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SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI

Ko človek potuje skozi življenje, je prav, da se ga občasno do-
taknejo tudi razmišljanja o njegovi minljivosti in o tem, kako se 
vse spreminja- letni časi, družba, vrednote, ljudje, mi sami in 
svet okoli nas.  Radi se spominjamo naših dedov, babic, staršev 
ter drugih, ki so z nami delili del življenja in podoživljamo njihov 
čas, ko so bili naših let. 
Z leti jim v marsičem postajamo podobni, pa ne po zunanjo-
sti ampak po sprejemanju življenja in vrednot, ki so nam jih na 
takšen ali drugačen način sporočali. Čeprav vseh sporočil, naša 
mladost objeta v ovojnici njihovega sveta in vrednot, ki so nas, 
ne da bi se tega zavedali, varovale in varno vodile skozi življenje, 
takrat nismo dovolj razumeli in sprejemali, se v naš svet danes 
vračajo kot naši cenjeni osebni učitelji življenja, razumevanja 
svoje biti in ljudi okoli nas. 
Kako danes živimo kot družina, kot posameznik ali skupnost, 
znamo dovolj uravnoteženo sprejemati izzive tega sveta, se do-
volj trudimo za usklajen duhovni, psihični in fizični svet človeka 
in za vrednote, ki bodo varovale naš mladi rod, kot so to znali 
naši starši, babice in dedki? O tem moramo pogosteje in več 
razmišljati. To zahteva čas, v katerem živimo, in to dolgujemo 
naši mladini.  Potrudimo se, da opravimo svojo nalogo kot so 
jo naši predniki.

Spoštovani, proslavili smo novo leto, kulturni praznik, s koncer-
tom obeležili  valentinovo, pokopali smo pusta; za nami so še 
nekatere druge prireditve ter občni zbori društev in organiza-
cij, praznovali smo osmi marec in pred nami je materinski dan. 
Vsem materam, ženam in dekletom še enkrat vse najlepše za 
praznik; vam, moški, pa namig - ob izbrani priložnosti kakšna 
rožica ali šopek s travnika tudi čez leto ne bo odveč. Veliko je 
dogodkov v občini, ki so na zavidljivi ravni, saj jih tako zavzeto 
in vsebinsko bogato pripravijo številni naši ustvarjalci- posame-
zniki, kulturniki in društva. Človek je tudi duhovno bitje, zato 
ga spremljanje kulturnih in drugih podobnih dogodkov v vseh 
pogledih bogati. 
V Dobrni imamo dosti takih priložnosti, zato je prav, da kljub 
mnogim obveznostim sebi in našim otrokom podarimo nekaj 
časa in duhovne hrane z obiskom kulturnih in drugih prireditev. 

Tako bomo otrokom dali bogato popotnico za življenje, vsi sku-
paj pa bomo imeli nekaj več tako potrebnega časa za  druženje 
in drugačen,  kulturno obarvan večer. 
Navezanost na rodno grudo, materin jezik in kultura so skozi 
stoletja slovenski narod brez lastne države ohranjali na  zemlje-
vidu Evrope. Pred skoraj 500 leti je bila s  Trubarjevimi deli  Slo-
vencem  dana možnost izražanja v lastnem jeziku. Skozi čas so 
mnogi pesniki in pisatelji s svojimi deli dokazovali, da se naš 
jezik lahko enači z  jeziki ostalih narodov. Posebej je to jezikov-
no enakost našega jezika s poezijo dokazoval Prešern.  Kljub  
nenaklonjeni narodovi zgodovini je izrazna moč našega jezika 
rasla vzporedno z  jeziki večjih evropskih narodov, ob tem pa so 
mnoge generacije Slovencev sanjale tudi o lastni državi. Pravijo, 
da smo priviligiran rod v tisočletni zgodovini Slovencev, saj smo 
dočakali svojo lastno državo. 
Danes imamo vse, kar narod potrebuje za svoj obstoj- lasten 
jezik, kulturo in svojo državo. Imamo svobodo, ki so jo mnoge 
generacije tako želele, zanjo marsikaj žrtvovale in prelivale tudi 
svojo kri..  Kako danes ravnamo z njo, beri »sami s seboj«, ali 
znamo skupaj pošteno živeti kot narod ?!  Smo mlada demokra-
cija, imamo še precej starih bremen, imamo ,pravijo »svetovno« 
krizo, ki je bo slej ko prej konec, kot vedno do sedaj;  propadla 
bodo mnoga podjetja, države bodo sanirale banke in začela se 
bo nova gospodarska rast.
Pa ne bo čisto tako. Pretirana nenaravna razmerja dolgoročno 
ne morejo zdržati. Statistika delitve svetovnega premoženja je 
neverjetna, pravi, da ima en odstotek ljudi na svetu več kot 40 
% svetovnega premoženja, da mora skoraj 4 milijarde ljudi pre-
živeti z 1 do 2 dolarja na dan, itd. 
Ob  spremljanju dogodkov v severni Afriki  in drugod, se svet 
spreminja, včasih tragično, a se spreminja. Spremembe v svetu 
morajo biti bolj kot doslej naklonjene človeku. Slovenci smo de-
lovni in pridni, imamo neverjeten potencial v ljudeh, v mladih 
izobraženih kadrih, itd.,  a tudi med sabo moramo bolj uravno-
težiti razmerja v družbi, se bolj povezati ter postati bolj usklajen 
igralec v globalnem svetu. Dobro se na dolgi rok sešteva in nam 
življenje bogati v vseh ozirih. Naj vam, drage občanke in občani, 
kljub krizi in svetovni statistiki to uspeva v največji meri.   

beseda           župana
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VRTEC DOBRNA

Predstavniki mlajše generacije večkrat sprašujete, kdaj bomo 
imeli v Dobrni nov  vrtec. V proračunu imamo predvideno ruši-
tev starega objekta in gradnjo novega vrtca v letih 2011 in 2012. 
Trenutno smo v zaključni fazi usklajevanja projektne dokumen-
tacije, šolniki in vrtičkarji so si že izbrali opremo, zaključujemo s 
tehničnimi rešitvami za energetsko varčen vrtec, ki bo ogrevan 
in hlajen z vodo iz podtalnice. Z arhitekturnimi rešitvami smo 
zadovoljni in smo jih tudi že predstavili na občinskem svetu. V 
zaključni fazi so tudi vsa soglasja in računamo, da bomo imeli 
tudi gradbeno dovoljenje dopolnjeno nekje na polovici tega 
leta. Zatem sledi izvedba javnega razpisa in izbor izvajalca. Vsi 
postopki zahtevajo svoj čas. Predvidevamo, da nam bo uspe-
lo investicijo, ki je tehnično precej inovativna, predvsem pa fi-
nančno zelo zahtevna, realizirati, kot smo obljubili, predvidoma 
v drugi polovici leta 2012, ko naj bi bil vrtec s petimi oddelki v 
Dobrni končan.   Javna predstavitev projekta bo v  četrtek, dne 
7. aprila 2011, ob 18. uri, v Kulturnem domu Dobrna, konferenč-
na dvorana 1 (več o tem na strani 12).

POGREBNA DEJAVNOST NA PAŠKEM KOZJAKU

Prebivalci Paškega Kozjaka oziroma tisti, ki ste vezani na župnijo 
Sveti Jošt na Paškem Kozjaku, nas sprašujete, kako je za naprej 
z urejanjem pokopališke dejavnosti na Kozjaku. Z novim letom 
povsem enako kot na Dobrni. V lanskem letu smo župnija Sv. 
Jošt na Paškem Kozjaku, občine Mislinja, Velenje in Dobrna vza-
jemno dogovorili medsebojne obveznosti in uredili mrliško 
vežico in okolico tako, da sedaj lahko služi svojemu namenu. 
Dogovor je, da pokopališko dejavnost na Paškem Kozjaku po 
krajevnem principu (pokopališče je v Občini Dobrna) izvaja ma-

tična občina, to je Občina Dobrna, ki je bila tudi nosilec projek-
ta prenove mrliške vežice. S korektnim sodelovanjem župnika 
župnije Sv. Jošt na Paškem Kozjaku smo v skladu z zakonodajo 
uredili tudi vse potrebne formalnosti. Po tej poti izrekam  žu-
pniku, gospodu Antonu Krncu, v svojem imenu in dovolim si 
tudi v imenu vseh treh občin, iskreno zahvalo za razumevanje 
in konstruktivno sodelovanje pri gradnji in urejanju formalnosti, 
kot jih zahteva zakonodaja. Operativno to pomeni, da je bila do-
končana mrliška vežica z okolico, da so bila izmerjena vsa grob-
na mesta in lastniki grobov boste s strani Občine Dobrna prejeli 
položnice za plačilo grobnine. Mrliško vežico in pokopališče bo 
kot do sedaj (pogodbeno za Občino Dobrna) urejal domačin g. 
Stanislav Javornik. Za vse v zvezi z urejanjem pokopališča in mr-
liške vežice se lahko obračate na g. Stanislava Javornika, tel.štev. 
031 640 264, pogrebno dejavnost za Dobrno in sedaj tudi za 
Paški Kozjak pa izvaja Pogrebna služba »Usar«, kontaktna oseba 
g. Vlado Usar, tel.št. 041 636 939. 

HMELJIŠČE  V DOBRNI

Veliko je vprašanj in različnih razlag, kaj in kako je oziroma bo s 
hmeljiščem v Dobrni. Večina naših ljudi se ni strinjala s pridelo-
vanjem hmelja v Dobrni, predvsem zaradi škropljenjem nasada 
v neposredni bližini šole. To stališče občank in občanov smo 
zastopali tudi na Občini Dobrna ter vseskozi tako usmerjali do-
godke in aktivnosti, med drugim smo pred leti sprejeli tudi Od-
lok o prepovedi sajenja in obnavljanja nasadov hmelja v Občini 
Dobrna. Vse to, pa tudi ekonomska realnost pridelave hmelja,  
je pripeljalo do tega, da se je najemnik zemljišč, ki je tudi lastnik 
postavljenih žičnic, odločil, da v Dobrni preneha s pridelavo 
hmelja. Verjamem, da na veselje mnogih Dobrnčanov.  V teh 
dneh lahko spremljate, kako  podirajo – odstranjujejo žičnice 
in kako   lep pogled se  odpira na značilno veduto  Dobrne. 
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Upajmo, da bodo najemniki zemljišč skrbeli za  večinoma ze-
lene posevke, predvsem pa za čim manj škropljenja z zdravju 
škodljivimi snovmi. 

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT

V minulih obdobjih ste se nekateri pogosto obračali na občino 
v zvezi z vašimi pobudami za spremembo namembnosti ze-
mljišč. V teh postopkih je zakonodaja precej določena in nosilci 
urejanja prostora - ministrstva ter drugi soglasodajalci  močno 
vztrajajo na svojih stališčih,  tako da kljub predlogom občine, da 
so spremembe za občino in njene občane potrebne in nujne, 
veliko pobud in predlogov (če niso bili povsem skladni z za-
konodajo) ni bilo mogoče vključiti v Občinski prostorski načrt 
(OPN). Nekateri ste od nas zahtevali zagotovila, 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 gra-
dnje občanov in čim več razvojnih potreb občine. Na področju 
urejanja prostora  občine niso avtonomne in brez soglasij resor-
nih ministrstev v teh zadevah ne morejo same odločati. 

POMEMBNO OBVESTILO ZA LASTNIKE 
STAVBNIH ZEMLJIŠČ

Zakonodaja  s tega področja  je sporna tudi v delu, ko s spre-
jemom OPN sedanji imetniki stavbnih parcel izgubijo status 
stavbnega zemljišča, s tem pa tudi že pridobljeno možnost gra-
diti na tem zemljišču, v kolikor do datuma sprejema OPN niso 
pridobili gradbenih dovoljenj in s tem pravico graditi na teh ze-
mljiščih. Zato vse, ki imate tak primer in želite graditi, ponovno 
opozarjam in vabim, da si gradbena dovoljenja (pravico graditi 
na teh zemljiščih) pridobite čim prej. Gre predvsem za urejanje 
zemljišč na območju tako imenovanih Prostorsko ureditvenih 
pogojev -  PUP-ov.  Gradbeno dovoljenje velja eno leto in ga je 
možno podaljševati vsako leto, bolj praktično pa je  z gradnjo 
pričeti pred potekom tega; zaključek gradnje pa ni predpisan.  
        
       
Spoštovane občanke in občani!

Po hladni zimi prihajajo pomladni dnevi, ko se vse prebuja in 
na novo zaživi. Naj bo ta pomladni čas navdih za optimizem, 
za dobro voljo, za smela razmišljanja in načrte za naprej. Va-
bimo vas k sodelovanju pri skupnih projektih, k podpisovanju 
pogodb in služnosti za gradnjo komunalnih in drugih dobrin 
za razvoj vaših naselij in občine, vabimo vas, da smo operativni 
pri pridobivanju zemljišč za urejanje in gradnjo cest ter drugih 
javnih dobrin. Mnogokrat smo omejeni s časom, zato se zgodi, 
da projekti na območjih, kjer na obeh straneh ni sodelovanja in 
hitrega dogovora, izpadejo iz programov občine, zato so ljudje 
na teh območjih potem prikrajšani za predvideno gradnjo (ce-
sto, kanalizacijo, vodovod, itd..), kar je velika škoda predvsem za 
ljudi, ki tu živijo, pa tudi za občino kot celoto. Trudimo se, da ne 
delamo škode, saj po zaključku del uredimo vse, kot mora biti 
ali celo bolje kot je bilo pred gradnjo, kar smo večkrat pri naših 
projektih na terenu že dokazali. Pravijo, če je volja, je vedno tudi 
pot. Skupno stopajmo po njej!
V življenju je veliko poti in kadar jih lahko sami neodvisno izbi-
ramo, imamo privilegij. Ko hodimo po izbranih poteh, je po-
membno, da upoštevamo tudi ostale sopotnike, predvsem ti-
ste, ki na tej poti nimajo možnosti izbire. Življenje je tako, da se 
vsakdo kdaj najde v položaju, ko nima možnosti izbire in takrat 
je lepo srečati sopotnika, ki to diskretno opazi in te povabi, da 
skupaj dosežeta cilj. 
Spoštovani, želim vam lepo pomlad ter doživete velikonočne 
praznike in naj vas na poteh življenja spremlja čim več prijaznih 
sopotnikov. 

Župan Občine Dobrna

Martin Brecl
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Jože Hribernik, roj. 09.03.1918

Morda ste tudi vi med tistimi, ki na svoji poti pogosto srečuje-
te krajana, ki vsak dan tako redno premaguje izbrano pot. Ob 
srečanju prijazno pozdravi, od daljšega klepeta pa ga že odte-
gne vsakodnevno postavljen cilj. Kot pravijo njegovi domači, 
ga vsakdanja obveza - prehoditi najmanj 6 km,  ter dela okoli 
hiše in na vrtu, ki jih še vedno najraje sam opravi, ohranjajo pri 
zdravju. 
Ob njegovem 93. rojstnem dnevu smo ga obiskali na domu, 
kjer se med svojimi počuti najbolj varno in domače. Z rednim 
branjem in spremljanjem dogodkov uspešno ohranja umsko 
in duhovno vitalnost, kar tudi kaže s svojimi jasnimi stališči in 
pogledi na svet.  Hitro smo se zaklepetali o Dobrni, o družbi, 
o dogajanjih v svetu itd.. Ko smo ga povprašali, kaj se ga je v 
življenju najbolj dotaknilo, kaj si je najbolj zapomnil, so ga ču-
stva in misli hitro popeljale v 60. in 70. leta prejšnjega stoletja, v 
čase, kot sam pravi, ko mu ni bilo lahko, ko nikoli nisi vedel, kaj 
je prav in kaj ne, v čase OZNE, njenega zasliševanja in ustraho-
vanja ljudi .
Gospod Jože Hribernik rad povdari, da je Dobrna lep kraj in da 
naj takšen tudi ostane, kot vedno pa dobronamerno opozori 
tudi na kašno pomanjkljivost, ki jo mi ob vsakdanjih obvezno-
stih in delu nehote  spregledamo. 

Spomladansko sonce in prijeten ambient  družinske hiše Hriber-
nikovih ob Dobrnici človeka kar vabi iz toplega zavetja na vrt, 
ob potok, med še zaprte popke pomladnih cvetic. Gospodu 
Hriberniku ob njegovem osebnem prazniku, 93. rojstnem dne-
vu, iskreno čestitamo in mu želimo še veliko zdravih pomladi. 

Župan Občine Dobrna

Martin Brecl

Med najboljšimi 

Pred leti smo v našem glasilu že predstavili mladega športnika 
Petra Lampreta. Tudi tokrat ne moremo mimo njegovih uspe-
hov, ki jih Peter, sedaj že učenec 9. razreda Osnovne šole Do-
brna   niza v Športnem društvu center Maribor. Naj športnike 
Maribora 2010 je sprejel župan Mestne občine Maribor g. Fran 
Kangler in jim podelil posebna priznanja. Mariborski športni no-
vinarji pa so o prireditvi, Naj športnik Maribora 2010,  zapisali 
naslednje.
Tudi v lanskem letu so mariborski športniki nanizali kar nekaj 
vidnih rezultatov. Tako si tisti najboljši zaslužijo tudi priznanja, 
ki so jih prejeli na prireditvi Naj športnik Maribora 2010. Med 
posamezniki so mariborski športni novinarji največ glasov na-
menili smučarju prostega sloga Filipu Flisarju in teniški igralki 
Poloni Hercog, najboljša športna kolektiva pa sta Nogometni 
klub Maribor in odbojkarice Nove KBM Branika, najboljše mo-
štvo v individualnih športnih panogah  je ponovno Kegljaški 
klub Konstruktor. Naziv za najboljšega trenerja je romal v roke 
stratega vijoličastih, Darka Milaniča, najbolj nadarjena športnika 
pa sta postala atletinja Eva Vivod in gimnastičar Peter Lampret.

Za dosežene uspehe in laskav naziv najbolj nadarjenega špor-
tnika Petru še enkrat iskreno čestitamo. Dragi Peter, želimo ti 
veliko uspehov na vseh tvojih poteh, vse dobro v življenju in  naj 
ti  bo športna sreča vedno naklonjena.

Župan Občine Dobrna

Martin Brecl
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Ko pride nesreča

V četrtek, 3. marca popoldne,  je na domačiji družine Osetič, 
po domače Galoček v Vinski Gorici 22, zgorela hiša. Iz gorečega 
objekta sta se uspela rešiti 77 letni gospodar, ki je zaradi bole-
zni pred nekaj meseci pristal na invalidskem vozičku in njegova 
žena. Požara kljub hitri intervenciji gasilcev in domačinov ni bilo 
moč omejiti. Hiša je pogorela do tal, pred ognjem pa je gasil-
cem uspelo  obvarovati hlev v neposredni bližini. 
V stiski je vsaka pomoč dobrodošla. V kolikor tako čutite in želite 
pomagati, lahko svojo odločitev udejanjite preko ŽUPNIJSKE 

Pomoč družini Osetič
Dne 10.3.2011 se je sestala Komisija za socialna vprašanja Občine Dobrna. Na svoji izredni seji smo obravnavali organizacijo 
pomoči za družino Osetič iz Vinske Gorice, ki jim je pogorela hiša. Iz javnih obvestil pa je razvidno, da je zbiranje denarnih sred-
stev prevzel sin Jože, ki je objavil tudi številko TRR, na katero naj bi se denarna sredstva zbirala. Hkrati nemoteno poteka tudi 
humanitarna akcija v okviru Župnijske Karitas Dobrna.
Tako je komisija mnenja, da mi z zbiranjem sredstev osebno po domovih nekoliko počakamo in se vključimo pozneje, ko bodo 
stekla gradbena dela. Pripravljeni smo tudi pri organizaciji pomoči pri fizičnih delih, pozneje tudi pri oskrbi s pohištvom, hrano 
in obleko.
Z družino smo v kontaktu.

