naprava, vrtec, itd.). Tako pripravljen predlog OPN je bil decembra 2008
poslan resornim ministrstvom in drugim nosilcem urejanja prostora v pregled, da v skladu z zakonom podajo svoje
pripombe. Do marca 2009 smo prejeli večino mnenj, ki niso bistveno vplivala naš predlog OPN, medtem ko smo šele
decembra 2009 z 10-mesečno zamudo (zakonski rok je 1 mesec) prejeli pripombe Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo
in prehrano (MKGP), ki je iz predloga našega OPN izločilo večino podanih pobud za spremembo namembnosti zemljišč, med njimi vse, ki se nahajajo na kmetijskih zemljiščih I kat in na območjih razpršene gradnje, ne glede na to ali je
predlog podan s strani občanov ali občine.Vse izločene pobude MKGP so strokovne službe občine ponovno preverile
in utemeljile, pridobivamo pa še mnenje Ministrstva za okolje in prostor, ki je nosilec urejanja prostora na državni ravni
in v tej zadevi nima enakih stališč kot MKGP. Tako »opremljeni« z argumenti in mnenjem MOP bomo naš utemeljeni
OPN poslali ponovno v presojo na MKGP, se dogovorili za termin in upamo na najboljše za vse podane predloge.
Nekateri od nas zahtevate zagotovilo, da bodo vaši predlogi na resornih ministrstvih sprejeti.Tega zagotovila vam, žal, ne
more nihče dati, se pa glede na naše razvojne ambicije trudimo, da se v OPN vključi čim več pobud individualne gradnje
naših občanov in vse, kar je logično ter ni v nasprotju z veljavno zakonodajo (MOP). Na področju urejanja prostora občine niso avtonomne in brez soglasij resornih ministrstev ne morejo same odločati. Takšna zakonodaja s tega področja
je sporna tudi v delu, ko s sprejemom OPN sedanji imetniki stavbnih parcel izgubijo status stavbnega zemljišča, s tem
pa tudi že pridobljeno možnost graditi na tem zemljišču, v kolikor do datuma sprejema OPN niso pridobili gradbenih
dovoljenj in s tem pravico graditi na teh zemljiščih. Zato vse, ki imate tak primer in želite graditi, opozarjam in vzpodbujam, da gradbena dovoljenja (pravico graditi na teh zemljiščih) pridobite čim prej.
DELOVANJE DRUŠTEV V OBČINI
V teh dneh je društveno življenje v občini nekoliko bolj živahno. Občni zbori naših društev se vrstijo drug za drugim in
poročila dokazujejo uspešnost. Sam sem vesel te dobre energije in želje vseh društev in njihovih članov, da se v Dobrni
čim več dogaja. K temu vzdušju prispevajo tudi prenovljeni in novi objekti osnovne šole, knjižnice in društvenih prostorov. Pri urejanju odra smo iskali optimalne rešitve za večnamensko rabo prostorov, kar nam je, po odzivu uporabnikov,
dobro uspelo.
Vsem, ki delujete v naših prostovoljnih društvih in s svojim delom bogatite humanitarne, izobraževalne, kulturne, športne, požarno-varnostne, turistične in druga področja dejavnosti v Občini Dobrna, se zahvaljujem in vas vabim, da nas
tako razveseljujete in razvajate tudi v bodoče.
Običajno je nekoliko več usklajevanj potrebno na začetku, da se vzpostavijo pravila in dogovorijo urniki za uporabo
prostorov. Navedeno urejate društva v okviru Zavoda za turizem šport in kulturo, ki ga je Občinski svet občine Dobrna
ustanovil za pospeševanje turizma, športa in kulture v Dobrni.
Želim vam, spoštovane občanke in občani, lepe, doživete spomladanske praznike- nekateri so že mimo, nekateri nas še
čakajo. Preživite jih lepo, v krogu svojih najdražjih, skladno s svojimi prepričanji in življenjskimi nazori. Naj bodo prazniki
čas, ko nekoliko izstopimo iz hitrega tempa življenja, ko izkažemo pozornost in spoštovanje domovini, družini, prijatelju,
materi, ženi, sosedu; naj nas notranje bogatijo, plemenitijo in še bolj povežejo v svetu naših vrednot.
Župan Občine Dobrna
Martin Brecl
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RDEČI NOSKI
Rdeči noski - klovni zdravniki so profesionalni umetniki,
usposobljeni za delo v bolnišnicah.V Sloveniji delujejo že od
leta 2004. Organizirani so kot neprofitna in humanitarna organizacija, Društvo za pomoč trpečim in bolnim, ki deluje
v javnem interesu. Letno se klovni zdravniki na 250 vizitah
ustavijo pri približno 10 000 bolniških posteljah slovenskih
bolnišnic. Želijo obiskati vsakega hospitaliziranega otroka v
Sloveniji in mu tako pomagati premagati strah in krajšati čas,
ki ga mora preživeti v bolnišnici.V malih pacientih želijo zbuditi zaupanje in življenjski pogum ter jim pričarati vesele trenutke, saj tako imenovana smehoterapija dokazano ugodno
vpliva na počutje bolnikov in pripomore k hitrejši ozdravitvi.
Za leto 2010 so si zadali dva cilja: zagotoviti dovolj sredstev
za redne obiske oddelkov, kjer so hospitalizirani otroci v
Splošni bolnišnici Celje, ter ohraniti sedanje redne tedenske programe na vseh oddelkih Pediatrične klinike v Ljubljani, Klinike za pediatrijo v Mariboru in mesečni program na
otroškem oddelku Inštituta RS za rehabilitacijo v Ljubljani
ter pomladanske in jesenske turneje, ko obiščejo tiste zdravstvene ustanove, kjer niso prisotni tedensko ali mesečno.
Povzeto po spletni strani Rdečih noskov: www.rdecinoski.org
Ko nas življenjske stiske in zdravje prikrajšajo za osnovne
radosti življenja, je pomemben vsak žarek upanja, ki obljublja
vrnitev v svet normalnega funkcioniranja človeka. Mnogo je
stvari na svetu, ki lahko delajo svet lepši, posebej za ljudi,
ki so v življenju prikrajšani za vse tisto, kar je za zdravega
človeka samoumevno. Moč duha je mnogokrat ključna, ko
človek išče svoje oprijemke in poti do zdravja, do življenja.
Klovni- Rdeči noski se s svojim poslanstvom posvečajo človeku v stiski v najobčutljivejših letih odraščanja. Obiskujejo
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bolne otroke v bolnišnicah, da jih nasmejijo in jim polepšajo
dan. V Sloveniji deluje v klubu Rdeči noski precejšnje številom prostovoljcev, ki razveseljujejo otroke po bolnišnicah.
Ponosni smo, da je med njimi tudi naš občan, Gorazd Špegel.
Iskrena hvala za to humano udejstvovanje.
Župan Občine Dobrna
Martin Brecl

NAŠI ŠPORTNIKI
Ob današnjem načinu življenja brez gibanja in telesnih naporov postaja šport edina možnost, da ljudje (ki na delovnem mestu fizično ne moremo biti aktivni) lahko poskrbimo
za svojo fizično kondicijo in potrebno zdravje. Tako postaja
šport, takšen ali drugačen, vse pogostejši spremljevalec sodobnega človeka. Za zdravje državljanov je pomembno, da je
športna dejavnost prisotna v družbi, v šoli, v družini, da postaja športno udejstvovanje način življenja mladih in starih.
Šport je tudi dejavnost, ki ljudi povezuje, združuje in jim
daje skupno energijo. Koliko emocij in energije se sprosti
v ljudeh, ko njihovi športniki dosegajo vrhunske rezultate
na svetovnih, mednarodnih in olimpijskih tekmovanjih. Vsak
narod je ponosen na svoje športnike in njihove dosežke, še
posebej takrat, ko stopajo iz povprečja in dosegajo vrhunske
rezultate. Uspehi domačih športnikov se nam zdijo včasih
tako samoumevni, da jih pogosto in nehote spregledamo.
Vendar v našem okolju ne smemo in ne moremo prezreti
rezultatov mladega športnika Petra Lampret, ki že nekaj let
posega v sam vrh slovenske in svetovne gimnastike.
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PETER LAMPRET
Sezona 2009- gimnastika
Začetek leta 2009 je zaznamoval dogodek »športnik leta
2008«, kjer je Peter dobil nagrado za najuspešnejšega telovadca 2008 med kadeti do 14 let. Kljub poškodbam, bolečinam v kolenu in zapestju ter zlomu prsta na nogi, je Peter
na gimnastičnem pokalu Slovenije maja 2009 osvojil drugo
mesto v mnogoboju, prvo mesto na parterju, ter tretje na
konju, drogu in bradlji.
Konec junija, od 23.-28.06. 2009, se je udeležil mednarodnih
otroških iger v Atenah, kjer je sodelovalo okoli 2000 otrok
iz več kot 40 držav. Ekipa Centra Maribor, v kateri je tekmoval Peter, je v gimnastiki dosegla 1. mesto, posamezno pa se
je Peter uvrstil na 6. mesto med 70 tekmovalci. Med poletnimi počitnicami so se Petrove težave počasi zmanjšale, kar
se je poznalo tudi pri rezultatih.
Na prvi jesenski tekmi oktobra 2009 v Mariboru je Peter
zmagal, novembra se je udeležil mednarodne tekme v Brnu
na Češkem, kjer je bil 4. v mnogoboju in 3. v tekmi mešanih
dvojic, skupaj z avstrijsko tekmovalko.
Najpomembnejša domača tekma - državno prvenstvo 2009
je potekala 5. in 6. decembra v Rušah. Peter je že sedmič
zapored postal državni prvak v svoji kategoriji – do
14 let. Zmagal je tudi na krogih, bradlji, parterju in preskoku, na konju in drogu pa je bil drugi.
Uspešno leto se je zaključilo decembra s prireditvijo za

»naj športnika
leta«. Peter je
tudi v letu 2009
najuspešnejši
telovadec med
kadeti!
V letu 2010 se
bo Peter, poleg tekmovanj
doma, udeležil
tudi mednarodnih tekem v
Kanadi (Calgary,16.-25. marec) in Angliji
(junija).
Na našega Petra smo upravičeno ponosni.
Želimo mu še
mnogo uspehov in čim
manj poškodb,
predvsem pa
vse dobro v življenju.

Župan Občine Dobrna
Martin Brecl

PREDSTAVITEV REGIONALNEGA SKLADA DELA CELJE
Območna obrtno-podjetniška zbornica
Celje tesno sodeluje z institucijami v
lokalnem in regionalnem okolju. Že vrsto let sodeluje tudi z Regionalnim skladom dela Celje, ki je nevladna, neprofitna ustanova pooblaščena za izvajanje
ukrepov aktivne politike zaposlovanja
namenjenih:
- restrukturiranju trga delovne sile v
regiji,
- preprečevanju prehoda presežnih
delavcev v odprto brezposelnost,
- povečevanju konkurenčnosti brezposelnih oseb na trgu dela,
- odkrivanju zaposlitvenih možnosti v
obstoječih podjetjih kot novih programih,
- poklicno in zaposlitveno informiranje in svetovanje oseb v postopku
izgubljanja zaposlitve.

no. Cilj in namen vključitve v sklad je, da
vključeni pridobijo informacije o pravno formalnih postopkih ob prenehanju
delovnega razmerja ter o pravicah delavcev in obveznostih delodajalcev, nadalje o postopkih zagotavljanja socialne
varnosti, o programih aktivne politike
zaposlovanja ter drugih oblikah pomoči v lokalnem okolju, na trgu dela in o

možnostih zaposlovanja ali samozaposlovanja. Nudi pomoč udeležencem pri
spoznavanju lastnih potencialov za razvoj kariere in zaposlovanju, pri izdelavi
zaposlitvenih načrtov udeležencev in
pomoč udeležencem pri pridobitvi komunikacijskih veščin in tehnik, potrebnih za učinkovito iskanje nove zaposlitve.

Prednosti vključevanja v sklad dela
za lokalne skupnosti
 zagotavljanje socialnega

miru
 preprečevanje porasta

brezposelnosti

 prispeva k večji zaposlenosti
prebivalstva

za delodajalce
učinkovitejša in cenejša

prekvalifikacija delavcev
nižji stroški uvajanja na delo 
humano in učinkovito ravnanje
s presežnimi delavci



za delojemalce
vzpostavitev pozitivne
zaposlitvene klime
informiranje o zaposlitvenih
možnostih
rešitev pred pasivnostjo in
brezupom
socialna vključenost udeležencev

Za več informacij se obrnite na Regionalni sklad dela Celje, g. Robert Ceglar, Stanetova 20, 3000 Celje, telefon: +386 3 42 84 370, fax; +386 3 42 84 374, E-mail:
Ciljna skupina, ki jo sklad vključuje v re- rsdce@t-1.si
gionalni sklad dela, so tisti zaposleni, ka		
Samostojna svetovalka OOZ Celje
terih delo je postalo trajno nepotrebmag.Tatjana Štinek
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Z ZASEDANJA OBČINSKEGA SVETA
Od zadnje številke glasila Občine Dobrna, št. 4, ki je izšla v mesecu decembru
2009, so svetniki Občine Dobrna zasedali na dveh rednih sejah, na eni izredni
in eni korespondenčni seji.
Na 25. redni seji, dne 14.12.2009, so
svetniki Občine Dobrna med drugim
obravnavali in sprejeli 2. Rebalans proračuna Občine Dobrna za leto 2009 in
Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine
Dobrna za leto 2009, sprejet je bil tudi
Proračun Občine Dobrna za leto 2010
in Odlok o proračunu Občine Dobrna
za leto 2010. Na 25. redni seji so bili
potrjeni letni programi za pripravo
javnih razpisov, in sicer letni program
turizma za izvedbo javnega razpisa za
sofinanciranje programov na področju
turizma v Občini Dobrna za leto 2010,
letni program kulture v Občini Dobrna za leto 2010 in letni program športa
v Občini Dobrna za leto 2010. Sprejet
je bil tudi Pravilnik o sprejemu otrok v
vrtec, Odlok o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin
Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske
Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče ter Odlok o oskrbi s pitno vodo ter
odvajanju in čiščenju komunalnih odpa-

dnih ter padavinskih voda na območju
Občine Dobrna. Na tej seji so svetniki
sprejeli Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o spremembah v JP
Vodovod – kanalizacija d.o.o. in Odlok
o spremembah in dopolnitvah odloka o
spremembah v JP Javne naprave d.o.o..
Potrjene so bile tudi cene grobnin za
m2 grobnega prostora v Občini Dobrna in cena žarnega prostora v Občini
Dobrna za leto 2010, in sicer 6,10 €
(z 20% davkom na dodano vrednost)
za m² grobnega prostora, in 12,20 € (z
20% davkom na dodano vrednost) za
žarni grob. Na 25. redni seji je bila sprejeta tudi revalorizirana vrednost točke
za odmero NUSZ v Občini Dobrna za
leto 2010.
Na 26. redni seji, dne 11.03.2010, so
svetniki Občine Dobrna sprejeli Odlok
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Dobrna. Sprejet je bil tudi
Odlok o občinskih cestah Občine Dobrna in Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Dobrna. Sprejete so bile spremembe in dopolnitve
Odloka o urejanju javnih površin, o javni
snagi ter videzu naselij v Občini Dobrna. Obravnavan in sprejet je bil tudi nov

Na 26. redni seji Občinskega sveta Občina Dobrna, dne
11.03.2010, je bil sprejet nov Odlok o priznanjih Občine
Dobrna (Ur.l. RS, št. 22/2010), na podlagi katerega je že za
leto 2010 objavljen javni razpis za podelitev priznanj Občine
Dobrna za leto 2010. Odlok objavljamo v nadaljevanju.
Občinski svet Občine Dobrna je na podlagi Zakona o lokalni
samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZLS-UPB2) Ur.l.
RS, št. 94/2007), 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni
list RS, Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 134/06) na 26.
redni seji Občinskega sveta Občine Dobrna, dne 11.03.2010,
sprejel

Odlok o priznanjih Občine Dobrna.
Obravnavane in sprejete so bile naslednje spremembe pravilnikov: Pravilnik
o spremembah in dopolnitvah pravilnika za vrednotenje in sofinanciranje
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Dobrna, spremembe in dopolnitve
Pravilnika o sofinanciranju programov
na področju turizma v Občini Dobrna,
spremembe in dopolnitve Pravilnika o
sofinanciranju programov za vrednotenje športnih programov v Občini Dobrna, ter spremembe in dopolnitve Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Dobrna in Pravilnika o
dodeljevanju proračunskih sredstev za
pospeševanje odpiranja novih delovnih
mest v Občini Dobrna. Sprejete so bile
tudi spremembe in dopolnitve Odloka
o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobrna
ter sprejeto soglasje k oceni delovne
uspešnosti ravnateljice JVIZ OŠ Dobrna za leto 2009. S sklepom je bila potrjena Občinska volilna komisija Občine
Dobrna za mandatno obdobje 4 let.
Po gradivu Občinskega sveta
Občine Dobrna povzela:
Mateja Smrečnik

postopek in način podeljevanja priznanj ter način vodenja
evidence.
2. člen
Priznanja Občine Dobrna so:
1. naziv Častni občan Občine Dobrna
2. Grbi Občine Dobrna:
– Zlati grb Občine Dobrna
– Srebrni grb Občine Dobrna
– Bronasti grb Občine Dobrna
3. Župansko priznanje
3. člen

ODLOK
O PRIZNANJIH OBČINE DOBRNA
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa vrste priznanj Občine Dobrna, pogoje,
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Občina Dobrna podeljuje priznanja zaslužnim občanom
in drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom
in skupinam, združenjem in drugim pravnim osebam (v
nadaljevanju: skupinam), za profesionalne in druge dosežke
ter uspehe na kateremkoli področju delovanja in ustvarjanja,
ki imajo izjemen pomen za razvoj, ugled in promocijo občine.
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GLASILO OBČINE DOBRNA
4. člen
O podelitvi naziva Častni občan Občine Dobrna in grbov
Občine Dobrna odloča Občinski svet Občine Dobrna na
predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja
in priznanja Občine Dobrna.
O podelitvi Županovega priznanja odloča župan Občine
Dobrna.
II. DOLOČBE O POSAMEZNIH PRIZNANJIH
1. Častni občan Občine Dobrna
5. člen
Naziv Častni občan Občine Dobrna lahko prejme le
posameznik.
Občinski svet Občine Dobrna podeli naziv za izjemen
prispevek na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti,
kulture, športa in humanitarnih ali drugih dejavnosti, ki imajo
trajen pomen za razvoj in ugled občine doma in v tujini.
Naziv Častnega občana Občine Dobrna izroči župan na
slavnostni seji ob občinskem prazniku Občine Dobrna.
Častni občan Občine Dobrna prejme ob podelitvi naziva
kristalni grb občine Dobrna z vgravirano pozlačeno borduro
in vgraviranim nazivom »Častni občan Občine Dobrna«,
vgravirano je tudi ime in priimek prejemnika, datum podelitve;
ter umetniško delo trajne vrednosti v višini največ uradno
objavljene minimalne plače v RS in okvirjeno listino, velikosti
formata A4, o podelitvi naziva.
Častnemu občanu Občine Dobrna izkazuje Občina Dobrna
posebne časti, tako v času življenja kot tudi ob smrti in po
njej. Pozornosti do častnega občana so:
– čestitke ob osebnih praznikih ter pozornosti ob bolezni,
– vabila in prost vstop na vse prireditve, ki jih organizira ali
pri organizaciji sodeluje Občina Dobrna ,
– brezplačno prejemanje publikacij, ki jih izdaja ali pri njihovi
izdaji sodeluje Občina Dobrna,
– pomoč pri izdaji lastnih publikacij, ki so pomembne za
Občino Dobrna,
– častna pozornost ob smrti.
2. grbi Občine Dobrna
6. člen
Zlati, srebrni in bronasti grb Občine Dobrna lahko prejmejo
posamezniki in skupine.
Zlati grb Občine Dobrna podeli Občinski svet Občine
Dobrna za izredno življenjsko delo ter za dolgoletne uspehe
in dosežke, ki so pomembni za razvoj in promocijo Občine
Dobrna ter praviloma pomenijo dolgoletno uspešno delo pri
posamezniku ali zrelo fazo razvoja izredno uspešne skupine.
Zlati grb Občine Dobrna ima vgravirano pozlačeno borduro
ter ime in priimek ali naziv prejemnika grba z datumom
podelitve.
Srebrni grb Občine Dobrna podeli Občinski svet Občine
Dobrna za odmevne dosežke in uspehe v daljšem časovnem

8

obdobju, pomembnih za razvoj Občine Dobrna, ki praviloma
pomenijo uspešnost posameznika ali izjemno uspešnost
skupine v fazi njene potrjene rasti. Srebrni grb Občine Dobrna
ima vgravirano posrebreno borduro ter ime in priimek ali
naziv prejemnika grba z datumom podelitve.
Bronasti grb Občine Dobrna podeli Občinski svet občine
Dobrna za pomembne začetne ali večkratne uspehe v
krajšem časovnem obdobju in kot vzpodbudo za nadaljnje
delo. Bronasti Grb Občine Dobrna ima vgravirano bronasto
borduro ter ime in priimek ali naziv prejemnika grba z
datumom podelitve. Letno se podeli en zlati grb, največ dva
srebrna grba in največ trije bronasti grbi Občine Dobrna.
Občinski svet določi prejemnike in število grbov, ki bodo
podeljeni v tekočem letu. Grbe Občine Dobrna izroči župan
na slovesnosti ob prazniku Občine Dobrna.
Ob podelitvi grbov prejmejo nagrajenci tudi okvirjeno listino
o podelitvi priznanja v velikosti formata A4.
3. Župansko priznanje
7. člen
Župansko priznanje podeli župan Občine Dobrna
posameznikom in skupinam kot aktualen odziv za dosežke
in uspehe na vseh področjih dela in ustvarjanja ter za odlične
uspehe na osebnem področju posameznika. Priznanje z listino
velikosti A4 in kristalnim grbom Občine Dobrna izroči župan
na slovesnosti ob aktualnem dogodku ali na slavnostni seji ob
občinskem prazniku Občine Dobrna.
Prejemnik Županskega priznanja prejme ob podelitvi priznanja
kristalni grb Občine Dobrna ter okvirjeno listino, velikosti
formata A4, o podelitvi županskega priznanja.
III. POSTOPEK PODELJEVANJA PRIZNANJ
1. Častni občan in Grbi Občine Dobrna
8. člen
Pobude oziroma predloge za podelitev priznanj lahko podajo
posamezniki, družbe, zavodi, politične in druge organizacije in
skupnosti, društva ter organi lokalne skupnosti.
9. člen
Pobude in predlogi za podelitev naziva Častni občan in Grb
(zlati,srebrni, bronasti) Občine Dobrna se zbirajo na podlagi
javnega razpisa. Razpis za podelitev priznanj se objavi na
ustrezen način v javnem glasilu Občine Dobrna in spletni
strani Občine Dobrna enkrat letno, praviloma v mesecu
marcu.
Javni razpis za podelitev priznanj mora vsebovati:
– določbe ali kriterije za podelitev priznanj, ki so opredeljeni
v tem odloku,
– navedbo dokumentacije, ki jo je potrebno predložiti k
predlogu,
– rok, do katerega morajo biti poslane pobude oziroma
predlogi ter na kateri naslov.
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10. člen

V. DRUGE VRSTE PRIZNANJ V OBČINI DOBRNA

Predlog za podelitev naziva Častni občan Občine Dobrna,
zlatega, srebrnega in bronastega grba Občine Dobrna mora
biti predložen v pisni obliki in mora vsebovati:
– splošne podatke o pobudniku,
– predstavitvene podatke o kandidatu,
– vrsto priznanja za katerega je kandidat predlagan,
– utemeljitev pobude s podrobnejšim opisom uspeha ali
dosežkov, zaradi katerih je predlagana podelitev,
– eventualne dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi,
– datum pobude.

17. člen

11. člen

Poleg priznanj iz 2. člena odloka lahko župan Občine Dobrna
podeljuje tudi druga priznanja in nagrade, ki niso predmet
tega odloka, a pomembno vplivajo na delo, življenje in
promocijo Občine Dobrna, to je npr.: priznanje za odličen
uspeh v celotnem osnovnošolskem izobraževanju, priznanja
Zlatim maturantom iz Občine Dobrna, diplomantom najmanj
visokošolskih študijev za odlične uspehe, ipd.
Prejemnik priznanja prejme ob podelitvi praviloma knjižno
darilo ter okvirjeno listino, velikosti formata A4, o podelitvi
priznanja.

Komisija obravnava le predloge, ki so bili predloženi
pravočasno. Predlog zavrne, če ni ustrezno ali dovolj
VI. KONČNE DOLOČBE
ovrednoten ali utemeljen.
Komisija lahko od predlagatelja zahteva, da vlogo dopolni.
18. člen
Komisija lahko pri svojem delu predlagatelja pobude zaprosi
za dodatno obrazložitev pobude, lahko pa za mnenje zaprosi Priznanja po tem odloku so enkratna, vendar se med
tudi druge institucije in ustanove, ki so vezane na predlog.
seboj ne izključujejo. Od prejema posameznega občinskega
priznanja, tudi od prejema priznanja skladno s predhodno
12. člen
veljavnim odlokom o podelitvi priznaj v Občini Dobrna, naj
praviloma mine daljše časovno obdobje. O tem vprašanju
Prispele pobude za priznanja Občine Dobrna lahko komisija sprejeme odločitev Komisija za mandatna vprašanja, volitve,
po lastni presoji prekvalificira ob soglasju predlagatelja, ki imenovanja ter priznanja Občine Dobrna. O svoji odločitvi z
lahko predlog komisije potrdi ali predlog umakne.
obrazložitvijo obvesti Občinski svet Občine Dobrna.
Prejemnikom priznanj se lahko ponovno podeli priznanje,
13. člen
vendar le višje priznanje, kot je bilo prejemniku že predhodno
podeljeno.
Komisija oblikuje predlog za podelitev priznanj in ga skupaj z
obrazložitvijo posreduje Občinskemu svetu Občine Dobrna
19. člen
v nadaljnjo obravnavo, odločanje in potrditev.
Vsa podeljena priznanja je mogoče iz utemeljenih razlogov
tudi odvzeti, po enakem postopku, kot so bila podeljena, če
IV. NAČIN VODENJA EVIDENCE PODELJENIH
so bila podeljena v nasprotju s kriteriji za podelitev priznanj.
PRIZNANJ
20. člen
14. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
Strokovna, organizacijska in administrativna dela v zvezi s priznanjih Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 27/2001,
podeljevanjem priznanj opravlja Občinska uprava Občine 70/2005).
Dobrna, pri kateri je na vpogled tudi celotno gradivo v zvezi
s podelitvijo priznanj.
21. člen
15. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Priznanja se skladno s tem odlokom in veljavnimi predpisi
vpisujejo v evidenco posameznih podeljenih priznanj in
vsebujejo naslednje podatke:
Štev.: 007-0002/2010-1 (6)
– ime in priimek ali naziv ter osnovne podatke o prejemniku, Dobrna, dne 11.03.2010
– kratka obrazložitev,
– datum izročitve priznanja.
16. člen

Župan Občine
Martin Brecl

Sredstva za priznanja se zagotavljajo v proračunu Občine
Dobrna.
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Po ZGO-1 mora upravni organ pred izdajo gradbenega
dovoljenja med drugim preveriti tudi ali iz projekta za pri1. Prosim, če navedete, dobitev gradbenega dovoljenja izhaja, da bo zagotovljena
v katerih primerih in za minimalna oskrba objekta. Minimalna komunalna oskrba stakatere vrste objektov ni novanjske hiše vključuje oskrbo s pitno vodo, z električno
treba gradbenega dovo- energijo, odvajanje odpadnih voda in dostop do javne ceste;
ljenja?
minimalna komunalna oskrba drugih objektov pa se določi
glede na njihov namen.
Gradbeno dovoljenje ni potrebno za gradnjo enostavnih 5. Ali je za rušenje starega stanovanjskega objekta
objektov. Ti so natančneje potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje. Katero dodoločeni v Uredbi o vrstah kumentacijo potrebujem?
objektov glede na zahtevnost
Svetuje: Damjan Vrečko,
(v
nadaljevanju: Uredba) in so Za rušenje starega stanovanjskega objekta potrebujete gradnačelnik UE Celje
razdeljeni v naslednje skupine: beno dovoljenje. Izda ga upravna enota na podlagi dokazila o
objekti za lastne potrebe, pomožni infrastrukturni objekti, pravici graditi, če ta pravica še ni vpisana v zemljiško knjigo,
pomožni obrambni objekti, pomožni kmetijsko-gozdarski in dveh izvodov projekta za pridobitev gradbenega dovoljeobjekti, začasni objekti, vadbeni objekti, spominska obeležja,
nja za odstranitev objekta. Ta vsebuje vodilno mapo, v kateri
urbana oprema. Gradnja enostavnih objektov ne sme biti
lokacijski podatki posredujejo lego obstoječega objekta na
v nasprotju s prostorskimi akti pristojne občine. Enostavni
zemljišču, zbirnik priključkov na infrastrukturo in območje
objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov na objekte
gradbišča ter načrt odstranjevalnih del, v katerem je prigospodarske javne infrastrukture. Objekti za lastne potrebe
kazan način odstranitve objekta, ki bo zagotovljal varnost
so lahko zgrajeni samo na zemljiščih, ki pripadajo osnovni
stavbi; kadar je predvidena gradnja enostavnega objekta v ljudi s čim manjšimi posledicami za okolico. Mapa zajema
varovanem ali varovalnem pasu, si mora investitor pred za- tudi situacijo končne ureditve in načrt gospodarjenja z gradčetkom gradnje pridobiti pisno soglasje pristojnega organa benimi odpadki, izdelan po predpisih o ravnanju z odpadki,
ki nastanejo pri gradbenih delih, če gre za gradnjo oziroma
oziroma službe.
odstranitev, za katero je takšen načrt obvezen.
2. Ali je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje za
spremembo namembnosti objekta? Navedite, prosim, v katerih primerih in kakšen je postopek.
Za spremembo namembnosti objekta je treba pridobiti
gradbeno dovoljenje. Sprememba namembnosti je izvedba
del, ki niso gradnja in zaradi katerih tudi ni potrebna rekonstrukcija, predstavljajo pa takšno spremembo namena
objekta ali njegovega dela, da se povečajo vplivi objekta
na okolico. Za spremembo namembnosti se smatra, če se
objekt ali del objekta spremeni v zabaviščni park ali podoben
zabaviščni objekt, v stavbo za kulturo in razvedrilo, skladišče
ali odlagališče odpadkov, bencinski servis, trgovsko skladišče
z namenom prodaje, gostinsko stavbo. Pomembno je tudi,
da sprememba namembnosti objekta ali dela objekta ni v
nasprotju s prostorskim aktom občine.
3. Rad bi zamenjal streho in okna na stanovanjski
hiši. Ali potrebujem za ta dela gradbeno dovoljenje?
Zamenjava strešne kritine in oken spada med vzdrževalna
dela, za katera ne potrebujete gradbenega dovoljenja. Če pa
zamenjava strehe pomeni zamenjavo strešne konstrukcije ali
posega vanjo, za takšen poseg potrebujete gradbeno dovoljenje.
4. Kaj pomeni pojem minimalna komunalna oskrba
objekta, ki jo upravna enota preverja pred izdajo
gradbenega dovoljenja?

10

6. Rad bi postavil ograjo višine 1,80 m. Ali potrebujem za to gradbeno dovoljenje in soglasje soseda?
Po Uredbi spadajo ograje nižje od 2,2 m, razen ograj za
pašo živine nižjih od 1,5 m, med nezahtevne objekte, za
katere si morate pridobiti gradbeno dovoljenje za gradnjo
nezahtevnega objekta. Najprej pa morate na pristojni občini
preveriti, če je gradnja takšne ograje, ki jo želite postaviti,
v skladu s prostorskim izvedbenim aktom. Glede soglasja
soseda pa je v Uredbi opredeljeno, da se lahko medsosedska
ograja, ki označuje potek meje, gradi na meji, če se lastniki
zemljišč, ki jih razmejuje, o tem pisno sporazumejo. Kadar
odmik ograje od meje sosednjih zemljišč z izvedbenim prostorskim aktom občine ni posebej opredeljen, je lahko ograja postavljena največ do meje zemljiške parcele, na kateri se
gradi, vendar tako da se z gradnjo ne posega na sosednje
zemljišče; v tem primeru pa soglasje soseda ni potrebno.
7. Ali je še vedno potreben obvezni tehnični pregled
pred izdajo uporabnega dovoljenja?
Po končani gradnji in pred pričetkom uporabe objekta mora
investitor pri upravnem organu vložiti zahtevo za izdajo
uporabnega dovoljenja. V postopku izdaje uporabnega dovoljenja opravi upravni organ ogled ali tehnični pregled, da
ugotovi: ali je objekt izveden v skladu z gradbenim dovoljenjem; ali je iz dokazila o zanesljivosti objekta razvidno, da je
objekt izveden v skladu z gradbenimi predpisi in s pogoji,
DOBRČAN, št. 45/2010
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določenimi za gradnjo, ter s predpisi, ki določajo pogoje za
gradnjo objektov brez grajenih in komunikacijskih ovir; ali je
iz dokazila o zanesljivosti objekta razvidno, da so bili upoštevani predpisani ukrepi; ali je projekt izvedenih del izdelan v
skladu s predpisi; ali so zgrajeni objekti, s katerimi se zagotavlja minimalna komunalna oskrba.

11. Kdaj in za katere primere je potrebno pridobiti
okoljevarstveno soglasje? Pojasnite, prosim, pomen
tega soglasja v postopku za pridobitev gradbenega
in uporabnega dovoljenja ter kateri organ ga je pristojen izdati.