 Komisija za socialna vprašanja 

Občine Dobrna

KARITAS DOBRNA  z nakazilom na transakcijski račun 06000-
1921810665, Banka Celje, d.d. 
Izpisane položnice za nakazila pomoči bodo na voljo na info 
točki v preddverju občine ob vhodu na Pošto Dobrna, za na-
tančnejše informacije pokličite na tel. št.: 03 5778 131.
Vsem, ki ste se ali se boste odzvali, iskrena hvala.

Župan Občine Dobrna

Martin Brecl
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Poraba proračunskih sredstev na 
področju družbenih dejavnosti v 
letu 2010

Zbiranje kosovnih odpadkov 

Že več kot deset let v Dobrni vsako leto organiziramo spomla-
dansko čistilno akcijo in okviru te odvoz kosovnih in drugih od-
padkov. V tem času smo uspeli pobrati večino starih bremen v 
naravi in utrditi zavest, da moramo naravo predali našim po-
tomcem takšno, kot smo jo prejeli od naših dedov in babic. Z 
novo zakonodajo in odločitvijo podjetja SIMBIO, ki v Dobrni iz-
vaja to službo, prihaja nov način pobiranja in ravnanja s kosov-
nimi odpadki. 
Še vedno boste kosovne odpadke lahko odpeljali sami z av-
toprikolico 4-krat letno v zbirne centre Celje, Vojnik, itd., 1-krat 
letno pa boste lahko pri podjetju SIMBIO za 1 m3 kosovnih od-
padkov tudi sami individualno naročili odvoz. 
Kljub temu bomo v Dobrni letošnjo čistilno akcijo z zbiranjem 
kosovnih odpadkov izpeljali še po starem, kot do sedaj vsako 
pomlad. Za naslednja leta pa velja povabilo, da svoje kosovne 
odpadke skozi leto odlagate kot v nadaljevanju sledi iz dopisa 
podjetja SIMBIO. 
Ob čistilni akciji naslednje leto kosovnih odpadkov ne bo več 
možno odlagati, ker kontejnerjev, zaradi nove uredbe in s tem 
novega načina ravnanja s kosovnimi odpadki, za ta namen ne 
bo več mogoče zagotoviti. Prosimo za razumevanje.

Župan Občine Dobrna

Martin Brecl

Zbiranje kosovnih odpadkov iZ gospodinjstev 2011 na odpoklic

kaj sodi med kosovne odpadke in kaj ne? 

kosovni odpadki so vsi tisti odpadki, ki zaradi svoje velikosti, oblike ali teže niso primerni 
za odlaganje v običajnih zabojnikih za mešane komunalne odpadke.

Celje, 18. februar 2011- naročanje odvoza kosovnih odpadkov bo po novem potekalo preko dopisnic v času od 
marca do novembra za tekoče leto. Vsako gospodinjstvo bo prejelo eno dopisnico na leto, s katero boste lahko 
naročili brezplačen odvoz do enega kubičnega metra odpadkov. 

kdaj in kako naročite odvoz kosovnih odpadkov?
Ko boste imeli kosovne odpadke, nam po pošti vrnite dopisnico ali nam jo dostavite na sedež podjetja Simbio 
(Teharska c. 49, Celje). Ko bomo prejeli vašo izpolnjeno dopisnico, vas bomo poklicali in se z vami dogovorili za 
dan odvoza, ki ga bomo izvedli v roku treh tednov.

kako je potrebno pripraviti kosovne odpadke? 
Odpadke boste na dogovorjeni dan pripravili na dostopno odjemno mesto, poleg mesta, kamor tedensko na 
dan odvoza pripravite zabojnik za odpadke. Mesto z odpadki mora biti dostopno našim vozilom, saj bomo le 
tako vaše odpadke lahko prevzeli.

Kosovne odpadke (do 1 m3) pripravite poleg svojega običajnega zabojnika za mešane komunalne odpadke.

je kosovne odpadke še vedno možno pripeljati v zbirni center? 
Kosovne odpadke še vedno lahko sami brezplačno pripeljete v zbirne centre za ločeno zbiranje odpadkov: Zc 
bukovžlak, Zc vransko - tabor, Zc braslovče, Zc prebold, Zc polzela in Zc vojnik (štirikrat letno v velikosti 
avtomobilske prikolice).

med kosovne odpadke sodijo:
• kosi pohištva
• sanitarna oprema (kadi, umivalniki, 

WC školjke, tuš kabine…)
• odpadna električna in elektronska 

oprema (gospodinjski aparati, hladilne 
naprave, računalniška oprema...)

• vzmetnice
• preproge
• talne obloge
• kolesa
• smuči

med kosovne odpadke ne sodijo:
• gradbeni material
• odpadki, ki vsebujejo azbest
• avtomobilski deli
• pnevmatike
• okenski okvirji s steklom
• zeleni odrez (vejevje, grmičevje...)

Zakaj nov način zbiranja kosovnih odpadkov? 
Na zbiranje kosovnih odpadkov na t.i. način odpoklica nas napotuje nova zakonodaja, poleg tega pa tak način 
omogoča večji nadzor in pregled nad odpadki, kot je bil pri dosedanjem zbiranju na terenu z velikimi zabojniki. 
Način zbiranja na odpoklic je nedvomno tudi veliko bolj prijazen do uporabnikov. 

Za vse informacije prosimo pokličite na telefon (03) 425 64 00 oziroma nam pišite na naslov:
Simbio, družba za ravnanje z odpadki, d.o.o., 

Teharska c. 49, 3000 Celje
ali na elektronski naslov: info@simbio.si.

Področje družbenih dejavnosti zajema široko paleto različnih 
nalog, ki jih izvaja občina tako, da zagotavlja vzgojno-izobra-
ževalno in zdravstveno dejavnost, pospešuje službe socialnega 
varstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in druži-
ne, pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter 
razvoj športa in rekreacije. Področje družbenih dejavnosti sodi 
v negospodarske dejavnosti in je obenem eden izmed večjih 
porabnikov proračunskih sredstev, na katere občina nima po-
sebnega vpliva, saj je vezana na plačila iz odločb (npr.: doplači-
la za programe vrtca, domskih oskrb, pomoči na domu, plačila 

osnovnih zdravstvenih zavarovanj). 
Občina Dobrna je v letu 2010 za redno dejavnost na področju 
družbenih dejavnostih namenila dobrih 17,92 % proračunskih 
sredstev. Od tega je največ sredstev bilo namenjenih za:
- doplačilo vrtca po odločbah za otroke s stalnim prebivališčem 
na območju Občine Dobrna, ki so vključeni v vrtec (195.185 EUR),
- za doplačila domskih oskrbnin za oskrbovance s stalnim prebi-
vališčem na območju Občine Dobrna za katere Občina Dobrna 
doplačuje oskrbnine skladno z odločbami (115.517 EUR), 
- za plačila prevozov za šoloobvezne otroke skladno z 56. čle-
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kosovni odpadki so vsi tisti odpadki, ki zaradi svoje velikosti, oblike ali teže niso primerni 
za odlaganje v običajnih zabojnikih za mešane komunalne odpadke.

Celje, 18. februar 2011- naročanje odvoza kosovnih odpadkov bo po novem potekalo preko dopisnic v času od 
marca do novembra za tekoče leto. Vsako gospodinjstvo bo prejelo eno dopisnico na leto, s katero boste lahko 
naročili brezplačen odvoz do enega kubičnega metra odpadkov. 

kdaj in kako naročite odvoz kosovnih odpadkov?
Ko boste imeli kosovne odpadke, nam po pošti vrnite dopisnico ali nam jo dostavite na sedež podjetja Simbio 
(Teharska c. 49, Celje). Ko bomo prejeli vašo izpolnjeno dopisnico, vas bomo poklicali in se z vami dogovorili za 
dan odvoza, ki ga bomo izvedli v roku treh tednov.

kako je potrebno pripraviti kosovne odpadke? 
Odpadke boste na dogovorjeni dan pripravili na dostopno odjemno mesto, poleg mesta, kamor tedensko na 
dan odvoza pripravite zabojnik za odpadke. Mesto z odpadki mora biti dostopno našim vozilom, saj bomo le 
tako vaše odpadke lahko prevzeli.

Kosovne odpadke (do 1 m3) pripravite poleg svojega običajnega zabojnika za mešane komunalne odpadke.

je kosovne odpadke še vedno možno pripeljati v zbirni center? 
Kosovne odpadke še vedno lahko sami brezplačno pripeljete v zbirne centre za ločeno zbiranje odpadkov: Zc 
bukovžlak, Zc vransko - tabor, Zc braslovče, Zc prebold, Zc polzela in Zc vojnik (štirikrat letno v velikosti 
avtomobilske prikolice).

med kosovne odpadke sodijo:
• kosi pohištva
• sanitarna oprema (kadi, umivalniki, 

WC školjke, tuš kabine…)
• odpadna električna in elektronska 

oprema (gospodinjski aparati, hladilne 
naprave, računalniška oprema...)

• vzmetnice
• preproge
• talne obloge
• kolesa
• smuči

med kosovne odpadke ne sodijo:
• gradbeni material
• odpadki, ki vsebujejo azbest
• avtomobilski deli
• pnevmatike
• okenski okvirji s steklom
• zeleni odrez (vejevje, grmičevje...)

Zakaj nov način zbiranja kosovnih odpadkov? 
Na zbiranje kosovnih odpadkov na t.i. način odpoklica nas napotuje nova zakonodaja, poleg tega pa tak način 
omogoča večji nadzor in pregled nad odpadki, kot je bil pri dosedanjem zbiranju na terenu z velikimi zabojniki. 
Način zbiranja na odpoklic je nedvomno tudi veliko bolj prijazen do uporabnikov. 

Za vse informacije prosimo pokličite na telefon (03) 425 64 00 oziroma nam pišite na naslov:
Simbio, družba za ravnanje z odpadki, d.o.o., 

Teharska c. 49, 3000 Celje
ali na elektronski naslov: info@simbio.si.

nom Zakona o osnovni šoli (33.525 EUR), 
- plačila osnovnih zdravstvenih zavarovanj za občane brez pre-
jemkov, ki skladno z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdra-
vstvenem zavarovanju (ZZVZZ) izpolnjujejo predpisane pogoje 
za zavarovanje ( 18.245 EUR),
-  za plačila materialnih stroškov Osnovne šole Dobrna za nje-

no vzdrževanje in izvajanja programov (94.796 EUR),
-  za plačilo stroškov mobilno specialne službe (8.672 EUR)

-  materialnih stroškov za delovanje knjižnice (17.039 EUR)
-  ter transfere za izvajanje programov športnih, kulturnih, turi-

stičnih, socialnih ter humanitarnih programov (61.772 EUR).
Poraba proračunskih sredstev na področju družbenih dejavno-
sti se povečuje iz leta v leto, vedno več je transferjev v socialno 
varstvene programe ter druge programe na področju družbe-
nih dejavnosti, ki jih financira ali sofinancira občina.

Mateja Smrečnik

Gozdna učna 
pot
Občina Dobrna je pristopila k 
izvedbi projekta Gozdna učna 
pot Dobrna. Vrednost celotne-
ga projekta znaša 16.840,00 
EUR. Projekt bo sofinanciran iz 
Evropskega kmetijskega skla-
da, os Leader, pod okriljem 
Lokalne akcijske skupine »Od 
Pohorja do Bohorja«, v dele-
žu 50 % skupnih upravičenih 
stroškov projekta, kar znaša 
7.275,00 EUR. Vodilni partner 
in prijavitelj je Občina Dobr-
na, partnerja v projektu pa sta 
Terme Dobrna, d.d. in Mladin-
ski klub Dobrna.
Gozdna učna pot Dobrna bo 
potekala skozi slikovito sotesko 
Drenovec, med jamo Ledeni-
co in Črno kuhinjo pri Šumej. 
Pot bo predstavljala inovativ-
no predstavitev naravne in 
kulturne dediščine, delovanje 
in zgradbo gozdnega ekosis-
tema ter omogoča trajnostni 
razvoj območja z dodatno po-
učno in turistično infrastruktu-
ro. Gozdna učna pot Dobrna 
bo na sproščen in zabaven 
način podajala znanje o goz-
du in osveščala odnos do na-
rave. Pot bo vsebinsko zasno-
vana kot samovodena gozdna 

učna pot s predstavitvenimi 
točkami ob poti, na katerih 
so postavljene table s teksti 
ali prilagojenimi didaktičnimi 
elementi, ki bodo obiskoval-
ca vzpodbudili k radovedno-
sti in doživljanju vsebine do-
ločene predstavitvene točke. 
Obiskovalec ne bo potrebo-
val posebnega strokovnega 
vodstva ali tiskanega vodni-
ka. Gozdna učna pot Dobrna 
bo dostopna in uporabna 
tako za skupine obiskovalcev 
kot tudi naključnemu obisko-
valcu, turistu in pohodniku. 
Obiskovalcu in turistu bo 
omogočila bogato dodatno 
poučno turistično ponudbo.
V okviru projekta bo obliko-
vana vsebinska zasnova goz-
dnih učnih poti na Dobrni. V 
okviru gozdne učne poti bo 
izdelana vstopna informa-
cijska tabla na začetku poti 
in 11 predstavitvenih tabel 
ob poti.  Izdelana bo spletna 
podstran projekta in igra o 
gozdni učni poti. Ob koncu 
projekta bo  izvedena za-
ključna ekskurzija z otvoritvi-
jo gozdne učne poti.

Urška Petelinšek

Kako naprej s cipresami ob križu 
na sredini pokopališča
Dve drevesi iste vrste rasteta ob kapeli pred vhodom v župnij-
sko cerkev, na vrhu stopnic. Posajene so bile okrog leta 1975. Ti-
sti dve ob križu na sredini pokopališča sta dosegli že lepo višino 
in oblikovali mogočni krošnji, ki ob močnejšem vetru ali neurju 
predstavljata potencialno nevarnost, da se zrušita in pod svojo 
težo poškodujeta  nagrobne spomenike v okolici. 
Kaj narediti? Zaradi precejšnje višine jih bo težko obrezovati, 
da bi zmanjšali njihov volumen. Druga možnost bi bila, da pod 
strokovnim vodstvom znižamo njihovo  višino do višine križa in 
jih potem vsako leto strižemo kot živo mejo ali drevesa tise pred 
vhodom na pokopališče. 
Prepustiti vse skupaj zakonu narave pa bi bila zagotovo najslab-
ša varianta. 

Anton Mogu
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SPOMLADANSKA ČISTILNA AKCIJA NA OBMOČJU OBČINE DOBRNA
Vse občane, društva, šolo in druge organizacije obveščamo, da bomo v dneh od 4. 4. 2011 do 11. 4. 2011 izvajali organi-
zirano čistilno akcijo na območju Občine Dobrna.  
Namen organiziranja čistilne akcije je, da tudi občani prispevamo svoj delež k čistejši okolici,  saj je onesnažena z od-
padki, ki ne sodijo tja.  

SEZNAM LOKACIJ KONTEJNERJEV IN TERMINI POSTAVITVE

Kontejnerji za smeti bodo krožili ves teden po različnih lokacijah. Seznam lokacij kontejnerjev za smeti in dan, predviden za posta-
vitev kontejnerjev, vam posredujemo v spodnji tabeli:

Za celotno območje Dobrne bo 20 m³ kontejner stal na 
stalnem mestu na Novem gradu.

Vse občane naprošamo, da v teh dneh pripeljete vse kosovne 
odpadke in jih odložite na dogovorjena mesta v kontejnerje. Za 
staro železo in kovinske odpadke je pripravljeno ločeno zbirališče 
na Novem gradu.

V primeru, da se bo izkazala potreba po dodatnih kontejnerjih 
izven terminov, določenih v zgornji tabeli, lahko občani javite 
potrebo na sedež Občine Dobrna, na tel.: 03 / 780-10-50. 
Kontejner, ki je namenjen kroženju po Občini Dobrna, bomo 
pripeljali glede na potrebo, možnosti in evidentiran vrstni red.

ORGANIZIRANA ČISTILNA AKCIJA POBIRANJA ODPADKOV 
PO NASELJIH

V okviru spomladanske čistilne akcije bo organizirana tudi 
akcija pobiranja odpadkov, ki bo v soboto, 9. 4. 2011, s 
pričetkom ob 9. uri. Akcija bo potekala po posameznih naseljih 
Dobrne. K akciji ste vabljeni vsi občani, svetniki volilnih območij, 
društva, šola in druge organizacije. S seboj prinesite primerno 
delovno opremo. Potrebna zaščitna sredstva (rokavice), vrečke 
in odvoz zbranih vreč, odloženih ob cesti, bo zagotovila Občina 
Dobrna. 

DAN 20 m3 KONTEJNER 7 m3 KONTEJNER 7 m3 KONTEJNER 7 m3 KONTEJNER 7 m3 KONTEJNER

od ponedeljka, 
4. 4. 2011, do srede, 
6. 4. 2011

Klanc – križišče  pri 
Šventu

Vinska Gorica – 
pred mostom 

Parož – pri 
Rednaku 
(Parož 15)

Zavrh - odcep pri 
kmetiji Flis

Brdce – pri Urlčeku

od srede, 6. 4. 2011, do 
petka, 8. 4. 2011

Vinska Gorica - 
odcep proti čistilni 
napravi

Loka - križišče pri 
ogledalu

Brdce – pri Štravsu 
(Brdce 17)

Sp. Vrba - pri 
Reberniku

Strmec – pri 
Špeglu (Žgojnik)

od petka, 8. 4. 2011, do 
nedelje, 10 .4. 2011

Klanc - pri graščini 
Gutenek

Lokovina – pri 
Pohajaču

Sp. Lokovina – pri 
mizarstvu Šlavs

Vrba - kozolec pri 
Božniku

Strmec – pri 
Špeglu (Kačnik, 
Strmec 1)

ponedeljek 11 .4 .2011 Odvoz kontejnerjev Odvoz kontejnerjev Odvoz kontejnerjev Odvoz kontejnerjev Odvoz kontejnerjev

Lokacije zbirnih mest, v soboto, 9. 4. 2011, ob 9. uri, so 
naslednje:

-	 naselji Parož in Strmec: pri Kačniku, 
-	 naselji Brdce in Zavrh: pri Flis Martinu, 
-	 naselje Klanc: na križišču pri Švent Mihu, 
-	 naselje Vrba: pri cerkvi Sv. Miklavža, 
-	 naselje Dobrna: pri Novem gradu, 
-	 naselji Pristova in Vinska Gorica: pri odcepu za čistilno 

napravo,
-	 naselji Loka in Lokovina: cesta za Loko, odcep za Stari 

grad v dolino mlinov.

Da bi prijetno združili s koristnim, se bomo ob koncu 
organizirane čistilne akcije po naseljih, t.j. v soboto, 9. 4. 
2011, predvidoma ob 12. uri, vsi skupaj zbrali na Novem 
gradu, kjer bomo evidentirali količino zbranih odpadkov, se 
okrepčali in poklepetali.

V zavesti sodobnega človeka je vse bolj prisotno 
spoznanje, da varovanje okolja ni le modna muha, ampak 
nuja. Zato, dragi občani, vljudno vabljeni, da prispevate 
svoj delež k čistejši okolici in da poskušate v času čistilne 
akcije pripeljati čim več odpadkov, ki ne sodijo v naravo, 
v pripravljene kontejnerje. 

Zapisala:

Urška Vedenik
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V lanskem letu je vsa Sloveni-

ja dihala in sodelovala v akciji 

»OČISTIMO SLOVENIJO«. 

Čeprav nas je bilo v akcijo 

vključeno ogromno število 

prostovoljcev, kar lepo število 

tudi v naši občini, smo ven-

darle vedeli, da se vseh divjih 

odlagališč v enem dnevu ne 

da očistiti. 

Dolga stoletja so naši predniki 

živeli v sožitju z naravo. Vse kar 

so v vsakdanjem življenju ra-

bili in uporabljali, so jemali iz 

narave in v naravo tudi vračali. 

Potem pa je prišla » PLASTIKA« 

in življenje obrnila dobese-

dno na glavo. Nekaj desetletij 

je trajalo, da smo spoznali, da 

odpadki, ki jih vsak dan prine-

semo iz vseh mogočih trgovin 

in trgovskih centrov, ne sodijo 

v bližino naših domov, temveč 

na deponijo ali v zbirni center, 

kjer jih ustrezno reciklirajo ali 

uničijo. 

V letošnjem letu ne bo vse-

slovenske akcije Očistimo Slo-

venijo v enem dnevu, se pa 

pripravljamo na leto 2012, ko 

 

bo podobna akcija potekala v 

svetovnem merilu. 

V prostovoljni organizaciji 

OČISTIMO SLOVENIJO se zato 

obračamo na vas s prošnjo, da 

z lanskoletno akcijo nadaljuje-

mo. 

V letošnjem letu bomo naj-

prej skušali dopolniti register 

divjih odlagališč. V Sloveniji 

jih je bilo v letu 2010 popisa-

nih 13000, po predvidevanjih 

pa jih je med 30000 in 40000. 

Za učinkovito sanacijo divjih 

odlagališč je po izkušnjah tuji-

ne najpomembnejša čim bolj 

točna lokacija oziroma eviden-

ca. Na osnovi evidenc lahko 

družba spremlja, kaj se dogaja 

na posamičnem divjem odla-

gališču. Končni rezultat pa je 

lahko čista pokrajina, v kateri 

sobivamo.

Zato prosimo vse, ki morda 

veste za kakšno odlagališče v 

vaši bližini, ali pa ste nanj na-

leteli ob sprehodu v naravo, 

da to sporočite prostovoljcu iz 

naše občine osebno, po tele-

fonu ali na elektronski naslov 

pavli.zuzek@gmail.com. 

Morebitna opažanja lahko ja-

vite tudi na občinsko upravo 

ali pa neposredno vnesete 

lokacijo divjega odlagališče na 

www.očistimo.si.popis 

Ekologi brez meja se vsem za-

hvaljujemo za sodelovanje.

Prostovoljec ekologov brez meja,  

Pavli Žužek

V letu 2010 je bila zelo aktualna problematika glede name-
stitve sončnih elektrarn na obstoječe objekte, saj investitor-
jem ni bilo jasno, ali potrebujejo za takšno izvedbo gradbeno 
dovoljenje, ali pa takšna dela lahko štejemo kot investicijska 
vzdrževalna dela, za katera gradbeno dovoljenje ni potreb-
no. Vlada Republike Slovenije je navedeno vprašanje rešila 
z dopolnjeno uredbo o energetski infrastrukturi, ki je zače-
la veljati 25. septembra 2010. Po tej uredbi lahko namestitev 
sončne elektrarne na obstoječi objekt, vanj ali poleg njega 
spada med investicijska vzdrževalna dela, če investitor izpol-
ni določene pogoje, navedene v tej uredbi, predvsem glede 
moči naprave in z izdelanimi presojami glede statike, požar-
ne varnosti, delovanja strele, hrupa in s pridobljenimi potreb-
nimi soglasji. 
S Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah, ki je za-
čel sicer veljati 1. julija 2010, je določeno, da se sme zahtevi 
za izdajo gradbenega dovoljenja od 1. januarja 2011 priložiti 
samo projekt, izdelan v skladu s tem pravilnikom. Ta pravilnik 
določa tehnične zahteve, ki morajo biti izpolnjene za učin-
kovito rabo energije v stavbah na področju toplotne zaščite, 
hlajenja, prezračevanja, priprave tople vode in razsvetljave v 
stavbah, zagotavljanja lastnih obnovljivih virov energije za 
delovanje sistemov v stavbah ter metodologijo za izračun 
energijskih lastnosti stavbe v skladu z ustrezno evropsko di-
rektivo.

Pridobivanje energije s pomočjo sončnega obsevanja 
je trenutno zelo aktualna tematika, zato vas, 

spoštovane občanke in občani, vabimo 
v četrtek, dne 7. aprila 2011, ob 17. uri

v Kulturni dom Dobrna, konferenčna dvorana 1,
na brezplačno predstavitev tematike

SONČNE ELEKTRARNE IN UČINKOVITA RABA ENERGIJE 
V STAVBAH.

Predaval bo g. Konrad Gologranc, 
vodja oddelka za okolje in prostor na Upravni enoti Celje.

Vljudno vabljeni!
          Občina Dobrna

Sončne elektrarne in učinkovita 
raba energije v stavbah
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Javna predstavitev projekta Vrtec Dobrna in projekta 
Ureditev trga Dobrna

Zaradi potreb po povečanju kapacitet vrtca, prostorske stiske in 
tehnološke zastarelosti obstoječega vrtca namerava Občina Do-
brna v letih 2011-2012 na mestu obstoječega vrtca zgraditi nov 
vrtec s petimi oddelki. Vrtec bo zgrajen po kriterijih učinkovite, 
nizkoenergetske, rabe energije. Z izgradnjo vrtca bo občina tako 
zagotovila dodatne prostorske kapacitete za izvajanje predšol-
skih programov in s tem staršem omogočila ter omogočili vpis 
večjega števila otrok v programe predšolske vzgoje. Občina bo 
pridobila, za otroke in vzgojitelje prijeten prostor, ki bo otrokom 
nudil primerno možnost za vstop v svet odraščanja in jih motiviral 
za nadaljnjo uspešno pot skozi izobraževalni sistem in v poklicno 
življenje. Operacijo Vrtec Dobrna delno financira Evropska unija, 
največ v deležu 85 % upravičenih stroškov, in sicer iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Opera-
tivnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za 
obdobje 2007-2013; razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne 
usmeritve »Regionalni razvojni programi«.
Predmet projekta Ureditev trga Dobrna je prenova osrednjega 
trga v Dobrni, ki zaobjema tako novo ureditev parkovnih in pe-
ščevih površin kot tudi novo prometno ureditev ter programsko 
zasnovo. Nova ureditev bo ponudila osrednji prireditveni prostor, 
ki bo omogočal postavitev prireditvenega odra ter zadosten 

z zasedanja 
Občinskega sveta 
Občine Dobrna

in predvsem primerno oblikovan prostor gledalcev. Poleg osre-
dnjega se bo umestil še manjši prireditveni prostor, ki bo deloma 
nadkrit. V sklopu ureditve trga je predvidena tudi sanacija stopnic 
in obzidja pod cerkvijo. Ob rob osrednjega tržnega prostora bo 
umeščen objekt paviljonskega tipa. V njem se bo združil notranji 
prostor galerijskih dejavnosti in trgovine izdelkov domače obrti 
ter gostinski program kavarne (za potrebe prireditev in delovanja 
trga). Ureditev na drugi strani ceste ob občinski stavbi predvideva 
umestitev enovite nadstrešnice, ki bo omogočala razvoj progra-
ma ekološke tržnice in spremljajočega dela TIC-a. 

Vse občanke in občane, katere podrobneje zanimata 
projekt VRTEC DOBRNA in projekt UREDITEV TRGA DOBRNA, 

vabimo v četrtek, dne 7. aprila 2011, ob 18. uri,
v Kulturni dom Dobrna, konferenčna dvorana 1,

na javno predstavitev le-teh.

Projekte bo predstavil odgovorni vodja projekta g. Andrej Mercina, 
direktor projektivnega biroja Trije arhitekti, d.o.o., iz Ljubljane.

Vljudno vabljeni!
          Občina Dobrna

Od izida zadnje številke glasila Občine Dobrna, ki je izšla v me-
secu decembru 2010, so  svetniki Občinskega sveta Občine Do-
brna zasedali kar na teh rednih sejah, in sicer na 3. redni seji, ki je 
bila dne 09.12.2010, na 4. redni seji,  dne 16.12.2010 ter na 5. redni 
seji, ki je bila dne 10.02.2011. 
Na 3. redni seji so svetniki obravnavali ter sprejeli načrt razvoja 
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občinah 
Dobrna, Laško, Štore in Vojnik. V obravnavi je bilo več sprememb 
in dopolnitev pravilnikov, in sicer spremembe in dopolnitve 
Pravilnika za vrednotenje in sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih 
dejavnosti v Občini Dobrna, spremembe in dopolnitve Pravil-

nika za vrednotenje športnih programov v Občini Dobrna ter 
spremembe in dopolnitve Pravilnika  o sofinanciranju  socialnih 
in humanitarnih dejavnosti v Občini Dobrna. Vse tri spremembe 
in dopolnitve pravilnikov so bile na seji sprejete. Na 3. redni seji 
je bil sprejet tudi 2. rebalans Proračuna Občine Dobrna za leto 
2010 ter Odlok o 2. rebalansu Proračuna Občine Dobrna za leto 
2010, sprejet pa je bil tudi osnutek Proračuna Občine Dobrna za 
leto 2011.
Na 4. redni seji Občinskega sveta Občine Dobrna, ki je bila 
16.12.2010, so svetniki Občinskega sveta Občine Dobrna spre-
jeli Proračun Občine Dobrna za leto 2011 in Odlok o Proračunu 

Z zasedanja Občinskega sveta 
Občine Dobrna
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Občine  Dobrna za leto 2011. Sprejeti so bili letni programi, in 
sicer letni program turizma za izvedbo javnega razpisa za sofi-
nanciranje programov na področju turizma v Občini Dobrna za 
leto 2011, letni program kulture v Občini Dobrna za leto 2011 ter 
letni program športa v Občini Dobrna za leto 2011.
Na 4. redni seji je bilo potrjeno povišanje vrednosti grobnin za 
m2 grobnega prostora v Občini Dobrna in povišanje cene žar-
nega prostora v Občini Dobrna za leto 2011. Cene grobnin za 
m2 grobnega prostora v Občini Dobrna in cene za žarni grob v 
Občini Dobrna so naslednje: 6,20 € (z 20% DDV) za m2 grobne-

ga prostora ter 12,40 € (z 20% DDV) za žarni grob. Revalorizirana 
je bila tudi vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča v Občini Dobrna. Za leto 2011 znaša 0,0047 
€/leto.
Na 5. redni seji, ki je bila 10.02.2011, so svetniki podali mnenje k 
imenovanju nove direktorice Centra za usposabljanje, delo in 
varstvo Dobrna. Občinski svet Občine Dobrna se je na 5. redni 
seji seznanil s projektom Vrtec Dobrna in s projektom Ureditve 
trga na Dobrni.  

Po gradivu Občinskega sveta Občine Dobrna povzela Mateja Smrečnik

Center za pomoč na domu, 
delujoč v okviru Doma ob 
Savinji Celje, zagotavlja sto-
ritve, namenjene izboljšanju 
kakovosti življenja starejših v 
domačem okolju. V skladu s 
stanjem potreb po skrbi za 
starejše prebivalce na ob-
močju Mestne občine Ce-
lje, Občine Vojnik, Občine 
Dobrna in Občine Štore 
izvajamo socialno varstveno 
storitev – pomoč družini na 
domu.
Pomoč na domu je namenje-
na upravičencem, ki za samo-
stojno življenje v domačem 
okolju potrebujejo občasno 
organizirano pomoč drugih.
Storitve v bivalnem okolju, ki 
jih zagotavlja Center za po-
moč na domu, so namenjene 
naslednjim upravičencem: 
- ljudem, starejšim nad 65 

let, 
- ljudem  s statusom invali-

da, 
- drugim invalidnim osebam  

z invalidnostmi, ki jim je 
priznana pravica do tuje 
pomoči in nege, 

Pomoč na domu - izbira življenja v domačem okolju
- kronično bolnim in ljudem 

z dolgotrajnimi okvarami 
zdravja,

- hudo bolnim  otrokom ali 
otrokom s težko ali najtežjo 
motnjo v telesnem ali du-
ševnem razvoju.

Socialno varstvena storitev 
pomoč na domu se prilaga-
ja potrebam posameznega 
upravičenca in zajema: 
 pomoč pri temeljnih 

dnevnih opravilih (po-
moč pri oblačenju, slače-
nju, umivanju, kopanju, 
hranjenju, opravljanju 
osnovnih življenjskih po-
treb, negi…)

 
 gospodinjsko pomoč 

(prinašanje pripravljenega 
obroka hrane, nabavo živil 
in pripravo obroka hrane, 
pomivanje porabljene 
posode, osnovno čiščenje 
bivalnega prostora, posti-
ljanje in osnovno čiščenje 
spalnega prostora…)

 pomoč pri ohranjanju 

socialnih stikov (vzpo-
stavljanje socialne mreže 
z okoljem, spremljanje 
uporabnika pri opravljanju 
nujnih obveznosti, druže-
nje, informiranje ustanov 
o stanju in potrebah upra-
vičenca…)

Izvajanje pomoči se prične  na 
prošnjo upravičenca ali njego-
vega zakonitega zastopnika. 
Pred začetkom izvajanja sto-
ritve vodja ali koordinatorka 
Centra za pomoč na domu 
opravi obisk na domu in v 
skladu z željami in potrebami 
upravičenca ali njegovim za-
konitim zastopnikom izdela 
osebni načrt pomoči. Načrt 
je zasnovan na željah, priori-
tetah, življenjskih navadah  in 
potrebah uporabnika z upo-
števanjem možnosti vključe-
vanja oseb iz socialne mreže 
upravičenca.
Storitev pomoč na domu iz-
vajajo strokovno usposo-
bljene socialne oskrboval-
ke in oskrbovalci. Storitve 
izvajajo strokovno in v skladu 

z etičnimi načeli izvajalcev v 
socialnem varstvu. 
S sklenitvijo dogovora in 
pričetkom izvajanja storitve 
pomoč na domu, uporabnik 
storitve prevzame tudi obve-
znost plačila prispevka, ki ga 
potrdijo občine. Ob upošte-
vanju subvencije iz Proračuna 
Republike Slovenije v višini 
4,96 EUR in subvencije iz Pro-
računa Občine Dobrna za uro 
opravljene storitve za uporab-
nika v višini 8,86 EUR, znaša 
končna cena, ki jo plača upo-
rabnik izvajalcu, 3,70 EUR na 
efektivno uro.
Prispevek uporabnika v Občini 
Dobrna je za uro opravljene 
storitve torej 3,70 EUR, poleg 
tega zneska za uro opravljene 
storitve za uporabnika-obča-
na plača Občina Dobrna izva-
jalcu storitve še 8,86  EUR, RS 
pa plača 4,96 EUR. Ekonomska 
cena za eno uro opravljene 
storitve pri uporabniku tako 
skupaj znaša 17,52 EUR. Obči-
na Dobrna je tako v letu 2010 
za pomoč družini na domu 
porabila 24.898,00 €.



št. 49 / 201114

GLASILO OBČINE DOBRNA

Če uporabnik storitve sam ne 
zmore kriti stroškov izvajanja 
storitve, lahko na pristojnem 
Centru za socialno delo vloži 
zahtevek za oprostitev oziro-
ma zmanjšanje plačila storitev 
pomoči na domu. Na ta način  
je storitev  omogočena tudi 
uporabnikom z nižjimi pre-
jemki, ki sami celotnih stro-
škov storitve ne bi mogli kriti.

V centru za pomoč na domu 
izvajamo storitve za pomoč 
na domu vse dni v letu med 
7. in 15. uro, po potrebi in skla-
dno z dogovorom tudi v po-
poldanskem in večernem času 
do 22 ure.

Pri izvajanju storitve želimo 
biti odzivni na potrebe ljudi v 
okolju. Prizadevamo si za čim 
hitrejšo vključitev uporabni-
kov v storitev socialne oskrbe 
in posledično zadovoljitev po-
treb po varnem in dostojnem 
življenju ljudi v domačem oko-
lju v krogu ljudi, s katerimi so 

preživeli večji del življenja.  V 
ta namen Center za pomoč 
na domu zagotavlja različno 
paleto storitev. Za občane Do-
brne poleg pomoči družini na 
domu ponujamo tudi vključi-
tev v dnevni center.

Dnevni center je namenjen 
vsem starejšim, ki želijo žive-
ti doma, vendar potrebujejo 
občasno pomoč, pozornost 
in druženje, česar pa doma 
ne morejo dobiti v času, ko 
so svojci odsotni. Uporabni-
ki se dnevno vračajo domov, 
nekateri prihajajo le občasno, 
nekateri po nekaj dni v tednu. 
Odprt je vse delovne dni v te-
dnu (od ponedeljka do sobo-
te) med 7. in 17. uro in deluje 
že šest let.

V dnevnem centru zagotavlja-
mo dnevno oskrbo do 30 obi-
skovalcem dnevno. 
V času bivanja v dnevnem 
centru nudimo:
• dnevne aktivnosti

• družabnost
• prehrano (po želji dietno)
• dnevni počitek
• socialno in zdravstveno 

oskrbo 
• razvedrilne aktivnosti: bral-

ne in pevske urice, organi-
zirano telovadbo, filmske 
ure, družabne igre, izlete 
in sprehode, praznovanja, 
udeležbo na kulturnih pri-
reditvah Doma ob Savinji 
Celje

• izdelovanje dekoracij iz raz-
ličnih materialov

• vključevanje v skupine sta-
rejših za samopomoč.

Cena vključitve v dnevni cen-
ter  za osnovno oskrbo je 
11,29 EUR na dan.