Za določene posege v okolje je treba izvesti presojo vplivov
8. Kdaj in v katerih primerih se odredi poskusno na okolje, na podlagi katerih Agencija RS za okolje (ARSO)
izda okoljevarstveno soglasje, ki je sestavni del projekta za
obratovanje objekta?
pridobitev gradbenega dovoljenja. Z Uredbo o vrstah poČe gre za objekt z vplivi na okolje, za katerega je bilo izda- segov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na
no okoljevarstveno soglasje, odredi upravni organ v postop- okolje, so določene:
ku izdaje uporabnega dovoljenja, po izvedenem tehničnem - vrste posegov v okolje in njihove spremembe, za katere je
presoja vplivov na okolje vedno obvezna;
pregledu, poskusno obratovanje ter izvedbo prvih meritev
vrste posegov v okolje in njihove spremembe, za katere je
obratovalnega monitoringa po predpisih o varstvu okolja ali
presoja vplivov na okolje obvezna, če presegajo določen
drugih predpisih, s katerimi so predpisane takšne meritve,
obseg in izpolnjujejo določene pogoje glede značilnosti
in sicer za obdobje določeno s programom prvih meritev.
posega in kraja posega ter možnih vplivov na okolje.
Za določene vrste prometnih oziroma energetskih objektov
Če je bilo izdano za določen poseg okoljevarstveno soglasje
gospodarske javne infrastrukture, za katere ni predpisano, da
in za objekt pridobljeno gradbeno dovoljenje, je po končani
je treba pred izdajo uporabnega dovoljenja opraviti poskugradnji v postopku izdaje uporabnega dovoljenja ta soglasno obratovanje, se poskusno obratovanje lahko odredi, če
sodajalec (ARSO) tudi član komisije za tehnični pregled, po
tako zahteva njihov investitor.
končanem poskusnem obratovanju pa na podlagi predloženega poročila o prvih meritvah poda mnenje o tem, ali emi9. Kakšna je vloga Agencije RS za okolje (ARSO) v sije pri obratovanju objekta
presegajo predpisane mejne
postopkih za pridobivanje gradbenih in uporabnih vrednosti, ali objekt izpolnjuje s predpisi o varstvu okolja in
dovoljenj?
z drugimi predpisi predpisane parametre glede vplivov na
okolje.
Agencija RS za okolje (ARSO) izdaja v nekaterih postopkih
pridobivanja gradbenih dovoljenj dovoljenja in soglasja, ki jih 12. Kakšen je postopek pridobitve uporabnega dovomora investitor pridobiti pred izdajo gradbenega dovolje- ljenja za stanovanjsko hišo?
nja, saj so sestavni del projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja. Tako izdaja vodna dovoljenja, kadar gre za ne- Postopek pridobitve uporabnega dovoljenja za enostanoposredno rabo vode, vodna soglasja, kadar gre za posege v vanjsko stavbo opredeljuje 101. čl. Zakona o graditvi objekprostor, ki lahko vplivajo na vodni
režim ali stanje voda tov, ki določa, da se za enostanovanjsko stavbo, zgrajeno na
in okoljevarstvena soglasja za posege v okolje, za katere je podlagi gradbenega dovoljenja, izda uporabno dovoljenje
treba izvesti presojo vplivov na okolje. V postopku izdaje brez poprej opravljenega tehničnega pregleda, če investitor
uporabnega dovoljenja pa so, tako kot ostali soglasodajalci, zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja poleg geodetskega
člani komisije za tehnični pregled, če so določili pogoje ali načrta novega stanja zemljišča priloži izjavo projektanta in
dali soglasje k projektnim rešitvam za gradnjo.
nadzornika, da je takšna stavba zgrajena v skladu s predpisi.
10. Kakšne so posebnosti pri pridobivanju gradbenih
in uporabnih dovoljenj za objekte gospodarske javne
infrastrukture?
Posebnost pri pridobivanju gradbenih dovoljenj za objekte
gospodarske javne infrastrukture je v tem, da pri dokazilu o
pravici graditi notarsko overjeni pogodbi ni potrebno priložiti dokazila o vložitvi predloga za vpis pogodbe v zemljiško
knjigo, oziroma da se pri gradnji gospodarske javne infrastrukture, ki bo izvedena v cestnem telesu državne ali občinske javne ceste, šteje za dokazilo o pravici graditi soglasje
upravljalca javne ceste. Najpozneje v 15 dnevih po pravnomočnosti uporabnega dovoljenja pa mora investitor v primeru objekta gospodarske javne infrastrukture poskrbeti za
vpis v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture.
DOBRČAN, št. 45/2010

13. Navedite, prosim, v katerih primerih je potrebno
dostaviti na upravno enoto potrdilo o živetju ter kateri organ ga izda za osebe, ki živijo na območju RS
ali v tujini.
Uživalci prejemkov po zakonu o žrtvah vojnega nasilja iz
naslova doživljenjske mesečne rente, ki so naši državljani
in živijo v tujini, morajo upravni enoti, ki izplačuje to rento,
enkrat letno posredovati potrdilo o živetju. To mora biti potrjeno s strani pristojnega državnega ali upravnega organa
države, v kateri upravičenec dejansko prebiva. V ta namen
upravna enota enkrat letno vsem uživalcem, ki živijo v tujini,
pošlje dopis, da ji posredujejo potrdilo o živetju, ki ga morajo uživalci izpolniti v celoti in ustrezno potrditi pri pristoj-
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nem uradu v tujini. Uživalci doživljenjske mesečne rente, ki
živijo na območju RS, potrdila o živetju ne potrebujejo.
14. Kdo je upravičen do doživljenjske mesečne rente
po novi (vojni) zakonodaji?
Z dopolnjenim 16. členom Zakona o žrtvah vojnega nasilja se
prisilnim mobilizirancem, kot posebni kategoriji žrtev vojnega nasilja po Zakonu o žrtvah vojnega nasilja, priznava pravica do doživljenjske mesečne rente, do katere po osnovnem
zakonu niso bili upravičeni. Prisilni mobiliziranci so v skladu
z 5. členom novele zakona upravičeni do mesečne rente v
enakem mesečnem znesku kot izgnanci in interniranci, torej
v višini 2,06 EUR za vsak mesec prisilne mobilizacije oziroma vojnega nasilja.
Glede na to, da je status žrtve vojnega oziroma status prisilnega mobiliziranca strankam praviloma že priznan z revizijsko potrjeno odločbo upravne enote, se o pravici do
doživljenjske mesečne rente odloča na podlagi ustrezne
zahteve stranke za priznanje te pravice. Pravico do mesečne
rente bomo upravičencu priznali od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve. Glede časa trajanja vojnega
nasilja oziroma obdobja prisilne mobilizacije kot podlage za
odmero mesečne rente pa bomo upoštevali obdobje, ki je
bilo stranki že priznano in upoštevano pri (prvotnem) priznanju statusa žrtve vojnega nasilja ter opredelitvi obdobja
kot podlage za priznanje pokojninske dobe, vendar ne dlje
kot do 31.12.1945, ne glede na to, da se je oseba vrnila v
domovino po tem datumu. Za polni mesec se šteje, če je
nasilje trajalo več kot petnajst dni.
Glede na to, da so se številni prisilni mobiliziranci vračali v domovino tudi v letih 1946, 1947 ali še kasneje in jim
je v revizijsko potrjenih odločbah o priznanju statusa žrtve
vojnega nasilja ter pri opredelitvi obdobja prisilne mobilizacije kot podlage za priznanje pokojninske dobe, navedeno
obdobje opredeljeno kot podlaga za priznanje pokojninske
dobe, bomo pri odmeri doživljenjske mesečne rente upoštevali le čas do dejanske vrnitve v domovino oziroma le čas
do 31.12.1945, tudi če se je stranka vrnila v domovino po
navedenem datumu.

SOD – Slovenska odškodninska družba),
• doživljenjska mesečna renta kot oblika delnega materialnega zadoščenja žrtvi vojnega nasilja, za vsak mesec nasilja
v višini 2,06 €,
• vračilo potnih stroškov pri uveljavljanju pravice do zdraviliškega in klimatskega zdravljenja.
Pravico do varstva po Zakonu o žrtvah vojnega nasilja ima
žrtev vojnega nasilja, ki dopolni 50 let starosti ali je pri njej
nastala trajna popolna izguba delovne zmožnosti.
16. Kakšen je postopek oziroma katere geodetske
podatke izdajajo upravne enote?
V skladu s četrtim odstavkom 115. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin ( ZEN ) poleg geodetske uprave izdajajo
potrdila iz zbirk geodetskih podatkov tudi upravne enote.
Vsakdo lahko pridobi zbirne podatke o tem, pri katerih parcelah, stavbah in delih stavb je vpisan kot lastnik, le osebno
po predložitvi osebnega dokumenta. Pravico pridobiti zbirne podatke o lastništvu parcel, stavb in delov stavb imajo
tudi državni organi in notarji za izvajanje uradnih nalog, geodetska podjetja z dovoljenjem za izvajanje geodetskih storitev pa za namene izvajanja geodetskih storitev. Druge osebe
lahko pridobijo zbirne podatke o lastništvu parcel, stavb in
delov stavb, če tako določa zakon.
Za pridobitev zbirnih podatkov o lastništvu nepremičnin za
druge fizične osebe je potrebno v zahtevi za izdajo potrdila
iz zbirk geodetskih podatkov navesti pravno podlago za pridobitev osebnih podatkov (10. člen Zakona o odvetništvu,
deveti odstavek 40. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju…)
in priložiti ustrezna dokazila, ki izkazujejo upravičenost do
pridobitve osebnih podatkov.
Upravna enota Celje izdaja naslednja potrdila iz zbirk geodetskih podatkov:
1. potrdila o parceli, ki vsebujejo tri različna potrdila, in sicer:
a) prikaz parcele: je potrdilo iz zemljiškokatastrskega prikaza, ki vsebuje podatke o parceli, za katero je izdelan, grafični
prikaz oblike parcele s prikazom lege parcele glede na sosednje parcele oziroma njihove dele, oznake parcel in prikaz
urejenosti mej,

15. Kakšne pravice (še) pritičejo osebam s statusom
prisilnega mobiliziranca?

b) načrt parcele: je potrdilo iz zemljiškokatastrskega načrta,
ki vsebuje podatke o parceli, za katero je izdelan, grafični priPrisilni mobiliziranci po zakonu o žrtvah vojnega nasilja ima- kaz meje parcele, ki je evidentirana s koordinatami zemljiško
katastrskih točk s predpisano natančnostjo v državnem kojo naslednje pravice:
• plačilo zdravstvenih storitev v višini razlike do polne vre- ordinatnem sistemu, oznako parcele in zemljiškokatastrske
dnosti storitev, zagotovljenih v okviru obveznega zavaro- točke,
in
vanja (dodatno zdravstveno zavarovanje),
• zdraviliško in klimatsko zdravljenje , kadar je potrebno c) potrdilo o parceli: vsebuje identifikacijsko oznako parza nadaljevanje zdravljenja bolezni, ki so predpisane kot cele, površino, vrsto rabe s površinami, katastrski razred za
katastrske kulture, površino zemljišča pod stavbo in idenindikacije za to zdravljenje,
• pokojninska doba v dejanskem trajanju prisilnega dejanja, tifikacijsko oznako stavbe, dejansko rabo, boniteto zemljišča, številko zemljiškoknjižnega vložka, prevzeto iz zemljiške
do povratka v domovino,
• pravico do povrnitve vojne odškodnine za vsak mesec knjige, številko stavbe, prevzeto iz katastra stavb, podatek o
prisilnega ukrepa po revizijsko potrjeni odločbi o statusu občini in naselju, podatek o tem ali je parcela urejena, poprisilnega mobiliziranca in po posebnem zakonu (izvaja datek o katastrskem dohodku, podatke o lastništvu parcele,
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podatke o upravljalcu parcele, če je parcela v upravljanju,
datum zadnje spremembe podatkov v zemljiškem katastru
in navedbo virov podatkov v potrdilu;
2. potrdilo o stavbi in o delih stavb: vsebuje podatke o stavbi,
podatke o delih stavb, podatke o upravnih aktih in o izrečenih inšpekcijskih ukrepih ter navedbo virov podatkov v
potrdilu;
3. lastninski list: je zbir podatkov o parcelah, stavbah in delih
stavb, ki jih ima v lasti posamezen lastnik v Republiki Sloveniji.Vsebuje podatke o parceli, podatke o stavbi in delih stavb
ali podatke o parceli ter stavbi in delih stavb;
4. potrdilo o naslovu: vsebuje šifro in ime naselja, šifro in
ime ulice, hišno številko, dodatek k hišni številki, šifro in ime
občine, številko in ime pošte, šifro in ime katastrske občine,
oznako stavbe in oznako parcele.
Po 32. točki 28. člena Zakona o upravnih taksah so potrdila
iz zbirk geodetskih podatkov upravne takse prosta.
17. Zanima me, kako je z overitvami lastnoročnih
podpisov, prepisov in kopij pri upravni enoti. Ali so
vaše overitve enakovredne notarskim?

izvirno listino. Če se prepis ali kopija v celoti ujema z izvirnikom, s potrdilom overi prepis oziroma kopijo in overitev
vpiše v evidenco overitev.
18. Ali bo zaradi usklajevanja z EU-zakonodajo res
potrebno na novo vrisati grafične enote rabe kmetijskega zemljišča (GERK) pri nekaterih kmetijskih
gospodarstvih?
Od prvega vpisa GERK-ov v letu 2005 se je stanje v naravi marsikje spremenilo. Spremenile in izboljšale so se tudi
grafične podlage (ortofoto posnetki), na katerih se vrisujejo
GERK-i. Ponekod so GERK-i še vedno vrisani glede na kataster namesto glede na dejansko stanje v naravi.
Posodobitev je bila potrebna zaradi revizije Evropske komisije, ki je v GERK-ih ugotovila prijavljeno neupravičeno rabo,
kot npr. gozd, zaraščene površine, ceste, stavbe ipd. Evropski
revizorji so takšne nepravilnosti označili kot tveganje pri izplačilu sredstev, ki ga moramo kot država članica odpraviti.

Posodobitev GERK-ov je bila izvedena tako, da se je stanje
GERK-ov uskladilo z evidenco dejanske rabe kmetijskih in
V skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku lah- gozdnih zemljišč (v nadaljevanju: evidenca rabe). Iz GERKko za potrebe upravnih postopkov pred katerokoli upravno ov so bile izločene neupravičene površine ter odpravljeni
enoto v Republiki Sloveniji opravite overitev lastnoročnega mostički. Hkrati so bili tudi združeni soležni GERK-i iste
podpisa, prepisa ali kopije. Takšna overitev je enakovredna vrste dejanske rabe ter izbrisani GERK-i z neupravičenimi
notarski overitvi lastnoročnega podpisa, prepisa ali kopije, vrstami rabe.
vendar zgolj v upravnih postopkih.
Novo stanje GERK-ov v grafični obliki si lahko ogledate na
Na upravnih enotah lahko overjate zadeve za potrebe spletnem naslovu: http://rkg.gov.si/GERK/ ter do 5. 3. 2010
upravnih postopkov. Pogodba, ki se nanaša na nepremičnino, tudi na enotah Kmetijsko svetovalne službe pri Kmetijsko
pa je zadeva civilnopravne in ne upravne narave, saj služi tudi
gozdarski zbornici Slovenije. Če novo stanje ne izraža dejankot podlaga za vpis v zemljiško knjigo.
skega stanja v naravi, stanje uskladite na vaši upravni enoti
Z overitvijo lastnoročnega podpisa se potrdi njegova prinajpozneje en dan pred oddajo zbirne vloge, če le- to oddastnost, z overitvijo prepisa ali kopije pa istovetnost prepisa
jate. Da se boste izognili nepotrebnemu čakanju, se za usklaali kopije z izvirno listino.V nobenem primeru se s temi ovejevanje GERK-ov na upravni enoti predhodno naročite.
ritvami ne potrjuje resničnosti podatkov v listini.
Na upravni enoti lahko overja predlagatelj overitve, ko
19. Ali lahko državljan RS registrira osebno vozilo v
želi overiti lastnoročni podpis, prepis ali kopijo za potrebe
tujini in obratno, ali lahko tujec registrira osebno voupravnih postopkov.
zilo v RS? Kakšen je postopek?
Predlagatelj lahko overi lastnoročni podpis, prepis ali kopijo
na vsaki upravni enoti v Republiki Sloveniji, ne glede na kraj
Seveda lahko, in sicer pod enakimi pogoji, če gre za registrasvojega stalnega oziroma začasnega prebivališča, vsak delovnik med poslovnim časom. Overitev opravi uradna oseba, cijo znotraj držav Evropske unije. V primeru registracije v
ki ima za takšno upravno dejanje pooblastilo predstojnika. tako imenovani tretji državi, ali če vozilo prihaja od tam, pa
Pred overitvijo mora predlagatelj z osebnim dokumentom, je pred registracijo potrebno izpolniti tudi obveznosti pri
organu, ki opravlja carinsko službo.
opremljenim s fotografijo, izkazati svojo istovetnost.
OVERITEV LASTNOROČNEGA PODPISA:
Predlagatelj overitve lastnoročnega podpisa mora listino
podpisati pred uradno osebo oziroma priznati podpis na listini kot svoj. Uradna oseba po ugotovitvi pristnosti podpisa
s potrdilom na listini overi podpis in to vpiše v evidenco
overitev.
OVERITEV PREPISA ALI KOPIJE:
Uradna oseba skrbno preveri prepis ali kopijo dokumenta z
DOBRČAN, št. 45/2010

20. Ali je še vedno mogoče urediti vozniško dovoljenje za avtoprevoznike (certifikat) in kakšen je postopek?
Vozniki lahko pridobijo certifikat voznikovih kvalifikacij pri
eni od pooblaščenih organizacij objavljenih na spletni strani
Ministrstva za promet Republike Slovenije, nato pa s predložitvijo certifikata pri eni od upravnih enot zahtevajo vpis
kode 95 v slovensko vozniško dovoljenje.
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21. Slišal sem, da je na področju vstopnih viz za RS
za državljane tretjih držav prišlo do sprememb. Prosim za obrazložitev.
Ukinitev vizumske obveznosti velja za vstop v RS od
19.12.2009 dalje tudi za državljane Srbije, Črne gore ter
Makedonije. Državljani Srbije, Črne gore ter Makedonije lahko od 19.12.2009 dalje v Republiko Slovenijo, če prihajajo
na osebni, poslovni, turistični ali druge vrste obiska, vstopijo
le z veljavnim potnim listom, ki pa mora vsebovati biometrične podatke.
22. Kaj potrebuje delodajalec, da lahko zaposli tujca
oziroma kje se postopek začne?
Delodajalec si mora najprej na Zavodu Republike Slovenije
za zaposlovanje pridobiti delovno dovoljenje.
23. Kako uredim izbris društva? Kaj je potrebno storiti, če društvo preneha delovati?
V primeru prenehanja delovanja društva in posledično izbrisa iz registra društev zakoniti zastopnik društva vloži pri
upravni enoti vlogo za izbris društva iz registra društev.

Postopek o prenehanju delovanja društva po volji članov in
izbrisa iz registra društev ureja 38. člen Zakona o društvih.
Vlogi za izbris društva iz registra društev je potrebno priložiti:
- sklep najvišjega organa društva (občnega zbora ali skupščine) o prenehanju društva, s katerim mora biti določeno, kdo je po poravnavi vseh obveznosti naslednik
premoženja;
- poročilo o razpolaganju s premoženjem društva, iz katerega je razviden obseg sredstev in drugega premoženja
društva, višina neporabljenih javnih sredstev, način njihove vrnitve proračunu ter način prenosa preostanka
premoženja društva.
O sklepu o prenehanju društva mora zastopnik društva v 30
dneh obvestiti pristojni organ in zahtevati izbris društva iz
registra društev.
Pristojni organ objavi sklep o prenehanju društva na oglasni
deski organa in na enotnem državnem portalu e - uprava.
V objavi mora biti navedeno, da lahko upniki v roku 30 dni
od objave obvestijo pristojni organ o svojih terjatvah, ki jih
imajo do društva, sicer bo izdana odločba o izbrisu društva
iz registra društev.

KMETIJSKO SVETOVANJE

KAKO DO SREDSTEV UKREPOV KMETIJSKE POLITIKE
Pripravljeni na izpolnjevanje zahtevkov!
Roki za oddajo zbirne vloge, prilog in ostalih zahtevkov
Vložitev zbirne vloge (osnovni podatki o KMG, stalež rejenih živali, oddaja/nabava živinskih gnojil,
zahtevek za izplačilo plačilnih pravic z vsemi dodatki, zahtevek za OMD, SKOP, KOP, zahtevek za
pomoč za stročnice, zahtevek za podporo za pridelovanje lupinarjev, zahtevek za dodelitev dodatkov
za ovce in koze, za hmeljišča, za ohranitev živinoreje na kmetijskem gospodarstvu s travinjem, za
dodatno plačilo za mleko za gorsko višinska KMG ter vloga za uveljavljanje sprememb pri izvajanju
ukrepa kmetijsko-okoljskih plačil /podukrepov KOP/ zaradi pojava koruznega hrošča).
Zahtevek za posebno premijo za bike in vole:
• če je bil zakol ali izvoz izvršen med 1. 1. in 31. 5. 2010
• če je bil zakol ali izvoz izvršen med 1. 6. in 30. 9. 2010
• če je bil zakol ali izvoz izvršen med 1. 10. in 31. 12. 2010
Zahtevek za dodatno plačilo za ekstenzivno rejo ženskih govedi:
• za krave, ki so telile od 11. 12. 2009 do 31. 3. 2010
• za krave, ki so telile od 1. 4. 2010 do 31. 7. 2010
• za krave, ki so telile od 1. 8. 2010 do 10. 12. 2010

Kaj morate postoriti nosilci pred oddajo zahtevka?
Za zahtevke na površino ter ostale zahtevke, ki so vezani na
površino, se ob izpolnjevanju vloge za leto 2010 upoštevajo
podatki o GERK-ih na stanje en dan pred elektronskim izpolnjevanjem zbirne vloge.
Glede na to, da je velika večina upravičencev konec
januarja prejela nove izpise o posodobljenih GERK-
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8. marec - 15. maj 2010

1 - 30. junij 2010
1. - 31. oktober 2010
1. - 31. januar 2011
1. - 30. junij 2010
1. - 31. oktober 2010
1. - 31. januar 2011

ih, svetujemo vsem, ki tega še niste uspeli storiti, da
sami ali s pomočjo kmetijskega svetovalca (svetovalci bomo nudili to pomoč upravičencem do 5.3.2010)
čim prej pregledate pravilnost vrisa svojih GERK-ov
(spletna stran: http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp) ter
jih na vaši upravni enoti po potrebi uredite v skladu
z dejanskim stanjem v naravi. Ker bodo s tem delom
DOBRČAN, št. 45/2010
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upravne enote močno zasedene, vas ponovno pozivamo, da z urejanjem GERK-ov ne odlašate, tudi če
boste svojo zbirno vlogo oddajali šele v zadnjih dneh
kampanje.
Na upravni enoti je potrebno urediti tudi vpis namestnika
kmetijskega gospodarstva, v kolikor tega do sedaj še niste
storili, ter vnesti morebitne spremembe podatkov, vpisanih v
Register kmetijskih gospodarstev (vpis spremembe nosilca,
naslova, članov kmetijskega gospodarstva…), ali če je prišlo do sprememb pri trajnih nasadih (krčitve, novi nasadi,
spremembe lokacije trajnega nasada, površina namakalnega
sistema, površina zaščitne mreže proti toči …).
Prav tako vas ponovno opozarjamo, da je zaradi
strožjih kontrol nujno potrebno spoštovati roke pri
identifikaciji in registraciji živali (premiki, zakol, telitve ...), kar lahko opravite pri pooblaščenih veterinarskih postajah ali selekcijskih službah na KGZ.
Priprave kmetijske svetovalne službe pri KGZS na
pomoč vlagateljem
Kmetijski svetovalci bomo tudi v letu 2010 nudili pomoč pri
izpolnjevanju zbirnih vlog in drugih zahtevkov ter organizirali in izvedli elektronsko izpolnjevanje vlog.
Pomoč vlagateljem bo potekala po sistemu naročanja.
Na naročeni termin za pomoč pri izpolnjevanju zbirne
vloge pri kmetijskih svetovalcih prinesite sledeče dokumente:
1. v primeru, da pride namesto nosilca pooblaščenec, mora le-ta prinesti dve originalno podpisani navadni pooblastili; obrazec lahko dobite pri
kmetijskih svetovalcih ali pa ga najdete v navodilih za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike
za leto 2010, ki jih boste prejeli skupaj s predtiskom,
2. zbirno vlogo in ostale zahtevke za leto 2009,
3. predtisk 2010,
4. seznam vseh živali na dan 1. 3. 2010,
5. izmere posameznih poljin za njive, na kateri
gojite več vrst rastlin,
6. v primeru oddajanja gnoja- seznam prejemnikov ter vrsto in količino oddanega gnoja (B1
obrazec),
7. v primeru izvajanj ukrepa PAS seznam živali z
identifikacijskimi številkami,
8. v primeru spremenjenega osebnega računa
kartico novega osebnega računa,
9. ostale dokumente o kmetijskem gospodarstvu,
ki bodo lahko v pomoč pri izpolnjevanju vloge
in zahtevkov (meritve strmih travnikov, odločbo o dodelitvi oz. prenosu plačilnih pravic,
zapisnike kontrolorjev, zadnji izpis o urejenih
GERK-ih iz registra kmetijskih gospodarstev,
odločbe o prejetih plačilih za preteklo leto,
odločbo o površinah vključenih v KOP, ki ste jo
upravičenci prejeli v začetku leta 2009, morebitne še nerešene pritožbe na odločbe …).
DOBRČAN, št. 45/2010

Kaj prinašajo novosti?
• Dodelitev in izplačilo dodatka na plačilne pravice
iz naslova razveze premij in dodatnih premij za ovce
in koze
Nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki so za leti 2007 oziroma 2008 dobili odobrene premije in dodatne premije za
ovce in koze, se bodo povečale vrednosti plačilnih pravic, ki
jih bodo imeli v registru plačilnih pravic na dan 15. maja 2010
in ne bodo v zakupu (najemu).
S to spremembo za leto 2010 ni potrebno oddajati ločeno
zahtevka za drobnico in pri vnosu zbirne vloge ne bo potrebno navesti številk živali, ki bi jih uveljavljali v letošnjem
letu.
• Vključitev neposrednega plačila na površino hmeljišča v shemo enotnega plačila
Dodatek na plačilne pravice se bo upravičencem izračunal
tako, da se bo povprečna vrednost neposrednega plačila na
površino hmeljišča za leti 2007 in 2008, ki ga je upravičenec
prejel za ugotovljene površine hmelja v obdelavi, delila s številom plačilnih pravic, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo v
registru plačilnih pravic 15. maja 2010 in niso v zakupu.
• Dodatno plačilo za mleko za gorsko-višinska in strma KMG
Sredstva na podlagi novega ukrepa so bodo dodelila kmetijskim gospodarstvom, ki so po podatkih elaborata »Območja
z omejenimi naravnimi dejavniki za kmetijstvo v Republiki
Sloveniji« opredeljena kot gorsko višinska ali strma kmetijska gospodarstva in imajo v letu vložitve zahtevka na dan 1.
april individualno referenčno količino mleka ( mlečno kvoto
za oddajo ali za neposredno prodajo ).
• Podpora za ohranitev živinoreje na kmetijskih gospodarstvih s travinjem
V obliki dodatka k plačilni pravici se z letom 2010 upravičencem dodeli podpora za ohranitev živinoreje na kmetijskih gospodarstvih s travinjem. Dodatek pomeni zvišanje
vrednosti plačilnih pravic na kmetijskem gospodarstvu. Dodatek se dodeli plačilnim pravicam, ki niso v zakupu.
• Upravičenci do tega dodatka so kmetijska gospodarstva:
- ki so na zbirni vlogi za leto 2009 imela ugotovljene
GERK-e z rabo 1300 – trajno travinje, 1222 – ekstenzivni oz. travniški sadovnjak ali 1800 – kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem,
- pri katerih je bila izračunana obtežba v letu 2009 višja
od 0,5 GVŽ/ha kmetijskega zemljišča v uporabi. (Pri izračunu obremenitve se upošteva vse govedo, konji ter
ovce in koze iz obrazca B za leto 2009 in podatki o
ugotovljenih površinah kmetijskih zemljišč v uporabi iz
obrazca D iz zbirne vloge za leto 2009),
- ki imajo v letu 2010 najmanj 0,1 ha velik GERK z rabo
»travinje« (rabo: 1300, 1222 ali 1800), skupna površina
kmetijskega gospodarstva pa mora biti najmanj 0,3 ha.
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• Znižanje zahtev pri ukrepu dodatno plačilo za ekstenzivno rejo ženskih govedi
- Pri izračunu obremenitve se upoštevajo vsa kmetijska
zemljišča v uporabi večja od 0,1 ha (do sedaj le krmne
površine),
- od ugotovljenih kmetijskih zemljišč v uporabi mora biti
najmanj 30% travnatih površin (do sedaj 50% travnatih
površin),
- pri izračunu GVŽ se upošteva le govedo.

•

•

• Uvedba plačilnih pravic za površine izkrčenih vinogradov

•

• Ukinjena pomoč za energetske rastline

•

Kaj je novega pri kmetijsko-okoljskem pro•
gramu?
V letu 2010 so bile tudi v okviru Uredbe o plačilih za ukrepe
osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za
obdobje 2007-2013 v letih 2010-2013 (v nadaljevanju Uredbe KOP) narejene določene spremembe, ki:
•

•
•
•

omogočajo nov vstop v podukrepe: ekološko kmetovanje (EK), travniški sadovnjaki (TSA), ohranjanje posebnih
traviščnih habitatov (HAB), ohranjanje traviščnih habitatov metuljev (MET),
uvajajo nov podukrep KOP-a: strmi vinogradi (STV),
zvišujejo plačila pri določenih podukrepih KOP-a,
jasneje in bolj natančno opredeljujejo določene zahteve…

Svojo prevzeto obveznost lahko upravičenci v petletnem
obdobju trajanja skupno povečajo največ za 2 ha oz. 20 % od
prevzete obveznosti oz. skupno zmanjšajo za največ 10 %.
Novosti pri posameznih podukrepih KOP
• ekološko kmetovanje (EK), kjer se glede na obtežbo
na kmetijskem gospodarstvu tudi spreminja višina plačila
za travinje (trave in travno deteljne mešanice na njivah,
trajno travinje), in sicer je plačilo za:

o obtežbo 0,2-0,5 GVŽ-ja/ha 213,20 €/ha travinja letno,
o obtežbo 0,5-1,9 GVŽ-ja/ha 227,55 €/ha travinja letno;
travniški sadovnjaki (TSA), kjer je tudi določeno, da
je najmanjša upravičena površina posameznega travniškega sadovnjaka 0,05 ha. Enako kot do sedaj pa mora biti za
uveljavljanje tega podukrepa na kmetijskem gospodarstvu
skupno vsaj 0,3 ha površin travniških sadovnjakov;
ohranjanje posebnih traviščnih habitatov (HAB),
pri katerem lahko upravičenci za izvajanje tega ukrepa
prejmejo plačilo 121,36 €/ha (do sedaj 66,8 Eur/ha);
ohranjanje traviščnih habitatov metuljev (MET),
kjer se letos zvišuje višina plačila s 66,83 €/ha na 121,36
€/ha;
ozelenitev njivskih površin (ZEL), kjer je jasneje definirana pokrovnost ozelenjene površine (vsaj 70 %), da je
GERK upravičen do plačila za podukrep;
reja avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih
živali (PAS), kjer je od letošnjega leta dalje omogočeno
uveljavljanje plačil tudi za konje, mlajše od 6 mesecev.

Izvajanje podukrepov HAB, MET je mogoče samo na GERKih, ki se nahajajo na ekološko pomembnih območjih, ki so
določena v prilogi Uredbe KOP, grafični pregled teh površin
pa je omogočen tudi na spletnem pregledovalniku GERK-ov
(spletna stran - http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp).
Uskladitev GERK-ov z evidenco dejanske rabe
Če je v postopku uskladitve GERK-ov z evidenco dejanske
rabe zaradi odprave mostičkov med dvema površinama z
isto vrsto dejanske rabe prišlo do zmanjšanja površine,
na kateri se izvajajo podukrepi KOP-a, se to zmanjšanje
ne upošteva kot zmanjšanje prevzete obveznosti in se ne
všteva v dovoljen 10-odstotni obseg zmanjšanja vstopne
površine. Na površinah, ki ne izpolnjujejo več pogojev
glede velikosti, upravičene do plačila, obveznost izvajanja
podukrepov KOP-a preneha, kar pa ne velja za podukrepe
integrirane pridelave.
Vesna Mazej Ušen
KGZS-Zavod CE
(povzeto po članku iz Zelene dežele, št.84)
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OTVORITEV VODOVODNEGA SISTEMA DOBRNA-LOKA, LOKOVINA,
KLANC, PAROŽ IN VINSKA GORA

V Občini Dobrna smo zaključili projekt Posodobitve vodovodnega sistema Dobrna – Loka, Lokovina, Klanc, Parož in
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Vinska Gora. Projekt vključuje izvedbo cevovodov v dolžini
6.488 m, črpališče, dva vodohrana prostornine 40 in 80 m3,
dva razbremenilna objekta in dva priključna jaška.
Operacijo Posodobitev vodovodnega sistema Dobrna
– Loka, Lokovina, Klanc, Parož in Vinska Gora delno
financira Evropska unija, največ v deležu 80,44 % upravičenih
stroškov, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa kreDOBRČAN, št. 45/2010
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pitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 20072013, razvojne prioritete »Razvoj regij«; prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.

in izgradnjo novega mostu čez potok Dobrnico. Rekonstruirani del ceste bo po obnovi širši za skoraj meter površine, s 5,0 m na 5,90 m.

Kot izvajalec del predmetne operacije je bila na javnem razpisu izbrana družba NIVO, d.d., iz Celja, kot izvajalec nadzora
pa podjetje Izvir-plan, d.o.o., iz Laškega. Dela so zaključena,
zastavljeni cilji doseženi, prebivalci omenjenih naselij pa imajo zagotovljeno kakovostno pitno vodo.
Pomembno pridobitev smo z občani in vabljenimi gosti predali namenu na slavnostni otvoritvi, ki je bila v torek, 23. 3.
2010, na kmetiji odprtih vrat Pri Minki na Klancu.
Priprave na otvoritev je vodil organizacijski odbor –člani:
Stanka Repas, Marta Javornik, Marjana Dobovičnik, Drago
Pungartnik, Matevž Švent, Milan Grobelnik in Janez Čerenak. Vsem se ob tej priložnosti zahvaljujemo za sodelovanje
in pomoč. Za kulturni program so poskrbeli člani Godbe
Dobrna, sekstet Vigred in harmonikar Blaž Rošer.
Uradnemu delu otvoritve je sledila pogostitev, za katero so
poskrbele skrbne gospodinje in vinogradniki ter lastnika
kmetije odprtih vrat Pri Minki. Prijetno druženje smo nadaljevali ob spremljavi ansambla iz sestava Godbe Dobrna.

Rušenje Hajderjevega mostu
Pločnik in kolesarska steza bosta ob levem in desnem robu
vozišča, pri čemer je del, ki poteka ob desnem robu od vozišča, fizično ločen s travnatim pasom širine 2,0 m. Takšen
potek je predviden do novega mostu čez Dobrnico, v nadaljevanju pa sta predvidena pločnik oziroma kolesarska steza
le ob desnem robu vozišča, ki je prav tako fizično ločen z
vmesnim pasom širine 1,5 m.