Če vi ali vaš svojec potrebu-
jete katero od naštetih oblik 
pomoči, nas lahko vsak dan 
pokličete med 7. in 17. uro na 
telefonsko številko 03/427-95-
26 ali nas obiščete tudi oseb-
no v Centru za pomoč na 
domu, ki ima prostore v pritli-
čju Doma ob Savinji Celje na 

Jurčičevi 6 in je odprt vse dni 
v letu med 7. in 17. uro. 
Zavedamo se, da smo pred 
izzivom in nalogo, da skupaj 
razvijamo in razširjamo mode-
le pomoči družini s starejšim 
človekom, prijazne programe 
oskrbe starejših ljudi za kako-
vostno staranje ljudi v skupno-
sti. Z omogočanjem palete 
storitev na domu uporabnika, 
z vzpodbujanjem  k njihovi la-
stni aktivnosti pri skrbi za sa-
mega sebe,  ob tesnem sode-
lovanju s svojci,  z vsemi akterji 
podpore in pomoči,  si bomo 
prizadevali, da vsak uporabnik 
najde želeno obliko bivanja v 
skupnosti in soustvari svojo 
vizijo življenja v njej. Vsak člo-
vek ima ob ustrezno organizi-
ranih oblikah pomoči pravico 
do izbire življenja v domačem 
okolju.

mag. Simona Žnidarec Demšar              

Vodja Centra za pomoč na domu

Bojana Mazil Šolinc

Direktorica Doma Ob Savinji Celje

Drugi  Festival izobraževanja in zaposlovanja, ki smo ga soor-
ganizirali OOZ Celje, ZRSZ OS Celje in družba Celjski sejem d.d., 
ki se jim je v letu 2011 pridružila še RGZC, in  ga je slavnostno 
otvoril g. Štefan Grosar, predsednik UO OZS, je presegel priča-
kovanja organizatorjev, saj se je dogodka udeležilo čez 4500 lju-
di. Tako zastavljen skupni projekt je podprla tudi Služba vlade 
RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko preko Evrop-
skega socialnega sklada.
Obiskovalci so imeli na enodnevnem izobraževalno-zaposli-
tvenem dogodku možnost pridobiti informacije o nadaljnjem 

2. FIZ- Festival izobraževanja in 
zaposlovanja

izobraževanju, o kariernih in zaposlitvenih možnostih, podjetja 
pa so jim predstavila svoje kadrovske potrebe in obseg znanj, ki 
jih pričakujejo od svojih bodočih sodelavcev. Predstavilo se je 
preko 30 podjetij in izobraževalnih ustanov. Bogat spremljevalni 
program je obiskovalcem ponudil odgovore na vprašanja: kako 
postati dobra blagovna znamka, kako preveriti nove priložno-
sti, ki jih prinaša samozaposlitev, kako sestaviti osebni karierni 
načrt, informacije o perspektivnih poklicih, preveritev zaposli-
tvenih priložnosti širše regije, kako učinkovito iskati zaposlitev, 
kakšne spremembe prinaša nova zakonodaja, možnosti štipen-
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diranja iz regijske štipendijske sheme in še marsikaj zanimivega. 
Vzporedno so potekala e-svetovanja, e-Borza dela in ocenitev 
lastnih kompetenc. Zanimiva je bila tudi okrogla miza Živim od 
turizma, kjer je sodeloval kot gost manager leta 2010 in direk-
tor Term Olimia Zdravko Počivalšek. Novost je bila tokrat tudi 
multimedijska točka za brskanje po aktualnih spletnih vsebinah.
Letos je še več članov OOZ Celje, obrtnikov in podjetnikov sku-
paj z Muzejsko ulico obrtnikov pokazalo interes za sodelovanje; 
zavzeli smo tudi več prostora. Zainteresirani, predvsem osnov-
nošolci, so spoznali prednosti, slabosti in  izzive določenih pokli-
cev; potrebna znanja, tako strokovna kot poslovna in vsa druga 
za uspešno karierno pot, potrebne surovine, orodja, naprave in  
še marsikaj pomembnega za poklicno pot.. Na ogled so bili ak-
tivni prikazi poklicev klepar, krovec, voznik, pek, slaščičar, doma-
ča in umetnostna obrt, frizer, maser, kozmetični tehnik, grafični 

oblikovalec, natakar, avtoserviser, avtoklepar, suhomontažer in 
muzejska ulica obrtnikov. 
Glede na število udeležencev, pestrost  izobraževalne  ponud-
be in spremljevalnega programa, predstavitve poklicev in za-
poslitev lahko upravičeno trdimo, da je FIZ, ki je potekal  v če-
trtek, 13.1. 2011, na celjskem sejmišču, največji karierni dogodek 
v savinjski regiji 2011. Ni pa naključje, da je organiziran ravno v 
začetku januarja. Saj je to čas, ko mladostniki in starši potrebu-
jejo informacije, ki jim bodo olajšale vpis v nadaljnje izobraže-
vanje in čas, ko podjetja oblikujejo svoje kadrovske načrte. Or-
ganizatorji pa vas vabimo že sedaj na 3. Festival izobraževanja 
in zaposlovanja, ki bo potekal v četrtek, 12.1.2012, na celjskem 
sejmišču.  

Sestavila:                                                                                             

Samostojna svetovalka OOZ Celje: mag. Tatjana Štinek     

Skupščina OOZ Celje je v mesecu decembru 2010 na 1. seji v 
mandatnem obdobju 2010-2014 izvolila novo vodstvo. Predse-
dnik je Miran Gracer ter podpredsednika Viljem Šumer in Peter 
Pišek. 
Poslanci skupščine so sprejeli tudi sklep o podelitvi naziva ča-
stnega člana g. Zvonimirju Juteršku. G. Juteršek je bil eden iz-
med pobudnikov ustanovitve Obrtnega združenja Celje. Vse od 
leta 1969 je bil aktiven v organih OOZ Celje in Obrtno-podje-
tniške zbornice Slovenije pa tudi na drugih področjih. Od maja 
1993 do decembra 2002 je bil predsednik OOZ Celje. V okviru 
obrtno-podjetniškega zborničnega sistema je več let opravljal 

Novo vodstvo območne Obrtno-podjetniške 
zbornice Celje

še druge funkcije, in sicer: podpredsednik OOZ  Celje, predse-
dnik skupščine OOZ Celje, poslanec v skupščini OOZ Celje, član 
upravnega odbora OOZ Celje, poslanec OOZ Celje v skupščini 
OZS in član uprave Stanovanjske ustanove delavcev pri s.p. Celje. 
Za razvoj in boljše pogoje za obrt si je prizadeval kot član raznih 
organov v institucijah na lokalnem in širšem področju. Ničkoli-
kokrat si je nesebično vzel čas, prisluhnil težavam in potrebam 
obrtnikov ter jim pri uveljavljanju zahtev nudil vso podporo. V 
času njegovega predsedovanja OOZ Celje je bilo izpolnjenih 
mnogo nalog, ki jih je narekovala zakonodaja, kakor tudi nalog, 
ki so si jih zastavili člani zbornice sami. G. Juteršek je z dušo in 
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telesom predan obrti, zato tudi sedaj, ko je že v pokoju, še ve-
dno rad pomaga z nasveti in izkušnjami. Gre za družinsko obrt, 
saj je v podjetju bila zaposlena tudi njegova žena, danes pa tra-
dicijo nadaljujeta sin in hči, ki si prizadevata, da se poslovanje 
nemoteno in uspešno odvija. Uspešni podjetniški poti gospo-
da Juterška in udejstvovanju na ostalih področjih so botrovale 
njegove lastnosti: veselje in volja do dela, poštenost, vestnost, 
zanesljivost, zaupljivost, dobri poslovni odnosi ter spoštovanje 
do poslovnih partnerjev in državnih institucij. S svojim angaži-
ranjem na različnih področjih si je pridobil velik ugled v ožjem 
in širšem krogu, kar dokazujejo tudi podeljena priznanja. Za nje-
govo dolgoletno uspešno in požrtvovalno delo ter prispevek 
na področju razvoja obrti in podjetništva mu je skupščina OOZ 
Celje podelila naziv častnega člana OOZ Celje.
     Sekretarka OOZ Celje

Martina RečnikNa fotografiji so z leve: Miran Gracer, Martina Rečnik in Zvonimir Juteršek)

kmetijstvo
Prodaja svežega mesa – 
nova priložnost za kmetije

Izpostava Celje
Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje
Tel. : 03 490 75 84, Faks:  03 491 64 80 
E-pošta: vesna.mihalic@siol.net

Z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so poslali 
pojasnilo, da pod določenimi pogoji spada prodaja surovega  
mesa na kmetiji  v osnovno kmetijsko dejavnost in je ne prište-
vamo k dopolnilnim dejavnostim. To pomeni, da lahko kmet, ki 
redi živali,  prodaja sveže meso na kmetiji brez kakršnekoli po-
sebne registracije dejavnosti na upravni enoti. Tu gre za prodajo 
mesa na kmetiji in to končnemu potrošniku.
Prvi pogoj je, da so bile živali vzrejene na lastni kmetiji - parkljar-
ji/kopitarji/gojena divjad morajo biti v reji na kmetiji od rojstva 
ali vsaj 3 mesece pred zakolom; kunci/perutnina pa od rojstva 
ali najmanj 1 mesec pred zakolom.
Obseg prodaje surovega mesa ne sme presegati sledečih koli-
čin:
 52 GVŽ (glav velike živine) za parklarje/kopitarje/gojeno 

divjad
 77 GVŽ za kunce/perutnino( 5.500 komadov kuncev ali  pi-

ščancev)

 15.000 kg očiščenih rib

Govedo in prašiči morajo biti zaklani v odobreni klavnici. Za za-
kol  perutnine in kuncev pa si lahko na kmetiji uredite poseben 
prostor, kajti pogoji za ureditev prostora  za zakol teh živali  niso 
tako zahtevni. 
Za razsek in prodajo svežega mesa mora imeti kmetija urejen 
poseben prostor, v katerem so površine sten in tal pralne, v pro-
storu mora biti topla in mrzla voda ter ustrezne hladilne napra-
ve, ki zagotavljajo hladno verigo. Prav tako mora biti oprema, ki 
prihaja v stik s svežim mesom, čista in vzdrževana, najbolje iz 
nerjavečega materiala.
Na kmetiji boste morali zaradi dokazovanja sledljivosti mesa 
voditi tudi ustrezne evidence. V davčne namene pa vam ni po-
trebno voditi posebnih evidenc, saj se smatra prodaja svežega 
mesa kot osnovna kmetijska dejavnost, ki pa je obdavčena s 
katastrskih dohodkom.
In kaj morate storiti, preden pričnete s prodajo svežega mesa?
Kmet rejec, ki želi prodajati surovo meso, mora biti na veteri-
narski upravi registriran skladno s Pravilnikom o obratih na po-
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dročju živil živalskega izvora (Uradni list RS 51/2006 in 66/2007) 
– priloga 1. Za prodajo surovega mesa pod navedenimi pogoji 
ni potrebna priglasitev dopolnilne dejavnosti na upravni enoti, 
v kolikor bi pa želeli izdelovati in prodajati tudi mesne izdelke, 
ste si dolžni na upravni enoti registrirati dopolnilno dejavnost – 
PREDELAVA MESA.

Več informacij o ureditvi prostora, vodenju evidenc in  registra-
ciji  na veterinarski upravi lahko dobite pri kmetijski svetovalki 
Marjeti Orlčnik, tel št. 490 75 84.

 Marjeta Orlčnik, dipl. inž. agr. in hort.

Terenska kmetijska svetovalka (za področje kmečke družine 

in razvoj dopolnilnih dejavnosti)

LOKALNA AKCIJSKA 
SKUPINA
»OD POHORJA 
DO BOHORJA«

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje
Projekt sofinancira EU.

Izpostava  Slovenske Konjice
Oplotniška 1, 3210 Slovenske Konjice
Tel.: 03 759 18 55 Fax: 03 759 18 56
andreja.marguc-kavc@ce.kgzs.si

Obvestilo o izvajanju projekta 
»dodajanje vrednosti travniškim 
sadovnjakom«
Kmetijsko gozdarski zavod Celje je v letu 2010 za območje Lo-
kalne akcijske skupine (LAS) »Od Pohorja do Bohorja« prijavil iz-
vedbo projekta »Dodajanje vrednosti travniškim sadovnja-
kom«. Projekt se bo od oktobra 2010 do septembra 2011 izvajal 
na območju občin Šentjur, Slovenske Konjice, Zreče, Oplotnica, 
Vitanje, Dobrna in Dobje. Partnerji pri izvedbi projekta so lo-

kalna društva kmetic iz Šentjurja, Slovenskih Konjic, Zreč, Oplo-
tnice, Dobrne in Vitanja, Društvo podeželske mladine Šentjur, 
Šolski center Šentjur in Razvojna agencija Kozjansko.
Travniških sadovnjakov je v teh občinah zelo veliko, predsta-
vljajo značilnost podeželja in dajejo svojevrsten pečat kulturni 
krajini. S projektom želimo osvestiti lastnike travniških visoko-
debelnih sadovnjakov o njihovem pomenu pri ohranjanju oko-
lja kot tudi o pomenu sadja in sadnih izdelkov v prehrani ljudi. 
Z delavnicami predelave sadja, ki jih bo izvajal Šolski center 
Šentjur, želimo usposobiti lastnike sadovnjakov za predelavo 
sadja v sok, sadno vino, kis, žganje in suho sadje,  s kulinarični-
mi delavnicami pa želimo  povečati pestrost uporabe  sadja v 

kulinariki. Kmetijam želimo z delavnicami, s predavanji in z ek-
skurzijo predstaviti možnost razvoja novih delovnih mest na 
kmetiji z registracijo dopolnilne dejavnosti predelave sadja. 
Že v oktobru je bila ob 100-letnici Šolskega centra Šentjur po-
stavljena bogata razstava starih sort sadja in izvedeno preda-
vanje o pomenu sadja in sadnih izdelkov v prehrani.
Razvojna agencija Kozjansko bo poskrbela za nastanek vzorč-
nega travniškega sadovnjaka v vsaki od sodelujočih občin, 
v vsaki občini pa bomo izvedli tudi prikaz oživitvene rezi in 
sajenja sadnega drevja. 
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Tistim, ki že predelujejo sadje v različne izdelke npr. sok, žga-
nje, sadno vino, kis, suho sadje, kompote ali marmelade, bomo 
omogočili brezplačno oceno 120 sadnih izdelkov v okvirju 
prireditve Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju. S pomočjo 
lokalnih društev kmetic in podeželske mladine bomo zbrali 30 
starih receptov jedi iz sadja in jih izdali na CD-ju. 
Z vsemi temi aktivnosti želimo ohraniti in vzdrževati travniške 
sadovnjake na našem podeželju, s tem ohranjati značilno kul-
turno krajino, pridobiti kvalitetne lokalne izdelke iz sadja, po-
večati vključevanje sadja v vsakodnevne obroke, obenem pa 
ustvariti kakšno novo delovno mesto na podeželju.

Vabimo lastnike travniških sadovnjakov, da se udeležijo brez-
plačnih aktivnosti v okviru projekta. Več informacij dobite na 
Izpostavi Slovenske Konjice pri Andreji Marguč Kavc, telefon 
03/759-18-55.

Pripravila:

Koordinator: Andreja Marguč Kavc, univ.dipl.inž.zoot.

terenski kmetijski svetovalec I

(za področje kmečke družine in  razvoj dopolnilnih dejavnosti)

Alenka Sekirnik, univ.dipl.inž.zoot.

(za Izpostavo Slovenske Konjice)

Pomembnost zdravega okolja za čebele in druge opraševalce
Vstopili smo v spomladanski 
čas, v čas, ko se začne prebu-
jati narava, dnevi pa postajajo 
občutno daljši in toplejši. Na-
rava nas očara s paleto pisa-
nih barv cvetov, ki privablja 
tudi žuželke. V tem času cveti 
sadno drevje, ki ga oprašuje-
jo različni opraševalci. Ti so 
za opraševanje žužkocvetnih 
rastlin zelo pomembni. Le-te 
nagradijo opraševalce z me-
dičino in s cvetnim prahom, 
torej s hrano, ki jo potrebujejo 
za svoj razvoj in vsakodnevno 

delovanje. Po oploditvi rastli-
ne razvijejo semensko zasno-
vo in plodove, ki so hrana lju-
dem in živalim. 

V svetu opraševalcev ima-
jo čebele zelo pomembno 
vlogo. V primerjavi z ostalimi 
opraševalci prezimijo čebele 
v velikem številu in lahko že 
zgodaj spomladi opravijo svo-
jo opraševalno vlogo. Tako se 
jim lahko zahvalimo za bogat 
izbor sadja in zelenjave v naši 
prehrani, kakor tudi za rastlin-

sko raznovrstnost v naravi. 
Od opraševanja čebel so po 
večini odvisna sadna dreve-
sa (80 odstotkov), poljedelske 
kulture (ajda, facelija, detelja, 
oljna ogrščica, sončnica) in 
vrtnine (fižol, paradižnik, ku-
mare, buče). Kljub vsej svoji 
koristnosti pa je v današnjem 
času čebela zelo ogrožena. 
Vplivi onesnaženega okolja se 
odražajo tudi na njih.

Kaj lahko storimo za varstvo 
okolja in opraševalcev? Vsi 
lahko prispevamo svoj delež k 
varstvu okolja in opraševalcev 
z ozaveščanjem drug druge-
ga, z izobraževanjem otrok, z 
uvajanjem ekološke pridelave 
v sadjarstvu in vrtovih, z ohra-
njanjem travniških sadovnja-
kov in tudi z upoštevanjem 
načel dobre kmetijske prakse 
pri uporabi FFS. V intenzivni 
pridelavi hrane se uporabi fi-
tofarmacevtskih sredstev še ni 
mogoče izogniti. In dokler bo 
tako, bo obstajala možnost za-

strupitve čebel. Čebelarjenje 
zatorej postaja zelo zahtevna 
kmetijska dejavnost, njegovi 
rezultati pa so odvisni od šte-
vilnih dejavnikov, med kateri-
mi je sodelovanje kmeta in če-
belarja med pomembnejšimi. 
Soodvisnost je bila v preteklo-
sti premalo poudarjena, celo 
prezrta. Eni in drugi moramo 
imeti odgovornost do okolja 
in s tem do čebel. 
Zavedajmo se, da vsakršno 
izumrtje posamezne vrste 
opraševalcev in zniževanje 
številčnosti čebel in drugih 
opraševalcev lahko povzroči 
v naravi ekološko in gospo-
darsko katastrofo. Čebele so 
prvi indikator čistosti okolja in 
treba se bo zamisliti: kjer ni če-
bel, ni življenja. Zato slovenski 
čebelarji pozivamo vse, da od-
govorno ravnamo z okoljem, 
da bo le-to ostalo kar se da 
zdravo tudi zanamcem. 

Lidija Senič

vodja Javne svetovalne službe 

v čebelarstvu
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Damjan Vrečko, 
načelnik UE Celje

Upravna enota 
Celje svetuje

1. Ali lahko državljan RS registrira osebno vozilo v tujini 
in obratno ali lahko tujec registrira osebno vozilo v RS? 
Če je to možno, kakšen je postopek?
Oboje je možno pod enakimi pogoji, če gre za registracijo 
znotraj držav Evropske  unije. V primeru registracije v tako 
imenovani tretji državi (izven EU) ali če vozilo prihaja od tam, 
pa je pred registracijo potrebno izpolniti tudi obveznosti pri 
organu, ki opravlja carinsko službo. 