Občinska uprava

OBNOVA CESTE DOBRNA –
HUDIČEV GRABEN V
POLNEM TEKU

Letošnja zima jo je zagodla tudi izvajalcem del na cesti Dobrna – Hudičev graben. Zaradi obilice snega so z deli niso
prekinili vse do sredine marca, sedaj pa so že v fazi intenzivne gradnje.
Rekonstrukcija lokalne ceste vključuje obnovo 295 m dolgega odseka, ki zajema razširitev obstoječe ceste, izgradnjo
pločnika ter kolesarske steze, postavitev cestne razsvetljave
DOBRČAN, št. 45/2010

Niveleta novega mostu bo dvignjena nad višino obstoječega
mostu, tako da bodo zagotavljeni pogoji, ki jih narekuje vodni
svet, v katerega z novogradnjo posegamo.
Zaradi obojestranskih robnikov na delu trase je predvidena
kanalizacija, namenjena odvajanju padavinskih voda s cestišča. Novozgrajena kanalizacija bo priključena na obstoječ
kanalizacijski sistem Dobrne.
Operacijo »Rekonstrukcija lokalne ceste 464161 Dobrna –
Hudičev graben – Krištaje« delno financira Evropska unija
največ v deležu 85 % upravičenih stroškov, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov
za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«,
prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.
Bistvo projekta je celostna in učinkovita ureditev odseka
lokalne ceste Dobrna – Hudičev Graben – Krištaje, kar bo
izboljšalo splošno prometno varnost na cestišču in večjo
pretočnost prometa za lokalno prebivalstvo, turiste in ostale obiskovalce Dobrne.
Zdenka Kumer
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ČISTILNA AKCIJA V OBČINI DOBRNA
Organizirana čistilna akcija bo v letošnjem letu potekala v času od ponedeljka 12. aprila do ponedeljka 19. aprila. V
spodnji tabeli so prikazane lokacije in datumi odvoza kontejnerjev.
DAN
od ponedeljka,
12.04.2010, do srede,
14.04.2010
od srede,
14.04.2010, do petka,
16.04.2010
od petka, 16.04.2010, do
nedelje, 18.04.2010
ponedeljek 19.04.2010

20 m3
KONTEJNER

7 m3
KONTEJNER

7 m3
KONTEJNER
Parož – pri
Klanc – križišče
Vinska Gorica –
Rednaku (Parož
pri Šventu
na postajališču
15)
Vinska Gorica Brdce – pri
Loka - križišče
odcep proti čistilni
Štravsu (Brdce
pri ogledalu
napravi
17)
Dobrna – pri
Zavrh - pri
Lokovina – pri
gasilskem
graščini Gutenek
Pohajaču
domu
Odvoz
Odvoz
Odvoz
kontejnerjev
kontejnerjev
kontejnerjev

7 m3
KONTEJNER

7 m3
KONTEJNER

Zavrh - odcep
pri kmetiji Flis

Brdce – pri
Urlčeku

Sp.Vrba - pri
Reberniku

Strmec – pri
Špeglu (Žgojnik)

Vrba - kozolec
pri Božniku
Odvoz
kontejnerjev

Strmec – pri
Špeglu (Kačnik,
Strmec 1)
Odvoz
kontejnerjev

ČISTILNA AKCIJA PO ZASELKIH
Čistilna akcija po zaselkih bo potekala v soboto, 17. aprila 2010. Ta dan v bo v Sloveniji potekala tudi vseslovenska
okoljska akcija Očistimo Slovenijo v enem dnevu, v katero se je vključila tudi Občina Dobrna.
Ob 9. uri se bomo zbrali na običajnih zbirnih mestih in sicer:
Dobrna - odlagališče Novi Grad;
Pristova in Vinska Gorica - odcep proti čistilni napravi;
Klanc - križišče pri Šventu in pri Grobelniku;
Zavrh-pri Flisu;
Vrba-pri Božniku;
Loka-Lokovina - pri Pungartniku;
Strmec - pri Javornik;
Parož- pri Čerenak;
Brdce - pri Neroden.
Po razdelitvi zaščitnih sredstev in vreč za odpadke, ki jih bo

priskrbela Občina Dobrna, se bomo razdelili po skupinah in pričeli s čiščenjem. Ob
12. uri se bomo vsi udeleženci čistilne akcije
zbrali na Novem gradu, kjer bomo skupaj
evidentirali zbrano količino odpadkov in se
okrepčali. Naprošamo in vabimo vas, da se
čistilne akcije udeležite v čim večjem številu. K sodelovanju vabimo vse - posameznike, družine, društva in tudi podjetja, organizacije in ustanove v občini. Skupaj bomo tako pripomogli k
čistejšemu okolju, kjer se bomo vsi skupaj dobro počutili.
Za dodatne informacije prosimo kontaktirajte Marijo Švent
na telefon 03 780-10-58 oziroma elektronski naslov: marija.svent@dobrna.si, ki je koordinatorka akcije zadolžena za
Občino Dobrna.
			
Marija Švent

S POMOČJO PROJEKTA OČISTIMO SLOVENIJO V ENEM DNEVU
DO VEČJE OZAVEŠČENOSTI PREBIVALCEV SLOVENIJE V
RAVNANJU Z ODPADKI
ODPADKI SO OSEBNA STVAR
Zgodba o odpadkih je ponavadi taka,
kot smo jo sami sposobni videti. Na
odpadke lahko v najslabšem možnem
primeru gledamo kot na smeti, kot na
nekaj, kar je najbolje pomesti »pod preprogo« in velikokrat, žal, tudi v neokrnjeno naravo. S takim odnosom lahko
odgovornost ves čas prelagamo na druge ljudi, na tiste, za katere mislimo, da se
jih ta zadeva dejansko tiče.Vendar pa se
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zgodba o odpadkih začne pri posameznikih in se šele od tam širi naprej. Nihče ne bo za vse nas uredil problematike
tako, kot bi si to morda želeli, če sami
ne bomo začeli z dejanji izkazovati, kaj
si resnično želimo in po čem hrepenimo globoko v sebi.
Veliko ljudi dandanes že pove, da jih
problematika moti, koliko od teh pa jih
je dejansko pripravljenih tudi ukrepati?
Takih ljudi je nedvomno vedno več. Vse

bolj pogosto se dogaja, da so številni
posamezniki že naveličani govorjenja
o problemih in njihovega nenehnega
poudarjanja. Ljudje si želijo konkretnih
dejanj, pobud in predvsem učinkov!
Če samo govorimo o problemu, lahko
ta problem postaja vedno večji in se
nam kaže kot vedno težje rešljiv. Na
drugi strani pa so konkretne pobude,
ki na koncu problem pokažejo kot nekaj resnično preprostega, če se ljudje le
DOBRČAN, št. 45/2010

KOMUNALA IN OKOLJE
znamo dobro povezati med seboj in se
zavzeti za isto stvar. Odpadki tako definitivno lahko povezujejo ljudi in njihovo
znanje!
Slovenci smo prav gotovo prišli do točke, ko je smeti na vogalih naše lepe dežele preveč in ko čedalje več ljudi vsakodnevno izraža mnenje, da jim za to
ni vseeno. Ravno zato je poziv k čistilni
akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu
naletel na tako izjemen odziv. Govoriti
o skupni odgovornosti je eno, nekaj resnično storiti in se temu docela posvetiti, pa je nekaj povsem drugega. Kaj to
v praksi pomeni, je najlažje razumeti, če
se pridružite akciji Očistimo Slovenijo v
enem dnevu!
Ločevanje je pomembno
Z vsakodnevnim nakupovanjem »glasujemo« za določene izdelke. Pomembna
je torej preudarna izbira, dolga življenjska doba izdelkov, njihova trajna raba,
materiali iz katerih so narejeni ipd.
Naslednji korak, ki ga lahko naredimo,
je ponovna uporaba izdelkov. Ločeno
zbiranje odpadkov pa je v celotni sliki
eden izmed najpomembnejših korakov
pri reševanju problema obremenjevanja
okolja. Vse več ljudi se zaveda moralne
odgovornosti do okolja in že ločeno
zbira odpadke.
Ločevanje odpadkov je podlaga za izvajanje postopka recikliranja oziroma
predelave odpadkov. Odpadki, ki bi sicer končali na odlagališču in bremenili
naše okolje, postanejo v drugačni obliki
spet uporabni. Surovine, ki jih zberemo
ločeno (papir, steklo, pločevinke in plastenke), se namreč vrnejo v ponovno
uporabo. S tem razbremenimo odlagališče odpadkov, ohranimo naravna bogastva in zmanjšamo porabo energije.
Z ločenim zbiranjem odpadkov torej
industriji zagotovimo stalen vir dragocenih surovin in energije, odlagališče pa
je manj obremenjeno in tako lahko dalj
časa nudi prostor ostankom odpadkov.
Kljub temu pa veliko ljudi še vedno
kdaj pomisli, da je dodaten trud z ločevanjem odpadkov povsem odveč, saj
na koncu vse konča na istem kupu. Menijo tudi, da odpadki niso njihova skrb,
da tudi sosed ne ločuje, da se nimajo
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časa ukvarjati s takimi nepomembnimi
stvarmi in da je njihovih nekaj odpadkov proti onesnaženju, ki ga povzročajo
industrija in tovarne, le kapljica v morju.
Vendar to ne drži, saj ločeno zbrane sekundarne surovine ne končajo na istem
kupu kot ostali komunalni odpadki. Če
bi vsak razmišljal tako, da njegov prispevek ne šteje, se ta začaran krog ne bi
mogel prekiniti.
Ločeno zbrane surovine iz ekoloških
zbiralnic pripeljejo v zbirni center, kamor lahko občani pripeljejo tudi ostale
koristne odpadke. Od tu jih komunalno
podjetje odda pooblaščenim organizacijam za ravnanje s koristnimi surovinami. Kot posameznik lahko veliko naredimo že samo z ločevanjem ter tudi na
številne druge načine ravnamo okolju
prijazno. Naša nagnjenost k temu pa je
najbolj odvisna ravno od naših osnovnih vrednot in vrednot družbe, v kateri
živimo.
Dolgoročni učinki ozaveščanja
Dolgoročno nam je torej ponujena
možnost, da odpadke ločujemo in s
tem zmanjšamo količino odloženih odpadkov. Čisto in urejeno okolje je pomembna vrednota, za katero si moramo prizadevati vsi. To pa je nedvomno
povezano s spremembo odnosa do
okolja. Odpadkov je vse več in prostora na odlagališčih zmanjkuje. Problem
je treba začeti reševati pri izvoru, kjer
gre predvsem za zmanjšanje količine
odpadkov in celo preprečevanje nastajanja odpadkov. Pri tem gre seveda tudi
za spremembe pri izdelavi izdelkov in za
visoko ozaveščenost prebivalstva.
Ozaveščenost o lastni udeležbi pri nastajanju okoljskih posledic je torej elementaren pogoj, da ljudje spremenimo
vzorec vedenja. Če takšne ozaveščenosti ni, tudi ni pripravljenosti za drugačno
delovanje. Zavedanje prebivalcev, da so
odpadki uporabne surovine, s katerimi
lahko ohranimo vire tudi za prihodnje
generacije, je eden izmed najbolj pomembnih korakov. Ozaveščanje prebivalcev Slovenije je resnično eden izmed
glavnih dejavnikov, ki bo vplival na izboljšanje trenutnega stanja in nas pripeljal bližje k trajnostnim in sonaravnim

oblikam bivanja.
Ravno to je tudi ena izmed najbolj pomembnih in dolgoročnih nalog projekta Očistimo Slovenijo v enem dnevu!
Vzporedno z akcijo bo tekla tudi kampanja za ozaveščanje, s pomočjo katere
se bo skušal doseči trajni učinek projekta pri zmanjševanju nedovoljenega
odlaganja in povečanju deleža ločeno
zbranih odpadkov.
Karavana Očistimo Slovenijo v
enem dnevu!
6. marca se je v sklopu ozaveščanja pričela tudi ekološka karavana, ki bo med
6. marcem in 15. aprilom letos obiskala
vse slovenske pokrajine in se ustavila
v več slovenskih mestih, med drugim v
Mariboru, Novi Gorici, Kobaridu, Ribnici, Celju, Novem mestu, Slovenj Gradcu,
Kranju ter se zaključila v Ljubljani. Predstavlja pomemben del projekta, njen namen pa je prebivalcem Slovenije približati projekt Očistimo Slovenijo v enem
dnevu, prikazati primere dobre prakse
na področju okoljskega ozaveščanja ter
predstaviti problematiko divjih odlagališč v Sloveniji. Želja društva Ekologi
brez meja je, da se okoljske akcije čiščenja divjih odlagališč udeleži čim večje
število prostovoljcev.
In kaj pride na vrsto, ko se bomo znebili
toliko odpadkov v enem samem dnevu?
To je seveda šele začetek! Zgodba se
pri tem seveda ne bo končala, saj se ljudje z odpadki v življenju srečujemo vsak
dan. In ravno zato je treba poskrbeti, da
se lahko ozaveščanje posameznikov odvija vsak dan posebej. Namen projekta
je tudi poziv oblasti, da se problematika
odpadkov tudi zakonsko bolje uredi.
To bo gotovo največji prostovoljski dogodek v zgodovini Slovenije. Spremembe se že dogajajo in to dan za dnem,
največja pa se bo zgodila 17. aprila, ko
bo 10 % Slovencev premaknilo goro
smeti iz narave v predelovalne obrate
za reciklažo, ostalo pa na deponije. Saj
veste, iz malega zraste veliko!
In 17. aprila se bo z vašo pomočjo pisala
zgodovina!
Na ta dan ne smete manjkati!
Skupaj nam bo uspelo!
Prijavite se lahko na www.ocistimo.si!
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JAVNI RAZPISI
Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu – UPB (Uradni list RS,
št. 51/06), Odloka o proračunu Občine Dobrna za leto 2010
(Uradni list RS, št. 104/09) in Pravilnika o dodeljevanju državnih
pomoči v Občini Dobrna (Uradni list RS, št. 71/07, 24/08) Občina
Dobrna objavlja

JAVNI RAZPIS

o dodeljevanju državnih pomoči na področju kmetijstva
in podeželja v
Občini Dobrna v letu 2010
1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
•

1)
2)
3)
4)
5)

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih
finančnih sredstev iz proračuna Občine Dobrna v
skupni višini 34.100,00 EUR v letu 2010 po shemi
državnih pomoči v kmetijstvu št. XA 218/2007 in št.
M002-1358570-2007, skladno z Uredbo komisije (ES)
št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006
za subvencioniranje naslednjih ukrepov:
naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji v
Občini Dobrna,
naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
v Občini Dobrna,
naložbe opravljanje storitev in trženje proizvodov in
storitev s kmetij na območju Občine Dobrna,
zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu in
ohranjanje tradicionalnih stavb v Občini Dobrna.

2 . UPRAVIČENCI
Upravičenci po ukrepih:
- kmetijska gospodarstva, ki se uvrščajo med majhna in
srednje velika podjetja, se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo,
so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, imajo stalno
bivališče oziroma sedež v Občini Dobrna, ali imajo v lasti
ali zakupu kmetijska zemljišča, v katera vlagajo in ležijo na
območju Občine Dobrna (za ukrep št. 2, 4 in 5),
- kmetijska gospodarstva, ki se že ali se bodo ukvarjala z
dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki
so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, imajo stalno
bivališče oziroma sedež v Občini Dobrna, ali imajo v lasti
ali zakupu kmetijska zemljišča, v katera vlagajo in ležijo na
območju Občine Dobrna (za ukrep št. 1, 3, 4 in 5),
- registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki
delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na
območju Občine Dobrna ali regije (za ukrep št. 4 in 5).
Skladno s smernicami Skupnosti o državni pomoči se lahko
pomoč dodeli le kmetijskim gospodarstvom, ki niso v težavah
in 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 zanaša 14.000,00 EUR
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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 katerem
koli obdobju treh proračunskih let iz nacionalnih in
lokalnih virov.
Upravičeni stroški:
Računi in dokazila o plačilu računov za izvedene aktivnosti so
lahko datirani od 1.1.2010 do predložitve zahtevka za izplačilo,
najkasneje do 30.10.2010, računov z datumom po 30.10.2010
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
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,
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•

•

•
•
•
•
•

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. 2: Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo
Višina razpisanih sredstev zanaša 13.532,30 EUR
Splošni pogoji:
• vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih
zemljišč,
• investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev,
• vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva,
• kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k
izpolnjevanju vsaj enega od ciljev ukrepa (to so: zmanjšanje
proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje,
izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za
dobro počutje živali),
• sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je za isti namen, kot ga
navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem ukrepu, že prejel
javna sredstva RS ali sredstva EU,
• najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu upravičencu
ne sme preseči 400.000 EUR, v kateremkoli obdobju treh
proračunskih let iz nacionalnih in lokalnih virov.
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se šteje:
• 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130) ali
• 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sadovnjakov
(GERK 1222) ali
• 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali
• 0,25 ha plantažnih sadovnjakov (GERK 1221) ali vinogradov
(GERK 1211) ali hmeljišč (GERK 1160) ali oljčnikov (GERK
1230) ali ostalih trajnih nasadov (GERK 1240, 1180) ali
• 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v
drevesnicah in pri trsničarstvu (GERK 1190) ali
• 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali
• 8 ha gozdov ali
• 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali
• 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin (GERK
1321).
Upravičeni stroški:
Računi in dokazila o plačilu računov za izvedene aktivnosti za ukrepe
Naložbe v kmetijska gospodarstva morajo biti datirani po podpisu
pogodbe. Računov z datumom pred podpisom pogodbe, kot tudi
računov z datumom po 30.10.2010, komisija ne bo upoštevala.
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a) Izgradnja ali izboljšanja nepremičnin, infrastrukture
in pripadajoče opreme za kmetijsko proizvodnjo: nakup
in menjava kritine, prehod na prosto rejo, ureditev samodejnega
odplakovanja izločkov, adaptacija hleva in skladišča za krmo,
adaptacija mlekovoda in pripadajoče opreme ter objektov.
b) Nakup in postavitev mrež proti toči: nakup in postavitev
mreže in pripadajočega materiala.
c) Postavitev intenzivnih in
nasadov: nakup sadik.

ekstenzivnih trajnih

d) Postavitev rastlinjakov: nakup rastlinjaka in postavitev
rastlinjaka.
e) Postavitev pašnika in obore za nadzorovano pašo
domačih živali in gojene divjadi: nakup in postavitev ograje.
f) Izvedba agromelioracijskih del na kmetijskem
gospodarstvu: izvedba zemeljskih del.
g) Urejanje, obnova in izgradnja poljskih poti, ki jih
uporablja izključno eno kmetijsko gospodarstvo: nakup
in dostava materiala in izvedba zemeljskih del.
h) Splošni stroški povezani s pripravo in z izvedbo
projektov, kot so honorarji arhitektov, inženirjev in
svetovalcev, stroški za študije izvedljivosti, nakup
patentov in licenc.
Bruto intenzivnost pomoči:
Znesek dodeljene pomoči se določi glede na obseg vlog, prispelih
na javni razpis, ter razpoložljiva sredstva, vendar lahko znaša
največ do 40% upravičenih stroškov. 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,
• ponudba oziroma predračun za nameravano naložbo, študijo
ali projektno dokumentacijo,
• v primeru agromelioracijskih del kopijo katastrskega načrta
in program del,
• ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo
oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o
izdelavi,
• kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj
enega od naštetih specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora biti
razvidno iz vloge,
• v primeru naložb povezanih z graditvijo objektov je k vlogi
potrebno priložiti ustrezno prostorsko dokumentacijo
(gradbeno dovoljenje, veljavno lokacijsko informacijo),
• v primeru urejanja pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov
je k vlogi potrebno priložiti original ali kopijo katastrskega
načrta in program del,
• zemljiškoknjižni izpisek oz. drugo veljavno dokazilo o
lastništvu zemljišča na katerem se bo izvajala investicija,
• potrdilo o plačanih davkih,
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obrazec D lastnika zemljišč za neposredna plačila za leto
2010 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.

UKREP ŠT. 3: Naložbe za opravljanje storitev in trženje
proizvodov in storitev s kmetij
Višina razpisanih sredstev zanaša 4.117,70 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 1.1.2010 do predložitve zahtevka za izplačilo,
najkasneje do 30.10.2010, računov z datumom po 30.10.2010,
komisija ne bo upoštevala. Upravičeni stroški so vsi stroški v zvezi
z izgradnjo ali obnova objekta, nakupa nove opreme, promocije
in splošni stroški, ki so namenjeni sofinanciranju:
a) neposredni prodaji kmetijskih
kmetijah ali izven kmetij,

proizvodov

na

b) storitvam s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo,
opremo, orodji in živalmi ter oddaja le-teh v najem,
c) izobraževanjem na kmetijah, povezano 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.

22

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
2010 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.
UKREP ŠT. 4: Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu
Višina razpisanih sredstev zanaša 1.225,00 EUR
Splošni pogoji
Izobraževanje in usposabljanje mora biti dostopno vsem
kmetom in delavcem na kmetijskih gospodarstvih, ki se ukvarjajo
s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež v
Občini Dobrna, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev
in imajo v lasti ali zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na
območju Občine Dobrna. Cilj je boljša učinkovitost kmetijstva in
dolgoročna sposobnost preživetja.
Upravičeni stroški
Računi in dokazila o plačilu računov za izvedene aktivnosti
morajo biti datirani po podpisu pogodbe, v primerih, ko se
prijavlja program izvajanja izobraževanja ali informacijskopromocijskih programov društev kontinuirano in ni le enkratna
aktivnost, so upravičeni stroški od 1.1.2010 do 30.10.2010.
Računov z datumom pred podpisom pogodbe, razen za izvajanje
kontinuiranih izobraževalnih ali informacijsko-promocijskih
programov društev, ko veljajo stroški od 1.1.2010, kot tudi
računov z datumom po 30.10.2010 komisija ne bo upoštevala.
Pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme
vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem. Omejitve
so za stroške storitev povezanih z običajnimi operativnimi stroški
kmetijskega gospodarstva, na primer rutinsko davčno svetovanje,
redne pravne storitve ali oglaševanje. Upravičeni stroški so
a) izobraževanje in usposabljanje kmetov in delavcev na
kmetijskem gospodarstvu:
• stroški organiziranja programov za usposabljanje,
• potni stroški in dnevnice udeležencev;
b) svetovalne storitve, ki jih opravijo tretje strani:
• stroški honorarjev za storitve, ki ne spadajo med
trajne ali občasne dejavnosti, niti
niso v zvezi z
običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer
rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali
oglaševanje;
c) organizacija forumov za izmenjavo znanj med
gospodarstvi, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih:
•
stroški udeležbe,
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potni stroški,
stroški publikacij,
stroški najemnin razstavnih prostorov,
simbolična nagrada, na tekmovanjih in ocenjevanjih
podeljenih nagrad, do vrednosti 250 EUR na nagrado
in zmagovalca.

Bruto intenzivnost pomoči
Znesek dodeljene pomoči se določi glede na obseg vlog,
prispelih na javni razpis ter razpoložljiva sredstva in lahko znaša
do 100 % upravičenih stroškov.
Potrebna dokumentacija:
• vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti
predložena v skladu z zahtevami tega razpisa in
prijavnega obrazca za posamezno pomoč,
• finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj
oziroma storitev z ustreznimi dokazili kot so kotizacije
oziroma participacije kmetov, če se izvajalec za to
odloči,
• pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na
ustreznem območju,
• če so izvajalci ali organizatorji nudenja tehnične pomoči
v kmetijstvu nevladne organizacije, članstvo v teh
oraganizacijah ne sme biti pogoj za dostop do tehnične
podpore,
• pri zahtevku mora biti priložen spisek udeležencev
svetovanja.
Občina Dobrna z izvajalci sklene pogodbo, v kateri opredeli
posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh ter način
izvedbe plačil.
UKREP ŠT. 5: Ohranjanje tradicionalnih stavb
Višina razpisanih sredstev zanaša 1.225,00 EUR
Splošni pogoji:
• vloga mora biti predložena v skladu z zahtevami tega razpisa
in prijavnega obrazca,
• podpora je namenjena sofinanciranju obnove tradicionalnih
stavb, zaščitenih z občinskim odlokom ali vpisanih v register
kulturne dediščine,
• gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi
predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in 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,
• najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu upravičencu
ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju treh
proračunskih let iz nacionalnih in lokalnih virov.
Upravičeni stroški
Računi in dokazila o plačilu računov za izvedene aktivnosti za
ukrepe Naložbe v kmetijska gospodarstva morajo biti datirani po
podpisu pogodbe. Računov z datumom pred podpisom pogodbe,
kot tudi računov z datumom po 30.10.2010, komisija ne bo
upoštevala.
a) Priprava dokumentacije za rekonstrukcijo ali obnovo
oziroma sanacijo objekta:
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izdelave posnetka stanja,
arhitekturni in statični načrta.

b) Stroški projekta gradnje ali obnove, popisa del in
konservatorskega programa
c) Material za obnovo
d) Izvedba del
Bruto intenzivnost pomoči
Znesek dodeljene pomoči se določi glede na obseg vlog, prispelih
na javni razpis, ter razpoložljiva sredstva, vendar lahko znaša
največ do 60 % upravičenih stroškov. Najmanjši znesek dodeljene
pomoči je 200 EUR, najvišji znesek pa 3.000 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,
• ponudba oziroma predračun za nameravano naložbo,
študijo ali projektno dokumentacijo,
• zemljiškoknjižni izpisek oz. drugo veljavno dokazilo o
lastništvu zemljišča na katerem se bo izvajala investicija,
• v primeru, da gre za rekonstrukcijo, zgodovinsko
izpričana lokacija in obstoj objekta (fotodokumentacija,
zemljiškoknjižni izpisek, katastrski načrt),
• vsa potrebna dovoljenja za obnovo objekta,
• mnenje pristojne strokovne službe (Zavod za varstvo
kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Celje).
4. OBRAVNAVANJE VLOG
Župan Občine Dobrna imenuje komisijo, ki bo prispele vloge
obravnavala ter odločila o posamezni vlogi. Komisija tudi pripravi
predlog upravičencev, ki ga potrdi župan. O dodelitvi sredstev
upravičencem po tem razpisu se izda odločba.
Odpiranje vlog ne bo javno. Prijavitelji bodo o izidu 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.
Vkolikor 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).
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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. 03 780-10-58
(Marija Švent).
Prejeta dokumentacija se prosilcem ne vrača. Dokazila, ki so
dostopna v uradnih evidencah, prosilec lahko sam predloži k
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: 04.05.2010. 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 poslane po pošti na naslov: Občina
Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, v kuvertah, opremljenih z
naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj
– razpis kmetijstvo 2010- UKREP ŠT.____«.
Župan Občine Dobrna
Martin Brecl

					

Občina Dobrna na podlagi 53. člena Zakona o javnih financah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 127/06-ZJZP,
14/07-ZSPDPO), Odloka o proračunu Občine Dobrna za leto
2010 (Ur. l., št. 104/09), objavlja

JAVNI RAZPIS

za dodelitev sredstev, ki niso državna
pomoč na področju kmetijstva v Občini
Dobrna v letu 2010
1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dela neprofitnih
aktivnosti in materialnih stroškov društev s področja kmetijstva v
Občini Dobrna za leto 2010, ki ne predstavljajo državne pomoči,
delujejo na področju kmetijstva ter njihov cilj z ustanovitvijo in
delovanjem ni pridobivanje dobička.
2.

OKVIRNA VREDNOST SREDSTEV

Za izvajanje razpisanih programov so v proračunu Občine
Dobrna za leto 2010 predvidena sredstva v višini 2.500,00
EUR. Sredstva morajo biti porabljena do 31.12.2010.
3.

UPRAVIČENCI

Na razpisu lahko sodelujejo društva, ki delujejo na področju
kmetijstva in izpolnjujejo naslednje pogoje:
–
imajo sedež v Občini Dobrna,
–
imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo,
kot jo določa zakonodaja,
–
so registrirana in delujejo najmanj eno leto,
–
imajo zagotovljene kadrovske, prostorske, materialne
in organizacijske možnosti za izvajanje in uresničevanje
načrtovanih aktivnosti,
–
dotacij za namene, ki so sestavni del te vloge, niso in ne
bodo prejela iz državnih ali mednarodnih virov.
–
njihov namen in cilj z ustanovitvijo ni pridobivanje dobička.
Prijavitelji, ki so za neprofitne aktivnosti in materialne stroške že
prejeli sredstva na drugih razpisih Občine Dobrna oziroma je bili
njihov program oz. projekt v letu 2010 kakorkoli že financiran iz
proračuna Občine Dobrna, niso upravičeni do sredstev po tem
razpisu.
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4.

MERILA IN KRITERIJI

Pri izboru neprofitnih aktivnosti za sofinanciranje se
upoštevajo naslednja merila in kriteriji:
ŠTEVILO
VSEH
ČLANOV
DRUŠTVA
do 50 aktivnih članov
nad 51 aktivnih članov
PREPOZNAVNOST PROJEKTA
programi oz. projekti prispevajo k
prepoznavnosti občine
ORGANIZACIJA PRIREDITVE
ali PROJEKTA

5 točk
10 točk
do 10 točk

do 15 točk/
prireditev oz.
projekt

organizacija prireditve ali projekta
SODELOVANJE
izvajalci
redno
sodelujejo
pri
aktivnostih, katerih organizator
ali soorganizator je Občina Dobrna
sodelovanje z drugimi sorodnimi
organizacijami

do 10 točk
do 5 točk

OMEJITVE
Pomoč se ne dodeli:
za izobraževanja in usposabljanja, svetovalne storitve,
organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja
na tekmovanjih, publikacij in spletišč ter stroške nadomeščanja
kmeta ali kmetovega partnerja med boleznijo in dopustom.
Omenjeni upravičeni stroški so državna pomoč, ki niso predmet
tega javnega razpisa.
5.RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN INFORMIRANJE
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
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razpisi. Dodatne informacije lahko dobite na telefon 03 780-1058 (Marija Švent).
Vloga mora biti izpolnjena izključno na obrazcu, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije, biti mora čitljiva, na ustreznih mestih
podpisana ter žigosana in mora vsebovati vse obvezne priloge,
dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
6. OBRAVNAVA VLOG
Župan Občine Dobrna imenuje komisijo, ki bo prispele vloge
obravnavala ter odločila o posamezni vlogi. Komisija tudi pripravi
predlog upravičencev, ki ga potrdi župan. O dodelitvi sredstev
upravičencem po tem razpisu se izda odločba.
Odpiranje vlog ne bo javno. Prijavitelji bodo o izidu javnega
razpisa pisno obveščeni v roku 30 dni od podaje popolne vloge.
Z upravičenci bodo sklenjene pogodbe, kjer bodo navedeni
podrobnejši pogoji koriščenja sredstev. Pri postopku dodeljevanja
sredstev se uporabljajo določbe Zakona o splošnem upravnem
postopku.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj ne bo dopolnil v roku 8 dni, in
vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale pogojem iz
tega razpisa, bodo s sklepom zavrnjene in ne bodo obravnavane
v postopku dodelitve sredstev.

Na podlagi Odloka o Proračunu Občine Dobrna za leto 2010
(Uradni list RS, št. 04/2009), Pravilnika o dodeljevanju finančnih
sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini
Dobrna (Uradni list RS, št. 47/2007, 22/2010) in Pravilnika o
dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje odpiranja
novih delovnih mest v Občini Dobrna (Uradni list RS, št. 48/2007,
22/2010) ter mnenja Ministrstva za finance RS, Direktorata za
javno premoženje, Sektorja za spremljanje državnih pomoči
številka: M00I-1358570-2010 z dne 24.03.2010, Občina Dobrna,
Odbor za malo gospodarstvo in obrt, objavlja naslednji

JAVNI RAZPIS

za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva in obrti
v Občini Dobrna v letu 2010
I. Predmet javnega razpisa
Finančna sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva
se namenijo kot nepovratna finančna pomoč »de minimis« v obliki
dotacij kot sofinanciranje izvajanja posameznih ukrepov.
Skupna višina finančnih sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi
javnega razpisa za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v
Občini Dobrna za leto 2010, znaša 8.000 €, proračunska postavka
14001.
II. Nameni, ukrepi in pogoji
Finančna sredstva se namenijo za sofinanciranje posameznih
ukrepov v obliki dotacij.
Skupna višina finančnih sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi tega
razpisa v obliki dotacij, je 8.000 €.
a) Spodbujanje začetih investicij
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7. ROK IN NAČIN PRIJAVE NA RAZPIS
Rok za dostavo vloge je: 04.05.2010. 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, skupaj z zahtevano dokumentacijo, morajo biti
oddane v zaprti kuverti, v tajništvo Občine Dobrna, Dobrna
19, Dobrna, ali poslane po pošti na naslov: Občina Dobrna,
Dobrna 19, 3204 Dobrna, v kuvertah, opremljenih z naslovom
pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj – razpis
kmetijstvo 2010- DRUŠTVA«.
8. 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.
Župan Občine Dobrna
Martin Brecl

- Stroški materialnih investicij: zemljišča, zgradbe, oprema,
stroji; do 50% upravičenih stroškov pridobitve oz. največ 492
€.
- Pridobitev ali podaljšanje standarda kakovosti, ki je priznan v
tujini; do 45% upravičenih stroškov pridobitve oz. največ 492
€.
- Stroški nakupa in pridobitev patentov, licenc izumov, tehničnih
izboljšav, nepatentiranega tehničnega znanja in blagovnih
znamk; do 50% upravičenih stroškov oz. do maksimalne višine
492 €.
- Stroški izdelave projektne dokumentacije in stroški
investicijskih programov; do 45% upravičenih stroškov
pridobitve oz. do maksimalne višine 492 €. Prejemnik pomoči
mora prispevati najmanj 25% vrednosti investicije. Investicijski
projekti morajo ostati v občini vsaj 5 let.
b) Prva udeležba na sejmih ali razstavah
Prva udeležba na sejmu ali razstavi: krijejo se upravičeni
stroški najetja, postavitve in delovanja stojnice v
višini do
50 % upravičenih stroškov oz. maksimalno do 492 €. Upravičen
strošek je prva postavitev in delovanje stojnice na sejemski
prireditvi od 01.01.2010 do 31.12.2010. Upravičenci so do
sredstev upravičeni samo enkrat, kar pomeni, da upravičenci iz
preteklih let ne morejo ponovno pridobiti sredstev iz naslova
tega ukrepa.
c) Odpiranje novih delovnih mest
Sredstva za pospeševanje odpiranja novih delovnih mest
se namenijo kot nepovratna finančna pomoč (subvencija) za
kritje dela stroškov plače zaposlitve in predstavljajo upravičene
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stroške za:
    – samozaposlitev osebe,
    – zaposlitev osebe za nedoločen čas, če ima taka zaposlitev
za posledico neto povečanje delovnih mest; do maksimalne
višine 984 €.
III. Upravičenci
Sredstva za razvoj lahko pridobijo fizične in pravne osebe, ki imajo
sedež ali enoto na območju Občine Dobrna in poteka investicija
na območju Občine Dobrna, in sicer samostojni podjetniki in
gospodarske družbe, pri čemer se smiselno uporabljajo pravila
za majhna podjetja, ki imajo manj kot 50 zaposlenih in imajo letni
promet, ki je manjši od 7 mio EUR ali bilančno vsoto, ki je manjša
od 5 mio EUR, ter so neodvisna podjetja.
Do pomoči niso upravičena podjetja iz sektorjev jeklarstva,
premogovništva, kmetijstva in ribištva. Pomoč tudi ni namenjena
spodbujanju izvoza. Do sredstev tudi niso upravičeni samostojni
podjetniki in gospodarske družbe (majhna podjetja), ki imajo
na dan prijave na javni razpis do razpisovalca Občine Dobrna
neporavnane zapadle obveznosti.
Do sredstev za razvoj niso upravičena podjetja, ki so v prisilni
poravnavi, stečaju ali likvidaciji ali pa so kapitalsko neustrezna, kar
pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami
dosegla polovico osnovnega kapitala družbe. Do pomoči tudi
niso upravičena podjetja, ki so v finančnih težavah in prejemajo
državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje. Pomoč tudi ni
namenjena spodbujanju izvoza.
Za pridobitev sredstev za odpiranje novih delovnih mest mora
upravičenec izpolnjevati še naslednje:
– novo zaposlena oseba mora biti državljan Republike 		
		 Slovenije,
– da je zaposlitev osebe sklenjena v tekočem koledarskem 		
		 letu ali v obdobju od 01.10. 2009 do 31. 12. 2009,
– da ima prejemnik sredstev sedež dejavnosti na območju 		
		 Občine Dobrna,
– da pomoč predstavlja spodbudo za neto povečanje 		
		 delovnih mest,
– zaposlitev je potrebno ohraniti za nedoločen čas.
IV.Vsebina vloge
Vloge Občine Dobrna je možno dvigniti v tajništvu Občine
Dobrna v času uradnih ur, in sicer od prvega dne objave v glasilu
Dobrčan dalje ali na internetni strani Občine Dobrna: http://
www.dobrna.si.
Izpolnjeni vlogi je potrebno predložiti naslednje (pod: a spodbujanje začetih investicij in b - prva udeležba na sejmih ali
razstavah):
- odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje gospodarskih
dejavnosti,
- potrdilo o plačanih davkih,
- potrdilo o poravnanih zapadlih plačilnih obveznostih do
Občine Dobrna,
- izjavo prosilca o višini lastnih sredstev za posamezen namen,
- izjavo, da podjetje ni v težavah in da predstavlja razpisana
pomoč spodbudo za izvedbo nameravanega projekta,
- izjavo, da za ta namen še ni dobil državne pomoči oziroma
kolikšen del je že dobil iz drugih virov.
Za posamezne ukrepe je potrebno predložiti:
* stroške materialnih investicij (dokazilo o plačilu,
pogodba, račun);
* za pridobitev in podaljšanje standarda kakovosti:
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- dokazilo o plačilu,
- račun;
* stroški nakupa in pridobitev patentov, licencec, izumov,
tehničnih izboljšav, nepatentiranega tehničnega znanja in
blagovnih znamk:
- dokazilo o plačilu,
- račun;
* za izdelavo projektne dokumentacije in investicijskih programov:
- dokazilo o plačilu izdelave projektne dokumentacije in
investicijskih programov,
- račun;
* za prvo udeležbo na sejmu ali razstavi:
- dokazilo o plačilu za najem, postavitev in delovanje stojnice,
- račun.
Izpolnjeni vlogi je potrebno predložiti naslednje (pod:
c - odpiranje novih delovnih mest):
-

-

izpis
zavarovanih
oseb
za
preteklo
in
tekoče
leto
(razen
za
samozaposlovanje),
dokazilo o zaposlitvi (fotokopija obrazca M1), za
osebo, ki je zasedla novoustanovljeno delovno mesto,
fotokopijo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas za osebo,
ki je zasedla novoustanovljeno delovno mesto;
fotokopijo plačilne liste za osebo, ki je zasedla delovno
mesto, za katero se uveljavlja jo finančna sredstva;
potrdilo o stalnem prebivališču za osebo, ki je zasedla
novoustanovljeno delovno mesto (za primer samozaposlitve);
odločbo o izpolnjevanju predpisanih pogojev za opravljanje
pridobitne dejavnosti in priglasitveni list (za s.p.) oziroma
odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje registrirane
dejavnosti (za gospodarske družbe);
potrdilo o plačanih davkih;
potrdilo o poravnanih zapadlih plačilnih obveznostih do
Občine Dobrna;
izjavo, da za ta namen ni prejel sredstev iz državnega
proračuna oziroma drugih virov; v primeru, da so bila
sredstva prejeta, je potrebno navesti višino prejetih sredstev.