2. Ali je še vedno mogoče urediti voz. dovoljenje za avto-
prevoznike (certifikat) in kakšen je postopek?
Vozniki lahko pridobijo certifikat voznikovih kvalifikacij pri eni 
od pooblaščenih organizacij objavljenih na spletni strani Mini-
strstva za promet Republike Slovenije, nato pa s predložitvijo 
certifikata pri eni od upravnih enot v RS zahtevajo vpis kode 95 
v slovensko vozniško dovoljenje. 

3. Kako si 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 uprav-
ni enoti vlogo za izbris društva iz registra društev. Postopek o 
prenehanju delovanja društva po volji članov in izbrisa iz regi-
stra društev ureja 38. člen Zakona o društvih.

Vlogi za izbris društva iz registra društev  je potrebno priložiti;
- sklep najvišjega organa društva (občnega zbora ali skup-

ščine) o prenehanju društva, s katerim mora biti določeno, 
kdo je, po poravnavi vseh obveznosti,  naslednik premože-
nja in

- poročilo o razpolaganju s premoženjem društva, iz kate-
rega je razviden obseg sredstev in drugega premoženja 
društva, višina neporabljenih javnih sredstev, način njihove 
vrnitve proračunu ter način prenosa preostanka premože-
nja društva.

O sklepu o prenehanju društva mora zastopnik društva v 30 
dneh obvestiti pristojni organ (upravno enoto)  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 regi-
stra društev.

4. Zakaj še vedno ni novih osebnih izkaznic in kdaj bodo?
Obstoječe osebne izkaznice uporabljamo od leta 1998. Kdaj 
jih bodo nadomestile nove pa je v pristojnosti Ministrstva za 
notranje zadeve RS. 
5. Kaj je potrebno za sklenitev zakonske zveze slovenskega dr-
žavljana s tujcem v tujini  in obratno?
Katere dokumente potrebuje državljan RS v tujini za sklenitev 
zakonske zveze, izve v državi, kjer namerava skleniti zakonsko 
zvezo. 

6. Katere dokumente je potrebno predložiti za poroko s 
tujcem v RS?
Tujec, ki želi skleniti zakonsko zvezo v Republiki Sloveniji, mora 
matičnemu uradu na upravni enoti predložiti naslednje doku-
mente:
-   izpisek iz rojstne matične knjige na mednarodnem obrazcu 

ali navaden izpisek, ki mora biti potrjen z apostilli,
-   samski list, potrjen z apostilli, samo za države, kjer priznavajo 

poligamijo; za državljane evropskih držav, ZDA, Kanade in 
Avstralije takšno potrdilo ni potrebno,

-   potrdilo, da v državi, katere državljan(ka)je zaročenec(ka), ni 
zadržkov za sklenitev zakonske zveze, potrjen z apostilli na 
pristojnem sodišču te države,

-   veljavni potni list, 
-   dokumenti morajo biti prevedeni v slovenski jezik in opre-

mljeni z žigom sodnega prevajalca (razen izpiskov izdanih 
po dunajski in pariški konvenciji in potnega lista),

-    dokumenti ne smejo biti starejši od šestih mesecev razen 
iz držav, kjer izdajajo rojstne liste samo enkrat- ob rojstvu.

Za države, ki niso podpisnice nobene konvencije (dunajske, 
pariške ali haaške) pa morajo tujci dokumente potrditi v skla-
du z mednarodnimi predpisi. To je pri  zunanjem ministrstvu 
države izdajateljice dokumenta in slovenskega  konzulata v 
tretji državi, ki je akreditiran za to državo. Če konzulata ni, pa 
na slovenskem zunanjem ministrstvu.   
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Ob prijavi je potrebno navesti podatke o pričah  (priimek, ime, 
bivališče in rojstne podatke). 

7. Kakšni so pogoji za pridobitev slovenskega državljan-
stva, če sem poročena s slovenskim državljanom?
Polnoletne osebe, ki so poročene s slovenskim državljanom 
najmanj tri leta in  dejansko živijo v Republiki Sloveniji nepreki-
njeno vsaj eno leto pred vložitvijo prošnje ter imajo urejen sta-
tus tujca, lahko zaprosijo za sprejem v slovensko državljanstvo 
po 3. odstavku 12. člena Zakona o državljanstvu Republike Slo-
venije, ki določa naslednje pogoje:
• da je oseba dopolnila 18 let,
• da ima odpust iz dosedanjega državljanstva ali da izkaže, 

da ga bo dobila, če bo sprejeta v državljanstvo Republike 
Slovenije,

• da ima zagotovljena sredstva, ki njej in osebam, ki jih mora 
preživljati, zagotavljajo materialno in socialno varnost,

• da obvlada slovenski jezik za potrebe vsakdanjega spora-
zumevanja, kar dokaže s spričevalom o uspešno opravlje-
nem izpitu iz znanja slovenščine na osnovni ravni,

• da ni bila pravnomočno obsojena na nepogojno zaporno 
kazen daljšo od treh mesecev, ali da ji ni bila izrečena po-
gojna obsodba na zaporno kazen s preizkusno dobo daljšo 
od enega leta,

• da ji ni bila izrečena prepoved prebivanja v Republiki Slove-
niji,

• da njen sprejem v državljanstvo Republike Slovenije ne 
predstavlja nevarnosti za javni red, varnost ali obrambo dr-
žave,

• da ima poravnane davčne obveznosti,
• da s prisego zagotovi spoštovanje svobodnega demokra-

tičnega ustavnega reda, ki je utemeljen v Ustavi Republike 
Slovenije.

8. Kakšen je postopek za izdajo dovoljenja za začasno bi-
vanje tujemu športniku, ki ga registrira slovenski klub?
Tujcu, športniku, ki ga registrira slovenski klub in želi prebivati v 
Republiki Sloveniji, se lahko izda dovoljenje za prebivanje iz ra-
zloga zaposlitve ali dela. Tujec mora imeti delovno dovoljenje 
oziroma drugo potrebno dovoljenje po zakonu, ki ureja zapo-
slovanje in delo tujcev,  veljavno potno listino, katere veljavnost 
je najmanj tri mesece daljša od nameravanega prebivanja v 
Republiki Sloveniji, ustrezno zdravstveno zavarovanje in zado-
stna sredstva za preživljanje v času prebivanja v državi. Prošnjo 
za izdajo dovoljenja za prebivanje zaradi zaposlitve ali dela 
lahko vloži tujec ali njegov delodajalec. Tujec mora prošnjo 

za izdajo dovoljenja za prvo prebivanje vložiti pri diplomatsko 
konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini, de-
lodajalec pa lahko prošnjo vloži pri diplomatsko konzularnem 
predstavništvu Republike Slovenije v tujini ali pri pristojnem 
organu v Republiki Sloveniji. Če ima tujec osebno delovno do-
voljenje za opravljanje samostojne poklicne dejavnosti kot po-
klicni športnik, torej opravlja samostojno poklicno dejavnost, 
mora prošnjo za izdajo dovoljenja za prvo prebivanje vložiti pri 
diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Sloveni-
je v tujini. Dovoljenje za prvo prebivanje v Republiki Sloveniji 
se tujcu izda za čas, za katerega velja delovno oziroma ustre-
zno dovoljenje, vendar ne dlje od enega leta. Dovoljenje za 
prvo prebivanje v Republiki Sloveniji mora pridobiti tujec pred 
svojim vstopom v državo, če ni z zakonom drugače določeno. 
Dovoljenje za prebivanje se vroči osebno tujcu, za katerega se 
izda oziroma njegovemu zakonitemu zastopniku .   

9. Kaj potrebuje delodajalec, da lahko zaposli tujca oz. 
kje se postopek začne?
Delodajalec si mora najprej na Zavodu Republike Slovenije za 
zaposlovanje pridobiti delovno dovoljenje.

10. Kdo je upravičen do doživljenjske mesečne rente po 
novi (vojni) zakonodaji? 
Z dopolnjenim 16. členom Zakona o žrtvah vojnega nasilja, 
ki velja od 3. 10.2009, uporablja pa se od 1. januarja 2010, 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 s 5. členom 
novele navedenega  zakona upravičeni do mesečne rente v 
enakem mesečnem znesku kot izgnanci in interniranci, torej v 
višini 2,07 EUR (Ur.l.RS, št. 56/2010) za vsak mesec prisilne mo-
bilizacije oziroma vojnega nasilja. 
Glede na to, da je status žrtve vojnega oziroma - status pri-
silnega mobiliziranca strankam praviloma že priznan z revi-
zijsko potrjeno odločbo pristojne 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 žr-
tve vojnega nasilja ter opredelitvi obdobja kot podlage za pri-
znanje pokojninske dobe,  vendar ne dlje kot do 31.12.1945, ne 
glede na to, da se je oseba vrnila v domovino po tem datumu. 
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Za polni mesec se šteje, če je nasilje trajalo več kot petnajst 
dni. 
Glede na to, da so se številni prisilni mobiliziranci vračali v do-
movino tudi v letih 1946, 1947 ali še kasneje ter jim je v revizij-
sko potrjenih odločbah o priznanju statusa žrtve vojnega nasi-
lja ter pri opredelitvi obdobja prisilne mobilizacije kot podlage 
za priznanje pokojninske dobe navedeno obdobje opredelje-
no kot podlaga za priznanje pokojninske dobe, se bo pri od-
meri doživljenjske mesečne rente upošteval 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. 

11. Kakšne pravice (še) pritičejo osebam s statusom prisil-
nega mobiliziranca?
Prisilni mobiliziranci imajo po zakonu o žrtvah vojnega nasilja  
naslednje pravice:
• plačilo zdravstvenih storitev v višini razlike do polne vre-

dnosti storitev, zagotovljenih v okviru obveznega zavarova-
nja (dodatno zdravstveno zavarovanje),

• zdraviliško in klimatsko zdravljenje , kadar je potrebno za 
nadaljevanje zdravljenja bolezni, ki so predpisane kot indi-
kacije za to zdravljenje,

• pokojninsko dobo v dejanskem trajanju prisilnega dejanja, 
do povratka v domovino,

• pravico do povrnitve vojne odškodnine za vsak mesec pri-
silnega ukrepa po revizijsko potrjeni odločbi o statusu prisil-
nega mobiliziranca in   po posebnem zakonu (v pristojnosti 
SOD – Slovenska odškodninska družba),

• doživljenska mesečna renta kot oblika delnega materialne-
ga zadoščenja žrtvi vojnega nasilja , za vsak mesec nasilja v 
višini 2,06 €, 

• povračilo potnih stroškov pri uveljavljanju pravice do zdra-
viliškega in klimatskega zdravljenja.

Pravico do varstva po Zakonu o žrtvah vojnega nasilja ima žr-
tev vojnega nasilja, ko dopolni 50 let starosti ali je pri njej 
nastala trajna popolna izguba delovne zmožnosti.

12. Kje lahko pridobim potrdilo o premoženjskem stanju? 
Naj bi ga izdajale upravne enote. Kaj storim, če nimam v 
lasti nobenega premoženja?
Potrdila o premoženjskem stanju izdaja pristojni davčni urad, 
pri katerem je posameznik vpisan v davčni register. Upravna 
enota torej teh potrdil ne izdaja.

13. Kakšen je postopek pridobitve uporabnega dovolje-
nja za objekt zgrajen pred l. 1967?

Po 197. čl. Zakona o graditvi objektov se šteje, da imajo upo-
rabno dovoljenje po tem zakonu med drugim tudi vse stav-
be, ki so bile zgrajene pred 31. decembrom 1967, in poslovni 
prostori v njih, ki so z dnem uveljavitve tega zakona (1. 1. 2003) 
v uporabi, če se jim namembnost po navedenem datumu ni 
bistveno spremenila in so zemljišča, na katerih so zgrajene, z 
dnem uveljavitve tega zakona na predpisan način evidentira-
na v zemljiškem katastru. Upravni organ lahko v takšnem pri-
meru izda na zahtevo lastnika objekta potrdilo, da ima takšen 
objekt uporabno dovoljenje po samem zakonu, če so takšni 
zahtevi priložena dokazila, iz katerih izhaja, da so izpolnjeni 
že navedeni pogoji. Lahko bi torej rekli, da navedeno potrdilo 
nadomešča uporabno dovoljenje in predstavlja legalizacijo 
takšnega objekta.
K zahtevi za izdajo potrdila, da ima objekt uporabno dovolje-
nje po samem zakonu, je treba predložiti ustrezna dokazila, 
med katera štejejo, poleg potrdil in drugih listin, ki jih izdaja-
jo pristojni državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci 
javnih pooblastil, tudi izjave izvedencev, prič in ogledi objek-
tov v skladu s predpisi, ki urejajo splošni upravni postopek. 

14. V katerih primerih se lahko izvede upravni postopek 
za ustanovitev prisilne služnosti?
Prisilno služnost je dopustno ustanoviti,  pravna podlaga za 
ustanovitev pa je določba 110. čl. Zakona o urejanju prostora. 
Pri tem je potrebno upoštevati, da se lahko ustanovi trajna ali 
začasna  služnost v javno korist oz. se nepremičnina obremeni 
s trajno ali začasno služnostjo v javno korist samo pod določe-
nimi pogoji, bistveno pa je, da mora biti javna korist izkazana, 
to je v primerih, ko je to nujno potrebno za postavitev omre-
žij in objektov gospodarske javne infrastrukture in za njihovo 
nemoteno delovanje. Upravičenec mora v postopku izkaza-
ti, da ni uspel z lastnikom  nepremičnine skleniti pogodbe o 
ustanovitvi služnosti. Pristojnost za odločanje in ugotavljanje 
dopustnosti ustanovitve služnosti v javno korist je smiselno 
enako urejena kot v razlastitvenem postopku, za odločanje pa 
je pristojna na prvi stopnji upravna enota.

15. Kako je z legalizacijo vaških vodovodov, ko se priklju-
čijo na vodovodno omrežje?
Pred priključitvijo vaških vodovodov na javno vodovodno 
omrežje, ki je zgrajeno na podlagi gradbenega dovoljenja, se 
ti lahko legalizirajo z gradbenim dovoljenjem, ki ga izda pri-
stojna upravna enota. Zahtevi za izdajo gradbenega dovo-
ljenja za legalizacijo mora biti priloženo: najmanj dva izvoda 
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, druge listine, 
če tako določa zakon in dokazilo o pravici graditi, če ta še ni 



št. 49 / 201122

UPRAVNA ENOTA CELJE SVETUJE

vpisana v zemljiško knjigo. Glede projekta za pridobitev grad-
benega dovoljenja za že zgrajen objekta določa Pravilnik o 
projektni dokumentaciji, da se namesto risb izdelajo posnetki 
obstoječega stanja.  

16. Obstoječe skladišče bi rad preuredil v gostinski objekt 
visokega razreda. Kakšen je postopek in kaj potrebujem?
Za preureditev obstoječega skladišča v gostinski objekt potre-
bujete gradbeno dovoljenje za spremembo namembnosti. Na 
pristojni upravni enoti vložite zahtevo za izdajo gradbenega 
dovoljenja, ki ji mora biti priloženo: najmanj dva izvoda projek-
ta za pridobitev gradbenega dovoljenja, druge listine, če tako 
določa zakon in dokazilo o pravici graditi, če ta še ni vpisana v 
zemljiško knjigo. Priporočamo vam, da na pristojni občini naj-
prej preverite, če je takšna sprememba namembnosti skladna 
s prostorskim aktom, ki velja za področje, kjer stoji predmetna 
nepremičnina.

17. Rad  bi postavil nadstrešek 6 x 5 m2 ter pomožni objekt 
kot letno kuhinjo cca 40 m2 k obstoječi stanovanjski hiši. 
Ali potrebujem v navedenih primerih dovoljenje in ka-
kšen je postopek ter dokumentacija, ki jo potrebujem?
Iz vprašanja ni natančno razvidno ali želite postaviti nadstre-
šnico in letno kuhinjo kot skupen objekt, ali vsakega kot samo-
stojni objekt. 
Po Uredbi o vrstah objektov glede na zahtevnost, spada nad-

strešnica med enostavne objekte – objekte za lastne potre-
be, za katere ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja, če je 
to streha pred vhodom v objekt, namenjena zaščiti osebnih 
motornih vozil in koles, zbirnih mest za komunalne odpadke 
in podobno, če je njegova površina največ 30 m2 in višina naj-
višje točke največ 3,5 m, merjeno od najnižje točke objekta. 
Takšen objekt je lahko zgrajen le na zemljiški parceli, ki pripada 
stavbi in je lahko priključen le na obstoječe priključke gospo-
darske javne infrastrukture. Gradnja takšnega objekta ne sme 
biti v nasprotju s prostorskimi akti, zato priporočamo, da na 
pristojni občini najprej preverite, če je gradnja takšnega objek-
ta sploh mogoča. Če leži zemljišče, na katerem bi radi zgradili 
takšen objekt na varovanem območju ali v varovalnem pasu, 
si morate pred začetkom gradnje pridobiti pisno soglasje pri-
stojnega organa oziroma službe. 
Objekt kot letna kuhinja s tlorisno površino 40 m2 ali skupen 
objekt (letna kuhinja in nadstrešnica) pa predstavlja po na-
vedeni uredbi manj zahteven objekt, za katerega si morate 
pridobiti gradbeno dovoljenje. Predlagamo, da na pristojni 
občini najprej preverite, če je nameravana gradnja skladna s 
prostorskim aktom, ki velja za področje predvidene gradnje. 
Sicer pa zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja vložite na 
pristojni upravni enoti in ji priložite najmanj dva izvoda projek-
ta za pridobitev gradbenega dovoljenja, druge listine, če tako 
določa zakon, in dokazilo o pravici graditi, če ta še ni vpisana 
v zemljiško knjigo.

Zadovoljstvo strank s krajevnimi 
uradi Upravne enote Celje
Pred pol leta sem opravila 
raziskavo zadovoljstva strank 
krajevnih uradov (v nadaljeva-
nju KU) Upravne enote Celje v 
sklopu diplomske naloge na 
Fakulteti za upravo.  Uporabila 
sem metodo anketiranja. Za 
podlago sem vzela vprašalnik 
za ugotavljanje zadovoljstva 
strank s spletne strani Ministr-
stva za javno upravo in le-tega 
dopolnila na način, ki je bil pri-
meren KU. V vsakem KU sem 
razdelila enako število anket, 
da sem lahko rezultate tudi 

primerjala. Vse organizacije 
stremijo k čim večjemu zago-
tavljanju zadovoljstva strank, 
zato se vse vrti okoli ugota-
vljanja ravni zadovoljstva in is-
kanja načinov za zvišanje ravni 
zadovoljstva strank. Zadovolj-
stvo strank se ugotavlja samo 
na upravnih enotah, na njiho-
vih izpostavah, na KU pa ne. 
Predmet raziskovanja sta zato 
bila KU Upravne enote Celje, 
in sicer Krajevni urad Dobrna 
(v nadaljevanju KU Dobrna) in 
Krajevni urad Vojnik (v nada-

ljevanju KU Vojnik). KU Dobrna 
in KU Vojnik sta organizacijsko 
vključena v Oddelek za uprav-
no notranje zadeve. Imata 
naslednje naloge: sprejemata 
vloge za osebno izkaznico, 
potno listino in vozniško do-
voljenje, vloge za vpis spre-
membe naslova v potnem 
listu, naznanitve pogrešanja 
osebne izkaznice ali potne li-
stine ter vloge za izdajo potr-
dila o državljanstvu Republike 
Slovenije, posredujeta podat-
ke iz evidenc o državljanstvu 
ter podatke iz matičnega regi-
stra, sprejemata izjave o spre-
membi priimka ter izjave o iz-

biri priimka za pravni promet, 
izdajata potrdila iz matičnega 
registra ter potrdila, da ni za-
držkov za sklenitev zakonske 
zveze, sprejemata prijave stal-
nega prebivališča ter prijave 
potovanj v tujino nad tri me-
sece in vrnitve iz tujine, izdaja-
ta potrdila iz registra stalnega 
prebivalstva, posredujeta po-
datke iz registra stalnega pre-
bivalstva, sprejemata prijave 
začasnega prebivališča, potr-
jujeta podpore volivcev, vodi-
ta evidenco gospodinjstev in 
izdajata potrdila iz te eviden-
ce. (O upravni enoti, naloge in 
cilji, krajevni uradi, 2010).
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Zadovoljstvo strank s Krajevnim 
uradom Dobrna
KU Dobrna je odprt samo ob 
četrtkih od 8. do 12. ure in od 
13. do 15. ure (O upravni eno-
ti, uradne ure, 2010). Izsledki 
raziskave so pokazali, da 58 % 
anketirancev zadeve ureja na 
KU Dobrna, preostali pa na 
Upravni enoti Celje. 
Anketiranci so z 56 % odgo-
vorili, da so z uradnimi ura-
mi zadovoljni. Najpogostejši 
odgovor anketirancev, ki so 
bili nezadovoljni z uradnimi 
urami, je bil razlog čas v dne-
vu, saj je KU odprt samo ob 
četrtkih, tako da tisti, ki delajo 
dopoldan, ne morejo pravo-
časno priti do KU. Kar nekaj pa 
jih je bilo nezadovoljnih tudi z 
dnevom v tednu, saj je odprt 
samo enkrat tedensko. Kar 90 
% anketirancev je odgovorilo, 
da urejajo zadeve na KU 1–5 
krat na leto. Na vprašanje o 
tem, če stranke vedo, kaj vse 
lahko urejajo na KU, je 74 % 
anketiranih pritrdilo. Najbolj 
pogosta storitev je sprejem 
vlog za izdajo osebnih izka-
znic in potnih listin. Glede na 
oceno storitve je bila najbolj-
še ocenjena storitev sprejem 
vlog za izdajo osebnih izkaznic 
in potnih listin z oceno 4,29 na 
lestvici od 1 do 5). Anketiran-
ci so ocenjevali tudi sestavine 
kakovosti, in sicer njihova pri-
čakovanja pred prihodom na 
KU. Na voljo so imeli ocene od 
1 do 5. 
Med najbolj pričakovanimi 
sestavinami je znanje zaposle-

nih, ki izvajajo storitve z oce-
no 4,34. Anketiranci so ocenili 
tudi dejansko stanje, torej ka-
kšno je bilo stanje, ko so prišli 
na KU Dobrna. 
Najboljši oceni (3,98) sta pre-
jeli sestavina kakovosti – za-
posleni vzbujajo zaupanje 
pri strankah in ocena 3,9 za 
znanje zaposlenih, ki izvajajo 
storitve. Pri vprašanju o času 
čakanja pred pisarno je kar 42 
% anketirancev odgovorilo, da 
so čakali do 5 minut. 
Najpogostejši vzrok čakanja 
anketirancev je razgovor za-
poslenega po telefonu. Stran-
ke največ informacij v zvezi z 
reševanjem zadev dobijo na 
internetu. Anketiranci so oce-
njevali tudi lastnosti zaposle-
nih, kjer so zopet ocenili pri-
čakovanja in dejansko stanje. 
Stranke z najvišjo oceno 4,44 
pričakujejo, da je zaposleni 
urejen. Stranke pričakujejo od 
zaposlenih zelo veliko. Anke-
tiranci so pri tem vprašanju 
ocenili tudi dejansko stanje. 
Najboljše dejansko stanje je 
dosegla urejenost zaposlene-
ga, z oceno 4,38. Stranke so 
imele pri zadnjem vprašanju 
možnost napisati svoja mne-
nja in predloge za izboljšanje. 
Predlogi strank so: prilagojen 
delovnik za vse ljudi (večkrat 
tedensko, dlje kot do 15. ure), 
obveščanje ljudi o tem, kaj vse 
lahko urejajo na krajevnem 
uradu, ipd. (povzeto po: Oprč-
kal, 2010).

Zadovoljstvo strank s Krajevnim 
uradom Vojnik
KU Vojnik je odprt ob pone-
deljkih in torkih od 8. do 12. 
ure in od 13. do 15. ure, ob sre-
dah od 8. do 12. in od 13. do 
17. ure, ob petkih pa od 8. do 
13. ure (O upravni enoti, ura-
dne ure, 2010). Izsledki razi-
skave so pokazali, da 66 % an-
ketirancev zadeve ureja na KU 
Vojnik, preostali pa zadeve raje 
urejajo na Upravni enoti Celje. 
Anketiranci so z 58 % odgo-
vorili, da so z uradnimi urami 
KU zadovoljni. Najpogostejši 
vzrok nezadovoljstva je čas v 
dnevu, nekaj pa jih je bilo ne-
zadovoljnih tudi z dnevom v 
tednu. Kar 84 % anketirancev 
je odgovorilo, da urejajo zade-
ve na KU Vojnik od 1 do 5-krat 
na leto. Na vprašanje o tem, 
če stranke vedo, kaj vse lahko 
urejajo na KU, je 60 % anketi-
ranih pritrdilo. Najbolj pogo-
sta storitev je sprejem vlog za 
izdajo osebnih izkaznic in po-
tnih listin. Glede na oceno sto-
ritve je bila najboljše ocenjena 
storitev sprejem vlog za izdajo 
osebnih izkaznic in potnih li-
stin z oceno 4,23 (maksimum 
je 5). Anketiranci so ocenjevali 
sestavine kakovosti, in sicer 
njihova pričakovanja, torej kaj 
pričakujejo preden pridejo na 
KU. Na voljo so imeli ocene od 
1 do 5. Med najbolj pričako-
vanimi sestavinami je znanje 
zaposlenih, ki izvajajo storitve 
z oceno 4,1. Anketiranci so 
ocenjevali tudi dejansko sta-
nje, torej kakšno je bilo stanje, 
ko so prišli na KU. Najboljšo 
oceno (4,02) je prejelo znanje 
zaposlenih, ki izvajajo storitve, 
sledi ocena 3,98 za to, da za-

posleni vzbujajo zaupanje pri 
strankah. Stranke veliko priča-
kujejo, vendar je potem de-
jansko stanje slabše ocenjeno, 
torej niso najbolj zadovoljne, 
saj dejansko stanje ni preseglo 
pričakovanj. Pričakovanja sta 
presegli 2 sestavini kakovosti, 
in sicer pripravljenost poma-
gati uporabniku in to, da za-
posleni vzbujajo zaupanje pri 
strankah. Pri vprašanju o času 
čakanja pred pisarno je kar 
32% anketirancev odgovorilo, 
da so bili takoj na vrsti. Najpo-
gostejši vzrok čakanja je vrsta 
ljudi. Stranke dobijo informa-
cije o tem, kaj potrebujejo v 
zvezi z reševanjem njihove za-
deve, največkrat od prijateljev. 
Anketiranci so ocenjevali tudi 
lastnosti zaposlenih, in sicer so 
ocenjevali pričakovanja. Stran-
ke z najvišjo oceno 4,12 priča-
kujejo, da je zaposlen prijazen. 
Anketiranci so pri tem vpraša-
nju ocenili tudi dejansko sta-
nje. Najboljše dejansko stanje 
je zasegla prijaznost zaposle-
nega (4,12). Stranke so bile pri 
2 lastnostih zelo zadovoljne, 
saj je dejansko stanje pri prija-
znosti in pozornosti preseglo 
pričakovanja. Stranke so tudi 
imele možnost napisati svoja 
mnenja in predloge za izbolj-
šanje. Najpogostejši predlogi 
so bili: podaljšan čas uradnih 
ur, večja informiranost o sto-
ritvah urada, večja ponudba 
storitev, osebno svetovanje, 
kakšna pijača v čakalnici, do-
stava na dom, več brezplačnih 
storitev (povzeto po: Oprčkal, 
2010).

Tamara Oprčkal
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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 2011 (Uradni list 
RS, št. 105/10) 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 2011

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev 
iz proračuna Občine Dobrna v skupni višini               32.000,00 EUR v letu 2011 
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:

1) naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji v 
Občini Dobrna,

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

3) naložbe opravljanje storitev in trženje proizvodov in storitev 
s kmetij na območju Občine Dobrna, 

4) zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu in

5) 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 če pomoč 
pomeni spodbudo za izvedbo projekta oziroma je za prosilca nujno 
potrebna.

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

DOKUMENTACIJA 

UKREP ŠT. 1: Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji 
Višina razpisanih sredstev zanaša 7.000,00  EUR

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

in prijavnega obrazca,
•	 upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje 

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

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

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

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

•	 investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev,
•	 sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je za isti namen, kot ga 

navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem ukrepu, že prejel 
javna sredstva RS ali sredstva EU,

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

Upravičeni stroški:
Računi in dokazila o plačilu računov za izvedene aktivnosti so lahko 
datirani od 1.1.2011 do predložitve zahtevka za izplačilo, najkasneje 
do 30.10.2011, računov z datumom po 30.10.2011 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 
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predložena v skladu z zahtevami tega razpisa in prijavnega 
obrazca za posamezno pomoč,

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

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

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

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

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

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

lastništvu zemljišča, na katerem se bo izvajala investicija.

UKREP ŠT. 2: Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno 
proizvodnjo 
Višina razpisanih sredstev zanaša 13.050,00 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 30.10.2011, komisija ne bo upoštevala. 

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 ekstenzivnih trajnih nasadov: nakup 
sadik.

d) Postavitev rastlinjakov:  nakup rastlinjaka in postavitev 
rastlinjaka.

e) Postavitve 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 
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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;
•	 obrazec D lastnika zemljišč za neposredna plačila za leto 2011 

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 7.000,00 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 1.1.2011 do predložitve zahtevka za izplačilo, najkasneje 
do 30.10.2011, računov z datumom po 30.10.2011 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 proizvodov na kmetijah ali 
izven kmetij,

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.
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 2011 

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 informacijsko-
promocijskih programov društev kontinuirano in ni le enkratna 
aktivnost, so upravičeni stroški od 1.1.2011 do 30.10.2011. 
Računov z datumom pred podpisom pogodbe, razen za izvajanje 
kontinuiranih izobraževalnih ali informacijsko-promocijskih 
programov društev, ko veljajo stroški od 1.1.2011, kot tudi 
računov z datumom po 30.10.2011 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 
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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,
•	 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 na razpoložljiva sredstva  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 bit dostopna vsem upravičencem na ustreznem 
območju,

•	 če so izvajalci ali organizatorji nudenja tehnične pomoči 
v kmetijstvu nevladne organizacije, članstvo v teh 
organizacijah 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 kateremkoli 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 30.10.2011, komisija ne bo upoštevala. 

a) Priprava dokumentacije za rekonstrukcijo ali obnovo 
oziroma sanacijo objekta 

•	 izdelave posnetka stanja, 
•	 arhitekturni in statičnega 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 in razpoložljiva sredstva ter 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.

Kolikor bo za posamezen ukrep prispelo manjše število vlog, kot je 
razpisanih sredstev, se prosta sredstva lahko prerazporedijo na drug 
ukrep znotraj okvira javnega razpisa.

5. NADZOR IN SANKCIJE

Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva in podeželja v Občini Dobrna spremlja in preverja Nadzorni 
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odbor Občine Dobrna ter druge za nadzor financ pristojne institucije.
V primeru nenamensko porabljenih sredstev, pridobljenih po 
Pravilniku o dodeljevanju državnih pomoči v Občini Dobrna, 
mora prejemnik sredstev vrniti v celoti s pripadajočimi priznanimi 
obrestnimi merami, ki jih določa Pravilnik o priznani obrestni meri 
(Uradni list RS, št. 141/2006, 52/2007). 

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

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave 
javnega razpisa do izteka prijavnega roka, in sicer v sprejemni 
pisarni Občine Dobrna, dostopna pa je tudi na spletni strani Občine 
Dobrna (www.dobrna.si) pod rubriko občina in javni razpisi. Dodatne 
informacije lahko dobite na tel. 03 780 10 57 (Zdenka Kumer) po 
elektronski pošti na naslov: zdenka.kumer@dobrna.si.
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: 04.05.2011. Vloge, ki jih ne bo vložila 
upravičena oseba ali vloge, ki ne bodo pravočasne, bodo izločene iz 
nadaljnjega postopka.

Prosilec zaprosi za pomoč na vlogi (obrazcu), ki jo lahko dobi v času 
uradnih ur v tajništvu Občine Dobrna, Dobrna 19, Dobrna ter na 
spletni strani Občine Dobrna, http://www.dobrna.si/, pod rubriko 
občina in javni razpisi. 

Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti, skupaj z zahtevano 
dokumentacijo, v tajništvo Občine Dobrna, Dobrna 19, Dobrna, 
ali pa se pošljejo po pošti na naslov: Občina Dobrna, Dobrna 19, 
3204 Dobrna, v kuvertah, opremljenih z naslovom pošiljatelja in 
označene z oznako: »NE ODPIRAJ – RAZPIS KMETIJSTVO 2011- 
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, 110/02-ZDT-B, 127/06-
ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10-ZUKN, 107/10), Odloka o 
proračunu Občine Dobrna za leto 2011 (Ur. l., št. 105/10), objavlja

JAV N I  R A Z PI S 
z a  d o d e l i t ev  s r e d s t ev,  k i  n i s o  d r ž av n a  p o m o č  n a 
p o d r o č j u  k m e t i j s t v a  v  O b č i n i  D o b r n a  v  l e t u  2 011

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dela neprofitnih aktivnosti 
in materialnih stroškov društev s področja kmetijstva v Občini 
Dobrna za leto 2011, ki ne predstavljajo državno pomoč, delujejo na 
področju kmetijstva ter njihov cilj z ustanovitvijo in delovanjem ni 
pridobivanje dobička. 

2. OKVIRNA VREDNOST SREDSTEV

Za izvajanje razpisanih programov so v proračunu Občine Dobrna 
za leto 2011 predvidena sredstva v višini 2.500,00 EUR. Sredstva 
morajo biti porabljena do 31.12.2011.

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, 
– dotacijo za namene, ki so sestavni del te vloge, niso in ne bodo 

prejela iz državnih ali mednarodnih virov,
– njihov namen in cilj z ustanovitvijo ni pridobivanje 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 2011 kakorkoli že financiran iz proračuna 
Občine Dobrna, niso upravičeni do sredstev po tem razpisu.

4. MERILA IN KRITERIJI

Pri izboru neprofitnih aktivnosti za sofinanciranje se upoštevajo 
naslednja merila in kriteriji:

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

ORGANIZACIJA PRIREDITVE ali PROJEKTA

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

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

sodelovanje z drugimi sorodnimi organizacijami do 5 točk

OMEJITVE
Pomoč se ne dodeli: 
Za izobraževanja in usposabljanja, za svetovalne storitve, organizacije 

JAVNI RAZPISI
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forumov, tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja na tekmovanjih, 
za publikacije in spletišča ter stroške nadomeščanja kmeta, 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 razpisi. Dodatne 
informacije lahko dobite na telefonu 03 780 10 57 (Zdenka Kumer) po 
elektronski pošti na naslov: zdenka.kumer@dobrna.si
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.
 

7. ROK IN NAČIN PRIJAVE NA RAZPIS

Rok za dostavo vloge je: 04.05.2011. Vloge, ki jih ne bo vložila 
upravičena oseba ali vloge, ki ne bodo pravočasne, bodo izločene iz 
nadaljnjega postopka.
Prosilec zaprosi za pomoč na vlogi (obrazcu), ki jo lahko dobi v 
času uradnih ur v tajništvu Občine Dobrna, Dobrna 19, Dobrna ter 
na spletni strani Občine Dobrna, http://www.dobrna.si/, pod rubriko 
občina in javni razpisi. 
Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti, skupaj z zahtevano 
dokumentacijo, v tajništvo Občine Dobrna, Dobrna 19, Dobrna, ali 
pa se pošljejo po pošti na naslov: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 
Dobrna, v kuvertah opremljenih z naslovom pošiljatelja in označene 
z oznako: »NE ODPIRAJ – RAZPIS KMETIJSTVO 2011- 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

Na podlagi Odloka o Proračunu Občine Dobrna za leto 2011 (Uradni 
list RS, št. 105/2010), 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, Sektor za nadzor nad državnimi pomočmi številka.: 
M001-1358570-2010, v povezavi s podaljšanjem mnenja štev.: 441-
10/2011-2, z dne 16.02.2011, Občina Dobrna objavlja naslednji

JAVNI  RAZPIS
za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega 

gospodarstva in obrti
v Občini Dobrna v letu 2011

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, znaša 6.000 €.

II. Nameni, ukrepi in pogoji

Finančna sredstva se namenijo za:

1. Sofinanciranje posameznih ukrepov v obliki dotacij
Skupna višina finančnih sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi 
tega razpisa v obliki dotacij, je skupaj 6.000 €. Davek ni upravičen 
strošek.

a)  Spodbujanje začetih investicij:
-      stroški materialnih investicij: zemljišča, zgradbe, oprema, 

stroji,  do 50 % upravičenih stroškov pridobitve oz. največ 492 €. 
Davek ni upravičen strošek.

- Pridobitev ali podaljšanje standarda kakovosti, ki je priznan 
v tujini, do 45 % upravičenih stroškov pridobitve oz. največ 492 
€. Davek ni upravičen strošek.

- Stroški nakupa in pridobitev patentov, licenc izumov, 
tehničnih izboljšav, nepatentiranega tehničnega znanja 
in blagovnih znamk: do 50% upravičenih stroškov oz. do 
maksimalne višine 492 €. Davek ni upravičen strošek.

- Stroški izdelave projektne dokumentacije in stroški 
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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. Davek ni upravičen 
strošek.

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 01.01.2011 do 31.12.2011.  Upravičenci so do 
sredstev upravičeni samo enkrat, to pomeni, da upravičenci iz 
preteklih let ne morejo ponovno pridobiti sredstev iz naslova 
tega ukrepa. Davek ni upravičen strošek.

c) Odpiranje novih delovnih mest:
Sredstva za pospeševanje odpiranja novih delovnih mest se namenijo 
kot nepovratna finančna pomoč (subvencija) za kritje dela stroškov 
plače zaposlitve in predstavljajo upravičene stroške za:

- samozaposlitevosebe,
-  zaposlitev osebe za nedoločen čas, če ima taka zaposlitev za 

posledico neto povečanje delovnih mest, do maksimalne višine 
984 €. Davek ni upravičen strošek.

III. Upravičenci

Sredstva za razvoj lahko pridobijo fizične in pravne osebe, ki:
-	 imajo  sedež ali enoto na območju  Občine Dobrna in
-	 da poteka investicija na območju Občine Dobrna, in sicer:
-  samostojni podjetniki in gospodarske družbe, pri čemer se 

smiselno uporabljajo pravila za majhna podjetja, ki ima manj 
kot 50 zaposlenih, ima letni promet, ki je manjši od 7 mio EUR 
ali bilančno vsoto, ki je manjša od 5 mio EUR in je neodvisno 
podjetje.