V. Rok in način prijave razpisa
Rok za prijavo na javni razpis je do 30.09.2010.Vloga z zahtevanimi
dokazili mora biti poslana priporočeno po pošti ali osebno
oddana v tajništvo Občine Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna,
najkasneje do roka prijave. Za čas prejema se šteje, ko je vloga v
tajništvu Občine Dobrna.
Upravni organ Občine Dobrne lahko od prosilca zahteva tudi
dodatno dokumentacijo. V primeru, da vloga ne bo dopolnjena v
določenem roku, se vloga s sklepom zavrže.
Vse vloge bo obravnaval Odbor za malo gospodarstvo in
obrt Občine Dobrna, ki bo sprejel sklep o dodelitvi sredstev
najkasneje v roku 45 dni od poteka roka za prijave.
Vse informacije lahko zainteresirani dobijo na sedežu Občine
Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, ali po telefonu (03) 780-10-53
(Mateja Smrečnik) ali po e-pošti: mateja.smrecnik@dobrna.si .
				

Župan Občine Dobrna:
Martin Brecl
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JAVNI RAZPISI
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo
(Uradni list RS, št. 96/02), v skladu z določbami Pravilnika za
vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Dobrna
(Ur. l. RS, št. 32/05, 113/07, 22/2010) ter v skladu z Odlokom
o Proračunu Občine Dobrna za leto 2010 (Uradni list RS, št.
104/09) Občina Dobrna objavlja

JAVNI RAZPIS

za zbiranje ponudb programov s področja
ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Dobrna za leto
2010
1. Pravico za pridobitev sredstev za letne programe ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti imajo upravičeni nosilci in izvajalci
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
• da imajo sedež v Občini Dobrna,
• da so registrirani najmanj eno leto,
• da je njihova dejavnost s področja 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 aktivnosti za
prihodnje leto,
• da je predloženi program namenjen čim večjemu številu
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
srednješolske populacije ter kulturna dejavnost študentov
– vse le v delu, ki presega šolske vzgojno-izobraževalne
programe;
• udeležba na območnih, medobmočnih in državnih srečanjih;
• izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih
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 skupin se
sofinancira le pod pogojem, da rezultate svojega dela predstavijo
širši javnosti vsaj petkrat letno:
• trikrat brezplačno nastopijo, razstavijo za Občino
Dobrna ali v Občini Dobrna,
• pripravijo eno samostojno prireditev, razstavo ali
projekt,
• najmanj enkrat letno sodelujejo na območnih revijah ali
prireditvah, kolonijah ali razstavah,
• udeležijo se vsaj enega strokovnega izobraževanja.
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Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje in investicije 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, 22/2010 ) in Letnim
programom kulture Občine Dobrna za leto 2010.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31.12.2010.
Poročila o izvedbi programov sofinanciranih na podlagi tega
javnega razpisa za leto 2010 morajo izvajalci podati na enotnem
obrazcu, v skladu s Pravilnikom za vrednotenje ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti v Občini Dobrna, Občini Dobrna v pisni
obliki najkasneje do 31.03.2011.
4. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev je 19.176 EUR,
proračunska postavka številka 18003, in sicer za redno dejavnost
8676 EUR, 9000 EUR za dodatke za opremo, založništvo in
izobraževanje in 1500 EUR za izredne dosežke, kulturne projekte
in prireditve posebnega pomena ter jubileje.
5. Predlagatelji programov podajo svoje prijave na obrazcih iz
razpisne dokumentacije, ki jim je potrebno priložiti zahtevane
priloge. Razpisno dokumentacijo je možno dvigniti na sedežu
Občine Dobrna, Dobrna 19, Dobrna, v času uradnih ur; na voljo
je tudi na spletni strani Občine Dobrna, na naslovu: http://www.
dobrna.si.
6. Prijave je možno podati osebno ali poslati po pošti v zaprti
kuverti na naslov: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna. Na
kuverti mora biti vidno označeno: »JAVNI RAZPIS KULTURA
2010 – NE ODPIRAJ!« Rok za prijavo na javni razpis je do
04.05.2010. Za pravočasno predložene se štejejo vloge, ki bodo
najkasneje 04.05.2010, do 15.00 ure, predložene v tajništvu
Občine Dobrna oziroma vloge, ki bodo s priporočeno poštno
pošiljko oddane na pošto najkasneje zadnji dan prijave na javni
razpis. Vloge, prispele po zaključku razpisa, ne bodo obravnavane
in bodo s sklepom zavržene.
7. O izboru in višini sredstev bodo predlagatelji programov
obveščeni v roku 30 dni od izteka prijave na javni razpis. Z
izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju
programov.
								
		
8. Vse dodatne informacije o razpisu dobijo zainteresirani na
Občini Dobrna pri Mateji Smrečnik, tel. 03/780-10- 53, v času
uradnih ur ali na e-mail: mateja.smrecnik@dobrna.si.

Številka: 41011-0001/2010-1 (6)
Datum: 02.04.2010
Župan Občine Dobrna:
Martin Brecl
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Občina Dobrna, Dobrna 19, Dobrna, na
p o d l a g i Pravilnika o sofinanciranju socialnih in humanitarnih
dejavnosti v Občini Dobrna (Ur. l. RS, št. 119/08) ter v skladu z
Odlokom o Proračunu Občine Dobrna za leto 2010 (Uradni list
RS, št. 104/09) objavlja

-

J AV N I R A Z P I S

ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU
SOCIALNIH, HUMANITARNIH IN ZDRAVSTVENIH
DEJAVNOSTI V OBČINI DOBRNA ZA LETO 2010

-

zmanjševanje socialnih stisk posameznikov ali skupin
občanov, ima postavljene jasne cilje in izhaja iz potreb
članov oziroma drugih uporabnikov, izvajanje programa
pa je v interesu Občine Dobrna - do 50 točk,
program
omogoča
udeležencem
lažje
komuniciranje z okoljem (za primere, ko telesna
okvara ali invalidnost onemogoča posamezniku,
da
bi
se
samostojno
in
enakovredno
vključeval v vsakdanje življenje) - do 10 točk,
program je namenjen pomoči družinam in posamezniku
izven organizacije - do 10 točk,
program vsebuje organizacije predavanj, delavnic in druga
izobraževanja za člane ali širšo okolico do - 10 točk,
program dopolnjuje dejavnosti javnih zavodov oziroma
vsebuje elemente javnih služb s področja socialnega
varstva - do 5 točk,
sodelovanje prostovoljcev o izvajanju programa (možnost
vključevanja prostovoljcev in njihovega usposabljanja) - do
15 točk.

1. Višina sredstev
Občina Dobrna objavlja javni razpis za dodelitev finančnih
sredstev iz občinskega proračuna za sofinanciranje programov
in projektov na področju humanitarnih, socialnih in zdravstvenih
dejavnosti v Občini Dobrna za leto 2010. Znesek razpisanih
sredstev za leto 2010 na proračunski postavki 20005 (Ostali
programi, spec. zavodi in društva) znaša 2.400,00 €. Dodeljena
sredstva morajo biti porabljena do 31.12.2010.

-

2. Pravica do sofinancirania
Pravico do sofinanciranja programov in projektov na področju
humanitarnih, socialnih in zdravstvenih dejavnosti imajo izvajalci,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- imajo sedež v Občini Dobrna, delujejo na njenem območju in
vključujejo občane s stalnim prebivališčem v Občini Dobrna
oziroma ne glede na sedež, če je program dela zastavljen tako,
da aktivno vključuje občane s stalnim prebivališčem v Občini
Dobrna,
- so registrirani in delujejo najmanj eno leto,
- da se ne ukvarjajo z delovanjem na področju dela političnih
strank,
- imajo urejeno evidenco o članstvu,
- imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske
možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
- da občini vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji
programov in plan aktivnosti za prihodnje leto.
Sredstva, razdeljena na podlagi tega razpisa, niso namenjena za
sofinanciranje investicij v prostore društev.
Izvajalci programov na področju humanitarnih, socialnih in
zdravstvenih dejavnosti, ki zgornje pogoje izpolnjujejo, vendar
se na ta razpis ne prijavijo ali pa se ne prijavijo skladno z razpisno
dokumentacijo, v letu 2010 ne bodo upravičeni do namenskih
sredstev Proračuna Občine Dobrna.

Komisija lahko dodatno dodeli maksimalno 30 točk na
posamične programe, ki so v večjem interesu Občine Dobrna.
Posamezni program lahko doseže maksimalno 130 pridobljenih
točk.
Točkovni sistem določa maksimalni obseg financiranja.
Vrednost točke se določi v sorazmernem deležu glede na
skupno število točk za posamezne vsebine in glede na obseg
sredstev razpisane po javnem razpisu. Sredstva za posamezne
programe se razdelijo glede na doseženo število točk, višino
razpisanih sredstev po javnem razpisu in vrednosti predloženega
programa.

3. Izvajalci programov in projektov
Izvajalci programov in projektov so:
- javni zavodi, ustanove in pravne osebe, registrirane za
opravljanje dejavnosti na področju socialnega varstva,
- društva na področju zdravstva, socialnega varstva in
humanitarne dejavnosti, registrirana v skladu z zakonom o
društvih,
- prostovoljne in neprofitne organizacije, ki delujejo na
področju socialnega in zdravstvenega varstva ter humanitarne
organizacije in imajo v svojih programih elemente socialne
skrbi in skrbi za zdravje občanov oziroma njihovih članov.
4. Pogoji in merila
Pri ocenjevanju komisija poleg zgornjih kriterijev
upošteva še naslednja merila za ocenjevanje :
- program je usmerjen v preprečevanje, lajšanje in
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-

4. Razpisna dokumentacija in roki
Razpisna dokumentacija za prijavo na javni razpis je na voljo
v tajništvu Občine Dobrna ali na spletnih straneh Občine
Dobrna, na naslovu http://www.dobrna.si. Rok za prijavo na javni
razpis je do 04.05.2010. Za pravočasno predložene se štejejo
vloge, ki bodo najkasneje do 04.05.2010, do 15.00 ure, oddane v
tajništvu Občine Dobrna oziroma vloge, ki bodo s priporočeno
poštno pošiljko oddane na pošto najkasneje zadnji dan prijave
na javni razpis. Prijave morajo biti podane na razpisnih obrazcih,
ki jim je potrebno priložiti zahtevane priloge. Vloge, prispele
po razpisnem roku, ne bodo obravnavane in bodo s sklepom
zavržene.
O izboru in višini sredstev bodo izvajalci obveščeni v roku 30
dni od izteka roka za prijavo na javni razpis. Z izbranimi izvajalci
bodo sklenjene pogodbe.
5. Oddaja vlog
Vloge z zahtevano dokumentacijo se oddajo osebno v tajništvu
Občine Dobrna ali pa pošljejo priporočeno na naslov: Občina
Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, s pripisom »JAVNI
RAZPIS SOCIALNE, HUMANITARNE IN ZDRAVSTVENE
DEJAVNOSTI 2010 - NE ODPIRAJ !« ter s pripisanim naslovom
pošiljatelja.
6. Informiranje
Vse dodatne informacije o razpisnih pogojih in postopkih so na
voljo v času uradnih ur na Občini Dobrna pri Mateja Smrečnik
ali na telefonski številki: 03-780-10-53 ter po elektronski pošti
na naslov: mateja.smrecnik@dobrna.si.

DOBRČAN, št. 45/2010

JAVNI RAZPISI
Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS št. 22/98),
9. in 10. člena Pravilnika za vrednotenje športnih programov v
Občini Dobrna (Uradni list RS št. 32/05, 22/06, 22/2010) ter v
skladu z Odlokom o Proračunu Občine Dobrna za leto 2010
(Uradni list RS, št. 104/09) Občina Dobrna objavlja

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje programov športa na območju
Občine Dobrna za leto 2010
1. Na razpis za sofinanciranje športnih programov iz občinskega
proračuna lahko kandidirajo naslednji izvajalci športnih
programov: športna društva, njihove zveze, zavodi, gospodarske
družbe, zasebniki in druge organizacije registrirane za opravljanje
dejavnosti v športu; zavodi s področja vzgoje in izobraževanja ter
ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in
so splošno koristne ter neprofitne.
2. Pravico do sofinanciranja programov športa imajo nosilci in
izvajalci športne dejavnosti iz prejšnjega člena tega pravilnika, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
• imajo sedež in delujejo v Občini Dobrna,
• so registrirani za izvajanje športne dejavnosti najmanj
eno leto,
• imajo
materialne, kadrovske, prostorske
in
organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih
športnih programov,
• imajo organizirano redno dejavnost in vadbo za
določene športne programme,
• imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini ter
registriranih tekmovalcih (velja le za društva),
• da občini redno dostavljajo programe dejavnosti
s področja športa, podatke o članstvu, o realizaciji
programov in druge zahtevane podatke.
3. Predmet javnega razpisa so programi javnega interesa za
naslednje vsebine:
1. športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno
ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa
(1.878 €).
1.1 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
1.2 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
1.3 Interesna športna vzgoja mladine
1. Športna rekreacija (1.169,89 €)
2. Šport invalidov (499,31 €)
3. Izobraževanje, usposabljanje in izpolnjevanje
strokovnih kadrov v športu (998,31 €)
4. Pomembne mednarodne, državne, medobčinske in
občinske športne prireditve (998,31 €)
5. Delovanje društev, športnih zvez in zavodov na
ravni lokalne skupnosti (1.333,68 €)
V primeru neporabljenih sredstev na razpisu pri določeni vsebini
LPŠ se ta sredstva prenesejo na 6. vsebino LPŠ – to je delovanje
društev, športnih zvez in zavodov na ravni lokalne skupnosti.
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4. Programi bodo sofinancirani v skladu s Pravilnikom o
sofinanciranju športa v Občini Dobrna (Uradni list RS, št. 32/05,
22/06, 22/2010) in z določili letnega programa športa v Občini
Dobrna za leto 2010.
5. Okvirna vrednost razpisanih sredstev za leto 2010 je 6.878,00
EUR, in sicer za dejavnosti na področju športa in rekreacije
(proračunska postavka 18009) predvidenih 5.000,00 EUR in na
področju predšolske in šolske dejavnosti (proračunska postavka
18010) 1.878,00 EUR.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31.12.2010.
Poročila o izvedbi programov sofinanciranih na podlagi tega
javnega razpisa za leto 2010 morajo izvajalci podati, v skladu s
Pravilnikom o sofinanciranju športa v Občini Dobrna (Uradni
list RS, št. 32/05, 22/06, 22/2010), Občini Dobrna v pisni obliki
najkasneje do 31.03.2011.
5. Predlagatelji programov podajo svoje prijave na obrazcih iz
razpisne dokumentacije, ki jim je potrebno priložiti zahtevane
priloge. Razpisno dokumentacijo zainteresirani dvignejo v
tajništvu Občine Dobrna, na voljo pa je tudi na spletni strani
Občine Dobrna: http://www.dobrna.si. Vse dodatne informacije
o razpisu lahko zainteresirani dobijo na Občini Dobrna, po tel.
03/780-10-64, pri Mateji Smrečnik v času uradnih ur ali na e-mail:
mateja.smrecnik@dobrna.si.
6. Prijave na javni razpis se podajo osebno ali pošljejo po pošti
v zaprti kuverti na naslov: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204
Dobrna. Na kuverti mora biti vidno označeno: »JAVNI RAZPIS
ŠPORTNI PROGRAMI 2010 – NE ODPIRAJ!« Rok za prijavo
na javni razpis je do 04.05.2010. Za pravočasno predložene se
štejejo vloge, ki bodo najkasneje do 04.05.2010, do 15.00 ure,
predložene v tajništvu Občine Dobrna oziroma vloge, ki bodo s
priporočeno poštno pošiljko oddane na pošto najkasneje zadnji
dan prijave na javni razpis. Prijave,prispele po razpisnem roku, ne
bodo obravnavane in bodo s sklepom zavržene.
7. O izboru in višini sredstev bodo predlagatelji programov
obveščeni v roku 30 dni od izteka prijave na javni razpis. Z
izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju
programov.
								
		
8. Vse dodatne informacije o razpisu dobijo zainteresirani na
Občini Dobrna, po tel. 03/780-10-64 pri Mateji Smrečnik v času
uradnih ur ali na e-mail: mateja.smrecnik@dobrna.si.

Številka: 41011-0003/2010-1 (6)
Datum: 02.04.2010
Župan Občine Dobrna:
Martin Brecl
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JAVNI RAZPISI
Občina Dobrna, na podlagi 6. člena Statuta Občine Dobrna
(Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04, 134/06), 4. člena
Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v
Občini Dobrna (Uradni list RS, št. 32/05, 22/2010) ter Odloka
o Proračunu Občine Dobrna za leto 2010 (Uradni list RS, št.
104/09) objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov na področju turizma v
Občini Dobrna za leto 2010
1.Občina Dobrna objavlja javni razpis za dodelitev finančnih
sredstev iz občinskega proračuna za sofinanciranje programov
na področju turizma v Občini Dobrna za leto 2010. Skupni
znesek razpisanih sredstev za leto 2010 znaša 6.677,00 €, na
proračunski postavki števila 14005.
2. Predmet sofinanciranja so naslednji programi:
a) aktivnosti za ohranjanje kulturne in naravne dediščine,
b) urejanje in varstvo okolja,
c) organiziranje in usklajevanje prireditev,
d) izvajanje promocijske in informativne dejavnosti,
e) izvajanje ozaveščenosti prebivalstva in mladine za
delovanje na področju turizma,
f) število članov turističnega društva,
g) izobraževanje članov društva.
3. Pravico do sofinanciranja programov na področju turizma
imajo društva na področju turizma na območju Občine Dobrna,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
•
so registrirana v skladu z zakonom o društvih in imajo
sedež na območju Občine Dobrna,
•
imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in
ostalo dokumentacijo v skladu z določili o registraciji,
•
imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo
načrtovanih programov,
•
izpolnjujejo druge pogoje iz Pravilnika o sofinanciranju
programov na področju turizma v Občini Dobrna,
• imajo sprejet program dela in finančni načrt za leto
2010, ki ga je sprejel pristojni društveni organ,
•
pristojnim občinskim organom redno dostavljajo letna
poročila o realizaciji programov ter načrt aktivnosti za
prihodnje leto,
• imajo poročilo o delu društva in finančno
poročilo
društva
za
preteklo
leto.
Izvajalci programov na področju turizma in ostalih dejavnosti
promoviranja Občine Dobrna, ki izpolnjujejo zgornje pogoje,
vendar se na razpis ne prijavijo, ali pa se ne prijavijo skladno
z razpisno dokumentacijo, v letu 2010 ne bodo upravičeni do
namenskih sredstev Proračuna Občine Dobrna.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31.12.2010.
Poročila o izvedbi programov sofinanciranih na podlagi tega
javnega razpisa za leto 2010 morajo izvajalci podati, v skladu s
Pravilnikom o sofinanciranju programov na področju turizma
v Občini Dobrna (Uradni list RS, št. 32/05, 22/2010) , Občini
Dobrna v pisni obliki najkasneje do 31.03.2011.
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4. Programi bodo sofinancirani v skladu s Pravilnikom o
sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Dobrna
(Uradni list RS, št. 32/05, 22/2010) in Letnim programom turizma
za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov na
področju turizma v Občini Dobrna za leto 2010.
Programi se ocenijo glede na vsebino posameznih dejavnosti,
pestrost programa, množičnost vključevanja, sodelovanje z
okoljem, odmevnost programov, ki se jih izvajajo v ožji in širši
okolici, in pomembnost projektov za lokalno skupnost. Sredstva
za posamezne programe se razdelijo na osnovi razdelitve Letnega
programa turizma za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje
programov na področju turizma v Občini Dobrna za leto 2010
in glede na doseženo število točk ter glede na merila in kriterije
za izbor programov.Višina sofinanciranja posameznega programa
je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke
(Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma v
Občini Dobrna, Ur. list RS, št. 32/2005, 22/2010). V primeru, da
se za organizacijo istega programa prijavi več organizatorjev,
bo najprimernejši kandidat izbran na podlagi točkovanja po
naslednjih kriterijih z maksimalnim številom 100 točk:
- uspešna izvedba iste prireditve v preteklem letu: 0-35 točk,
- kvaliteta programa: 0-55 točk,
- zagotovljeni prostorski, kadrovski in tehnični pogoji: 0-10
točk.
5. Razpisna dokumentacija za prijavo na javni razpis je na voljo v
tajništvu Občine Dobrna ali na spletnih straneh Občine Dobrna
na naslovu: http://www.dobrna.si.
6. Rok za prijavo na javni razpis je do 04.05.2010. Za pravočasno
predložene se štejejo vloge, ki bodo najkasneje do 04.05.2010,
do 15.00 ure, predložene v tajništvu Občine Dobrna, oziroma
vloge, ki bodo s priporočeno poštno pošiljko oddane na pošto
najkasneje zadnji dan prijave na javni razpis. Prijave, prispele
po razpisnem roku, ne bodo obravnavane in bodo s sklepom
zavržene.
Prijave morajo biti podane na razpisnih obrazcih, ki jim je
potrebno priložiti zahtevane priloge.
O izboru in višini sredstev bodo izvajalci obveščeni v roku 30
dni od izteka roka za prijavo na javni razpis. Z izbranimi izvajalci
bodo sklenjene pogodbe.
7. Vloge z zahtevano dokumentacijo je možno oddati osebno v
tajništvo Občine Dobrna ali pa poslati priporočeno na naslov:
OBČINA DOBRNA, Dobrna 19, 3204 DOBRNA, s pripisom
»JAVNI RAZPIS TURIZEM 2010 – NE ODPIRAJ !« ter s
pripisanim naslovom pošiljatelja.
8.Vse dodatne informacije o razpisnih pogojih in postopkih so na
voljo v času uradnih ur na Občini Dobrna pri Mateji Smrečnik
ali na telefonski številki: 03-780-10-53 ali po elektronski pošti na
naslovu: mateja.smrecnik@dobrna.si.
Številka: 41011-0002/2010-1 (6)
Datum: 02.04.2010
Župan Občine Dobrna:
Martin Brecl
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JAVNI RAZPISI
Na podlagi 5. čl. Statuta Občine Dobrna (Ur.list RS, št. 47/99,
15/01, 112/02, 136/04, 134/06) in na podlagi 9. čl. Odloka o
priznanjih Občine Dobrna (Ur.list RS, št. 22/2010), Komisija za
mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Občine
Dobrna, objavlja

Bronasti grb Občine Dobrna

J AV N I R A Z P I S

Bronasti grb Občine Dobrna se podeli za pomembne začetne ali
večkratne uspehe v krajšem časovnem obdobju in kot vzpodbudo
za nadaljnje delo. Bronasti grb Občine Dobrna ima vgravirano
bronasto borduro ter ime in priimek ali naziv prejemnika grba z
datumom podelitve.

I.

Letno se podeli največ en zlati grb, največ dva srebrna grba in
največ trije bronasti grbi Občine Dobrna in en naziv Častni
občan Občine Dobrna.

ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE DOBRNA
ZA LETO 2010

Priznanja Občine Dobrna za leto 2010, in sicer priznanja: Častni
občan Občine Dobrna, Zlati grb Občine Dobrna, Srebrni grb
Občine Dobrna in Bronasti grb Občine Dobrna, bo Občinski
svet Občine Dobrna podelil na slavnostni seji Občinskega sveta
ob občinskem prazniku Občine Dobrna 2010, v mesecu juniju
2010.
II.
Občina Dobrna lahko podeljuje priznanja zaslužnim občanom
in drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom in
skupinam, združenjem in drugim pravnim osebam (v nadaljevanju:
skupinam), za profesionalne in druge dosežke ter uspehe na
katerem koli področju delovanja in ustvarjanja, ki imajo izjemen
pomen za razvoj, ugled in promocijo občine.
III.
Naziv Častni občan Občine Dobrna
Imenovanje za častni naziv »ČASTNI OBČAN« Občine Dobrna,
je najvišje priznanje Občine Dobrna. Naziv Častni občan Občine
Dobrna lahko prejme le posameznik. Naziv Častni občan Občine
Dobrna se podeli za izjemen prispevek na področju gospodarstva,
znanosti, umetnosti, kulture, športa in humanitarnih ali drugih
dejavnosti, ki imajo trajen pomen za razvoj in ugled občine doma
in v tujini.
Zlati grb Občine Dobrna
Zlati grb Občine Dobrna se podeli za izredno življenjsko delo
ter za dolgoletne uspehe in dosežke, ki so pomembni za razvoj
in promocijo Občine Dobrna ter praviloma pomenijo dolgoletno
uspešno delo pri posamezniku ali zrelo fazo razvoja izredno
uspešne skupine. Zlati grb Občine Dobrna ima vgravirano
pozlačeno borduro ter ime in priimek ali naziv prejemnika grba
z datumom podelitve.
Srebrni grb Občine Dobrna
Srebrni grb Občine Dobrna se podeli za vrsto odmevnih dosežkov
in uspehov v daljšem časovnem obdobju, pomembnih za razvoj
Občine Dobrna, ki praviloma pomenijo uspešnost posameznika
ali izjemno uspešnost skupine v fazi njene potrjene rasti. Srebrni
grb Občine Dobrna ima vgravirano posrebreno borduro ter ime
in priimek ali naziv prejemnika grba z datumom podelitve.
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IV.
Pobude oziroma predloge za podelitev priznanj lahko podajo
posamezniki, družbe, zavodi, politične in druge organizacije in
skupnosti, društva ter organi lokalne skupnosti.
Predlog za podelitev naziva častnega občana Občine Dobrna,
zlatega, srebrnega in bronastega grba Občine Dobrna mora biti
predložen v pisni obliki in mora vsebovati skladno s 6. členom
Odloka o priznanjih Občine Dobrna naslednje:
– splošne podatke o pobudniku,
– predstavitvene podatke o kandidatu,
– vrsto priznanja za katerega je kandidat predlagan,
– utemeljitev pobude s podrobnejšim opisom uspeha ali
dosežkov zaradi katerih je predlagana podelitev,
– eventualne dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi,
– datum pobude.
Predlagatelji naj v predlogih upoštevajo merila in kriterije za
podelitev priznanj skladno z Odlokom o podelitvi priznanj
Občine Dobrna.
V.
O podelitvi priznanj odloča Občinski svet Občine Dobrna na
predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja
in priznanja Občine Dobrna. Sklep Občinskega sveta Občine
Dobrna o podelitvi priznanj se objavi v glasilu Občine Dobrna
»Dobrčan«.
VI.
Predlogi za priznanja predložite osebno v zaprti kuverti na
naslov: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, s pripisom
»Komisiji za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja
Občine Dobrna – Predlogi 2010 - Ne odpiraj !«, najkasneje do torka
04.05.2010 do 15.00 ure, ali pošljite na naslov Občine Dobrna,
z zgoraj navedenim pripisom, s priporočeno poštno pošiljko
,oddano na pošto najkasneje zadnji dan za oddajo predlogov na
podlagi javnega razpisa za podelitev priznanj 2010.

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

BOŽIČNO RAJANJE
V pravi zimski idili sončne in nekoliko hladne nedelje,
22.12.2009, je ambient pred Zdraviliškim domom zaživel v
prazničnem razpoloženju. Javni zavod za turizem, šport in
kulturo Dobrna je v sodelovanju z Občino Dobrna, Osnovno šolo in vrtcem Dobrna, z Mladinskim klubom Dobrna, z
Aktivom kmečkih žena Dobrna, s Centrom za usposabljanje,
delo in varstvo Dobrna organiziral božično rajanje.

S skupnimi močmi smo pripravili pester pravljični program.
Otroci, občani in gostje so se najprej zabavali ob glasbenih
in plesnih točkah skupine Blue Butterfly Dance, ob zvočni
kulisi božičnih pesmih pa so si ogledali novoletno ponudbo.
Z lutkovno predstavo Zrcalce so se otroci vživeli v pravljični svet. Zares lep program je pripravila Damjana Golavšek,
ki je otroke motivirala, da so vsi navdušeni plesali, peli in se
odlično zabavali.Vmes so priklicali še Božička, ki se je pripeljal kar z vlakcem v spremstvu jelenčkov, škratov in palčic.
Skupaj so okrasili novoletno jelko in prižgali lučke, nato je
Božiček vsem pridnim otrokom razdelil še darilca. Tako je
bilo otroško rajanje na vrhuncu.
Medtem so si lahko obiskovalci na sejmu nakupili razne
dobrote, okraske in druge izdelke, ki so jih ponudili vrtec,
osnovna šola in sodelujoča društva.
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Otrokom smo pričarali iskrico v očeh, veselje in smeh na
obraz, Božiček pa je obljubil, da jih bo prihodnje leto spet
obiskal.

Iskrena hvala donatorjem: Profilplast d.o.o., Nermi Sabani s.p., Aroma – Mojca Razgoršek s.p., Avtoprevozništvo
Skutnik, Dušan Skutnik s.p., Salon Metka – Marjeta Krajnc
s.p., Šibanc Matej in Bogomil s.p., Bife Hudičev graben –
Drev Marija s.p., Nova ljubljanska banka d.d., ETT Lighting
d.o.o., TOMIK – montaža stavbnega pohištva - Dobovičnik Tomaž s.p., Svetovanje – Vlado Olenšek s.p., Kava bar
Mini Rosi – Branka Rošer s.p., Mizarstvo Šlavs – Boris
Šlavs s.p., Avtomehanika, avtovleka in vulkanizacija gum –
Škoflek Jože s.p., Mlekarna Celeia d.o.o., Aero d.d., Šiviljstvo Klara in Terme Dobrna d.d...
ZTŠK Dobrna
Bogdana Mešl

UTRINKI Z BOŽIČNONOVOLETNEGA KONCERTA
KUD DOBRNA
Člani KUD Dobrna smo 26.12.2009 priredili božično-novoletni koncert. Prireditev je potekala v novih prostorih prizidka k šoli.
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DOGODKI

Z LAMPIJONČKI ŽELJA SMO
VSTOPILI V LETO 2010
Leto, ki je za nami, je bilo prepleteno z veseljem in dosežki
pa tudi z velikimi izgubami in krizo v svetu in pri ljudeh, ki
so izgubili službo ali drago osebo oziroma jim je bila storjena velika krivica. Vendar ne smemo prenehati z iskanjem
pozitivnih poti in ljudi.Veliko k temu pripomorejo praznična
druženja, kakršno je silvestrovanje na prostem, ki je na Dobrni že tradicionalno. Letošnje je bilo izpeljano v organizaciji
Javnega zavoda za turizem, šport in kulturo Dobrna (ZTŠK
Dobrna). Praznično okrašen center Dobrne je bil osrednje
prizorišče prazničnega dogodka. Za lepo pripravljen in okrašen oder so zaslužni v Režijskemu obratu Občine Dobrna,
ob finančni podpori občine.

Spust lampijončkov - želja za srečo.
Ansambel Odpev je poskrbel za lepo glasbeno vzdušje, da
je bilo veselo srce in so plesale noge. Nekaj po 23. uri se je
zbrala lepa množica ljudi, ki je zapolnila celotni osrednji del
centra Dobrne. Članice Aktiva kmečkih žena so poskrbele
za praznično ponudbo domače hrane in pijače. Pred polnočjo smo vsi skupaj zbrani spustili v zrak lampijončke želja in
pogled nanje je imel poseben čar – čutiti je bilo zadovoljstvo in radost med ljudmi.

Lahko rečemo, da je to bila nekakšna neformalna otvoritev
kulturnega doma. S po dvema pesmima so se predstavile
vse sekcije KUD Dobrna, na prireditvi pa je sodeloval tudi
aktiv kmečkih žena, pri katerih smo lahko kupili toplo pijačo
in prigrizke. Imeli smo se lepo in upamo, da se vidimo tudi
prihodnje leto!
Kulturno umetniško društvo Dobrna
DOBRČAN, št. 45/2010

Preden je odbila polnoč, je župan Občine Dobrna, g. Martin
Brecl, izrekel voščilo ob novem letu, nato pa smo skupaj
odštevali do nastopa novega desetletja. Sledila so voščila in
silvestrski poljubi ter prelep ognjemet, ki je s paleto vseh
barv in variacij osvetlil nebo nad nami. Plesalo se je še dolgo
v noč.
Bogdana Mešl
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DOGODKI

NOVOLETNI PLES

za uresničeno in storjeno smo si stisnili roke, nazdravili in
si zaželeli vse lepo v letu 2010. Z navdihom in upanjem, da
Vstop v novo leto 2010 smo na Dobrni začeli prav pestro. nam ne bo zmanjkalo moči, dobre volje in ustvarjalnosti, se
Čeprav smo še mlado podjetje, smo pokazali, kako se tudi podajamo v novo leto.
ob težkih časih v gospodarstvu zmoremo in znamo zabavati.
To smo udejanili na novoletnem plesu prvega januarja. Ob V času nastajanja prispevka smo v polni pripravi na zbor
ritmih ansambla Pogum smo se zabavali v telovadnici OŠ članov društva.V tem prispevku želimo člane društva seznaDobrna in novem Kulturnem domu, ki se povezujeta. Obi- niti z načrtovanimi aktivnostmi v letu 2010. Tako boste lažje
skovalci so dokazali, da se Dobrčani in obiskovalci iz okolice spremljali delo društva in se po svojih željah in močeh tudi
znamo imeti fenomenalno, saj so Pogumovci poskrbeli, da čim bolj aktivno vključevali vanj.
smo plesali dolgo v noč. Prireditev nam je, kljub dotrajanem Načrtovane programske naloge DU Dobrna za leto 2010
delu telovadnice, nudila prijetno vzdušje, k čemur so svo- so sledeče:
je prispevali številni obiskovalci. V upanju, da se bomo ponovno srečali ob naslednjem novoletnem plesu, želim vsem Stalne naloge
- skrb za izboljšanje kakovosti življenja svojih članov in njipredvsem mirno in zadovoljno leto 2010.
hovo vključevanje v družbeno življenje v kraju oziroma
občini,
- nadaljnje izvajanje projekta » Starejši za starejše«,
- objavljanje člankov v glasilu občine Dobrna in v reviji
Vzajemnost,
- nudenje ugodnosti zdraviliških storitev Term Dobrna,
- obiski in voščila članom ob njihovih jubilejih,
- organizacija srečanja občanov Dobrne starejših od 70 –
let,
- ob novem letu obiski in obdaritev občanov starejših od
80-let in varovancev v domovih za starejše ,
- udeležba praporščaka z društvenim praporom na raznih
svečanostih in pogrebih umrlih članov društva,
- vključevanje v program pokrajinske in republiške zveze
upokojencev Slovenije,
- omogočanje ugodnejših pogojev za letovanje v Termah
Slovenije in v hotelu Delfin.
Barbara Ovčar

O DEJAVNOSTI DU DOBRNA
Želje, ki smo jih zaželeli ob zaključku leta 2009 v »Dobrčanu«, smo si v živo izrekli tudi ob obiskih na domovih, ob
obdaritvah starejših občanov, na družabnih srečanjih članov
društva, pri sodelujočih v sekcijah pa tudi v krogu ožjih sodelavcev in poverjenikov DU Dobrna. Ponosni in hvaležni

Ob 80. rojstnem dnevu

Zaključek leta
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Ekskurzije in druženja
- v aprilu izlet na Primorsko in Tolmin,
- v maju izlet na Notranjsko - Cerkno,
- v juniju republiško srečanje upokojencev,
- v avgustu družabno srečanje » S pesmijo in plesom pod
kozolcem«,
- v septembru izlet na Gorenjsko in Višarje,
- v oktobru festival za 3. življenjsko obdobje v Ljubljani in
srečanje občanov starejših od 7o let,
DOBRČAN, št. 45/2010
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- v novembru izlet v Hrvaško Zagorje in Kozjansko, zaključeno z martinovanjem,
- v decembru srečanje članov društva ob zaključku leta.