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: 
– novozaposlena oseba mora biti državljan Republike   
 Slovenije, 
– da je zaposlitev osebe sklenjena v tekočem 
  koledarskem letu ali v obdobju od 01.10.2010 do 31.12.2010, 

– 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

Vlogo 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):

1. odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje 
gospodarskih dejavnosti,

2. potrdilo o plačanih davkih,

3. potrdilo o poravnanih zapadlih plačilnih obveznostih do 
Občine Dobrna,

4. izjavo prosilca o višini lastnih sredstev za posamezen 
namen,                                                                                                             

5. izjavo, da podjetje ni v težavah in da predstavlja razpisana 
pomoč spodbudo za izvedbo nameravanega projekta,

6. 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 tudi:

* stroški materialnih investicij:

-	 dokazilo o plačilu, pogodba 
-	 račun

* za pridobitev in podaljšanje standarda kakovosti:

-	 dokazilo o plačilu 
-	 račun

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

-	 dokazilo o plačilu 
-	 račun

* za izdelavo projektne dokumentacije in investicijskih programov:
-	 dokazilo o plačilu izdelave projektne dokumentacije in 

investicijskih programov
-	 račun

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

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

-	 izpis zavarovanih oseb za preteklo in 
tekoče leto (razen za samozaposlovanje), 
dokazilo o zaposlitvi (fotokopija obrazca M1) za 
osebo, ki je zasedla novoustanovljeno delovno mesto, 
fotokopija pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas za osebo, ki je 
zasedla novoustanovljeno delovno mesto,

-	 fotokopija plačilne liste za osebo, ki je zasedla delovno mesto, za 
katero se uveljavljajo 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 30.09.2011. Vloga, z 
zahtevanimi dokazili, mora biti poslana priporočeno po pošti 
ali osebno oddana v tajništvu Občine Dobrna, Dobrna 19, 3204 
Dobrna, najkasneje do roka prijave. Za čas prejema se šteje, ko 
je vloga v tajništvu Občine Dobrna. 

Upravni organ Občine Dobrne lahko od prosilca zahteva tudi dodatno 
dokumentacijo. V primeru, da vloga ne bo dopolnjena v določenem 
roku, se s sklepom zavrže.

Vse vloge bo obravnaval Odbor za malo gospodarstvo in 
obrt Občine Dobrna, ki bo sprejel sklep o dodelitvi sredstev 
najkasneje v roku 45 dni od poteka roka za prijave.

Vse informacije lahko dobite na sedežu Občine Dobrna, 
Dobrna 19, 3204 Dobrna, ali po telefonu (03) 780-10-53 (Mateja 
Smrečnik) ali po e-pošti: mateja.smrecnik@dobrna.si.

      
 Župan Občine Dobrna

Martin Brecl

Sofinanciranje društev s strani občine
Programi društev se lahko s strani občine sofinancirajo le 
preko javnih razpisov, na katere se društva s svojimi pro-
grami prijavijo za posamezno proračunsko leto ter v sklopu 
razpisnega postopka prejmejo odločbo in nato pogodbo, ki 
opredeljuje sofinanciranje. Financiranje programov društev 
izven prijav na javni razpis je v nasprotju s predpisi, ki ureja-
jo področje javnih financ. Na zadnjem posvetu občin celjske 
regije, ki je bil organiziran dne 09. 03. 2011 v sodelovanju z 
Mestno občino Celje in Računskim sodiščem Republike Slo-
venije, je bilo s strani predstavnikov Računskega sodišča RS 

izrecno poudarjeno, da se programi društev lahko s strani 
občine sofinancirajo le z javnim razpisom, kar pomeni, da 
morajo imeti društva že v začetku poslovnega leta natančno 
izdelane letne programe (prireditve, nastopi, projekti…), ki 
jih bodo v letu izvedli in hkrati kandidirali s svojo prijavo  na 
javnem razpisu. Predlagamo, da programe, s katerimi dru-
štva kandidirate za sredstva na javnem razpisu, natančno 
predvidite, ker kasneje med letom, kot je zgoraj navedeno, 
s strani občine ne bo možno pridobiti finančnih sredstev za 
neprijavljene programe.

Pripravila

Mateja Smrečnik

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, 105/2010) ter v skladu z Odlokom o Proračunu Občine 
Dobrna za leto 2011 (Uradni list RS, št. 105/2010), Občina Dobrna 
objavlja

JAVNI RAZPIS 
za zbiranje ponudb programov s področja

ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Dobrna za leto 2011

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 področje kulture,
•	 da delujejo v javnem interesu,
•	 da dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi, 
•	 da imajo urejeno evidenco o članstvu,
•	 da pristojnim občinskim organom redno dostavljajo letna 

poročila o realizaciji programov ter načrt aktivnosti za prihodnje 
leto,

•	 da je predloženi program namenjen čim večjemu številu 
uporabnikov.
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JAVNI RAZPISI

2. Praviloma se sofinancirajo naslednji programi:
•	 osnovna dejavnost sekcij kulturnih društev in sekcij ostalih 

društev, ki se ukvarjajo s kulturno dejavnostjo in je ta dejavnost 
registrirana v statutu društva, se sofinancira le pod pogojem, da 
rezultate svojega dela predstavijo širši javnosti vsaj petkrat letno;

•	 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 sekcij kulturnih društev in sekcij ostalih društev, 
ki se ukvarjajo s kulturno dejavnostjo in je ta dejavnost registrirana v 
Statutu društva, se sofinancira le pod pogojem, da rezultate svojega 
dela predstavijo širši javnosti vsaj petkrat letno;

•	 trikrat brezplačno nastopijo, razstavijo za Občino Dobrna ali 
za Javni zavod za turizem, šport in kulturo Dobrna  (ZTŠK 
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.

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 105/2010 ) ter v skladu Letnim 
programom kulture Občine Dobrna za leto 2011.

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31.12.2011. Poročila o 

izvedbi programov sofinanciranih na podlagi tega javnega razpisa 
za leto 2011 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 31.03.2012.

4. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev je 13.600 EUR, in sicer na 
proračunski postavki številka 18003 je redno dejavnost predvideno 
12.300 EUR, za dodatke za opremo, založništvo in izobraževanje 
za izredne dosežke pa je na proračunski postavki številka 18020 
predvideno 1.300,00 EUR, skladno z usmeritvami občinskega sveta 
in delovnih teles občinskega sveta  (Odbora za družbene dejavnosti 
Občine  Dobrna).

5. Predlagatelji programov podajo svoje prijave na obrazcih iz 
razpisne dokumentacije, ki jim je potrebno priložiti zahtevane 
priloge. Razpisna dokumentacija se lahko dvigne 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 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 KULTURA 2011 – NE ODPIRAJ!« Rok 
za prijavo na javni razpis je do 04. 05. 2011. Za pravočasno predložene 
se štejejo vloge, ki bodo najkasneje do 04. 05. 2011, do 16.30 ure, 
predložene v tajništvu Občine Dobrna, oziroma vloge, ki bodo s 
priporočeno poštno pošiljko oddane na pošto najkasneje zadnji dan 
prijave na javni razpis. Nepravočasne prijave 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. 03/780-10-53 pri Mateji Smrečnik v času uradnih ur ali 
na e-mail: mateja.smrecnik@dobrna.si.

Župan Občine Dobrna:
Martin Brecl

Občina Dobrna, na podlagi 6. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni 
list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04, 134/06), 4. člena Pravilnika 
o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Dobrna 
(Uradni list RS, št. 32/05, 22/2010) ter Odloka o Proračunu Občine 
Dobrna za leto 2011 (Uradni list RS, št. 105/2010) objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini 

Dobrna za leto 2011

1.Občina Dobrna objavlja javni razpis za dodelitev finančnih sredstev 
iz občinskega proračuna za sofinanciranje programov na področju 
turizma v Občini Dobrna za leto 2011. Skupni znesek razpisanih 
sredstev za leto 2011 znaša 6.700,00  €, 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:

•	 da so registrirana v skladu z zakonom o društvih in imajo 
sedež na območju Občine Dobrna,

•	 da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in 
ostalo dokumentacijo v skladu z določili o registraciji,
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•	 da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo 
načrtovanih programov,

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

•	 imajo sprejet program dela in finančni načrt za leto 2011, ki 
ga je sprejel pristojni društveni organ, 

•	 da 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 2011 ne bodo upravičeni do namenskih 
sredstev Proračuna Občine Dobrna.

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31.12.2011.

Poročila o izvedbi programov sofinanciranih na podlagi tega javnega 
razpisa za leto 2011 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 31.03.2012.

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 z letnim programom turizma za izvedbo javnega 
razpisa za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini 
Dobrna za leto 2011.

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 ter 
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 2011, glede na doseženo število točk 
in na merila ter 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. 05.2011.  Za pravočasno 
predložene se štejejo vloge, ki bodo najkasneje do 04. 05. 2011 do 
16.30 ure predložene v tajništvu Občine Dobrna, oziroma vloge, ki 
bodo s priporočeno poštno pošiljko oddane na pošto najkasneje 
zadnji dan prijave na javni razpis. Nepravočasne prijave ne bodo 
obravnavane in bodo s sklepom zavržene.
 

Prijave morajo biti podane na razpisnih obrazcih, ki jim je potrebno 
priložiti zahtevane priloge. Nepravočasne vloge ne bodo obravnavane 
in bodo s sklepom zavržene.

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

7. Vloge z zahtevano dokumentacijo se oddajo osebno v tajništvo 
Občine Dobrna ali pa pošljejo priporočeno na naslov: OBČINA 
DOBRNA, Dobrna 19, 3204 DOBRNA, s pripisom »JAVNI RAZPIS 
TURIZEM 2011 – 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.

Župan Občine Dobrna:
Martin Brecl

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, 105/2010) ter v skladu 
z Odlokom o Proračunu Občine Dobrna za leto 2011 (Uradni list RS, št. 
105/2010) Občina Dobrna objavlja
 

JAVNI RAZPIS 
za sofinanciranje programov športa na območju 

Občine Dobrna za leto 2011

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 programe,

JAVNI RAZPISI
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•	 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

interesna športna vzgoja mladine 
2. športna rekreacija (1.169,89 €)
3. šport invalidov (499,81 €)
4. izobraževanje, usposabljanje in izpolnjevanje strokovnih 

kadrov v športu (998,31 €)
5. pomembne mednarodne, državne, medobčinske in občinske 

športne prireditve (998,31 €)
6. 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.
 
4. Programi bodo sofinancirani v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju 
športa v Občini Dobrna (Uradni list RS, št. 32/05, 22/06, 22/2010, 
105/2010) in določili letnega programa športa v Občini Dobrna za 
leto 2011.

5. Okvirna vrednost razpisanih sredstev  za leto 2011 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 31.12.2011. Poročila 
o izvedbi programov sofinanciranih na podlagi tega javnega 
razpisa za leto 2011 morajo izvajalci podati, v skladu s Pravilnikom 
o sofinanciranju športa v Občini Dobrna (Uradni list RS, št. 32/05, 
22/06, 22/2010, 105/2010), Občini Dobrna v pisni obliki najkasneje do 
31.03.2012.

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. 03/780-10-53, 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 
2011 – NE ODPIRAJ!« Rok za prijavo na javni razpis je do 04.05.2011.  
Za pravočasno predložene se štejejo vloge, ki bodo najkasneje 
do 04.05.2011 do 16.30 ure predložene v tajništvu Občine Dobrna, 
oziroma vloge, ki bodo s priporočeno poštno pošiljko oddane na 
pošto najkasneje zadnji dan prijave na javni razpis. Nepravočasne 
prijave 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.   
       

Župan Občine Dobrna:
Martin Brecl

O b č i n a  D o b r n a ,  D o b r n a  1 9 ,  D o b r n a ,  n a  p o d l a g i 
Pravilnika o sofinanciranju socialnih in humanitarnih dejavnosti v 
Občini Dobrna (Ur. l. RS, št. 119/08, 105/2010) ter v skladu z Odlokom 
o Proračunu Občine Dobrna za leto 2011 (Uradni list RS, št. 105/2010), 
objavlja

J A V N I  R A Z P I S
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU SOCIALNIH, 

HUMANITARNIH IN ZDRAVSTVENIH DEJAVNOSTI V OBČINI 
DOBRNA ZA LETO 2011

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 2011. Skupni znesek razpisanih sredstev za leto 2011 
na proračunski postavki 20005 (Ostali programi, spec. zavodi in 
društva) znaša 5.500,00 €. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena 
do 31.12.2011.
2. Pravica do sofinanciranja:

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, ki se razdelijo 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 

JAVNI RAZPISI
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se na ta razpis ne prijavijo ali pa se ne prijavijo skladno z razpisno 
dokumentacijo, v letu  2011 ne bodo upravičeni do namenskih 
sredstev Proračuna Občine Dobrna.

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   
zmanjševanje   socialnih   stisk posameznikov ali skupin občanov, 
ima postavljene jasne cilje in izhaja iz potreb članov, izvajanje 
programa pa je v interesu Občine Dobrna - do 250 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 50 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 50 točk,
-	 sodelovanje prostovoljcev o izvajanju programa (možnost 
vključevanja prostovoljcev in njihovega usposabljanja) - do 15 točk.
Komisija lahko dodatno dodeli maksimalno 50 točk na program, 
ki so v večjem interesu Občine Dobrna. Maksimalno število vseh 
pridobljenih točk je lahko 435 na program.

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.

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. 2011. Za pravočasno predložene se štejejo vloge, ki bodo 
najkasneje do 04. 05. 2011, do 16.30 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 
morajo biti podane na razpisnih obrazcih, ki jim je potrebno priložiti 
zahtevane priloge. Nepravočasne vloge ne bodo obravnavane in 
bodo s sklepom zavržene.
O izboru in višini sredstev bodo izvajalci obveščeni v roku 30 dni 
od izteka roka za prijavo na javni razpis. Z izbranimi izvajalci bodo 
sklenjene pogodbe.

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 2011 - 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 Mateji Smrečnik ali na 
telefonski številki: 03-780-10-53, ali po elektronski pošti na naslov: 
mateja.smrecnik@dobrna.si.

Župan Občine Dobrna:
Martin Brecl

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 

J A V N I   R A Z P I S
ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE DOBRNA

ZA LETO 2011

I.

 
Priznanja Občine Dobrna za leto 2011, 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 2011, v mesecu juniju 2011.

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 kateremkoli področju 
delovanja in ustvarjanja, ki imajo izjemen pomen za razvoj, ugled in 
promocijo občine.

III.

Naziv Častni občan Občine Dobrna;

Imenovanje za naziv »ČASTNI OBČAN« Občine Dobrna je najvišje 
priznanje Občine Dobrna. Naziv Častnega občana 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. 

JAVNI RAZPISI
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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.
Bronasti grb Občine Dobrna;

Bronasti grb Občini 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.

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.

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: 

– 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 s sklepom 
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«. 

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

VI.

Predlogi za priznanja se predložijo osebno ali pošljejo po 
pošti v zaprti kuverti na naslov: Občina Dobrna, Dobrna 19, 
3204 Dobrna, s pripisom »Komisiji za mandatna vprašanja, 
volitve, imenovanja in priznanja Občine Dobrna – Predlogi 2011 
- Ne odpiraj !«, najkasneje do srede 04.05.2011 do 16.30 ure, ali 
pošljejo na naslov Občine Dobrna s priporočeno poštno pošiljko 
oddano na pošto najkasneje zadnji dan za oddajo predlogov na 
podlagi javnega razpisa za podelitev priznanj 2011.

                              
                                 Komisija za mandatna vprašanja, volitve,  

   imenovanja in priznanja Občine Dobrna

JAVNI RAZPISI

Božično rajanje, nedelja 
19.12.2010
V nedeljo, dne 19.12.2010, je na Dobrni pred Zdraviliškim do-
mom potekala tradicionalna prireditev Božično rajanje za otro-
ke, ki jo je organizirala Občina Dobrna v sodelovanju z Zavo-
dom za turizem, šport in kulturo Dobrna.
V okviru prireditve je potekal božični sejem s prazničnimi do-
brotami in izdelki. Na sejmu so sodelovali učenci Osnovne šole 
in vrtca Dobrna, Mladinski klub Dobrna, Center za usposablja-
nje, delo in varstvo Dobrna in Aktiv kmečkih žena Dobrna. 
Za zabavo je poskrbel čarovnik Grega. Vrhunec prireditve pa je 
bil seveda prihod Božička, ki je obdaril vse otroke. Postavili smo 
tudi smrečico, ki so jo s svojimi okraski olepšali prvošolci. 

dogodki
Sodeč po zadovoljnih obrazih naših najmlajših in vseh obisko-
valcev smo lahko razbrali, da je kljub nizkim temperaturam  pri-
reditev uspela in obljubili smo jim, da jih bo Božiček obiskal tudi 
prihodnje leto.
Donatorska sredstva za obdaritev otrok so prispevali: NOVA 
LJUBLJANSKA BANKA, D.D., JAKOP MIROSLAV – PROFILPLAST, 
D.O.O., SLAVKO VRHOVNIK, S.P., BIFE HUDIČEV GRABEN – MARI-
JA DREV, S.P., STORITVE IN VZDRŽEVANJE, ŠIBANC MATEJ – BO-
GOMIL, S.P., TERME DOBRNA, D.D., AVTOMEHANIKA ŠKOFLEK 
JOŽE, S.P., AROMA – MOJCA RAZGORŠEK, S.P., ETT LIGHTING 
REHAR STANISLAV, D.O.O., S.F.R.J.  -  JAVORNIK ROMAN, S.P., VLA-
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bil ognjemet. Tradicionalno 
pa smo se spomnili še vseh 
tistih obiskovalcev, ki na no-
vega leta dan praznujejo 
svoj rojstni dan. Letos smo 
tako trem izročili simbolično 
pozornost za njihov praznik. 
Nato pa je sledila še zabava 
do zgodnjih jutranjih ur.  

ZTŠK Dobrna

Marija Švent

DOGODKI

DO OLENŠEK, S.P., TOMIK – TOMAŽ DOBOVIČNIK, S.P., LEOPOLD 
MLAKAR, S.P., MIZARSTVO - BORIS ŠLAVS, S.P., KAVA BAR - BRAN-
KA ROŠER, S.P., MIZARSTVO ŠLAVS – BORIS ŠLAVS, S.P., GRETA 
GRUNE, S.P., MLEKARNA CELEIA, D.O.O.,  IN AERO, D.D., CELJE.

Vsem donatorjem ter tistim, ki ste kakorkoli prispevali, da je pri-
reditev lepo potekala, se zahvaljujemo za  pomoč in vabimo k 
sodelovanju tudi v prihodnje.