MoPZ DU Dobrna - pod novim vodstvom redno vadi ob
četrtkih zvečer v novih društvenih prostorih. Program nastopov bo sprejet naknadno.
Razstava kulinarike in ročnih del članov DU – bo, kot je običajno, organizirana v času praznovanja občinskega praznika
Občine Dobrna.
Delavnica ročnih del – vztrajno deluje vsak četrtek od 16.
do 18. ure v novih društvenih prostorih.
Izobraževanja – društvo si bo prizadevalo organizirati krajše
predavanje z zdravstveno vsebino, in to v poznem jesenskem
času.

Projekt Starejši za starejše
Šport, kultura, izobraževanje
Balinarska sekcija – bo v okviru svojega programa organizirala redno vadbo za članice in člane, izvedla prvenstvo članic
in članov sekcije ter tekmovanje parov in trojk v počastitev
občinskega praznika, organizirala meddruštveno tekmovanje
moških in ženskih ekip v okviru Noči pod kostanji, tekmovala bo tudi na področnem prvenstvu balinarjev DU, ki v
nadaljevanju vodi na državno prvenstvo. Udeležila se bo še
tekmovanj v Savinjsko- šaleški ligi.

Mnenja smo, da je predstavljeni program društva dovolj pester in obsežen. V njem bo lahko vsak član našel nekaj zase.
Močno pa si želimo, da bi vas tudi čim bolj pritegnil k sodelovanju.
Predsednik DU Dobrna:
Anton DREV

OZNANJALI SO SVEČNICO
Pravijo, da še vedno velja pregovor »Če na SVEČNICO zjutraj prej kane od sveče, se zima poslovi, če pa obratno, zima
še dolgo drži.«
Nekaj več kot minus 10 je kazalo na temperaturni lestvici v
noči od prvega na drugi februar, ko so po Dobrni in okolici
marsikoga iz spanja prebudili ubrani glasovi štirih pevcev:
Franca, Ivana, Jožefa in Matevža.

Dobitniki medalj
Strelska sekcija – bo svoj program realizirala z redno vadbo, izvedla bo prvenstvo posameznikov ter meddruštveno
tekmovanje ekip in posameznikov ob občinskem prazniku.
Naši strelci se bodo udeležili tekmovanj sosednjih društev
in področnega prvenstva strelskih ekip celjske regije.
Pohodništvo – bo na programu redno enkrat tedensko. Vsaj
enkrat v letu pa bo organiziran daljši celodnevni skupinski
pohod.

Močno premraženi so vztrajali vso noč in bili veseli, če jih je
kdo povabil na čaj. Niso se dolgo zadržali, saj so hoteli obiskati čim več občanov, jim zaželeti zdravja in dobro letino.
Razveseljivo je spoznanje, da še imamo ljudi, ki jim je mar za
ljudsko izročilo.

Rekreativna telovadba – je že stekla in bo do preklica enkrat tedensko v telovadnici osnovne šole Dobrna.

Anton Mogu
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PRAZNOVANJE
KULTURNEGA PRAZNIKA

Na Dobrni je bilo praznovanje kulturnega praznika obeleženo s prireditvijo učencev OŠ Dobrna, ki je bila v telovadnici
šole, 4. februarja, in s proslavo na dan praznika, 8. februarja
2010, v kateri so sodelovali poskočna in vesela Folklorna
skupina KUD Dobrna, učenke OŠ Dobrna s prebiranjem pesmi Franceta Prešerna. Praznični nagovor je pripravila predsednica Kulturno umetniškega društva Dobrna, ga. Marija
Deu Vrečer. Vse nas je presenetil g. Bojan Vrečer, ki nam je
razkril, poleg strasti do fotografije, še svojo pesniško žilico z

avtorsko pesmijo France. Glede na življenje našega velikega
pesnika Franceta Prešerna je izbor prostora za proslavo ob
kulturnem prazniku v kavarni hotela Vita domiselna.. Bistvo
kulturnega praznika je v tem, da je to ni samo dan književnikov in književnosti, temveč slovenske kulture nasploh. Zato
je tudi uradno ime tako, je pa datum praznika simbolno izbran na dan Prešernove smrti, da se hkrati spomnimo tudi
našega največjega pesnika. V sklopu praznika podeljujejo
Prešernove nagrade različnim umetnikom - književnikom,
glasbenikom, kiparjem, arhitektom itd., saj je kultura zelo
raznolika in ima neverjetno močan duhovni naboj.
Bogdana Mešl

8. FEBRUAR – KULTURNI PRAZNIK
Tudi letos je Kulturno društvo Dobrna,
v sodelovanju z učenci osnovne šole,
pripravilo proslavo v spomin našemu
največjemu pesniku dr. Francetu Prešernu. Proslava je potekala v kavarni
Hotela Vita Dobrna. Predsednica KUD,
ga. Marija Deu Vrečer, je v uvodnem govoru seznanila poslušalce in gledalce z
življenjepisom in umetniško sporočilnostjo našega največjega pesnika. Učenke

OŠ Dobrna so z recitali obudile spomin na pesmi, ki jih je napisal. Folklorna
skupina Dobrna je s spletom štajerskih
plesov počastila naš praznik. Proslavo
smo zaključili s pesmijo, z naslovom
France, ki jo je napisal naš domačin, g.
Bojan Vrečer, zrecitirala pa jo je Mojca
Zaponšek.
Iskrena hvala vsem in vsakemu posebej
za popestritev programa.
Jožica Špegel

FRANCE
V sredo zimsko jutro
decembrsko je leta 1800
na svet privekal je fantič krepak,
pod soncem v deželi tej
noben mu ni enak,
pr Ribču v Vrbi rodil se ta je korenjak.
xxxxxxx
Slovencam venec zvil je čudovit,
povzdignil nas v Evropo in na zid,
od koder vidijo se svetle zarje sreče
vseh narodov sveta ljubezni neboleče.
xxxxxxx
Besed in misli nam na srce je
mnogo lepih dal,
v pesmi naši bo vekomaj ostal.
Častimo smrt njegovo,
ne rojstva dan veseli;
Memento mori, poeti mu vekomaj
bodo peli.
					
Bojan Vrečer
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VALENTINOV
KONCERT ŽENSKE
VOKALNE SKUPINE
DOBRNA
V nedeljo, 14. februarja, ko goduje sv.Valentin, smo obeležili njegov praznik. Ta
po starem kmečkem koledarju prinese
ključe od korenin; ponekod mu pravijo
prvi spomladin. V nekaterih krajih se v
tem letnem času prične delo na vrtovih, v vinogradih pa Valentin ureže prvo
trto, kar naj bi pomenilo, da bo letina
dobra. V Beli krajini so stari ljudje govorili, da je ta dan prvi dan pomladi –
čeprav letos nič kaj ne kaže, da je temu
tako. Pravijo tudi, da se na Valentinovo
in na Gregorjevo (12. marec) ptički ženijo in takrat veselo žvrgolijo.
V zadnjih letih predvsem zaradi vplivov
iz tujine vedno bolj praznujemo Valentinovo tudi kot praznik vseh, ki se imajo
radi.
Zakaj torej ne bi povezali starega izročila z novejšimi navadami? Na dan, ko se

po pri nas še ne tako dolgo razširjenem
običaju obdarujejo tisti, ki se imajo radi,
po starem izročilu pa ptice po dolgi zimi
spet zapojejo, nam je Ženska vokalna
skupina Dobrna z zborovodkinjo Marino Hrovat podarila pesem. Iz veselja do
petja, a gotovo tudi iz naklonjenosti do
svojih poslušalcev in do svojega kraja,
so nas v petek, 12. 2. 2010, že peto leto
zapored povabile na »Valentinov koncert«.Večer je s svojo poezijo popestril
Bojan Vrečer, ki ga na številnih prireditvah običajno opazimo za kamero ali s

fotografskim aparatom, tokrat pa nam
je pokazal svoje bolj skrite talente.
Koncert v dvorani novega Kulturnega
doma je bil lepo obiskan, pevke pa so
bile poleg številčnega obiska in aplavza
vesele tudi odziva poslušalcev v Valentinovi pošti.V njihovem imenu se vsem, ki
ste zapisali prijazno misel, lepo zahvaljujem za vzpodbudne besede in radodarnost!
Če bo le mogoče, so obljubile, bodo prihodnje leto za Valentina zopet zapele.
Mirjam Korošec

ZIMSKE DNI SMO SI POPESTRILI NA RAZLIČNE NAČINE
V začetku januarja je Javni zavod za turizem, šport in kulturo
organiziral brezplačno predstavitev programov vadbe pilatesa, joge, trebušnega plesa in tai chi shibashi. Zanimanje in
obisk sta bila velika. Udeleženci so bili navdušeni nad predstavitvijo različnih oblik vadbe in nad predstavitvijo programov.

18. do 19. ure. V primeru dodatnega interesa za posamezni
program vadbe lahko pokličete na tel.št. 780 10 64, 040 688
101 ali pišete na elektronski naslov: tic@dobrna.si.
Uvod v predavanje o feng shui in energijskih točkah v Zdraviliškem parku sta nam popestrili Mihaela in Marina Hrovat
z lepo glasbeno točko. . Načela feng shui in pozitivne točke
v Zdraviliškem parku nam je predstavila ga. Irena Žagavec.
Razložila nam je, kako lahko v vsakdanjem življenju s feng
shuiem omilimo ali nevtraliziramo negativne vplive energij

V Kulturnem domu Dobrna potekajo vadbe pilatesa z elementi joge ob ponedeljkih od 19. do 20. ure, program trebušnega plesa s tai chi shibashi poteka ob ponedeljkih od
DOBRČAN, št. 45/2010
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in spodbudimo delovanje pozitivnih energij. Sprehod skozi
park nas napolni z energijo, zadrževanje na pravilnih energijskih točkah pa na nas vpliva zelo pozitivno.
V toplejših mesecih
bomo še organizirali
sprehod po parku in
predstavitev energijskih točk. Kogar zanima, naj piše na elektronski naslov: tic@
dobrna.si in bomo
organizirali predstavitev teh pozitivnih
točk.
Na sejmu Turizem in
prosti čas v Ljubljani,
trajal je od 21.1.2010
do 24.1.2010, in je
največja turistična promocija na enem mestu v Sloveniji, se
je predstavila tudi Dobrna s Termami Dobrna d.d. in z ostalo
turistično in etnološko dediščino. Sodelovali so predstavniki Term Dobrna d.d., ZTŠK Dobrna, Turističnega društva
Dobrna in Veseli fušarji. Sejem je obiskal tudi župan Občine
Dobrna, g. Martin Brecl, in del občinske uprave.

štvo Dobrna, ki lepo skrbi za ohranjanje poti v občini; tudi
pri terenskem ogledu naravnih vrednot občine pred predavanjem je srečala kar nekaj sprehajalcev, ki so iskali določene
označene vrednote ali znamenitosti narisane na karti občine.Te bi bilo smiselno označiti z manjšimi tablami, ki bi nanje
opozarjale.. Predstavila nam je Naravovarstveni atlas, ki je
dostopen tudi na spletni strani: www.naravovarstveni-atlas.
si/ISN2KJ/; na njem si lahko po celotni Sloveniji pogledamo
območja Nature 2000, zavarovana območja, ekološko pomembna območja in naravne vrednote. Na predavanjih je
vsak udeleženec prejel poučne zloženke Zavoda za varstvo
narave.

Predavanje ge. Mojce Tomažič o zanimivi naravi v Dobrni
Zima je letos bila res bela in zapadlo je ogromno snega.
V Lokovini, pod ruševinami Kačjega gradu, smo opazili največjega snežaka v občini, ki je meril 4,30 m v višino. Gregor Habe, Maša Ferme, Damjan Arlič, Matic Drolc in Stanko
Mihelak so ga gradili z navdušenjem in zimsko mladostno
razposajenostjo. Ogromne kepe so kotalili vse od vrha hriba
pod ruševinami Kačjega gradu, ko pa snežnih kep ni bilo več
mogoče kotaliti, se je Grega povzpel na snežno gmoto, ostali
pa so mu podajali snežne kepe in tako oblikovali ogromnega
snežaka. Ker je Grega moral na ogromnih snežnih kepah kar
precej časa ležati, se je tudi prehladil, vendar so se zelo zabavali in snežak je bil res prava »atrakcija«.

V januarju nas je obiskala vodja Zavoda za varstvo narave, območne enote Celje, ga. Mojca
Tomažič, ki nam je z zanimivo tematiko Voda je
največji umetnik – varstvo narave v Občini Dobrna, popestrila večer. S predavanjem, ki je bilo v
Kulturnem domu Dobrna, je predstavila delovanje Zavoda za varstvo narave, naravne vrednote
in značilnosti Dobrne ter okolice. Imamo nekaj
zanimivih naravnih vrednot v občini, za katere
marsikateri občan ne ve, da sploh obstajajo. Severni del občine, pod obronki Paškega Kozjaka,
je vključen v Naturo 2000. Poudarjeno je bilo, da
zaradi nepremišljenih potez v kmetijstvu (intenzivno kmetijstvo, prehitra košnja ipd.) ali zaradi
gradbenih posegov velikokrat izginjajo najrazličnejše rastlinske vrste. Pohvalila je Planinsko dru-
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Čebelarsko delavnico je izvajal g. Rudi Zanoškar

Letošnja zima je poskrbela še za eno novost v Zdraviliškem
parku. Gostje Term Dobrna d.d. in tudi ostali obiskovalci
Dobrne so se lahko zapeljali po krajši krožni tekaški progi
po Zdraviliškem parku in s tem omogočili tudi nekaj zimskih športnih užitkov tekačem na smučeh kar v samem parku.
Počitniške dni v februarju so lahko otroci preživeli tudi v
Kulturnem domu Dobrna in v Krajevni knjižnici na Dobrni. Pripravili smo jim pester in zanimiv program plesnih in
ustvarjalnih delavnic ter družabnih iger, pravljičnih uric in čebelarskih delavnic. Skupaj smo zapeli tudi nekaj pesmic in se
lepo nasmejali.

Javni zavod za turizem šport in kulturo Dobrna (krajše ime:
ZTŠK Dobrna) je začel z delovanjem ob koncu leta 2009.
Ustanoviteljica je Občina Dobrna, ki tudi zagotavlja sredstva
za nemoteno delovanje javnega zavoda.
Bogdana Mešl

POKOP PUSTA NA DOBRNI
Na pepelnično sredo, 17.2.2010, je ob 16. uri v centru Dobrne potekal 45. tradicionalni Pokop pusta, letos v organizaciji Javnega zavoda za turizem, šport in kulturo Dobrna.
Več kot 1000 obiskovalcev prireditve si je ogledalo tradicionalno povorko, ki je krenila od Novega gradu proti centru
Dobrne. Povorke se je udeležilo štiriindvajset vozov iz Do-

Gospa Branka Gal ob prebiranju pravljic
DOBRČAN, št. 45/2010
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brne, Nove Cerkve, Socke,
Vojnika, Šmarjete, Trnovelj,
Celja, Galicije in Pesja pri
Velenju; tematika je bila
raznolika- od pravljičnih
junakov in likov do aktualnih tem iz lokalnega in
širšega družbenega in političnega življenja. Skupno je
bilo okoli dvesto petdeset
nastopajočih. Za prijetno
razpoloženje in glasbo je
poskrbela Godba Dobrna
v sodelovanju s pobratenimi člani godbe iz Nove
Cerkve. Zasedala je tudi
ocenjevalna komisija v sestavi: g. Martin Brecl – župan Občine Dobrna, g. Benedikt Podergajs – župan
Občine Vojnik in g. Anton
Mogu – eden izmed ustanoviteljev in začetnikov
Pokopa pusta na Dobrni. V
pustnem času, ko prevzamejo oblast maškare, se ob pokopu pusta vsi poslovijo od njega in ta mora plačati za grehe,
ki so bili storjeni. Tako je bil pust ob koncu prireditve sežgan v krematoriju. Letos je vdova Kasa izgubila pusta, ki je
bil krščen za FINANCERJA, ta pa nam je zapustil oporoko.
Gledalci in obiskovalci prireditve so se lahko ob stojnicah
okrepčali in posladkali z raznovrstnimi dobrotami.Vsi nagrajeni so bili po končani povorki tudi pogoščeni. Iskrena hvala
vsem, ki ste pomagali, da je prireditev tudi tokrat uspela, še
posebno Občini Dobrna za financiranje prireditve in pomoč
pri organizaciji.

PUSTOVA
OPOROKA

Sponzorji:Terme Dobrna d.d., Ustanova Hiša eksperimentov, Hiša kulturne dediščine – zbirka Polenek, Turistična
kmetija Šumečnik, RA Kozjansko, ZKŠT Žalec, Center za
šport, turizem in informiranje Laško, Slaščičarna Jagoda
– Ibrahimi Šenazi s.p., Simbio d.o.o., Gostilna Koren, TIC
Slovenske Konjice, Kava bar mini Rosi – Branka Rošer
s.p., Bistro Janez iz Galicije, Gostišče pod gradom, Avtomehanika, avtovleka in vulkanizacija gum - Škoflek Jože
s.p., Mercator d.d., Zavarovalnica Triglav d.d.
Bogdana Mešl

Sem prašičjo gripo prebolel
in taščo zgubo pokopal,
pa kaj ko župnik ob slovesu je dejal,
a spet vidimo se vsi,
nekje tam - gor nad zvezdami.

Število rojstev pa na Dobrni se še množi!
Junaki, fantje mladi le tako naprej,
kdo pravi, da ste vsi že za v muzej.
Poleg vrtca, morda še kaj
novega prišlo bo v ta prelepi kraj.

Za FINANCERJA ste letos me krstili,
da dnarcev bi kaj več dobili.

Ob Dobrnici župan obrambni zid gradi,
jesenske poplave se najbrž boji.

Sem Dom kulture vam zgradil
in šolo pošteno obnovil.

Naj ga ne skrbi, vse bo prav,
če za golaž bo nabral.

Mejduš je težko leto za menoj,
zaslužen uživat grem pokoj.

Hotel Triglav, ponos Dobrne nekdaj,
letos novi bo dobil sijaj.

Zdaj se od vas poslavljam,
že oporoko novo vam pripravljam.

Kamor pridem se o krizi govori,
ne poznam junaka,
ki bi napovedoval boljše dni.

Da ne bi vozili po Dobrnici,
Heiderjev se most gradi.

Za mojo ženo KASO poskrbite,
v miru slogi še naprej živite!

Moje nepozabne
občanke in občani Dobrne!
Trdih nog in praznih rok,
tu pred vami sedaj ležim.
Izčrpan in zgaran le miru si še želim.

Kljuke si podajajo ministri,
kako naprej v hudi stiski.
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Policaji in redarji pa vsebolj se trudijo,
da državno blaginjo spet napolnijo.

Do vseh z enakim spoštovanjem,
vaš pust FINANCER!
Pustno oporoko sestavil: Anton Mogu

DOBRČAN, št. 45/2010
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O DEJAVNOSTIH PGD DOBRNA
V PGD Dobrna se je v času od zadnje izdaje občinskega glasila Dobrčan v mesecu decembru kljub obetajočim ugotovitvam, ki so kazale predvsem na dokaj
umirjen zaključek leta 2009, dogodilo kar nekaj dogodkov, ki so še kako vplivali na
delo in aktivnosti društva, te pa se nadaljujejo tudi v tem letu. Ponovno naj navedem, da so se v društvu vseskozi kot prioritetna naloga odvijale razne aktivnosti
tako na področju zagotavljanja stalne požarne varnosti v kraju, predvsem v smislu
maksimalno pripravljene gasilske opreme, usposobljenosti operativnih gasilcev,
kot tudi pri realizaciji in izpolnjevanju drugih zastavljenih nalog in ciljev v okviru
potreb društva. S tem namenom se vsako prvo nedeljo v mesecu zberemo člani
društva in izvedemo redne mesečne preglede in preizkuse gasilne opreme ter
sprejmemo dogovore o posameznih konkretnih aktivnostih.
V članku za zadnjo številko Dobrčana je bila navedena zelo vzpodbudna ugotovitev, da v zadnjem obdobju ni bilo zaznati potreb po resnejših intervencijah gasilcev, a glej ga zlomka, ta ugotovitev je bila kaj hitro demantirana, saj sta zaključek
leta obeležila kar dva požara, in sicer eden na stanovanjski hiši in drugi na osebnem vozilu, ki pa sta se na srečo končala brez poškodb in ponesrečenih, nastala
pa je velika materialna škoda.
V društvu je bilo uvedeno dodatno alarmiranje in obveščanje ob požarih in nesrečah, ki smo ga že tudi praktično preizkusili. Gre za govorno sporočilo, ki ga gasilci
prejmejo po mobilnih telefonih kot normalen klic. Gre za sistem, ki zagotavlja
bistveno večjo možnost obveščanja kot kateri koli drug način obveščanja, hkrati
pa je nemoteč za okolico in bo v veliki meri pripomogel k večji požarni varnosti
in pripravljenosti.
Ker je bilo v tem zadnjem obdobju resnično veliko dogodkov, katerih podroben opis bi zahteval kar nekaj strani v
glasilu, so le - ti navedeni kronološko,
kljub temu pa bodo omogočali vpogled
v dogajanja in aktivnosti PGD Dobrna v
zadnjem obdobju, in sicer:

 15.12.2009 – Požar na stanovanjski
hiši v Lokovini; ta je kljub hitri pomoči
domačinov in gasilcev, ki so požar pogasili, povzročil veliko materialno škodo..

 18.12.2009 – Zagorelo je osebno
vozilo na Bencinskem servisu Dobrna,
ki pa je bilo ob hitri intervenciji zaposlenih na BS in gasilcev PGD Dobrna
uspešno pogašeno.

stih, posebna pozornost pa je bila namenjena vsem članom, ki so v lanskem
letu praznovali svoj okrogli življenjski
jubilej, saj smo jim ob tej priliki izročili
priložnostno darilo.

 17.11.2009 – Priklop na javni plinovod, ki je bil izveden predvsem s ciljem
zmanjšanja stroškov ogrevanja v prostorih gasilskega doma.

 V mesecu decembru sta uspešno
opravila tečaj za uporabnika izolirnega
dihalnega aparata: Matej KRIVEC in Boštjan REPAS.

 10.12.2009 – Čiščenje žlebov na
gasilskem domu- preventivni ukrep ob
bližajoči se zimi.

 06.12.2010 – Članski sestanek PGD
Dobrna, na katerem je bil opravljen pregled opravljenega dela v preteklem letu,
sprejeti dogovori o preostalih aktivnoDOBRČAN, št. 45/2010

 28.12.2009 – Zaključni sestanek
Upravnega odbora PGD Dobrna v letu
2009, kjer je bilo sprejetih kar nekaj dogovorov v zvezi z zborom članov društvao udeležbi na občnih zborih drugih
društev, o poslanih novoletnih voščilni-
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cah, distribuciji koledarjev in nabavi pla- s posebnim dogodkom, to pa je s podnirane opreme …
pisom listine o prijateljstvu in sodelovanju s pobratenim gasilskim društvom iz
 16.01.2010 – Letni zbor mladine, ki Dolnjega Suhorja, s katerim prijateljske
so se ga poleg mladih gasilk in gasilcev vezi ohranjamo in vzdržujemo že kar
udeležili še župan občine Martin BRE- 30 let.
CL in predsednik mladinske komisije
GZ Vojnik-Dobrna Boštjan SELČAN
 21.01.2010 – Posodobitev kotlovnice v gasilskem domu, menjava plinske
peči, obnova dimnika, prilagoditev načina ogrevanja potrebam po ločenem
ogrevanju garaže in ostalih prostorov.
Tudi v tem primeru gre za varčevalni
ukrep, saj se je s tem omogočeno le
najnujnejše ogrevanje.

 27.02.2010 – Je bila v Dolnjem Suhorju v Beli Krajini na zboru članov
PGD opravljena predaja listine o prijateljstvu in sodelovanju, ki je bila podpisana na zboru članov PGD Dobrna v
30. januarja 2010.

 08.02.2010 – Urejanje in čiščenje
okolice ribnika. Intenzivno smo se lotili odstranjevanja suhih dreves v okolici
ribnika, ki jih bomo nadomestili z ustreznimi novimi sadikami.

 23.01.2010 – Prenova zaves, pleskanje dvorane ter čiščenje tal v dvorani  Na tečaj višji strokovni svetovalec
gasilskega doma.
VGČ org. sta po uspešnem sprejemnem
izpitu prijavljeni Stanka REPAS in Tatjana PODPEČAN.

 30.01.2010 – Zbor članov PGD Dobrna, ki se ga je udeležilo čez 80 članov
in članic društva, skupaj z vabljenimi
gosti in nastopajočimi je bilo na zboru prisotnih več kot sto udeležencev.
Na zboru so bila podana vsa potrebna
poročila o delu in aktivnostih društva
v preteklem letu ter sprejet in potrjen
plan dela in finančni plan za leto 2010.
Letošnji zbor članov je bil obeležen še
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 17.02.2010 – Sodelovanje na 45.
tradicionalni prireditvi Pokop pusta na
Dobrni. Na letošnji prireditvi smo članice in člani PGD Dobrna sodelovali z
dvema vozovoma, poskrbeli za redarstvo na prireditvi in izvedli pogostitev
sodelujočih,
ki je potekala
po prireditvi v
prostorih gasilskega doma.
Letošnji tradicionalni pokop
pusta je bila
dokaj
dobro
obiskana prireditev, za kar
gre zahvala tudi
PGD Dobrna.

 09.03.2010 – Zagorele so saje v dimniku na stanovanjskem objektu Dobrna 44. Požar je bil ob hitri intervenciji
gasilcev uspešno pogašen.
Našteti dogodki opisujejo aktivnosti in
opravljeno delo članic in članov PGD
Dobrna, ki se zavedamo, da je potrebno,
poleg plansko zastavljenih nalog in ciljev,
ki jih sprejemamo v okviru društva, širšo javnost seznanjati tudi z novostmi in
cilji Gasilske zveze Slovenije, zato vam
v vednost in razmišljanje posredujemo
tudi informacijo gasilske zveze, ki se zavzema za to, da bi v osnovne šole kot izbirni predmet uvrstili tudi Varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, kar pa
si preberite v nadaljevanju.

DOBRČAN, št. 45/2010

DOGODKI
Izbirni predmet Varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami
Napori Gasilske zveze Slovenije in
Uprave RS za zaščito in reševanje so
obrodili sad. V sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo so uspeli v seznam
izbirnih predmetov v šolskem letu
2010/11 uvrstiti tudi predmet Varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Predmet je namenjen izbiri učencem v
zadnji triadi (7., 8., in 9. razred). Za 7. in
8. razred je predvideno 35 ur in za 9.
razred 32 ur letno.

etiko, tehniko in tehnologijo, biologijo in
fiziko, športno vzgojo, gospodinjstvom.
Predmet lahko poučuje le učitelj, ki je
usposobljen za poučevanje v osnovi
šoli ali drugi pedagoški delavci šole. Za
vse, ki bodo poučevali ta predmet bodo
organizirana izobraževanja in seminarji
pod okriljem Uprave RS za zaščito in
reševanje.
Vemo, da novosti običajno prinesejo s
sabo tudi kanček skrbi, strahu, odpora,
negotovosti.Vendar pa predmet Varstvo
pred naravnim in drugim nesrečami
predstavlja pomembne vsebine, s katerimi bi morali biti seznanjeni vsi, predvsem pa otroci, ki bodo še v večji meri
deležni vseh naravnih sprememb, ki nam
jih prinaša globalno segrevanje. Prav je,
da otrokom damo možnost, jih usmerimo, da izberejo naveden predmet, kar
bo koristilo vsem nam, saj bodo le tako
bolje pripravljeni na življenje, humanost
in solidarnost.

Glavne vsebine, ki so značilne za naveden predmet:
- pojavi naravnih in drugih nesreč, kot
stalen dejavnik človeštva,
- odnos do nesreč in človeštva,
- vloga sodobne družbe, način življenja, odnos do okolja in vplivi na nastanek nesreč,
- ogroženost zaradi naravnih in drugih
nesreč,
- ukrepi za preprečevanje nesreč in Za zaključek tega članka pa ob prihajaukrepanje pred nesrečami, med njimi joči pomladi še naslednje
in po njih,
- pomen prostovoljstva in dela služb
in drugo.
OPOZORILO!
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je predmet, ki se tesno prepleta tudi z drugimi predmeti: zgodovino,
geografijo, naravoslovjem, matematiko,
državljansko in domovinsko vzgojo ter

zelo hitro uide nadzoru. Posledice so
nepredvidljive, še posebej zaradi vetra,
ki ga v zadnjih obdobjih ne manjka. Da
ne bi ogrožali sebe, sosedov in narave,
če je le mogoče opustimo kurjenje v
naravi. Tudi posledice in škoda, ki lahko
nastanejo s kurjenjem v naravi, niso zanemarljive, da o dimu, ki se širi po naselju in povzroča slabo voljo med ljudmi
niti ne govorimo.
Pri spomladanskem čiščenju se za kurjenje in požiganje podrasti, trave in drugih ostankov, čiščenju gozdov, travnikov,
sadovnjakov in drugih površin odločimo, če je to res nujno potrebno
gasilci priporočamo:
• zberite primeren prostor in posvetite pripravam dovolj časa,
• prepričajte se, ali je vreme primerno
(veter),
• kurite na dovolj veliki razdalji od
gozda, hiš ali gospodarskih poslopij,
• naenkrat kurite le manjšo količino
materiala,
• materiala ne prižigajte z vnetljivimi
tekočinami,
• pri sebi imejte vedno pripravljeno
vodo ali gasilni aparat, če bi bilo treba ogenj hitro pogasiti!
Ob razglasitvi povečane nevarnosti s
strani Uprave za zaščito in reševanje je
prepovedano vsako kurjenje v naravi!

Zaradi kurjenja v naravi vsako leto prihaja do vedno več travniških požarov,
zato gasilci pozivamo občane k previ- Na pomoč!
dnosti. Opozorili bi vse, ki v spomladanskem času kurijo, da lahko ogenj

Za PGD Dobrna:
Stanislav PEČNIK

66. OBLETNICA STRMOGLAVLJENJA ZVEZNIŠKEGA LETALA
V zapisih žandermerije in ameriških letalskih enot je zapisano, da je 25. 02. 1944 v kraju Vrba strmoglavilo ameriško
letalo. Od desetih članov posadke je bilo sedem mrtvih, trije
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so strmoglavljenje preživeli, vendar je bil eden od njih hudo
opečen.
V spomin na ta dogodek in v opomin, da se grozote vojne
ne bi ponovile, predvsem pa v zahvalo ameriškim vojakom,
ki so žrtvovali svoja življenja za osvoboditev ljudi izpod nacifašističenga jarma je Združenje borcev za vrednote NOB
v sodelovanju z občinama Dobrna in Vojnik ter udeleženci
spominske slovesnosti, ki je potekala 27. 02. 2010 ob cesti
Vrba- Čreskova, pri odcepu do kmetije Glažarjevih, pripravilo spominsko slovesnost.
Posebna zahvala velja Glažarjevim, da so dovolili uporabo
njihovega zemljišča za izvedbo prireditve in za postavitev
osnove za spominsko obeležje. Dogodek v slavnostnem nagovoru opisal Marko Zdovc. Za natančnejšo predstavitev
dogodka v nadaljevanju objavljamo celotno vsebino njegovega nagovora.
Brez sodelovanja gardne enote Slovenske vojske bi bila pri-
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osrčje tedanjega nemškega Rajha. Cilj je bilo mesto Regensburg v Nemčiji, predvsem tovarna nemških lovskih letal, ter
uničenje ostalih vojaških objektov in infrastrukture. Letalo z
destčlansko posadko je pripadalo 724. bombnemu eskadronu in je letelo v sestavu 451. bombne skupine pod poveljstvom ameriške 15. zračne armade. Letalo je imelo pomenljivo ime ''peacemaker'' ali po naše ''mirovnik.
ČLANI POSADKE LETALA SO BILI:
1. JOHNSON D. EDWARD – pilot (številka: O-742158),
čin: Podporočnik - Second Lieutenant (2nd Lt.), status: umrl
- Died: † 25.2.1944
reditev bistveno manj slovesna, zato se ob tej priložnosti
vodstvu Slovenske vojske še posebej zahvaljujemo za sodelovanje.
Župana občin Dobrna, Martin Brecl,in Vojnika, Benedikt Podergajs, sta s kratkima nagovoroma pozdravila navzoče in
izrazila spoštovanje do preminulih.
Učiteljici Nataša Čerenak in Stanka Štravs sta s skupino
osnovnošolcev iz Socke izvedli recital, ki s svojo vsebino izpoveduje bistvo narodnoosvobodilnega boja.
Ines Kotnik je povedala, kaj ji je o tistem 25. februarju 1944
pripovedoval njen ded.V nadaljevanju objavljamo njen sestavek. Za prijetno vzdušje je poskrbel harmonikar Rudi Kotnik
z igranjem partizanskih pesmi.
Prisotni so se po končani slovesnosti okrepili s toplim čajem in si obljubili, da se snidejo ob postavitvi napisne table za
obeležje padlim, ki bo najkasneje ob letu.
Andreja Stopar

GOVOR OB KOMEMORACIJI
DNE 27. FEBRUARJA 2010 V
SPOMIN SESTRELJENE POSADKE
AMERIŠKEGA ZAVEZNIŠKEGA
LETALA
CONSOLIDATED LIBERATOR B24-H
''PEACEMAKER'' – ''MIROVNIK'', SERIJSKA
ŠTEVILKA: 42-52101
25. FEBRUAR 1944 V BLIŽINI KRAJA VRBA PRI
DOBRNI

2. Mc ENTEE F. GENE – kopilot – Co Pilot (številka:
O-808871)
čin: podporočnik - Second Lieutenant (2nd Lt.), status: umrl Died: † 25.2.1944, odlikovanja: ''Purple heart'' in ''air medal'',
pokopan na pokopališču Sicily-Rome American Cemetery v
mestu Nettuno v Italiji, odsek: G, vrsta 14, grob 60.
3. HUNT LEE KENNETH – navigator (številka:
O-685344)
čin: podporočnik - Second Lieutenant (2nd Lt.), status: umrl
- Died: † 25.2.1944, pokopan na pokopališču Jefferson City
National Cemetery v Jefferson City-u Amerika, odsek 3,
stran 25.
4. DOUMA MARTIN JR. – bombarder – Bombardier
(številka: O-638939)
čin: poročnik - Second Lieutenant (2nd Lt.), status: umrl-Died: † 25.2.1944
5. NOHLECHEK J. CLAYTON – strelec v zgornji kupoli
letala – Upper turret gunner (štev.: 16023694)
čin: štabni vodnik - Staff Sergeant (S/Sgt), status: umrl-Died:
† 25.2.1944
6. BERNEY M. EDWIN - strelec v spodnji kupoli letala –
Lower turret gunner, (številka: 31168138)
čin: vodnik - Sergeant (Sgt), status: umrl: † 25.2.1944
pokopan na pokopališču Long Island National Cemetery v
Farmingdale-u, Amerika, odsek J, stran 14782.
7. WILLIAMS D. CLIFFORD Jr.– strelec v nosu letala
–Nose gunner (številka: 19161710), čin: vodnik - Sergeant
(Sgt), status: umrl - Died: † 25.2.1944

Med drugo svetovno vojno, v zgodnjih jutranjih urah 25. februarja 1944, se je v ameriški zračni bazi »Gioia Del Cole«
v Italiji v svojega ogromnega jeklenega ptiča vkrcalo deset
mladih mož. Posadki letala je bila zaupana težka naloga, da
skupaj z drugimi letali ponesejo smrtonosni tovor v samo
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8. BATORY G. WALTER – strelec v repu letala – Tail gunner (številka: 20638726), čin: štabni vodnik - Staff Sergeant
(S/Sgt), status: vojni ujetnik - POW
9. HEANEY D. RICHARD – radio operater na levem
boku letala - Left waist radio operater (štev.: 12218198),
čin: vodnik - Sergeant (Sgt)., status: vojni ujetnik - POW
DOBRČAN, št. 45/2010
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10. GROVE E. HOWARD – strelec na desnem boku letala
– Right waist gunner (številka: 17129246), čin: štabni vodnik Staff Sergeant (S/Sgt), status: vojni ujetnik - POW
Na poti k cilju so formacijo bombnikov napadla nemška lovska letala. Letalo z imenom ''peacemaker'' je zaradi v boju
dobljenih poškodb bilo prisiljeno zapustiti formacijo. Ker jim
ni uspelo nadaljevati poti do cilja, so se najverjetneje s poškodovanim letalom vračali v svojo letalsko bazo ter se tako
znašli pod našim nebom. Tukaj je v boju z nemškimi letali
napadeno letalo bilo dokončno zadeto in je začelo goreti
ter strmoglavljati proti zemlji, pred padcem na tla pa je v
zraku eksplodiralo. Motorji nesrečnega ameriškega letala so
izpeli svojo pesem s strmoglavljenjem na slovenska tla blizu
kraja Vrba pri Dobrni. Razbitine letala so bile razmetane na
področju enega kvadratnega kilometra. Iz nesrečnega letala
so s padali uspeli izskočiti štirje člani posadke. Eden naj bi
pristal v hribih nad Socko, nekje na področju Selc oziroma
Vinar, kjer se je s padalom ujel v drevesne veje. Dva padalca
sta pristala blizu mesta, kjer je ležala večina razbitin strmoglavljenja letala, pri čemer je bil Heaney močno opečen po
obrazu. Oba letalca sta pri bližnji hiši prosila za tekočino, s
katero bi močno opečenemu olajšali bolečine. S padalom je
izskočil tudi Hunt, ki pa skoka ni preživel. Batory in Heaney
sta s padalom izskočila skozi odprtino za snemalno kamero.
Grove je s padalom izskočil skozi levo stransko okno na
boku letala. Vsi trije preživeli člani posadke so kmalu zatem
postali nemški vojni ujetniki. Sedem članov posadke strmo-

glavljenja ni preživelo. Umrle nesrečne letalce so Nemci
pokopali v skupnem grobu na pokopališču v Celju štiri dni
kasneje. Za odstranjevanje razbitin letala so Nemci pripeljali
zapornike iz Celja.
Po vojni sta se svojo domovino iz ujetništva vrnila dva člana
posadke in sicer Batory g. Walter in Grove e. Howard. Tretji
preživeli član posadke Heaney pa je bil nazadnje viden s strani Batory-a in Grove-a po osvoboditvi v ameriški bazi Lucky
Strike v Franciji; še vedno imel opečen obraz. Umrle letalce
so Američani po vojni izkopali. Uspeli smo najti podatke le
za tri člane posadke:
Kopilot Mc Entee f. Gene je pokopan na pokopališču:Sicily
Rome American Cemetery v mestu Nettuno v Italiji, odsek
G, vrsta 14, grob 60.
Navigator - Hunt Lee Kenneth je pokopan na pokopališču: Jefferson City National Cemetery v Jefferson City-u v
Ameriki, odsek 3, stran 25.
Strelec v spodnji kupoli letala - Berney m. Edwin je pokopan na pokopališču Long Island National Cemetery v mestu
Farmingdale-u v Ameriki, odsek J, stran 14782.
Kje počivajo ostali, nam zaenkrat še ni znano.
V sredo 25. februarja letos, je minilo 66 let, odkar se je zgodil ta dogodek. Hrabri ameriški letalci si na mestu, kjer je
strmoglavilo njihovo letalo, nedvomno zaslužijo spominsko
obeležje v spomin in opomin, da ne bo pozabljen dan, ko so
na našem nebu umirali ameriški letalci. Predvsem pa zato,
ker so na tem mestu, daleč od doma, bili zadnjič skupaj kot
posadka zavezniškega bombnika. Za pogum in njihov prispevek k osvobajanju Evrope in naših krajev se jim na tem
mestu iskreno zahvaljujem. Njihova dejanja in žrtve naj ne
bodo zaman. Naj jim bo lahka zemljica, kjer koli jim je usoda namenila skleniti svojo pot. Predlagam, da se njihovemu
spominu poklonimo z minuto molka.
Slava jim!
Zdovc Marko

ÈISTILNI SERVIS

Stanka Lešnik s.p.

NUDIMO ODVOZ:
- VSEH KOVINSKIH ODPADKOV
(ŽELEZO, PLEH,...)
- ODVOZ IZRABLJENIH
AVTOMOBILOV IN
- ODVOZ KARTONA

Ines Novak
DOBRČAN, št. 45/2010

VEDNO NAS LAHKO POKLIÈETE IN Z VESELJEM VAM BOMO POMAGALI!
ODVOZ JE BREZPLAÈEN!
GSM: (041) 232-744 IN (051) 330-529
Z VAMI ZA ÈISTEJŠE OKOLJE!
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ČEBELARSKO DRUŠTVO DOBRNA
Z DELOVNIMI CILJI V LETU 2010
Letni občni zbor je
dogodek, kjer pregledamo dosežke v
preteklosti in zastavljamo naloge ter cilje
za naprej. Člani ČD
Dobrna smo imeli
občni zbor v petek,
15. januarja 2010, v
prostorih novega Kulturnega doma Dobrna. Predsednica, gospa
Lidija Senič, je podala
poročilo za preteklo
leto in poudarila, da
je bilo opravljenega
veliko koristnega dela
Skupina mladih čebelarjev z učiteljico za ohranjanje zdravego. Silvo in mentorjem g. Rudijem ob ga okolja, za izobrasaditvi lipe
ževanje čebelarjev ter
občanov, za promocijo
čebelarstva in za sodelovanje na krajevnih prireditvah.
Sprejet je bil program dela društva za leto 2010, kot sledi:
- izobraževanje čebelarjev- predavanja in delavnice (apitehnični ukrepi, pridelava in predelava voska)
- organiziranje in vodenje krožka za mlade čebelarje na OŠ
Dobrna
- sodelovanje krožkarjev na republiškem tekmovanju mladih čebelarjev v Cerkljah na Gorenjskem
- sodelovanje na srečanju čebelarjev v Mozirju
- predstavitev čebelarstva v Dobrni- ob občinskem prazniku
- dobrodelna izobraževalna akcija v vrtcu
- zasaditev medonosnih rastlin – gorski javor

na mnogih področjih. Poudaril je pomen čebelarstva za ekologijo, skrb za osveščanje ljudi o pomenu čebelarstva in je v
tem smislu pohvalil delo in zanimanje mladih čebelarjev iz
osnovne šole.
Občni zbor je tudi prilika za podelitev priznanj zaslužnim
članom in donatorjem. Letos so prejeli zlati znak ČD Dobrna naslednji: ga. Albina Žerjav, ga. Marjeta Jurko in g. Alojz
Mešl. Za njihovo pomoč pri delu v društvu se jim lepo zahvaljujemo!

Od mladega čebelarja do lepe maškare ni daleč!
Za bronasto Janševo priznanje, ki jih podeljuje Čebelarska
zveza Slovenije, so bili predlagani: g. Ivan Krulec, g. Rudi Zanoškar in g. Alojz Mešl.
Ob zaključku se je predsednik ČD Vojnik, g. Babnik, zahvalil
za odlično sodelovanje, pojasnil je način delovanja svetovalne službe v čebelarstvu in pozval prisotne, naj se poslužujejo
brezplačnih svetovanj.
Predstavnik mladih čebelarjev iz OŠ Dobrna je podal letno
poročilo, ki ga v celoti navajamo.
mag. Rudi Zanoškar

Med številnimi udeleženci je bil tudi župan, gospod Martin
Brecl, ki je v pozdravnem nagovoru pohvalil delovanje ČD

NA TRIGLAVU PRVIČ Z
DOMAČIMI VODNIKI

Mladi čebelarji v pustnem času

V teh pomladanskih dneh se ljubitelji pohodništva in planin
že oziramo proti visokogorju v upanju, da bomo kmalu občutili hladen, a božajoč dotik skale, ko polni pričakovanja in
občudovanja stopamo korak za korakom proti zastavljenemu cilju. Ob poti nas s sončnim pozdravom pozdravlja cvetje
in mimoidoči, na vrhu pa z neizmernim občutkom zmage
potrjujemo, da nam je Stvarnik podaril najlepši košček sveta.
Obenem pa se v spominih vračamo na že prehojene ture; od
bližnje okolice v času zimske pravljice, prebujajoče pomladi
in škrlatne jeseni, pa vse do nekoliko višje zastavljenih poletnih ciljev.
Lanski najvišji cilj je bil vsekakor naš očak Triglav, pa ne le
zaradi častitljive višine, temveč tudi in predvsem zato, ker so
nas na »streho« Slovenije prvič popeljali sami domači vodniki. Kar trije namreč že imajo opravljeno B kategorijo za planinske vodnike, kar pomeni, da nas lahko v kopnih razmerah
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vodijo v visokogorje po zahtevnih in zelo zahtevnih poteh.
Tako smo se 9. avgusta lani, kljub ne preveč ugodni vremenski napovedi, v zgodnjih jutranjih urah odpravili proti
Gorenjski v dolino Vrat z željo, da se s spoštljivostjo dotaknemo najvišjega vrha našega gorskega sveta, ali pa se
mu vsaj čimbolj približamo. Ko smo si oprtali nahrbtnike,
se je okrog nas in po vrhovih podila megla, mi pa smo bili
trdno odločeni, da z dobro voljo preženemo tako popotno
utrujenost kot meglo. Tudi energetski napitki, tekoči in tisti
vzpodbudni: «No ´pužike,´ gremo !«, so pripomogli k temu ,
da smo kmalu zadovoljni sedeli ob peči na Kredarici. Ker je
bila zunaj megla, da bi jo rezal, smo se odločili, da se na vrh
podamo zgodaj naslednje jutro. Bila je nedelja, zato smo se
udeležili še maše in vsi, posebno pa štirje še »nekrščeni«
Slovenci, prosili za sonce.
Naši vodniki so določili uro vstajanja ob 5.00 ter ob 5.30
odhod. Tako smo se zjutraj ob čudovitem sončnem vzhodu
podali na vrh in ob 7.30 že veselo pozirali – soncu in fotografom. Najbolj veseli so bili seveda naši »novokrščeni«
Slovenci, ostali pa tudi, saj nam je uspelo prvič od nastanka
PD Dobrna izpeljati turo na Triglav izključno z domačimi vodniki. Torej, Slavko, Janez in Pavli, še enkrat hvala! Sestopili
smo nazaj do Malega Triglava, nato pa proti Planiki. Tisti, ki
so nahrbtnike pustili na Malem Triglavu, so imeli še iz nepo-

Slavko, Janez in Pavli; vodniki PD Dobrna
jasnjenih vzrokov le-te taakoo težke, drugi pa usta do ušes
(v nahrbtnike so jim namreč podtaknili kamne). Vsaka šola
nekaj stane – nahrbtnik je za na hrbet! Po krajšem okrepčilu
smo se preko Velega polja vrnili v varen objem pokljuških
gozdov, kjer nas je že čakal prevoz in nam povrnil moči – kakšne, pa boste zvedeli,, če se nam boste na naslednjih turah
pridružili.
Za PD Dobrna, Ana Žužek

NORDIJSKA HOJA
To je ena najbolj učinkovitih, celovitih in varnih oblik telesne aktivnosti za prav vse starostne skupine in ravni telesne »kondicije«.
Je specifična pojavna oblika hoje
s palicami, pri kateri človek hodi
karseda naravno (gibanje rok je
takšno kot pri hoji brez palic, le
koraki so nekoliko daljši), v pomoč
pa so mu posebej za to oblikovane
lahke in ergonomsko oblikovane
palice.
Nordijska hoja s palicami postaja svetovni trend. To je hoja s palicami, ki izhaja s Finske in se je v
zadnjih letih razširila tudi v ostalih
evropskih državah.
Nordijska hoja je med razmeroma najmanj zahtevnimi in najvarnejšimi športi.
Izvajamo jo lahko ob vsakem vremenu
in v vseh letnih časih. Intenzivnost vadbe lahko prilagodimo svoji telesni pripravljenosti, uporaba posebnih palic pa
nam omogoči tudi krepitev mišic rok in
trupa.To sredstvo vadbe je primerno za
vse starostne kategorije, od najstarejših
do najmlajših. Priporočljiva je ljudem,
ki so manj aktivni, pa vse do vrhunskih
DOBRČAN, št. 45/2010

športnikov. Poseben pomen ima ta de- • Izboljša se tudi vzorec hoje – koraki
postanejo aktivnejši in daljši, nihanje
javnost pri rehabilitaciji po različnih porok izrazitejše, hoja nasploh bolj goškodbah, izvajajo pa jo lahko tudi ljudje
tova in uravnotežena oz. ritmična.
po različnih prebolelih boleznih.
• Z nordijsko hojo za približno 30%
razbremenimo skočni sklep, koleno,
10 RAZLOGOV ZA UKVARJANJE Z
kolk in hrbtenico in sklepe s tem vaNORDIJSKO HOJO
rujemo pred obrabami.
• V gibanje je vključeno vse telo, to je
90% od vseh mišic.
• Nordijska hoja je idealna telesna ak• Izrazita dodatne aktivnost mišic trutivnost za hujšanje!
pa, ramenskega obroča in rok (kre- • Primerna je tudi za starejše ljudi in
za vse tiste, ki že imajo določene
pitev tistih, ki so preveč šibke ter
zdravstvene težave (bolečine v hrbraztezanje nasprotnih, v katerih je
prevelika napetost).
tenici, bolezni srca in ožilja, diabetes,
osteoporozo, kronično obstruktiv• V primerjavi s hojo brez palic povno pljučno bolezen, …), prav tako
zroči večjo porabo energije, večjo
za ljudi, ki so v fazi rehabilitacije po
porabo kisika in višjo frekvenco
srčnega utripa za približno 20 do 25
poškodbah gibalnega sistema.
odstotkov.
• Nordijska hoja nudi kakovosten užitek in zabavo v naravi in predstavlja
• Pri tem ostaja zaznan subjektivni naneposredno vlaganje v lastno zdravpor enak.
• Nordijska hoja je torej ena najboljje in dobro počutje.
ših aktivnosti za ohranjanje sposobnosti, ki določajo raven telesne UČINKI UKVARJANJA Z NORDIJSKO
pripravljenosti; zlasti vzdržljivosti, HOJO
vendar prav tako vzdržljivostne • Ohranjanje / izboljševanje ravni delomoči, gibljivosti ter ravnotežja in kovanja pljuč, srca in ožilja ter varovanje
ordinacije.
pred upadanjem aktivne mišične mase.
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Manj tveganja za bolezni srca in ožilja, rakava obolenja, debelost, diabetes, težav gibalnega aparata, …
Močnejše mišice – čvrsto, zdravo
telo, lepša postava.
Boljša drža in bolj usklajeno gibanje
telesa.
Več energije, več življenjske moči.

ZA NORDIJSKO HOJO
POTREBUJEMO
• sposobnost stati na nogah,
• dobro voljo,
• primerno obutev za hojo in oblačila
za dejavnost na prostem,
• posebne, ustrezne palice, ki se kaj
kmalu izkažejo za eno najbolj vrednih in donosnih investicij.
Nordijska hoja je priporočljiva za vse, ki:
• bi radi ubrali športni način življenja,

•

želijo ohraniti dobro telesno pripravljenost tudi v kasnejših letih življenja,
so v službi duševno preobremenjeni
in podvrženi stresu,
iščejo nove športne izzive oziroma
telesno aktivnost v naravi,
imajo prekomerno telesno težo,
se rehabilitirajo po poškodbi.

Vadbene površine za nordijsko hojo
so vsepovsod okoli nas, saj z njo lahko
pričnemo kar izpred domačega praga in
se podamo na pločnike ali asfaltne poti
•
v urbanem okolju, dodaten doživljajski
•
užitek pa gotovo nudi čim manj okrnjena narava – poljske in gozdne poti,
•
travniki, …
Zaradi vašega dobrega počutja vas že•
limo pritegniti k vadbi ter k vstopu v
Nordijska hoja je primerna tudi za ak- rekreativni svet nordijske hoje.
tivne športnike, saj je:
• koristen dopolnilni oziroma dodatni Dobrna s svojo raznoliko okolico nudi
čudovite možnosti za nordijsko hojo
trening za različne športe,
• dober kondicijski trening za tekače, posameznikom in skupinam.V ta namen
v Termah Dobrna nudimo možnost orpohodnike in tekače na smučeh,
• rekreacija za športnike, ki želijo biti ganizirane vadbe nordijske hoje in izposojo palic. Informacije so vam na voljo v
aktivni vso leto.
animaciji in na recepciji hotela Vita.
Preostane le še – AKCIJA. Toda kje in 					
kako?
		
Irena Žagavec

NOGOMETNO
DRUŠTVO DOBRNA

BOŽIČNI TURNIR

Pred kratkim se je zaključila sezona v celjski Medoobčinski
ligi malega nogometa, kjer smo ekipa Risi Caffe Fonatana
osvojili odlično 4. mesto. Trenutno vadimo in treniramo ob
ponedeljkih zvečer v telovadnici OŠ Dobrna, kjer se pripravljamo na začetek nadaljevanja sezone v spomladanskem
delu lige malega nogometa, ki bo potekala v Slovenskih Konjicah. Pri tem je potrebno poudariti tudi pomembno dejstvo, da po jesenskem delu tekmovanja zasedamo odlično
prvo mesto v zelo močni konkurenci iz celotne konjiške
regije, kar še dodatno poveča rezultat ter dosežek ekipe.

Tradicionalni turnir v malem nogometu je Nogometno društvo Dobrna organiziralo v telovadnici Osnovne šole Dobrna. V dobrem razpoloženju, predvsem pa v prazničnem
vzdušju, se je tekmovanja udeležilo veliko športnih navdušencev ter ljubiteljev športa.

Rezultati:
1.mesto-Risi 1
2.mesto-Risi 2
3.mesto-Gotovlje
Lep športni pozdrav!
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TURIZEM ŠUMEČNIK VABI
Letošnja zima z dovolj snega in nizkimi temperaturami je postregla s prgiščem lepote. Tisti, ki ste v januarju in februarju
imeli priložnost obiskati kmetijo ŠUMEČNIK in stopiti samo
200 m naprej proti izviru ŠUMEČNICE, ste imeli kaj videti.
Voda je pod izvirom in preko apnenčastih previsov ustvarila
čaroben splet ledenih kristalov in sveč, ki so žareli v jutranjem soncu in se nastavljali fotografom.
Bo že držalo. »Tam gor v Šumečah je vedno kaj videti«!
Ko boste to brali, bo že čutiti dih pomladi. Ob potoku vas
bodo pozdravili zvončki in teloh, cveteli bosta leska in resa
ter bele mačice.
Čudovit splet cvetov in barv, ki se jih splača ogledati.

potrebuje le še zdravja in moči. No, oboje smo mu zaželeli
tudi mi in se mu iskreno zahvalili za tako humano dejanje, ki
pa ni bilo prvo in edino, kot je v pogovoru povedal. Da bi bilo
praznovanje še lepše, je pripomogel še OZRK Celje, ki je za
družino dodal še nekaj prehrambenih artiklov.
V letošnjem letu smo pričeli z dlovanjem odbora enkrat mesečno, in sicer vsako prvo sredo v mesecu od 10. do 12. ure,
za potrebe krajanov in sprejemanje vlog. Če bo potrebno,
bomo dodali še kakšen termin. Delujemo v prostorih, ki so
namenjena društvom, to je v Kulturnem domu, stranski vhod
(na desni stran).
V mesecu maju bomo organizirali akcijo zbiranja oblačil in
obutve. Junija bo krvodajalska proslava v Celju in srečanje
krvodajalcev v Veržeju. Vabljeni krvodajalci in člani, da se
obojega udeležite. Krvodajalska akcija bo pri nas potekala
zopet septembra, in sicer 9.9. 2010, od 7. do 10. ure. Srčno si
želimo vašega odziva in vabimo čim več krvodajalcev.
Vsakič, ko darujemo delček sebe, smo bogatejši ob misli, da
smo morda nekomu rešili življenje.
Predsednica KORK Dobrna Stanka Krajnc

Foto: Edi Dobovičnik
Anton Mogu

KAKO LAHKO NEKOMU
POLEPŠAMO DAN
V upanju, da smo v minulem letu pomagali prebroditi marsikatero težavo naših sokrajanov, bomo tudi v letošnjem letu
napeli vse moči, da bomo prisluhnili ljudem in jim pomagali
v morebitnih težavah. Marsikdo se lahko, čeprav ne po svoji
krivdi, znajde na robu preživetja in potrebuje pomoč.
Poleg vseh bolnih in nepokretnih smo obiskali tudi socialno
ogrožene in jim ob voščilu za novo leto izročili darilo, ki so
se ga zelo razveselili. Ob klepetu smo spoznali, da jim naš
obisk veliko pomeni. Pričakovanje novega leta smo polepšali
dvema učencema iz socialno ogrožene družine. V sodelovanju z OZRK Celje sta bila predlagana in izbrana za letovanje
otrok v Mladinskem zdravilišču RKS na Debelem rtiču. Ob
bogatem tedenskem programu sta doživela veliko nepozabnih trenutkov.
S svojo humano in dobrosrčno odločitvijo pa je gospod Ludvik Lončar iz Celja presenetil številčno družino, saj je sredstva, ki so mu bila namenjena za njegov rojstni dan, namenil
za nakup računalnika in LCD sprejemnika. Dodal je še nekaj
sladkih dobrot in vse skupaj podaril družini. Pravi, da sam
DOBRČAN, št. 45/2010

Martina Žužek
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PROJEKT: IZBIRA POKLICA –
IZZIV ZA PRIHODNOST

z rokami na hrbtu) s kamioni pripeljali na močno zastraženo prizorišče zločina. Za njegovo izvedbo je bil določen
oddelek nemške pomožne policije pod nadzorom najvišjih
gestapovskih častnikov. Dva pomožna policista sta se proZaključka projekta, ki ga je v letu 2009 izvajala Območna stovoljno javila za rablja in na jablane ob cesti obešala talce,
obrtno-podjetniška zbornica Celje s podporo občin Dobr- pri čemer je bilo na posamezna drevesa obešenih tudi do
na, Vojnik, Štore in Mestne občine Celje, in je zajemal pro- pet ljudi. Krvavo početje je trajalo skoraj tri ure in bilo konmocijo poklicev in podjetniške miselnosti med mladostniki, čano okoli poldneva. Talci so viseli do 14. ure, vse dokler jih
so se 6.1.2010 udeležili predstavniki občin, svetovalne delav- niso za to določeni zaporniki sneli ter zagrebli v dva skuke in delavci ter ravnatelji šol prej navedenih občin, člani pinska grobova. Tragični 12. februar 1945, ko je na Stranicah
OOZ Celje ter predstavnica Javne agencije za podjetništvo življenje izgubilo sto zavednih Slovencev (obešenih je bilo 99
in tuje investicije. Predstavljen jim je bil celoten projekt, nje- talcev, eden je bil ustreljen pri poskusu bega), sodi med najgovi poudarki, način izvedbe, rezultati in načrti za prihodnje mračnejše dni slovenske zgodovine in odraža vso brutalnost
sodelovanje. Več kot 30 udeležencev predstavitve celotnega nemškega okupacijskega režima na Slovenskem med drugo
projekta, ki je zajel osnovne in srednje šole, obsegal 13 do- svetovno vojno.
godkov, vključeval 910 osnovnošolcev in dijakov, je bilo enoJurij Cvikl, Dobrna
tnega mnenja, da je s takšnimi aktivnostmi potrebno nadaljevati tudi v prihodnje in si hkrati prizadevati integrirati tako
imenovana znanja za življenje v celotno vertikalo šolskega
sistema. Ob zaključku srečanja udeležencev v projektu je
predsednik OOZ Celje Miran Gracer podelil zahvale sveto- PRVI CENTER ZA PREVENTIVO
valnim delavkam sodelujočih šol v letu 2009. OŠ Dobrna in IN ZDRAVLJENJE URINSKE
OOZ Celje pa bosta skupaj s podporo Občine Dobrna tudi INKONTINENCE PRI ŽENSKAH
v letu 2010 izvajali projekt, ki mladostnikom približa njihove
možnosti in priložnosti v nadaljevanju izobraževanja, prido- V SLOVENIJI
bivanja štipendij in gradnji poklicne kariere.
Imate težave z nehotenim uhajanjem urina? Se moSamostojna svetovalka OOZ Celje: mag.Tatjana Štinek rebiti srečujete s problemi, kot so nenadzorovano
uhajanje vode ob smejanju, kihanju, kašljanju ali dvigu bremena? Vas pestijo težave v smislu prepogostih
občutkov potrebe po uriniranju oziroma potrebe po
65 LET OD
urgentnem uriniranju ob poslušanju iztekajoče vode
NACISTIČNEGA ZLOČINA
ali ob delu z mrzlo vodo?
Pred 65 leti je nemški okupator na Stranicah pri Frankolovem storil hud zločin nad popolnoma nedolžnimi ljudmi,
med katerimi je bil tudi moj sorodnik Franc Cvikl iz Landeka 17 pri Novi Cerkvi. Oba sva se rodila pod isto streho,
vendar je on moral umreti, ko je bil star komaj 17 let in 5
mesecev.
Obešanje talcev v Grabnu na Stranicah spada med najhujše
nacistične zločine na slovenskem ozemlju v letih 1941-1945
in je po obsegu ter načinu morije primerljiv z najbrutalnejšimi zločini druge svetovne vojne. Okupator ga je storil slabe
tri mesece pred njenim koncem, natančneje 12. februarja
1945, kot maščevanje in povračilo za partizansko zasedo v
soteski Tesno, v kateri je 2. februarja 1945 padel eden najpomembnejših nacističnih funkcionarjev, celjski okrožni vodja
in deželni svetnik Anton Dorfmeister, ki je za posledicami
ran naslednjega dne umrl v celjski bolnišnici. V zameno za
njegovo življenje so nacisti v mariborskih, celjskih in trboveljskih zaporih izbrali 100 talcev, med katerimi je bilo precejšnje število v nemški zimski ofenzivi ujetih, tudi ranjenih
in bolnih partizanov.
Že dan pred eksekucijo so Nemci v celjskem Starem piskru
zbrali vse talce, predvidene za usmrtitev, ter jih naslednjega
dne že pred osmo uro zjutraj (zvezane z žico po dva skupaj
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Vedite, da niste edini. Skoraj 40% žensk v Sloveniji
trpi za opisanimi težavami, od tega kar 33% žensk
mlajših od 40 let ter kar 50% žensk starejših od 60
let. Pogostnost urinske inkontinence vedno bolj narašča tudi v času nosečnosti. Statistike navajajo, da
se med nosečnostjo srečuje z navedenimi težavami
kar 60% žensk, po porodu pa ostaja inkontinentnih
tudi do 52% žensk.
Urinska inkontinenca je pogosta in neprijetna nadloga, ki se
pojavlja v vseh starostnih obdobjih in pri obeh spolih, vendar
je kar dvakrat pogostejša pri ženskah. Neverjetno, vendar
kar 76% ljudi urinsko inkontinenco sprejme kot normalno
stanje povezano s staranjem, vendar temu ni tako! Urinska
inkontinenca je večinoma ozdravljivo stanje, ki terja ustrezen strokovni pristop in ustrezno kombinacijo specializiranih strokovnih obravnav.
V tem pomenu smo v Termah Dobrna, v povezavi s strokovnjaki UKC Ljubljana in z Zdravstveno fakulteto, prvi v
Sloveniji organizirali strokovno usposabljanje, v katerem
smo naše fizioterapevte usposobili za izvajanje strokovno
izpopolnjene in uspešno zaokrožene celostne rehabilitacije
zdravljenja urinske inkontinence.
Tako smo Termah Dobrna, s pridobljenim ekskluzivnim znaDOBRČAN, št. 45/2010
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njem, odprli prvi Center za preventivo in zdravljenje urinske
inkontinence pri ženskah v Sloveniji. Po najnovejših metodah
pomagamo uspešno lajšati in premagovati to težavo sodobnega časa.
DELOVANJE SEČNEGA MEHURJA
Ledvice nenehno proizvajajo seč, ki teče po sečevodih in se
zbira v sečnem mehurju. Spodnji del sečnega mehurja obkroža mišica zapiralka, imenovana sfinkter, ki je skrčena in
tako preprečuje iztekanje seča. Mišicam zapiralkam so v pomoč mišice medeničnega dna, ki podpirajo mehur in črevo,
pri ženskah pa tudi maternico in nožnico ter tako še dodatno pomagajo zapirati sečnico. Ko je sečni mehur poln, živci
v njem pošljejo možganom signal, ki vas opozori, da je potrebno mehur izprazniti. To povzroči, da se mišica zapiralka
sečnice sprosti in odpre izhod sečnega mehurja, istočasno
pa se mišice v steni mehurja skrčijo in potisnejo seč v sečnico. Če navedena sporočila niso usklajena ali če mišice ne
delujejo pravilno oziroma je njihova funkcija motena, lahko
prihaja do urinske inkontinence.
IZGUBA NADZORA NAD SEČNIM MEHURJEM
Kadar mišice sečnega mehurja, mišice zapiralke ter mišice
medeničnega dna ne delujejo pravilno, ker so bodisi prešibke bodisi prekomerno aktivne, se lahko pojavijo težave z
nadzorom nad sečnim mehurjem.Težave se utegnejo pojaviti
tudi ob motenih funkcijah živčnega sistema posledično zaradi poškodb ali določenih bolezni.
Glede na simptome urinsko inkontinenco grobo delimo na
tri tipe:
 URGENTNA URINSKA INKONTINENCA in prekomerno aktivni sečni mehur
Urgentno urinsko inkontinenco opredeljujemo kot nenadno nehoteno uhajanje urina, ki se pojavi po predhodni
hudi potrebi po uriniranju (urgenci) brez posebnega razloga. Spremlja jo lahko prekomerno aktivni sečni mehur, kar
opredeljujemo kot močno tiščanje na vodo z inkontinenco
(uhajanjem urina) ali brez nje, povečana pogostnost mokrenja, ki je opredeljena več kot osemkrat dnevno ter prebujanje zaradi potrebe po mokrenju dvakrat ali večkrat na noč.
Težave urgentne urinske inkontinence se najpogosteje pojavljajo na poti proti stranišču, ob poslušanju iztekajoče vode
ali ob delu z mrzlo vodo.
 STRESNA URINSKA INKONTINENCA
Stresno urinsko inkontinenco opredeljujemo kot nehoteno
uhajanje urina pri kihanju, kašljanju, dvigovanju bremen, pri
zelo hudi obliki celo ob spremembi položaja telesa ter pri
drugih gibih, ki povečajo pritisk v trebušni votlini. Nastane
zaradi oslabitve mišic medeničnega dna, ki dajejo oporo
sečnemu mehurju ter mišic zapiralk, ki obdajajo sečnico. Pri
DOBRČAN, št. 45/2010

ženskah je to najpogostejša oblika inkontinence in jo je moč
uspešno lajšati in/ali zdraviti. Bistveno vlogo za nastanek
stresne urinske inkontinence imajo spremembe v nosečnosti, število porodov, način vodenja porodov, težje fizično
delo, kronična obolenja dihal ter spremenjeno hormonsko
stanje v menopavzalnem obdobju.
 MEŠANA URINSKA INKONTINENCA
Mešano urinsko inkontinenco opredeljujemo kot kombinacijo stresne in urgentne urinske inkontinence. Najpogosteje
se pojavlja pri starejših ženskah.
MOŽNOSTI USPEŠNEGA ZDRAVLJENJA V TERMAH DOBRNA
Pri preprečevanju in/ali zdravljenju urinske inkontinence se
v zadnjem času vse bolj uveljavlja vloga fizioterapije in priporočilo, da naj bodo fizioterapevtske metode pri terapiji
vedno prva izbira. Obstaja več načinov zdravljenja teh težav, vendar niso vsi enako primerni ter enako učinkoviti pri
vseh bolnicah. Vedeti pa moramo, da kasneje ko pričnemo z
zdravljenjem, daljša in napornejša je rehabilitacija.
Ženske velikokrat tožijo nad neuspešnostjo preteklih zdravljenj urinske inkontinence, ki pa jo v večini pripisujemo nepravilni vadbi, slabi kontroli vadbe in pomanjkljivim navodilom, ki so pogosto tudi samo v pisnih oblikah, s katerimi si
ženske lahko storijo celo več škode ter stanje še poslabšajo.
V Termah Dobrna, da bi se izognili naštetim nepravilnostim, pristopamo k problematiki urinske inkontinence s celostno, zaokroženo in strokovno podprto rehabilitacijo. Seveda je prvi korak
obisk specialista za inkontinenco, bodisi urologa, uroginekologa ali
ginekologa. V kolikor predhodno niste bili pregledani pri omenjenih specialistih in bi želeli strokovno mnenj, sta vam na voljo naša
spec.ginekologije, s katerima se lahko posvetujete in skupaj opredelite pomembnosti, ki so ključne za nadaljnjo rehabilitacijo. Sledi
individualen, temeljit pogovor ter fizikalni pregled pri strokovno
usposobljeni fizioterapevtki, pri čemer bodo izoblikovane glavne
smernice obravnave zdravljenja.V okviru pridobljenih podatkov in
vaših želja ter vašega načina življenja bomo določili individualni
program, v katerem bodo zajete najnovejše terapevtske tehnike
in metode zdravljenja vaših težav.
ZAUPAJTE NAM…
Strokovni izsledki vse bolj poudarjajo, da ljudje še vedno dajemo
premalo pomena mišicam medeničnega dna. Žal je stanje osveščenosti v Sloveniji na tem področju, kot tudi na področju urinske
inkontinence, še vedno zanemarljivo, čeprav se s to težavo sooča
mnogo ljudi, a jo velikokrat sprejmejo kot normalno stanje povezano s staranjem.
Ne počnite tega tudi Vi!
V Termah Dobrna smo na voljo pacientkam z opisanimi težavami. Vsem bomo prisluhnili in z našo strokovnostjo ter po najnovejših metodah bomo pomagali pozdraviti ali vsaj olajšati to
nadlogo.
			
Patricija Goubar,dipl.fth
Vodja centra za balneologijo in fizioterapijo Term Dobrna
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KMETIJA MAROVŠEK SE PREDSTAVI

PIKNIK PROSTOR NA KMETIJI MAROVŠEK
Kmetija Marovšek se nahaja na
obronku Paškega Kozjaka na nadmorski višini 600 m, od Dobrne
oddaljena 4 km. Od same kmetije so možni številni krajši ali daljši
sprehodi na različne točke; kot na
primer sprehod na hrib Grušovec
ali sprehod do Drenovca in lovske
steze itd. V neposredni bližini je
tudi spomeniško zaščitena hiša z
dobro ohranjeno črno kuhinjo, ki si
jo je možno tudi ogledati. Na kmetji
imamo staro kovačnico in številna
orodja, ki so jih uporabljali pri starih kmečkih opravilih. Zanimovost,
ki bi jo bilo škoda prezreti.
Na kmetiji Marovšek, Brdce nad
Dobrno 2, nudimo piknik prostor
po predhodnem naročilu. Prostor
je primeren tudi za večje prireditve,
kot je poroka in druge zaključene
družbe. Podrobne informacije dobite osebno pri nas ali na telefonski
številki 031 259 636.
Branko Brecl

ČAPALINKARJI NA BOŽIČNEM RAJANJU
Božično rajanje je na prelepo, mrzlo decembrsko nedeljo ponovno zbralo veliko obiskovalcev, od najmlajših do najstarejših,
ki so ob vabljivih dobrotah in različnih izdelkih čakali na Božička in njegovo spremstvo.Temu prazničnemu dogajanju smo se
pridružili tudi predstavniki Mladinskega kluba Dobrna (MKD) s ponudbo odličnih čokoladnih palačink in čarobnih napitkov
za vsakogar. Ime naše stojnice je znano že iz preteklega leta, ko smo se prvič poimenovali ˝Čapalinkarji˝. Veselja, plesa in
petja na božičnem rajanju ni manjkalo, saj je za glasbeno popestritev poskrbela Damjana Golavšek. Za vrhunec sejemskega
druženja pa je bil zaslužen Božiček, ki z vsakim obiskom na otroške obraze znova pričara nepozaben nasmeh.

Špela Pavlin
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TEŽKO PRIČAKOVANA
PRENOVLJENA ŠOLA

Že v začetku lanskega
šolskega leta so se pričele priprave na prenovo
šolske zgradbe in gradnjo
prizidka, spomladi pa
je šolski prostor postal
pravo gradbišče. Vznemirjeno in z radovednostjo smo tudi med počitnicami spremljali, kaj se
dogaja z našo šolo. Prve
dni v mesecu septembru
še nismo mogli stopiti v

SREČANJE STAREJŠIH OBČANOV
V torek, 17. 11. 2009, je bilo v novem Kulturnem domu srečanje starejših občanov. V ta namen smo učenci OŠ Dobrna
pripravili kratek kulturni program. Predstavile so se učenke
5. razreda s petjem, osmošolki Patricija Kumer in Iza Smrečnik s plesom, harmonikaša Gregor Pinter in Primož Pesjak,
tretješolka Vanesa Vrečič na citrah ter manjša dramska skupina s kratko dramatizacijo. Občane je nagovoril župan Martin Brecl, s pesmijo pa so program popestrile tudi sestre Jakop. Na koncu so nastopajoče pogostili s sladico in sokom.
Ta dan nam bo ostal v lepem spominu, saj smo s pesmijo,
plesom in igro starejšim krajanom popestrili njihov vsakdan.

Utrinek z nastopa učencev OŠ Dobrna na prireditvi za starejše
krajane
Milena U. Rogl, mentorica

ZAKLJUČEK PROJEKTA
Policist Leon svetuje
Osnovnošolci 5. razreda so v šol.letu 2008/09 prvič sodelovali v projektu Policist Leon svetuje. Ob zaključku projekta so učenci ustvarjali na likovnem in literarnem področju.
Med skoraj 355 poslanimi prispevki iz vseh sodelujočih slovenskih osnovnih šol so nagradili okrog 40 prispevkov. Med
njimi tudi izdelek našega učenca Mateja Glažerja, 6. b, ki je
pod mentorstvom ge. Terezije Audič napisal spis Policistova
vožnja in ga ilustriral. Matej je bil povabljen v Tacen, na policijsko šolo, kjer je v petek, 9. 10. 2009, preživel zanimiv dan.

nove prostore, zato smo izvajali dneve dejavnosti. Bilo je
prijetno in zabavno. Ko pa smo le stopili v prenovljene prostore, so nas najbolj zanimale učilnice, garderobe, WC-ji ipd.
Navdušile so nas obnovljene, moderno opremljene in lepo
obarvane učilnice. Nestrpno smo pričakovali dan, ko smo
lahko vstopili skozi nov vhod in si ogledali šolske prostore
v prizidku. Najbolj smo se razveselili velike, moderne multimedijske učilnice ter prostorne, svetle knjižnice.
Zadovoljni smo in se v šoli tudi prijetno počutimo. Kljub
temu je še nekaj stvari, ki bi jih radi spremenili. Močno si
želimo,da bi prenovili še telovadnico in garderobe ob njej.
Nekateri si želijo še več udobja, npr. dvosed v knjižnici za
udobnejše branje in računalnik pri dežurnem učencu za
ustvarjalnejše dežuranje.
Na splošno pa v šoli vlada prijetno počutje in vsi si želimo le
Matej Glažer, 6. razred, ob sprejemu nagrade v Tacnu
še dobrih oz. najboljših ocen ter veliko novega znanja.
Irena D. Smrečnik
Člani novinarskega krožka
DOBRČAN, št. 45/2010
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PRIŽGIMO SI LUČKE

BOŽIČNO RAJANJE

Leto 2009 se je poslovilo.V predprazničnem vzdušju in v pričakovanju prostih dni smo učenci OŠ Dobrna in otroci Vrtca Dobrna skupaj z mentorji pripravili že kar tradicionalno
prireditev ob Devu samostojnosti in enotnosti ter novem
letu- Prižgimo si lučke.

V predprazničnem pričakovanju smo učenci OŠ Dobrna
tudi letos sodelovali na božičnem rajanju, ki je potekalo v
nedeljo, 20. 12. 2008, na ploščadi pred Zdraviliškim domom
Dobrna. Učenci od 1. do 5. razreda so pripravili bogat srečelov, učenci od 6. do 9. razreda pa so s svojo ponudbo sodelovali na stojnicah. Ponujali so voščilnice, dišeče soli, pecivo,
čaj, kokice idr.

Deklamacija učencev 4. razreda na tradicionalni prireditvi Prižgimo si lučke Mentorica: Olga Vaukner
Pevska in plesna skupina iz vrtca, otroški pevski zbor OŠ
Dobrna, deklamatorji, recitatorji, plesalci plesne šole Blue
Butterfly Dance, mladinski pevski zbor OŠ Dobrna, povezovalca programa in sekstet Vigred so s pestrim programom
v četrtek, 17. 12. 2009, v napolnjeni dvorani Zdraviliškega
doma ustvarili toplo in prijazno vzdušje ter vsem navzočim
prižgali lučke v mislih, srcih, dlaneh …

Bogato obložene stojnice učencev OŠ Dobrna
Članice novinarskega krožka

ZIMSKI ŠPORTNI DAN

Prireditev Prižgimo si lučke sta povezovala Matic in Tamara iz
9. razreda
Utrinek s športnega dneva učencev od 1. do 5. razreda

Mladinski pevski zbor OŠ Dobrna, zborovodkinja Milena Urlep Rogl
Članice novinarskega krožka
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V petek, 15. 1. 2010, smo učenci 1. in 2. razreda izvedli zimski
športni dan – sankanje. S pomočjo staršev smo v šolo pripeljali sanke. Učiteljici sta nam prepovedali uporabljati lopatko,
ker je nevarna. Lahko si poškoduješ hrbtenico. Odšli smo
na hrib v bližini pokopališča. Tu je bila proga za sankanje že
narejena. Mi smo jo samo še utrdili in razširili.Veselo smo se
spuščali po bregu. Ko smo se utrudili, smo posedli na sani in
se malo odpočili. Nekateri učenci so imeli s seboj čaj, bonbone in kekse. Razdelili so jih, da smo se lahko okrepčali. Pa
hajd´ ponovno na sani! Zraven sta se sankali tudi učiteljici.
Bilo je prav zabavno. Potem smo šli nazaj v šolo, kjer smo
popili topel čaj.
DOBRČAN, št. 45/2010
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ZIMSKI ŠPORTNI DAN
OD 6. DO 9. RAZREDA

Zimske radosti učencev od 1. do 5. razreda
Učenci 1. in 2. razreda ter učiteljici
Albina Gril in Viktorija Golčer

SHEMA ŠOLSKEGA SADJA
Osnovna šola DOBRNA v šolskem letu 2009/2010 sodeluje
v evropskem sistemu razdeljevanja sadja v šolah s finančno
podporo Evropske skupnosti.
KAJ JE SHEMA ŠOLSKEGA SADJA?
Namen tega ukrepa je ustaviti trend zmanjševanja porabe
sadja in zelenjave in hkrati ustaviti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih.
KAKO POTEKA?
Naša šola se je prijavila v shemo za pridobitev sredstev za
nakup sadja. Nakupujemo pri lokalnih pridelovalcih, ki pridelujejo sadje na integriran in ekološki način. Pri nas smo se
odločili za tedensko razdeljevanje sadja, in sicer ob četrtkih.
Prvo razdeljevanje sadja je bilo v mesecu decembru.

V sredo, 3. 2. 2010, smo imeli zimski športni dan učenci od
6. do 9. razreda .Lahko smo izbirali med tremi različnimi
možnostmi, in sicer med smučanjem, drsanjem in pohodom.
Ob osmih zjutraj smo se z avtobusom proti Celju odpeljali
smučarji in pohodniki.
Pohodnike je v Zagradu pričakal vodnik in skupaj so se povzpeli na Celjsko kočo. Med potjo so uživali v lepem razgledu
in se na cilju okrepčali s toplim čajem.
Smučarji in tudi 'bordarji' pa so se medtem že veselo smučali
po smučišču. Zgodilo se je nekaj padcev, a se je na srečo vse
izteklo brez poškodb.
Veliko učencev se je odločilo za drsanje. Na drsališču v
Celju so imeli možnost izposoje drsalk. Naši učenci pa na
drsališču niso bili sami, saj so drsališče obiskali tudi učenci
neke druge šole. Vsi so uživali na ledeni ploskvi in spletla so
se nova prijateljstva.
Članice novinarskega krožka

ŠOLSKI PARLAMENT
Konec januarja smo na šoli organizirali otroški šolski parlament. Naslov tokratnega, ki je že 20. po vrsti, je bil »Stereotipi, rasizem in diskriminacija«. Parlamenta smo se udeležili
predstavniki oddelčnih skupnosti od 4. do 9. razreda, ravnateljica, ga. Darinka Stagoj, predstavnici občine, ga. Alenka
Rošer in ga. Urška Petelinšek, ter naša mentorica, ga.Valerija
Pečnik.

Utrinek s šolskega parlamenta
Učenci od 4. do 9. razreda so predstavili svoje prispevke o
izbranih temah. Četrtošolci so se nam predstavili z zgodbico
Veveriček posebne sorte, 5. pa zgodbico Beli vran in črna
ovca. Nato so sledili referati in računalniške animacije ,ki so
jih pripravili učenci od 6. do 9. razreda
Plakat v okviru projekta OŠ Dobrna: shema šolskega sadja Sledila je razprava. Ugotovili smo, da se tudi med nami pojavlja diskriminacija, ki se kaže kot:
Vodja šolske prehrane: • zaničevalen odnos posameznikov do otrok druge naroZdenka Velečič
dnosti,
DOBRČAN, št. 45/2010
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• ustrahovanje nekaterih posameznikov iz nižjih razredov s
strani posameznih učencev iz višjih razredov,
• besedno zaničevanje debelejših,
• posmehovanje učno šibkejših,
• negativen odnos do Romov.
Ugotovili pa smo tudi, da na naši šoli ni diskriminacije glede
oblačil, frizure, poslušanja glasbe in na to smo ponosni. Udeleženci parlamenta so se tudi strinjali, da je biti diskriminiran
zelo neprijetno in zato bomo taka dejanja poskušali takoj
preprečiti. Izoblikovali smo tudi nekaj predlogov ,da bi preprečevali diskriminacijo. Predlagamo čim več pogovorov s
sovrstniki, starši in razredniki na to temo. Predlagamo tudi
čim več oddaj šolskega radia o tem in pripravo tematskih
razrednih ur, kamor bi povabili strokovnjake s tega področja.
Predlagamo pa tudi, da vsak posameznik temeljito premisli,
Nastop učencev 1. razreda, mentorica Viktorija Golčer
preden kaj reče ali stori, saj smo vsi ljudje in se moramo
med sabo razumeti.
Lipica in 4. skupina iz vrtca z igranjem na Orffova glasbiZa uspešno zaključen sestanek se zahvaljujem vsem prisola. Sledil je nastop 4. razreda. Recital En pesnik je živel- z
tnim, še posebej pa mentorici, ge.Valeriji Pečnik.
odlomki iz Prešernovih del, je s citrami spremljala Vanessa
Vrečič. Prvošolci so se predstavil s petjem o Vidkovi srajčici.
Vodja šolskega parlamenta:
Nejc Javornik je prireditev popestril z igranjem na diatoničMatic Pinter, 9. r.
no harmoniko. Sledil je nastop folklornega krožka s spletom
plesov - Le v šolo nikar. Prisluhnili smo tudi otroškemu pevskemu zboru, recitalu osmošolk in dramatizaciji šestošolcev. Prireditev smo zaključil z nastopom Primoža Pesjaka.
PRIREDITEV OB SLOVENSKEM
Zelo veseli smo, da si je prireditev ogledalo veliko varovancev CUDV, naših staršev, domačinov in tudi drugih obiskoKULTURNEM DNEVU
valcev.
V dneh, ko po Sloveniji potekajo razne prireditve ob slovenskem kulturnem prazniku in se počutimo nekako 'bolj
slovensko', smo tudi na OŠ Dobrna veliko govorili o Francetu Prešernu, o slovenskem jeziku, kulturi ipd. Pripravili smo
tudi prireditev, ki je v četrtek, 4. 2. 2010, bila v telovadnici
naše šole. Nastopali smo učenci OŠ Dobrna in otroci vrtca
Dobrna.

Učenci 6. razreda so se predstavili z igro S. Makarovič Smetiščni muc
Članice novinarskega krožka

Šolske proslave ob slovenskem kulturnem prazniku se je udeležilo veliko staršev in drugih povabljenih.
Prireditev smo pričeli s himno, ki jo je zapel mladinski pevski zbor šole. Sledil je govor gospodične Jasmine Repolusk;
posredovala nam je misli ravnateljice, gospe Darinke Stagoj,
ki je bila zaradi bolezni odsotna. S Kekčevo pesmijo se je
predstavila 3. skupina iz vrtca, sledil je 2. razred z recitacijo
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ODLIČEN DOSEŽEK
MLADE CITRARKE
Učenka 4. razreda naše šole, Vanessa Vrečič, je na 11. DRŽAVNEM TEKMOVANJU SLOVENSKIH CITRARJEV dosegla izjemen rezultat. V kategoriji A -do 10 let, je z 98,66 %
osvojila zlato priznanje. Dosegla je najboljši rezultat v svoji
kategoriji in 2. najboljši rezultat med vsemi desetimi finalisti.
Finalno tekmovanje je potekalo 6. februarja 2010 v Glasbeni
šoli Rista Savina v Žalcu.
Vstopnica za finalno tekmovanje je bil Vanessin odličen rezultat z regijskega tekmovanja slovenskih citrarjev za vzhodni del Slovenije, kjer je učenka osvojila tudi zlato priznanje
Vanessa Vrečič, učenka 4. razreda OŠ Dobrna, je nadarjena ciza najboljši rezultat v svoji kategoriji in osvojeno 2. mesto
trarka
med vsemi 69. tekmovalci.
Nagrajenci oz. prejemniki zlatih priznanj so se 8. februarja Veselimo se Vanessinega uspeha, zato njej in njeni mentorici
predstavili še na koncertu na Konservatoriju za glasbo in iskreno čestitamo.
Sošolci 4. razreda in razredničarka Olga Vaukner
balet v Ljubljani.

DROBTINICE IZ VRTCA

ZIMA, ZIMA BELA… MALČKOV ŠE NI VZELA
Zima se letos kar ne more posloviti,
zato je spomin nanjo še toliko bolj pristen, saj nas je pred dnevi spet obiskala.
V skupini malčkov smo po snegu delali
prve korake, se ga dotikali in okušali na
lastni koži, saj se je marsikdo »po nesreči« znašel tudi v njem.
Tako smo tolažili drug drugega, se spodbujali, vendar nastalih solz nismo mogli skriti. Toda odnehali nismo. Bili smo
vztrajni in uspelo nam je. »Vaja dela
mojstra«, pravijo in to res drži. Veliko
zanimivih dejavnosti smo počeli zunaj in
zato nam je gibanje po snegu postajalo
vse bolj domače.

najprej vedno ogledali, jih potipali in tise ter oblikovali potičke z vedri in
šele nato nasuli v ptičjo krmilnico.
lopatkami. Tudi v samem gibanju smo
napredovali. Starši so nam prisluhnili
in sproti smo se dogovarjali o uporabi
ustreznih zimskih oblačil.

Le-to smo obesili na drevo, ki se nahaja
na igrišču vrtca. Vsakdo izmed otrok je
želel tudi sam nasuti zrnje, zato smo že
v igralnici trenirali vzpenjanje na prstke, Na začetku smo bili zelo nespretni, ko
kdo bo višji in močnejši…
pa smo se navadili vseh zimskih dodatkov, smo po večini odpravili tudi strah
pred snegom. Tako smo postajali spretnejši (tudi shodili smo že vsi), zato nam

Ugotovili smo, da zunaj ne zebe le nas.
Skozi okno igralnice smo opazovali
ptičke in zanje tudi skrbeli. Kupili smo
sončnična semena in lačne ptice vsak Sneg je postajal vse bolj zanimiv.V njem
dan hranili. Seveda pa smo si semena smo odkrivali svoje stopinje, delali odDOBRČAN, št. 45/2010

57

DROBTINICE IZ VRTCA
hoja, tek in lovljenje niso več tuji. Koliko
smeha je bilo slišati, ko smo se skrivali za plezali in toboganom… Pa še dva
snežaka smo naredili, ju vsakodnevno
obiskovali, pozdravljali ter rajali okoli
njiju. Ko sta se stopila, smo skupno pospravili njune dodatke ter si obljubili, da
jih bomo prihodnje leto zopet naredili.
Mogoče nam bo uspelo še letos? Pustimo se presenetiti…

flavto, botrca Mihela citre, dedek pa
klarinet.

Pust naj bi pregnal zimo, pa je še vedno
pri nas. Ko smo se tudi mi pripravljali
na ta veseli dan, so se otroci ves teden
Na sam pustni torek pa so nas obiskali
igrali v kotičku »šemljenja«.
dimnikarček, klovn, Miki miška, pikapolonica, tiger, levček, palček, čarovnica…
Tudi prijateljice maske iz 3. in 4. skupine so nas obiskale. Sami pa smo se odpravili na potep do sosednje igralnice,
kjer smo skupaj zarajali in se posladkali
z mastnimi krofi. Na koncu smo želeli
pregnati še zimo, vendar nam še z biči,
ki smo si jih naredili, ni uspelo.

Le-tega smo
opremili
z
različnimi
oblačili, pokrivali in torbicami. Otroci
so si sami poiskali oblačila,
s skupno pomočjo pa smo
se oblačili, jih
pomerjali, se
v njih sprehajali in se slačili. Nastala je
prava modna revija. V igralnici se je pojavilo kar nekaj novih »deklic« z modnimi dodatki, tako da so bili fantje končno
v manjšini.
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V začetku meseca marca smo na obisk
povabili družino Hrovat. Med nami je
namreč fanetk, ki živi v »glasbeni družini«. Že v mesecu februarju smo prisluh- Kakšno veselje in navdušenje je bilo vinili in spoznavali različne instrumente, deti na obrazih otrok, ko so gostujoči
vendar je bil ta obisk nekaj posebnega. glasbeniki skupaj zaigrali, mi pa smo z
Tjanova mamica igra namreč prečno
DOBRČAN, št. 45/2010
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nastih krožnikov, maske, ki predstavljajo
posamezno žival in slikali na velik format papirja. Zanimive izdelke smo razstavili v trgovini Mercator, kjer ste si jih
lahko ogledali.

njimi zapeli in zaplesali. Vsi skupaj smo
zapeli kar nekaj otroških in ljudskih pesmic (Jaz sem muzikant, Pleši pleši črni
kos, Kuža Pazi, Zima zima bela…). Na
koncu so se otroci instrumentov še
lahko dotaknili in si jih ogledali čisto od
blizu.

z izgovorjavo imen za nekatere šeme.
Po malici z okusnimi krofi so se nam
pridružili še otroci iz najmlajše skupine
in skupaj smo zapeli: TRALALA, HOPSASA, PUSTNE SMO ŠEME….

Mateja in Urška
Hvala družini Hrovat za nepozabno doživetje.
Marjana Šet

JAZ SEM MUZIKANT
Druga polovica februarja je bila namenjena spoznavanje glasbil in predvsem
poslušanju izvajanja glasbe v živo. Svoje
instrumente so nam predstavili učenci
osnovne šole in vzgojiteljica Marijana iz
3. skupine. Ana Kravos nam je zaigrala
na prečno flavto (otroci ta instrument
najmanj poznajo), Matevž Flis na trobento in Primož Pesjak na harmoniko,
ga. Marijana pa na kitaro.

PUST HRUST
Mesec februar je kar prekratek za vse
dejavnosti, ki so potekale v 2. skupini.
Pustno šemljenje in rajanje smo doživeli na privlačen in zanimiv način. Otroci
so starejši, več vedo in zanimajo se za
različne pustne šeme in jih med seboj
primerjajo. Nekoliko težav so imeli le
Posebej pa so otroci uživali pri ustvarjanju z barvami in različnimi materiali.
Izdelovali smo klovne, maske iz karto-

Ob poslušanju harmonike (otroci so bili
zelo navdušeni, saj je najbolj poznan instrument), smo zaplesali, ob poslušanju
kitare pa smo prepeli vse pesmi, ki jih
že znamo.
DOBRČAN, št. 45/2010
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sovne pojme: letne čase, mesece, dneve
v tednu, ure in minute. Ugotovili smo,
da je lahko minuta zelo dolga, če moramo biti tiho, ali pa čisto kratka, kadar se
igramo. Spoznali smo, da obstajajo različne vrste ur. Listali smo po koledarjih
in si naredili vsak svojega za mesec, v
katerem smo rojeni.

Ko sem se z otroki pogovarjala o posameznih instrumentih (poiskali smo jih v
različnih knjigah, revijah; jih med seboj
primerjali in jih skušali pravilno poimenovati), sem ugotovila, da največ vedo
o harmoniki in jo tudi vsi poznajo. Je že
res, da je to pravi ljudski instrument.
Poslušali pa smo različne zvrsti glasbe
(od glasbene pravljice, instrumentalne
spremljave klasičnih del, ljudskih pesmi
in sodobnih otroških pesmi slovenskih
skladateljev).

trobento, citre, saksofon, prečno flavto,
klarinet in harmoniko. Moramo priznati, da so nas ob veselih vižah harmonike
kar zasrbele pete in smo zaplesali. Tudi
sami smo se preskusili v muziciranju na
otroške citre. Obiskal nas je še nekdanji
egipčanski kralj - faraon. Ob njem smo
izvedeli nekaj o starih Egipčanih, predvsem o piramidah in mumijah.

Marca smo se pogovarjali o družini.
Listali smo po albumih iz našega 'ranega' otroštva in se ob slikah pogovarjali.
Spomnili smo se naših staršev, ki tako
lepo skrbijo za nas. Posebej zanje smo
se naučili nekaj pesmic in plesov, da bi
jih presenetili in se jim na tak način oddolžili za njihovo ljubezen.

V mesecu marcu pa z veseljem pričakujemo družino Hrovat, ki nam bo pripravila prijetno dopoldne z glasbo.
Mateja in Urška

V mesecu kulture smo s pesmijo nastopili na šolski proslavi. Obiskalo pa nas je
kar nekaj glasbenikov in nam predstavilo svoje instrumente. Kitara in električTRETJA SKUPINA
na klaviatura sta naši stalni spremljevalKaj pa je novega v tretji skupini? Neko- ki v skupini, letos pa smo spoznali še
liko smo zrasli, postali smo samostojnejši, spretnejši, vzdržljivejši, naša galerija pa je vedno bolj polna lepih likovnih
izdelkov.Vsak dan spoznamo kaj novega
in postajamo bogatejši za nova spoznanja.
V mesecu januarju smo veliko eksperimentirali s snegom in z drugimi snovmi.
Poleg tega pa smo spoznavali tudi ča-
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Idej za ustvarjanje nam ne manjka.
Vendar bomo pomladne mesece kar
v največji meri izkoristili za gibanje na
prostem. Veliko kotičkov še moramo
obiskati, ugotoviti moramo, kako so živali preživele zimo, opazovati, kako se
narava prebuja ter izkoristiti toplo pomladansko sonce za športne igre.
Marijana Glušič
in Milena Korenak

časa. S plavalnim znanjem pa poskrbimo
tudi za lastno varnost v vseh življenjskih
obdobjih. Plavalni tečaj smo zaključili
s predstavitvijo tedenskega napredka
staršem. Sodeč po nasmejanih obrazih
obojih, otrok in strašev, je plavalni tečaj
uspel v vseh pogledih.
Ksenija Ulaga in Suzana Adamič

DNEVI
ODPRTIH VRAT
PLAVALNI TEČAJ
OTROK 4. SKUPINE
VRTCA DOBRNA

V začetku meseca marca smo v našem
vrtcu organizirali dneve odprtih vrat.
K nam smo povabili otroke, ki vrtca še
ne obiskujejo. Na igralne urice je prihajalo do 14 otrok. Le-ta popoldanska
dejavnost je bila namenjena otrokom v
starosti od enajst mesecev do vstopa v
šolo.
Otroci so spoznavali nove vrstnike,
vzgojiteljice ter seveda nov prostor,
vrtec. Na razpolago so imeli različna
vzgojna sredstva, ki pa so jih po uporabi morali tudi pospravili. Tako so se
že na samem začetku navajali na eno
izmed osnovnih pravil vrtca.
Najmlajši so ostajali v spremstvu svojih
staršev in ti so postali odlični soigralci.
Otroci pa so nam obljubili, da se bomo
kmalu srečali, saj si želijo še več podobnih dejavnosti. Nekateri se nam bodo
pridružili že v prihodnjih mesecih, ostale pa vabimo, da v jeseni skupaj začnemo novo šolsko leto.

V tednu od 8. do 12. marca 2010 smo
se v 4. skupini vrtca Dobrna posvetili predvsem uživanju v vodi. Vsak dan
smo se z avtobusom odpeljali v Celje.
Že vožnja z avtobusom je posebno doživetje. Še več užitkov pa nam je ponujal
bazen v Golovcu. Otroci so se med igro
privajali na vodo. Plavanje je gibalna ak- Pa si poglejmo še nekaj utrinkov:
tivnost, ki pomembno vpliva na razvoj
telesa in duha, saj s plavanjem pripomoremo k zdravemu načinu življenja
in h kvalitetnemu preživljanju prostega

Marjana Šet,
vzgojiteljica
DOBRČAN, št. 45/2010
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ZIMSKI ŠPORTNI DAN

EKIPA KOŠARKARJEVSPECIALNIH OLIMPIJCEV CUDV
DOBRNA NA KOŠARKARSKEM
SPEKTAKLU V HALI TIVOLI!

Zimski športni dan za uporabnike Centra za usposabljanje,
delo in varstvo Dobrna smo letos organizirali 18. 2. 2010 na
Dobrni, v okolici »starega zavoda«. Ujeli smo zadnje zaplate
snega, toda kljub temu so bile proge utrjene in pripravljene
za jutranjo “pripeko” zimskega sonca.
Rekreativna in športna vzgoja je nenehen proces bogatenja
znanja, razvijanja sposobnosti in spretnosti ter pomembno
sredstvo za oblikovanje osebnosti in odnosov med posamezniki. Zato si tudi v CUDV Dobrna prizadevamo, da z izbranimi cilji, vsebinami in metodami dela prispevamo k skladnemu biopsihosocialnemu razvoju naših športnikov-specialnih
olimpijcev. Ob sprotni skrbi za zdrav razvoj jih vzgajamo
in učimo, kako bodo v vseh obdobjih življenja bogatili svoj
prosti čas s športnimi vsebinami in skrbeli za lastno dobro
počutje, zdravje, vitalnost in življenjski optimizem. Zato smo
se vsi razveselili vabila Specialne Olimpiade Slovenije na košarkarski spektakel v Hali Tivoli in se v sredo, 25. 11. 2009,
polni pričakovanj odpravili na pot proti Ljubljani. Zbrali smo
se na sedežu Društva specialne olimpiade, da smo dorekli
vse podrobnosti glede uvodne ceremonije, nato pa smo se
peš podali proti Hali Tivoli, kjer se je v 5. krogu Eurolige
pred tekmo Union Olimpija - Lottomatica Roma predstavila
Za hitre discipline je poskrbel Marjan, ki je bil v vlogi vod- tudi ekipa Specialne olimpiade Slovenije, ki so jo sestavljali
je sankačev, smučarji pa so po natančnem ogledu slalomske Janez Močenik, udeleženec svetovnih iger specialne olimpiproge zavzeto drseli v dolino. Za smučarji je oprezal Pavel.
ade 1991 v Mineeapolisu, Rok Prašnikar, udeleženec svetovBojana in Tine sta bila zadolžena za ravninski del športnega nih iger v Šanghaju 2007, Leon Janeš, Marko Čebela, Vinko
dne in poskrbela, da nikogar ni zeblo. Najbolj zagreti špor- Rovšnik.
tniki so se preizkusili v lovljenju sape, ko so s krpljami in tekaškimi smučmi dirjali po zasneženem nogometnem igrišču.
Drugi, nešportni, del športnega dne je bil namenjen umetnosti, in sicer izdelavi snežaka. Vse ekipe so pokazale pravo kiparsko znanje, toda nagrado za najlepšega snežaka je
odnesla v svoje loge ekipa OVI IVA in tako v svojo vitrino
postavila novo lovoriko.

Aktivnosti so potekale pod budnimi očesi naših varuhinj in
varuhov, razredničark in drugih strokovnih delavcev, zato se
jim za izpeljavo športnega dne in sodelovanje najlepše zahvaljujem.
Pavel Kuralt
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Tekmovalce sva spremljala Denis Šeruga, pripravnik in mag.
Tine Kovačič, športni mentor. Predstavitev je na širši ravni
organizirala Evropska specialna olimpiada, ki je že pred časom sklenila sodelovanje z Euroligo, več kot sto košarkarjev,
specialnih olimpijcev, pa je domače košarkarje pospremilo
do prve zmage v letošnjem tekmovanju. Takoj po predstavitvi domače in gostujoče ekipe, ki sta se na koncu razšli
z izzidom 87:70, so pred polno dvorano Tivoli stopili tudi
specialni olimpijci CUDV Dobrna. Košarkarji Olimpije in
Lottomatice so ob tem oblekli majice Eurolige in Specialne
olimpiade s pomenljivim napisom »Basketball for everyone«, kar je tudi slogan letošnjega evropskega košarkarskega
tedna, ki ravno v novemberskih dneh poteka po vsej Evropi.
Gledalce in tekmovalce SOS je nagovoril kapetan domačega
DOBRČAN, št. 45/2010

UTRINKI IZ CENTRA ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOBRNA
moštva Sašo Ožbolt, ki je bil radosten, da je prišlo do tega
sodelovanja in nagovoril vse pristone gledalce in medije, da
naj se zavzemajo za takšna in podobna sodelovanja ter seveda igrajo košarko, ki je tukaj za vse! Gledalci so specialnim
olimpijcem Roku, Boštjanu, Martinu, Srečku, Darjanu, Toniju
in Martinu, ki so na igrišče prinesli zastavo Specialne olimpiade Slovenije in tudi drugim specialnim olimpijcem v dvorani
namenili dolg, bučen, a topel aplavz. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo Evropski specialni olimpiadi, ki je tako našim kot
tudi drugim specialnim olimpijcem širom Evrope omogočila spremljanje letošnje Eurolige ter seveda Košarkarskemu
klubu Union Olimpija, ki nam je ob tej priložnosti podaril
brezplačne vstopnice! Zagotovo so košarkarji Union Olimpije tudi z našo »navijaško« pomočjo prišli do prve letošnje
zmage v Euroligi, na kar smo tudi mi ponosni. Seveda smo
celoten športni dogodek podkrepili z bučnim ploskanjem
in glasnim navijanjem, zato so bila naša grla na koncu tekme
suha, glasilke pa zahripane. Da ne bi bilo prevelike škode,
smo se okrepili s toplimi brezalkoholnimi napitki, za katere
je poskrbel pripravnik Denis, ki je svojo vlogo spremljevalca
naših športnikov-specialnih olimpijcev dobro opravil. V center smo se po dolgem klepetu in analizi vtisov vrnili v zgodnjih jutranjih urah, ko je večina že sladko spala v svojih posteljah. Kljub vsemu je bil košarkarski spektakel nepozaben
dogodek, ki se je globoko vtisnil v srce naših športnikov. Menim, da nam je na ta način uspelo obogatiti program športne vzgoje, športno-rekreativnega krožka v našem centru
in nenazadnje spodbuditi interes naših športnikov, obogatiti
njihov prosti čas, da tudi sami v živo doživijo spremljanje
takšnega košarkarskega spektakla.
mag.Tine Kovačič

PUST OKROGLIH UST
Priprave na pustovanje so za marsikoga zelo naporne in zahtevajo veliko časa. Podobno je tudi pri nas v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna. Že kaj kmalu po novem
letu se učiteljicam pojavi vprašanje: »Kako se bomo pa letos
našemili za pusta?!«.
Ko se ideja končno porodi, sledi naslednja faza. Kje lahko
dobim to, kdo lahko priskrbi ono, kaj imamo v likovnem kabinetu, kdaj bo šel kdo v nabavo in prinesel tisto itd. Zagotovo pa je eno izmed pomembnejših vprašanj, ali imamo dovolj
časa za izdelavo kostuma, ki smo si ga zamislili. Ponavadi nam
v Centru uspe, pa četudi je potrebno kdaj kaj narediti med
dežurstvom ali pa v lastnem prostem času.
Dan, ki je bil namenjen letošnjemu pustovanju in veselemu
rajanju, je nosil oznako 16. februar. Kmalu po malici, ko smo
veselo zbasali vase vsak svoj pustni krof in bili še malo namazani od marmelade (pa kdo bi se obremenjeval s tem, saj
je vendar pust), smo se proti telovadnici centra začele zgrinjati številne skupinske in individualne pustne maske. Spomnim se, da so prišli dojenčki (pravzaprav so se pripeljali),
DOBRČAN, št. 45/2010

priskakljale so žabice, ježki so se prikotalili, sledile so jim tudi
žoge, ne smem pozabiti na zaljubljene vesoljčke, pa tudi iz
pradavnine so nas obiskali (mislim da so bili Kremenčkovi),
od nekod so priletele tudi muhe vseh vrst (od podrepnih do
mesarskih in modnih). Bolj proti koncu so priplesali še zamorčki, še bolj temno pa je postalo v telovadnici, ko je prišla
skupina dimnikarjev (resno smo celo začeli razmišljati o odprtju nove firme v Centru). Seveda pa se je pojavilo tudi veliko individualnih mask, katerih pa se razen ene »Winxice«,
dveh nun, dirigenta dunajske filharmonije in nekaj klovnov
trenutno ne spomnim najbolje.

Ob zvokih ansambla DUO račke + (no vsaj zdi se mi, da je
bil ta ansambel), čeprav sta bila člana zamaskirana, smo se
veselo zavrteli in kaj kmalu opazili, da že ni več važno, ali
pleše zamorček z vilo ali z zaljubljeno vesoljko, ali se je ježek
lotil plesa z žogo (k sreči ni nobene prebodel) ali je katera
izmed žabic skočila v dimnik in jo je potem rešil eden izmed
najbolj številčne skupine- dimnikarjev ali je podrepna muha
nagajala kateremu izmed zamorčkov ter na vsak način želela
plesati z njim itd. Bistvo celotnega dopoldneva je bilo v tem,
da smo se imeli lepo in resnično uživali. Ob koncu naše nore
zabave so bile skupinam podeljena tudi priznanja za najlepše
pustne maske. Z zaključkom plesa pa še ni bilo konec dneva,
saj je bilo pred nami še popoldne. Žal se tukaj moje pisanje
zaključuje, saj se mi je iztekel delovni čas.
Do naslednjega pusta…
David Stergar

Neva

KNJIGOVODSKE STORITVE

Vera Bombek s.p.

Zeèe 53, 3210 Slovenske Konjice
MOBITEL: 041/399-075
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TUDI LETOS SMO PREGANJALI ZIMO
Z mesecem februarjem se je v naša srca
naselila navihana želja, da tudi letos pomagamo iz naših krajev prepoditi zimo
in končno uloviti nekaj toplih sončnih
žarkov. Željo smo začeli z velikim veseljem uresničevati in tako iz dneva v
dan bolj pridno izdelovali naše pustne
maske. Popolno veselje pa je nastopilo
na pustni torek, ko smo si lahko končno nadeli maske. Že pri zajtrku je naš
nemir naraščal in komaj smo čakali, da
pričnemo z maskiranjem. In že je sledilo prvo presenečenje. Naš Rok, raznašalec malice, nam je kar v bivalno enoto
pripeljal zvrhan pladenj dišečih pustnih

krofov. Kakšno veselje je to bilo! Sladka marmelada in beli sladkor okoli ust!
Njami! Tako podkrepljeni smo pričeli z
maskiranjem. Ena obleka dol, druga gor.
Tukaj malo kreme, tam malo ličila. Poravnati klobuk, ki kar leze na stran, še
zadnjič preveriti vse elastike in trake, če
trdno držijo. Pogled v ogledalo nas kar
malo prestraši. Kdo so vsi ti neznanci,
ki se nam širokih ust smejijo? Ja seveda,
to smo me, pustne šeme! Tako urejeni
se odpravimo na rajanje v telovadnico.
Pred telovadnico nas čaka še skupinsko
fotografiranje, iz ozadja pa se že sliši
glasba in veseli smeh. Hitro vstopimo

in tam že rajajo naši prijatelji. Kakšna
paša za oči! V telovadnici ni manjkalo dimnikarjev, žabic, vesoljcev, ježkov,
ogromnih žog, Kremenčkovih, črncev,
muh, Nodijev, nun … Tako različni, pa
vsi enaki: srečni, navihani, nasmejani!
Rajanje je trajalo do kosila. Ansambel
Račke+ so naredile res pravo vzdušje.
Na koncu pa smo še vsi dobili pohvale
za naše maske. Največja pohvala pa je
sledila že naslednji dan, ko nas je sonce toplo pozdravilo. Pustne maske smo
pospravili, v mislih pa že delamo načrte,
kaj neki bomo drugo leto.
PODLESNIK Martina

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
VALENTINOVO V
NAŠEM CENTRU

glasbenih premorov, med katerimi sta naša varovanca Rok
in Jasminko, oblečena v pismonoše, razdelila pošto vsem naslovnikom. Zaposleni smo poskrbeli, da nihče od varovancev ni ostal praznih rok. Nekateri so prejeli po eno, spet
V mesecu februarju smo poleg kulturnega praznika in pusta drugi kar goro pisem. Vsi so bili nad pošto navdušeni, veseli
pri nas praznovali tudi dan zaljubljencev in prijateljev – Va- in zadovoljni. Tudi nekateri zaposleni so bili presenečeni nad
lentinovo. Da bi lahko vsi varovanci in tudi zaposleni sporo- odzivom varovancev, saj jih je zelo veliko prejelo njihovo
čili kaj lepega svojim najdražjim, svojim sošolcem, prijateljem pošto. Valentinovo pošto smo letos v našem centru pošiljali
in tovarišem, smo pripravili Valentinov nabiralnik. Ovili smo prvič in glede na odzive varovancev in zaposlenih verjetno
ga v rdeč papir in ga okrasili s srčki. Postavili smo ga k vhodu ne zadnjič.V pripravi je nabiralnik za lepe želje, misli, pohvale,
v naš center, tako da je bil vsem na dosegljiv. Od 8. pa do 15. ki si jih bomo delili varovanci in zaposleni in bo imel stalno
februarja so po vseh skupinah varovanci s pomočjo učiteljic, mesto nekje v avli centra.
Mateja Lipičnik
varuhinj in varuhov pripravljali pisemca, sestavljali pesmice,
risali risbice ipd, jih dali v ovojnice, nanje napisali imena in
priimke naslovnikov, pa naj so bili to učiteljice, varuhi, varuhinje, sošolci, sošolke, prijatelji, prijateljice ali morebitne simpatije. Pisemca so ves tedna oddajali v Valentinov nabiralnik, ZIMA, ZIMA BELA…
ki se je hitro polnil. V ponedeljek, 15.2., smo ta nabiralnik
izpraznili in razdelili pošto, ki se je nabrala v njem. Da pa Januar se je začel belo. Medtem, ko smo opazovali, kako je
bi razdeljevanje pošte potekalo na čim bolj zabaven način, pokrajino pokrila bela odeja, smo se učili o lastnostih tega
smo na ta dan organizirali Valentinov ples v naši telovadnici, mrzlega letnega časa, ponovili smo, kaj vse moramo oblekjer so se zbrale vse skupine. Med plesom smo naredili več či, preden se odpravimo ven. Naučili smo se, da moramo
na zdravje v teh dneh še posebej dobro skrbeti. Prav zato
smo v okviru delovnega dne pripravili zelenjavno juho. Z
zelenjavo, ki je nato pristala v loncu, smo se najprej dobro
seznanili. Nato smo jo sami narezali kolikor se je dalo na
drobno. Seveda smo juho s slastjo pojedli. Škoda, da naše
mame ne morejo pokusiti, kako dobra je zelenjavna juha, ki
jo sami pripravljamo. Verjetno bila dnevno na jedilniku. Zdaj
pa k snežnim radostim. Kar dvakrat v enem tednu smo se
odpravili v dopoldanskem času na sneg. Najprej smo tekmovali, kdo bo najhitrejši po hribu navzdol. Za tekmovanje smo
svoje sani dobro podmazali, jih ogreli z nekaj poskusnimi
vožnjami, nato pa je sledila prava tekma. Tina je bila najbolj
pogumna in je osvojila prvo mesto. Med fanti je bil Tadej neustrašen in je sam drvel po hribu navzdol.Vid se je raje peljal
z učiteljico. Jernej pa je potreboval nekoliko pomoči, saj je
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bila hoja navzgor kar naporna. Nina in Maja sta kot vedno
bolj previdni in sta se raje peljali nekoliko počasneje, pa še
družbe na sankah se nista branili. Bine si je izbral snežni bob
in je z njim vijugal proti cilju. Po kakšni uri in pol sankanja
smo se rdečih ličk odpravili na planinski čaj, ki nas je dodobra pogrel. Naslednji dan pa smo morali narediti še snežaka.
En del skupine se je odločil, da bo s skupnimi močmi naredil
sneženega moža. Tako sta Maja in Nina nosili sneg, medtem
ko so Tadej,Vid in obe učiteljici oblikovali možica. Bine in Jernej pa sta se odločila, da se bosta postavljanja snežaka lotila
kar sama. Na koncu sta se ponosno slikala zraven svojega
orjaka. Tina se je medtem še nekajkrat spustila s sanmi po
hribčku navzdol. Na koncu smo snežakom pritrdili še korenček za nos, opremili smo jih z gumbi, metlo, šalom in kapo.
Ker so nam snežne igre zelo všeč, smo se na sneg to zimo
odpravili še kar nekajkrat.
Za OVI III:T. Šušteršič

TEČAJ ALPSKEGA SMUČANJA
ZA UČENCE CUDV DOBRNA
NA ROGLI
Med letošnjimi zimskimi počitnicami smo v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna organizirali 4- dnevni smučarski tečaj za učence oddelka OVI III na nivoju belega smučarja. Cilj tečaja je bil, da naše učence: Tino, Tadeja, Jerneja,
Albina naučimo pravilnega, varnega in samostojnega smučanja in jim približamo alpsko smučanje kot življenjski stil in
aktivno preživljanje prostega časa.Tečaj smo izvedli s skupno
zavzetostjo in entuziazmom delavci Centra. Delo na snegu
je temeljilo na sodobni carving tehniki, dobrem metodičnem
in pedagoškem pristopu, majhni skupini učencev s posebnimi potrebami in prijetnem vzdušju na smučarskem poligonu
na Rogli. Vsak učenec si je izbral svojega učitelja smučanja,
s katerim je preživel prijetno dopoldne in na koncu je postala vožnja z vlečnico na Uniorčku, zavijanje in pravočasno
varno zaustavljanje stvar užitka in veselja. Po temeljitem
DOBRČAN, št. 45/2010

vsakodnevnem ogrevanju, ki smo ga združili s spoznavanjem
smučarske opreme in s prilagajanjem na smučarsko opremo,
smo nadaljevali z izvajanjem gimnastičnih vaj ter nadaljevali s
pedagoškim delom na smučišču. S številnimi rekviziti in prijetnimi vajami so naši učenci-tečajniki dan za dnem spretno
osvajali vzpenjanje, ustavljanje, vstajanje po padcu, drsenje,
preproste spremembe smeri na blagi naklonini na Uniorčku,
smučanje poševno preko smučišča Uniorčka na spodnjem
delu z večjo naklonino, smučarske loke s klinastim zavojem
in še in še bi lahko našteval. Odločili smo se, da zaključek tečaja in podelitev priznanj izvedemo v gostišču v Zrečah, kjer
smo se pozabavali, pomalicali in podelili težko pričakovane
in zaslužene diplome belega smučarja. V imenu obeh svojih
pridnih in zavzetih sodelavk Tatjane, Milene in obeh marljivih
sodelavcev Mihe in Pavleta vsem tečajnikom oddelka OVI III
čestitam za napredek in prizadevnost na omenjenem tečaju
alpskega smučanja na Rogli. Srečni in zadovoljni obrazi naših
samozavestnih učencev so dokaz, da so bili z našim delom
zadovoljni, in da bomo tudi prihodnjo zimo nadaljevali z
smučarskim opismenjevanjem ter nadgradili njihovo znanje
na nivoju modrega smučarja.

Mag.Tine Kovačič,
trener alpskega smučanja pri Specialni olimpiadi
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NARAVOSLOVNI DAN
ALI KAKO JE NA DOBRNI
IZBRUHNIL VULKAN
Z letošnjim letom smo v Centru številnim krožkom in dejavnostim dodali še naravoslovni krožek. Vanj je vključenih
kar nekaj učencev in počnemo zanimive reči- od učenja o
živi in neživi naravi, ribolova, poskusov, ekologije, odnosa do
narave. Uredili smo si tudi akvarij, ki že krasi našo učilnico.
V okviru krožka smo izpeljali tudi naravoslovni dan v oddelku OVI 3. Skupaj z razredničarko Tatjano Šušteršič sva
pripravila vse potrebno in poskusi so se kar vrstili eden za
drugim, vsak bolj zanimiv od prejšnjega. Otroci so z velikim
zanimanjem sodelovali. Na koncu pa smo si skupaj še ogledali izbruh vulkana. Ne pravega, ker imamo za to premajhno
učilnico. Naravoslovni dan je kar prehitro minil , zadovoljni
obrazi otrok pa so bili zame potrditev in največja nagrada.
Miha Sreš

ZAHVALE

Te bolezen je objela,
še poslednjo moč ti vzela,
zdaj med nami več te ni,
a v naših srcih boš vse dni.

V SPOMIN

ZAHVALA
Vedro oko,
čuteče srce in pridne roke,
da naredil boš nov nam dom,
bile so tvoje odlike in želje…..

18. marca je minilo leto dni, odkar nas je zapustil dragi
ate, stari ate in pradedek

FRANC DUPELNIK
Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, znancem
in prijateljem, članom Gasilskega društva Dobrna in
ostalih društev Gasilske zveze, ki ste ga v tako lepem
številu pospremili na njegovi zadnji poti, darovali cvetje, sveče in za svete maše ter izrazili ustna in pisna sožalja. Iskrena hvala gospodu župniku za lepo opravljen
cerkveni obred ter pevcem kvarteta Svit, govorniku
Milanu Rebernik za ganljive besede slovesa in pogrebni
službi Usar.
Vsi njegovi
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Ob nenadni, kruti izgubi ljubečega in dobrega moža,
atija, brata, strica, svaka, botra, prijatelja Franca Podpečana se zahvaljujemo njegovemu bratu Dragu, sestrama Zinki in Marjani ter mojim Korenakovim- sestri
Ivici, bratom, atu in mami, vsem znancem, prijateljem,
sosedom za izraze sožalja in tolažbe v teh težkih trenutkih, za darovane sveče ter sv. maše. Še posebej hvala
Klemnovim in Tadejevim sošolcem za darovano denarno pomoč.
Hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste pokojnega v
tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti v
prerani poslednji dom.
Žalujoča žena Sonja, sinova Klemen in Tadej
DOBRČAN, št. 45/2010

ZAHVALE

ZAHVALA

Zaspal si, dragi Branko, zaprl trudne si oči,
ne veš, kako vse prazno je, ko tebe več med nami ni!
				

ZAHVALA
V 49. letu je ugasnilo srce dragega brata, bratranca,
soseda in prijatelja

BRANKA VIDEMŠKA iz Lokovine pri Dobrni

Sredi decembra je našo družino doletela nesreča, za
katero človek upa, da mu bo z njo prizanešeno. Kljub
temu se je zgodilo. Iz kurišča in dimnika se je vnel požar
in nam uničil streho nad glavo. Po zaslugi prizadevnih gasilcev in dobrih ljudi pa smo v novo leto vseeno
stopili precej bolj optimistični, kot bi po najbolj črnem
scenariju lahko bilo. Zato bi se rada za nesebično pomoč
iskreno zahvalila vsem sosedom iz Lokovine, še posebej
Danijelu in Roku, Jani in Francu Višnerju ter Marjani Potočnik. Izredna pohvala in zahvala gasilcem iz Dobrne
in Nove Cerkve, ki so posredovali zelo hitro in škodo
kar se da omejili. In ne nazadnje- hvala za pomoč tudi
Občini Dobrna.
Marija Drev, Lokovina 22 c, Dobrna

Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom,
prijateljem, sodelavcem in vsem, ki ste nam v težkih
trenutkih stali ob strani in nam kakorkoli pomagali. Posebno pa bi se radi zahvalili sosedom Štefanu, Dragici,
Franciju in Jani, ki mi nesebično pomagajo tudi sedaj.
Zahvalo izrekam tudi g. Usarju za organizacijo pogreba, gospodu župniku za lep obred, pevcem za zapete
pesmi slovesa ter vsem gasilcem iz Dobrne za pomoč
in organizacijo pogrebne slovesnosti. Še enkrat hvala
vsem, ki se ga boste spominjali tudi v prihodnje in mu
kdaj na grobu prižgali svečko v spomin.
Žalujoči brat Milan in ostali sorodniki

OBVESTILA

NOVOSTI NA PODROČJU
ZRAČNEGA OROŽJA
Upravna enota Celje obvešča, da je 14. 11. 2009 pričel
veljati Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
orožju (Uradni list RS, št. 85/2009), ki prinaša novosti tudi
na področju zračnega orožja. Do 14. 11. 2009 je bilo zračno orožje dostopno vsem posameznikom pod pogojem,
da so bili stari 18 let.
Po uveljavitvi sprememb Zakona o orožju pa je treba
zračno orožje, pri katerem je kinetična energija izstrelka na ustju cevi višja kot 20 J ali hitrost
izstrelka na ustju cevi 200 m/s ali več, priglasiti pri
pristojni upravni enoti. Posameznik lahko takšno zračno
orožje kupi pod naslednjimi pogoji:
• da je star 21 let,
• da ni zadržkov javnega reda,
• da ima opravljen preizkus znanja o ravnanju z orožjem.
Posamezniki, ki že posedujejo zračno orožje, pri
katerem je kinetična energija izstrelka na ustju
DOBRČAN, št. 45/2010

cevi višja kot 20 J ali hitrost izstrelka na ustju cevi
200 m/s ali več, morajo v roku 6 mesecev po uveljavitvi sprememb Zakona o orožju (to je do 14.
05. 2010) pri pristojni upravni enoti podati vlogo
za pridobitev priglasitvenega lista. Priglasitveni list
se izda, če zoper posameznika ne obstajajo zadržki iz drugega odstavka 14. člena istega zakona. V nasprotnem primeru bo moral posameznik tako zračno orožje odsvojiti.
Taksa za izdajo priglasitvenega lista znaša 14,19 EUR v
skladu s tarifno številko 1 in 16/1- k Zakona o upravnih
taksah (Uradni list RS, št. 42, 126/2007).
Prav tako je potrebno vsak prenos (vnos, iznos) zračnega
orožja, pri katerem je kinetična energija izstrelka na ustju
cevi višja kot 20 J ali hitrost izstrelka na ustju cevi 200
m/s ali več, priglasiti policiji ob prestopu državne meje.
V primeru nabave takega orožja v tujini pa v osmih dneh
po vnosu pridobiti priglasitveni list za orožje na pristojni
upravni enoti.
					
Damjan VREČKO
			
		
NAČELNIK
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ENKRATNA DENARNA POMOČ ZA
NOVOROJENČKE V OBČINI DOBRNA
Rojstvo je lep dogodek ne smo za družino ampak tudi
za skupnost. Na Občini Dobrna, kjer se razveselimo
vsakega novorojenega otročička, vsem staršem novorojenčkov že od leta 2004, na podlagi Sklepa o pomoči za
novorojence v Občini Dobrna (UL št. 103/2004) in Sklepa
o spremembi Sklepa o pomoči za novorojence v Občini
Dobrna (UL št. 75/2006), namenjamo enkratno denarno
pomoč. Ta znaša za prvega otroka 104,32 €, za drugega
in vse naslednje otroke pa 125,19 €. Hkrati poklanjamo tudi strokovno knjigo in enoletno naročnino na revijo
Moj malček.

Upravičenec do pomoči je eden od staršev novorojenčka,
če sta on in otrok državljana Republike Slovenije in imata
stalno prebivališče v Občini Dobrna. Pravica do pomoči za novorojenčka se uveljavi s predložitvijo izpolnjene
vloge, izpiska iz rojstne matične knjige za novorojenca, s
posredovanjem številke transakcijskega računa in davčne
številke prejemnika pomoči. Obrazec vloge dobite v tajništvu Občine Dobrna, najdete pa ga tudi na spletni strani
Občine Dobrna.
Občinska uprava
Občine Dobrna

OBVESTILO O POGOJIH NAJEMA PROSTOROV
V KULTURNEM DOMU DOBRNA
Na 2. redni seji je svet ZTŠK Dobrna sprejel cenik najema prostorov Kulturnega doma Dobrna.
Za najem prostorov je potrebno izpolniti vlogo za najem prostorov, ki jo lahko dvignete na sedežu Javnega zavoda za
turizem, šport in kulturo Dobrna (krajše: ZTŠK Dobrna) – prizidek k OŠ Dobrna v prvem nadstropju ali na spletni strani
Občine Dobrna, pod rubriko Kulturni dom Dobrna.
Tabela 1: Prireditve in dogodki nekomercialnega značaja

PROSTOR, kapaciteta in opis
opreme
KONFERENČNA DVORANA
I – v pritličju, do 100
sedežev; z opremo- DVD
predvajalnik, radio, ozvočenje
in projektor
KONFERENČNA DVORANA
II - 1. nadstropje, do 80
sedežev; oprema-DVD
predvajalnik, radio, ozvočenje
in projektorjem
DRUŠTVENI PROSTORI S
KUHINJO v pritličju do 25
sedežev

Društva in
organizacije
(obrazložitev
v opombi)1

/

/

/

Občani
in ostali
najemniki

25 €/uro

20 €/uro

15 €/uro

Tabela 2: Prireditve in dogodki komercialnega značaja

PROSTOR, kapaciteta in opis
opreme

Društva in
organizacije

Občani
in ostali
najemniki

KONFERENČNA DVORANA
I – pritličje, do 100 sedežev;
oprema - DVD predvajalnik,
radio, ozvočenje in projektor

20 €/uro

35 €/uro

KONFERENČNA DVORANA
II - 1. nadstropje, do 80
sedežev; oprema - DVD
predvajalnik, radio, ozvočenje
in projektor

15 €/uro

25 €/uro

DRUŠTVENI PROSTORI S
KUHINJO v pritličju, do 25
sedežev

10 €/uro

20 €/uro

V primeru izvedbe nekomercialnih prireditev in dogodkov so društva in javni zavodi (katerih ustanovitelj je Občina Dobrna), ki imajo svoj sedež na
območju Občine Dobrna, oproščeni plačila najema prostorov in opreme, obratovalnih in drugih stroškov. Navedeni najemniki morajo sami očistiti
prostore, v primeru umazanih prostorov se zaračunajo stroški čiščenja prostorov.
Društva in javni zavodi evidentirajo uporabo prostorov in opreme z vpisovanjem v tabele (za namen evidentiranja stroškov obratovanja Kulturnega
doma) in so priloga letnih poročil.

1

Cene so za najem 1 ure in ne vsebujejo DDV in veljajo od potrditve na seji sveta zavoda do nadaljnjega. Trenutno ZTŠK
Dobrna ni zavezanec za DDV.
Občina Dobrna uporablja prostore in opremo Kulturnega doma in Knjižnice Dobrna brezplačno. Uporabo prostorov se
najavi in rezervira predvidoma en teden pred dogodkom.
Prostori se pripravljajo v lastni režiji.
Kontakt: ZTŠK Dobrna, Dobrna 1 a, 3204 Dobrna, Davčna št.: 54340306. Tel: (03) 780 10 64, fax: (03) 780 10 60, GSM:
040 688 101, e-mail: tic@dobrna.si, bogdana.mesl@dobrna.si
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VPIS OTROK V VRTEC DOBRNA IN ZAKAJ VPISATI OTROKA
V VRTEC?
Hiter tempo življenja je stalnica, ki nas vse obremenjuje in

drugo osebo in nenazadnje, kako se postaviti zase.Vse to so

zavezuje k vse večji racionalizaciji svojega časa. Posledica na-

dejavniki, ki oblikujejo predšolskega otroka v osebnost, ki

vedenega je, da imamo starši vedno manj časa za družino, za

bo zmogla in znala zakorakati v svet z novimi izkušnjami in s

sproščeno igro in sprehod s svojim otrokom in za negovanje

sposobnostjo do življenja v skupini, družini in širši skupnosti.

tistih čustev, ki vplivajo, da se bo otrok razvil v polno, veselo
in zadovoljno osebnost.

V primeru, da otroka niste vpisali v rednem roku, pa imate
možnost še vse šolsko leto, vendar to ne zagotavlja nujno

In tu priskoči na pomoč VRTEC.

tudi prostega mesta za otroka v oddelku (odvisno od za-

Vizija Vrtca Dobrna je oblikovati zadovoljnega, zdravega in

sedenosti oziroma od števila prostih mest). Oddelki se za

srečnega otroka. S strokovnim znanjem,z izkušnjami in s ču-

naslednje šolsko leto formirajo takoj po končanem rednem

stveno naravnanostjo ter z ljubeznijo do otrok, se strokovni

vpisu.

delavci v vrtcu trdimo, da zagotavljamo takšno okolje, vzdušje in pozitivno klimo, ki vpliva na celosten in uravnotežen

Lepo pozdravljeni in želim Vam, da sprejmete vrtec kot nekaj

razvoj predšolskega otroka.

koristnega za svojega malčka in z zaupanjem v strokovne delavce vrtca omogočite otroku zadovoljno in veselo druženje

Vsebine dejavnosti v vrtcu so oblikovane tako, da otroci
skozi igro in z učenjem pridobijo koristna znanja, vedenja in
sposobnost navedeno uporabiti s pomočjo izkušnje v novi,

s sovrstniki in prijatelji.
Mateja Kos, vodja vrtca

drugačni situaciji. Vrtec se povezuje z osnovno šolo, z različnimi društvi znotraj občine, Centrom za usposabljanje in
delovno varstvo Dobrna, s Hermanovim brlogom iz Celja, z
otroško knjižnico Celje, s knjižnico Dobrna. Pogosto nastopamo na različnih prireditvah v kraju in še posebej kvalitetno sodelujemo s Termami Dobrna.
Menim, da boste starši z veseljem vpisali svojega otroka v
naš vrtec in potem z zadovoljstvom spremljali njegov razvoj,
ki bo obogaten z novimi spoznanji, ki jih bo pridobil v letih,
ko bo naš varovanec.
Pa še pomembna vzpodbuda za vpis v vrtec v domačem kraju. Otroci v času obiskovanja vrtca stkejo prve prijateljske
vezi, ki trajajo in se poglabljajo še v osnovni šoli.
Zato svetujem , da otrok vsaj eno leto pred vstopom v
osnovno šolo začne obiskovati naš vrtec, kjer bo spoznal
prijatelje, s katerimi se bo všolal v 1. razred osnovne šole.
Spoštovani starši,vrtec je hiša, kjer domuje otroški smeh,
sproščenost, veselje, družabnost in prijaznost. Vendar je ena
izmed pomembnih strani vrtca tudi ta, da se otroci v njem
naučijo, kako živeti v skupini, kako se prilagajati, deliti, sočustvovati, pomagati, kako navezati prve stike s sovrstniki,
DOBRČAN, št. 45/2010
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PRIREDITVE

KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV APRIL – JUNIJ 2010
Kratek opis
Kraj
prireditve/dogodka Izvajanja

Organizator
Prireditve/
Datum
dogodka /
informacije  

Telefon
e-mail

Radi pojemo in se
veselimo

Koncert pevskih
zborov JVIZ OŠ
Dobrna:OPZ, MPZ in
zbora vrtca

Kulturni dom
Dobrna

22.04.

JVIZ OŠ Dobrna

780 11 50
os.dobrna@guest.arnes.si

Počastitev dneva
upora proti
okupatorju

Proslava ob počastitvi
dneva upora proti
okupatorju

Kulturni dom
Dobrna

23.04.

ZTŠK Dobrna

(03) 780 10 64
tic@dobrna.si

Cvetlični sejem

Prodaja sadik cvetja za
balkone in okna

center Dobrne
na ploščadi pri
Občini Dobrna

25.04.

Turistično društvo 041 355 814
turisticna.dobrna@gmail.com
Dobrna

»Res lušno je tu
pri nas«

Koncert ljudskih pesmi Zdraviliški dom
25.04.
in narodnozabavnih viž Term Dobrna

Vaške pevke
Dobrna

051 259 453

Kresovanje

Tradicionalno
kresovanje

Naziv in vrsta
prireditve/
dogodka

Dobrna

30.04.

Mladinski klub
Dobrna

mk.dobrna@gmail.com
070 897 366

Veliko
nogometno
igrišče

8.5.

Nogometno
društvo Dobrna

041/794-306

Celovečerni
koncert: »Koroški
pušeljc«

Koncert sekcij KUD
Dobrna in Prosvetnega
kulturnega društva
Kulturni dom
Danica iz Šentprimoža Dobrna
na avstrijskem
Koroškem

14.05.

KUD Dobrna

041 769 984

Ples nas povezuje

Plesni spektakel
plesalcev plesne šole
Blue Butterfly Dance
ob svetovnem dnevu
družine

Na Dobrni
v parku
(v primeru
slabega
vremena v
Zdraviliškem
domu)

15.05.
ob 19.
uri

Plesna šola Blue
Butterfly Dance,
Barbara Felzer

031 397 520,
barbara.felzer@siol.net

Dan odprtih
Delavnice, razstava in
vrat Centra za
predstava učencev za
usposabljanje, delo
zunanje obiskovalce
in varstvo Dobrna

Center za
usposabljanje,
delo in varstvo
Dobrna

20.05.
med
10.-13.
uro

Center za
usposabljanje,
delo in varstvo
Dobrna

03 780 10 00
uprava-zuvd@siol.net

Dan odprtih
Delavnice, razstava in
vrat Centra za
predstava učencev za
usposabljanje, delo
starše in OŠ Dobrna
in varstvo Dobrna

Center za
usposabljanje,
delo in varstvo
Dobrna

21.05.
med
10.-13.
uro

Center za
usposabljanje,
delo in varstvo
Dobrna

03 780 10 00
uprava-zuvd@siol.net

JVIZ OŠ Dobrna

780 11 50
os.dobrna@guest.arnes.si

Nogometna tekma 48. tradicionalna
Ledik - oženjeni
nogometna tekma

Hura počitnice!
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Športno kulturna
prireditev

Šolska igrišča na
28.5.
Dobrni
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PRIREDITVE
Športno kulturna
prireditev
Otroci JVIZ OŠ
Likovna razstava
Dobrna se predstavijo
z likovnimi izdelki
Pohod po obronkih
občine, kulturni
Pohod po obronkih program pri
Občine Dobrna
spomenikih padlim
borcem
Vodnik: Franc Horjak
Veter v laseh

Šolska igrišča na
29.5.
Dobrni
Avla hotela Vita

Mladinski klub
Dobrna

Začetek
JVIZ OŠ Dobrna
junija

mk.dobrna@gmail.com
780 11 50
os.dobrna@guest.arnes.si

05.06.
Pohod po
Odhod
041 763 362
obronkih
ob 8. uri Planinsko društvo
051 349 247
Občine Dobrna izpred
Dobrna
pd@dobrna.si
Občine
Dobrna

60- letnica
Folklorne skupine
Dobrna

Slavnostna prireditev
ob jubilejni 60. letnici
Folklorne skupine
Dobrna

Razstava ročnih
del, kulinarike in
čebelarstva

Društvo
upokojencev
Razstava ob občinskem
12.6. in
Dobrna in
prazniku
13.6.
Čebelarsko
društvo Dobrna

Društvo
upokojencev
Dobrna in
Čebelarsko
društvo Dobrna

040 950 425
drupdobrna@gmail.com

Osrednja
prireditev ob
občinskem
prazniku Občine
Dobrna

Podelitev priznanj
Občine Dobrna ,
kulturni program
in sprejem zlatih
osnovnošolcev OŠ
Dobrna

Kulturni dom
Dobrna

Občina Dobrna

(03) 780 10 50
obcina@dobrna.si

Obisk pobratene
delegacije ZB za
vrednote NOB
Suhor,

Polaganje vencev pri
pomnikih XIV. divizije
na območju Dobrne

Občina Dobrna 15.06.

Zveza borcev
Dobrna

031 500 585

Tekmovanje v
streljanju

Meddruštvena strelska
tekma ob občinskem
prazniku

Gasilski dom
Dobrna

Društvo
upokojencev
Dobrna

040 950 425
drupdobrna@gmail.com

Nočni pohod na
Paški Kozjak

Pohod na Paški Kozjak
Vodnik: Irena Žagavec

Dobrna – Paški
18.06.
Kozjak

Tekmovanje v
balinanju

Tekmovanje mešanih
trojk v balinanju

Gasilska veselica

135. obletnica PGD
Dobrna ob zabavi z
Modrijani

Dobrna

Balinišče v
Zdraviliškem
parku Dobrna
Glavni parkirni
prostor na
Dobrni

Glasbeni in kulturni
Glasbeno kulturno poletni dogodki s
Dobrna
poletje
pestrimi, raznovrstnimi
izvajalci

12.06.

15.06.

16.6.

KUD Dobrna –
Folklorna skupina 041 763 344
Dobrna

041 763 362
Planinsko društvo
051 367 661
Dobrna
pd@dobrna.si

18.6. in
19.6.

Društvo
upokojencev
Dobrna

031 671 460
drupdobrna@gmail.com

19.6.

PGD Dobrna

051 324164
pgd.dobrna@gmail.com  

20.6.10.09.

ZTŠK Dobrna in
Terme Dobrna

(03) 780 10 64
tic@dobrna.si
(03) 7808110
info@terme-dobrna.si

Kresni večer

Hiša kulturne
Kresni večer ob zvokih
dediščine –
glasbe
Zbirka Polenek

24. 06.

KUD Dobrna

041 769 984

Prikaz
tradicionalnih
običajev

Tradicionalna prireditev
Hiša kulturne
s prikazom etnoloških
dediščine –
običajev in navad s
Zbirka Polenek
kulturnim programom

27.06.

ZTŠK Dobrna

(03) 780 10 64
tic@dobrna.si
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PLANINSKI KOTIČEK

PROGRAM IZLETOV
ZA LETO 2010
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Živite s Piko!

Z zbranimi pikami s
kartico Mercator Pika

3-6%
popusta.

Igraje do
ugodnosti
Koliko dobrih stvari se vam zgodi, ne
da bi morali zanje storiti kaj posebnega?
Ena od njih je od 3- do 6- odstotni
popust na vso ponudbo, ki vam ga
prinesejo nakupi s kartico Mercator
Pika in določeno število zbranih pik v
določenem bonitetnem obdobju.

Zbirajte lepe trenutke s kartico Mercator Pika. Pristopnice so na voljo na vseh prodajnih mestih Mercator in v vseh prodajalnah partnerjev v
sistemu kartice Mercator Pika. Dodatne informacije poiščite na www.mercatorpika.si ali pokličite brezplačno telefonsko številko 080 2 080.
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Zbirajte lepe trenutke
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OTVORITEV VODOVODNEGA SISTEMA DOBRN
OGLASI

Evropski sklad za regionalni razvoj

Pozdravni govor župana, g. Martina Brecla

Godba Dobrna je slavnostno otvorila začetek prireditve.

Otvoritve se je udeležilo veliko občanov.

Župnik, g. Niko Krajnc, je blagoslovil obnovljene vire pitne vode.

Župan je povabil goste k prerezu traku.

Sekstet Vigred je k slavnosti prispeval z ubranim petjem.

74
Župan v družbi soinvestitorja, izvajalcev in upravljalca

DOBRČAN,
45/2010
Za vedro razpoloženje
je poskrbelšt.
Blaž
Rošer.

NA - LOKA, LOKOVINA, KLANC, PAROŽ IN VINSKA GORA

Otvoritev obnovljenega vodovoda so slavnostno izvedli: g. Marko Planinšek (Vo-ka d.o.o.), župan Občine Dobrna, g. Martin Brecl, podžupan Mestne Občine Velenje, g. Mihael Letonje in občan, g. Franc Pihler.

Poskušanje vode iz »starega« in »novega« vodnega vira.

Nasmejani in zadovoljni občani ob novi pridobitvi.

DOBRČAN, št. 45/2010 Za pogostitev ob otvoritvi so poskrbeli občani in izletniška kmetija Pri Minki.
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Foto: Bojan Vrečer in arhiv Občine Dobrna

U trinki iz prireditve "POKOP PUSTA"
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