ZTŠK Dobrna

Marija Švent

Silvestrovanje na prostem

Občina Dobrna je v sodelovanju z Zavodom za turizem, šport 
in kulturo  Dobrna  organizirala tudi silvestrovanje na prostem, 
ki se je pričelo na silvestrovo ob 22. uri na ploščadi ob stav-
bi Občine Dobrna. Za zabavo je skrbel ansambel Trio Jasa. Vse 
zbrane je malo pred polnočjo pozdravil in jim zaželel vse do-
bro v novem letu 2011 podžupan Občine Dobrna, g. Stanislav 
Božnik. Točno opolnoči smo nazdravili z županovim vinom. 
Tako smo namreč poimenovali kuhano vino, ki so ga pripravi-
le članice  Aktiva kmečkih žena Dobrna. Vrhunec dogajanja je 
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žena Dobrna, ki je s svojimi toplimi napitki in ostalimi dobro-
tami razvajal obiskovalce. Za prijeten zaključek pa smo v  zrak 
spustili tudi lampijončke želja. Kljub nizkim temperaturam je 
bila prireditev dobro obiskana in potrudili se bomo, da jo bomo 
organizirali tudi prihodnje leto. Naj na koncu omenimo tudi to, 
da je plesna šola Blue Butterfly Dance svoj plesni vložek izvedla 
brezplačno. Za lepo gesto našim najmlajšim ob vstopu v novo 
leto se gospe Barbari in gospe Mojci najlepše zahvaljujemo in 
jima želimo še veliko dobrih plesnih korakov in pozitivne ener-
gije.

ZTŠK Dobrna

Marija Švent

DOGODKI

1. otroško silvestrovanje na 
Dobrni uspelo

Občina Dobrna je v sodelovanju z Zavodom za turizem, šport 
in kulturo  Dobrna  organizirala 1. otroško silvestrovanje, ki je 
potekalo na silvestrovo ob 10. uri dopoldne na ploščadi ob ob-
činski stavbi. Za otroke smo pripravili glasbeno-plesno anima-
cijo s plesno šolo Blue Butterfly Dance. Nato smo skupaj z ani-
matorjem Gorazdom odštevali zadnje sekunde do ˝otroškega˝ 
novega leta, nazdravili z otroškim šampanjcem in se posladkali 
z županovo torto. Na prireditvi je sodeloval tudi Aktiv kmečkih 

Lutkovna predstava Nodi praznuje rojstni dan
V nedeljo, 20. februarja 2010, smo v Kulturnem domu gostili Lut-
kovno gledališče Kam, ki je za naše najmlajše odigralo lutkov-
no predstavo Nodi praznuje rojstni dan. Predstava je bila do-

bro obiskana. Naši 
najmlajši so v njej  
aktivno sodelovali 
in ob koncu tudi 
prepevali s svojim 
junakom Nodi-
jem. Nekaj najbolj  
vztrajnih pa se je 
z njim ob koncu  
tudi fotografiralo. 
Prepričani smo, da 
jim je bila predstava všeč in smo na tak način malčkom  pope-
strili začetek počitniških dni.

ZTŠK Dobrna

Marija Švent 

Nazdravljanje

Županova torta
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DOGODKI

Predstavitev na sejmu 
Turizem in prosti čas
V Ljubljani, na Gospodarskem 
razstavišču, je v času od četrt-
ka, 27.1., do nedelje, 30. 1. 2011, 
potekal sejem Alpe – Adria: 
Turizem in prosti čas, kjer se 
je v sklopu projekta Wellness 
3 plus predstavila tudi Občina 
Dobrna. 
Welness tri plus je triletni pro-
jekt, ki se bo zaključil v marcu 
2012 in ga je Razvojna agenci-
ja Kozjansko prijavila v okviru 
razpisa Operativnega progra-
ma IPA Slovenija – Hrvaška 
2007-2013, prednostna naloga: 
Gospodarski in družbeni ra-
zvoj, v okviru ukrepa: Razvoj 
turizma in podeželja. 

Občina Dobrna je v sodelo-
vanju z Zavodom za turizem, 
šport in kulturo Dobrna svojo 
turistično ponudbo na sejmu 
predstavila v petek, 28. januar-
ja 2011.  Da pa bi bila naša stoj-
nica kar se da atraktivna, smo 
k sodelovanju povabili tudi tu-
ristične ponudnike z območja  
občine. Odzvale so se članice 
Aktiva kmečkih žena Dobrna, 
ki so za predstavitev pripravile 
pestro ponudbo kulinaričnih 
dobrot. 
Vtisi na stojnici so bili zelo po-
zitivni. Ugotavljamo, da je ve-
liko obiskovalcev že kdaj bilo 
na Dobrni zaradi zdravljenja 

ali krajšega oddiha. Trenutno 
je povpraševanje v turizmu 
usmerjeno predvsem k aktiv-
nemu preživljanju prostega 
časa in doživetju narave. Tako 
so potencialni gostje najbolj 
povpraševali po pohodnih 
in kolesarskih poteh, welness 
ponudbi, tradicionalnih pri-
reditvah in domači kulinariki. 
Vse našteto in še več pri nas 
premoremo in naša skupna 
naloga v bodoče je zagotovo 
ta, da našo ponudbo opleme-
nitimo in jo na pravilen način 
ponudimo bodočim obisko-
valcem.
Udeležba na teh sejmih je za 
naš kraj vsekakor pomembna, 
zato bomo na njih sodelovali 
tudi v bodoče. K sodelovanju 
vabimo tudi vse lokalne tu-

ristične ponudnike in tiste, ki 
načrtujete, da boste to postali.
Za vse dodatne informacije 
se lahko obrnete na Zavod za 
turizem, šport in kulturo Do-
brna oziroma pišete na marija.
svent@dobrna.si .

ZTŠK Dobrna

Marija Švent

Predstavitev turistične ponudbe Dravinjskega ter Obsotelja 
in Kozjanskega na borzi ITB v Berlinu
V okviru Slovenske turistične organizacije se na borzi v Berlinu 
predstavlja tudi turistična ponudba območja občin Dravinj-
skega ter Obsotelja in Kozjanskega v okviru projekta »Well-
ness 3 plus« in pod okriljem Razvojne agencije Kozjansko. 
Slovenija na stojnici izpostavlja zeleni turizem kot svojo veliko 
konkurenčno prednost in v tem kontekstu je turistična ponud-
ba območja občin partneric v projektu zelo zanimiva tako za 
novinarje kot za ostale obiskovalce.   
Slovenski razstavni prostor in tudi stojnico Razvojne agencije 
Kozjansko so obiskali  številni visoki gostje, med drugimi ge-

neralni sekretar svetovne turistične organizacije dr. Rifaj, mi-
nistrica za gospodarstvo mag. Darja Radič, generalni direktor 
Direktorata za turizem Marjan Hribar, številni novinarji in drugi 
pomembni gostje. 
Vsi so izrazili  zanimanje za našo ponudbo in aktivnosti pove-
zane z zelenim turizmom. Izrazili so zavedanje, da je turizem 
pomembna gospodarska panoga, ki spodbuja skladen regi-
onalni in lokalni razvoj in pomembno vpliva na razvoj zelene 
ekonomije. 
Borza ITB Berlin letos poteka že petinštiridesetič. V 26 dvoranah 
se na 160 m2 predstavlja 11.163 razstavljavcev iz 188 držav. 
Nemški turisti v Sloveniji predstavljajo zelo pomemben trg in 
zasedajo 11  % delež v turističnem prometu. Med njimi je naj-
več zanimanja za zdravilišča z vzporedno dopolnilno, zlasti 
zeleno naravnano ponudbo in zdravo lokalno gastronomijo. 
Najbolj cenijo neokrnjeno naravo, ki jim pomeni ključni motiv 
za prihod v Slovenijo. 
Z vodjo predstavništva STO v Nemčiji so potekali pogovori o 
možnostih vključevanja specializiranih aktivnih in wellness po-
čitnic z vključevanjem lokalne gastronomije ter naravne in kul-
turne dediščine.

RA Kozjansko:

Elena Zupanc
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Zaključeno izobraževanje za turistične vodnike
V oktobru in novembru je v okviru projekta čezmejnega sode-
lovanja SL-HR Wellness 3 plus potekalo izobraževanje turističnih 
vodnikov  dvanajstih občin Dravinjskega  in Kozjanskega obmo-
čja  ter Obsotelja. 
Izobraževanja smo se udeležili tudi posamezniki iz Dobrne. Pri-
dobili smo najrazličnejša znanja s področja turizma, marketinga, 
naravne in kulturne dediščine, gastronomije in komunikacije. 
Izobraževanje je potekalo v obliki predavanj ter skozi predstavi-
tve primerov dobrih praks in ogledov na terenu. Ves čas trajanja 
seminarjev smo udeleženci aktivno sodelovali s primeri iz ob-
močja naše občine. Pred zaključnim izpitom je bilo  potrebno 
izdelati tudi seminarsko nalogo.
Vsi udeleženci smo izobraževanje uspešno zaključili in 13. ok-
tobra 2010 smo se skupaj z našim županom, g. Martinom Bre-
clom, udeležili podelitve, ki jo je organizatorka izobraževanja 
Razvojna agencija Kozjansko pripravila v vinski kleti Zlati grič v 
Slovenskih Konjicah. 
Vsi novi turistični vodniki se zavedamo, da smo šele na začetku  

turističnega vodenja. Vsak turistični vodnik mora namreč vse-
skozi dograjevati osvojeno znanje in znati predvideti, kaj  skupi-
no, ki jo bo vodil, zanima. Osvojena znanja nam bodo pri tem v 
veliko pomoč. 

ZTŠK Dobrna

Marija Švent

Pokop Pusta na Dobrni
Na pepelnično sredo je v po-
poldanskem času v centru Do-
brne potekal tradicionalni po-
kop Pusta, letos že 46. po vrsti, 
s sprevodom pustnih vozov in 
mask. Zbiranje pogrebnikov, 
preoblečenih v razne pustne 
šeme, se je pričelo že kakšno 
uro ali dve pred pričetkom  pri-
reditve. Ob pokojniku v krsti je 
bila vseskozi prisotna Pustova 
»vesela« vdova, ki so jo ob iz-
gubi ljubega moža tolažili uža-
loščeni pogrebniki. Nekaj pred 
16. uro so godbeniki Godbe 
Dobrna in Nove Cerkve na-
znanili uradni pričetek prire-
ditve. Mimo častne tribune, 
na kateri so bili prisotni leto-
šnji organizatorji prireditve g. 

Štefan POHAJAČ, predsednik 
PGD Dobrna in glavni organi-
zator prireditve, župan Občine 
Dobrna, g. Martin BRECL, ga 
Marija ŠVENT, ZTŠK Dobrna, g. 
Anton MOGU ter povezovalca 
prireditve, se je pričel najprej 
sprevod našemljenih osnov-
nošolcev, za njimi pa še 18 
pustnih vozov. Vozovi so bili 
zelo zanimivi, saj so na nek na-
čin predstavili aktualne teme 
iz politične situacije v državi, 
pa tudi želje, težave in pro-
blematiko v kraju. Kot zadnji v 
sprevodu so se predstavili še 
kurenti, ki vedno poskrbijo za 
navdušenje med obiskovalci 
prireditve. Vsakemu vozu ozi-
roma predstavljeni točki je bila 

podeljena tudi praktična na-
grada. Po zaključku sprevoda 
je ljudstvo kljub veliki žalosti 
vdove in pogrebcev obsodilo 
Pusta za storjene grehe in du-

hovnika sta odredila, da je pri-
šel čas za sežig v krematoriju. 
Pred tem je bila prebrana še 
Pustova oporoka, ki se je kon-
čala z naslednjo mislijo: »Zdaj 
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se poslavljam in poslednjo že-
ljo na vas naslavljam, za mojo 
ženo Revo poskrbite in v upa-
nju na boljše čase naprej živi-
te«. Zbrani so ga nato skupaj z 
vdovo in pogrebci pospremili 
na njegovi zadnji poti do kre-
matorija, kjer je bil zažgan in 
tako dokončno pokopan. 
In kot se spodobi, so zaključi-
li s sedmino, na kateri se po-
grebci, sodelujoči v sprevodu, 

in ostali udeleženci prireditve 
v prijetnem vzdušju ob klepe-
tu potolažijo in ob kozarčku 
vinca okrepčajo s slastnimi 
pečenimi ribami in drugimi 
dobrotami. 
Vsem, ki ste kakor koli pripo-
mogli k letošnji zelo uspešni 
izvedbi 46. prireditve Pokop 
Pusta na Dobrni se lepo za-
hvaljujemo vsem, ki ste zago-
tovili, da smo vse sodelujoče 

lahko obdarovali, še posebej 
donatorjem: BIFE HUDIČEV 
GRABEN, DREV MARIJA, S.P., 
IVAN POTOČNIK, S.P., GALICI-
JA – ŽALEC, TERME DOBRNA, 
D.D., SLASČIČARNA JAGODA, 
DOBRNA, GOSTILNA LOVEC, 
DOBRNA, PIZZERIA MC, VOJ-
NIK, GOSTILNA KOREN, DO-
BRNA, PIKNIK PROSTOR PRI 
MAROVŠEK, GOSTILNA POD 
GRADOM,  LEMBERG PRI NOVI 

CERKVI, KAVA BAR ROSI, DO-
BRNA, TRGOVINA TRIMEX, 
DOBRNA, MERCATOR DOBR-
NA, KMETIJSKA ZADRUGA 
TRGOVINA DOBRNA, MASA-
ŽNI SALON AROMA, DOBRNA, 
VRTNARSTVO ŠIBANC IN ETT 
LIGHTING, D.O.O.
S pustnimi pozdravi

za PGD Dobrna:

Stanislav PEČNIK

Pokop pusta

Poslavlja se dolga mrzla zima, 
ki še kar opleta s svojim  re-
pom. Sonce nas ogreva, mi pa 
smo letos bolj pozno kot po-
navadi pokopali našega „TAJ-
KUNA“.
Tudi AKŽ DOBRNA in LJUDSKE 
PEVKE smo pristavile svoj lon-
ček in sodelovale na povorki s 
kar dvema točkama : 1. VNU-
ČEK PELJE BABICO V SLUŽBO 
in 2. PROČ Z VREČKAMI.
Tudi me želimo prispevati k 
bolj čistemu okolju in zdrave-
mu življenju. Prav tako pa tudi 
me občutimo vse težave, ki 
nas vedno bolj obdajajo. Zato 

smo na šaljiv način pokazale, 
kaj nas moti in kako bi bilo 
po naši zdravi kmečki pameti 
boljše za vse nas. V pustnem 
sprevodu je  bilo tudi letos 
kar veliko izvirnih idej, kar 
nam kaže, da imamo ljudje, 
kljub hudim časom, še vedno 
smisel za humor in se znamo 
dobro poveseliti. Zato, spošto-
vane članice in družinski člani, 
najlepša hvala za sodelovanje 
in že za vnaprej razmišljajte 
in spremljajte dogajanja, kajti 
leto je hitro naokoli in kmalu 
bomo spet pripravljali nekaj 
izvirnega in zanimivega.

 Marta Javornik

PUSTOVA OPOROKA

 Nepozabne moje Dobrnčanke!
 Dragi moji Dobrnčani!

Ste me lani pokopali, pa ne dovolj globoko,
na sedmini se smejali nad mojo oporoko. 
Spet sem tu nadloga vaša,
da povem, kar se po Dobrni razglaša.

Pravite, da se nič ni naredilo!
Kaj pa vodovod, čistilna, H. most in še kaj
novega dobil je ta prelepi kraj.

Močno sem se boril, 
da denarcev bi kaj več dobil,
zdaj blokiran imam račun
in vsi mi pravijo, da sem TAJKUN.

Sem občinski svet pošteno prevetril,
oblast občinsko mu zagotovil,
pa kaj ko pravijo, da korita stara so ostala,
le čreda druga se je zbrala.

Na Kozjaku so šolo vam zaprli.
Narečje hribovsko zatrli,
da kmalu bo v pozabo šlo,
nam vsem pri srcu je hudo.

Po parku RUŽIČKA sem se sprehodil,
hladne sence tam več ni,
le štor pri štoru še stoji, 
o klopcah pa ni več sledi.

Pekarna že močno vam rosta,
krofov pekla več ne bo za PUSTA.

Triglav na otvoritev letos vabi:
planince in turiste
ter vse, ki noge jih bolijo, tudi penzioniste.

Lovci ne bodo več lovili,
so v mlinarje se prelevili.
V belih haljah vam sedaj, 
le moko bodo še  delili.  

Od alko pihanja občane že bronhitis muči.
Možje postave storite kaj,
da v miru spet živel bo kraj.

Krizi pa konca videti ni,
le tam, kjer vam rdeča luč gori,
se po stari ceni še kaj dobi.

Z ženo REVO v stari bajti zdaj živiva.
Od vaše miloščine  odvisna sva oba.
Na Dobrni pa dosti dobrih je ljudi,
nekako boste preživeli vsi.

Še marsikaj bi vam povedal,
pa skozi cenzuro ne bi šlo.
Mogoče bo pa drugo leto kaj od tega prav 
prišlo.

Zdaj se  poslavljam in poslednjo željo
na vse vas naslavljam,
za mojo ženo REVO poskrbite,
v upanju na boljše čase naprej živite.

Vaš nepozabni Pust TAJKUN
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Plesalci BBD zbrali 2.432 € 
za bolne otroke!

Dragi starši, prijatelji in znanci, iskreno se vam 
zahvaljujemo, da ste si prišli ogledat dobrodel-
no plesno predstavo »Pravljični svet skozi ples« 
in da ste svoj prispevek za bolne otroke zame-
njali za Swarovsko srce. 

Uresničili smo  željo! Od vsega začetka smo si želeli, da bi ple-
sna šola delovala tudi v dobrodelne namene. Zbrana sredstva 
na plesni predstavi, ki je bila v soboto, 15. januarja 2011, v  Kul-
turnem domu Vojnik, smo v celoti preko Fundacije za pomoč 
bolnim otrokom namenili malim bolnim junakom s hujšimi kro-
ničnimi boleznimi ali z neraziskanimi diagnozami. 
Posebno zahvalo namenjam našim junakom- plesalcem ter ple-

snim učiteljicam Mojci Marko, Neži Kričaj in Nini Pirečnik. Iskrena 
hvala!
Naj se kakšna pravljica zgodi vsakemu izmed nas tudi v vsakda-
njem življenju! Več o nas na www.plesem.si

Barbara Felzer, Blue Butterfly Dance

Na božično noč v Kopru
Obljuba dela dolg! Vabilu, da božični večer preživimo z našimi 
prijatelji v Marezigah, smo se odzvali.
Okrog 15.00 ure smo trije sedli v avto in se odpeljali proti Lju-
bljani. Od Trojan naprej pa vse do Razdrtega nas je pošteno 
tuširalo. Po Ljubljanskem barju je dež topil še zadnje bele lise 
snega. Vožnja za volanom je vse prej kot prijetna. Zapustili smo 
Črni Kal in se spustili proti Kopru, kjer so se že prižigale luči, ki 
so osvetljevale mesto med božičnimi in novoletnimi prazniki.
Z obvoznice smo zavili proti centru in naprej mimo obnovljene-
ga stadiona ter nadaljevali pot po Pristaniški ulici, ki jo krasi pal-
mov drevored. Debla palmovih dreves ovita z mrežami drobnih 
lučk  pa tudi vsa ostala razsvetljava mesta s spreminjajočimi se 
barvami svetlobe so mestu dajale še več  čarobnosti božičnega 
večera. Kapo dol  zamisli in izvajalcu osvetlitve mesta.

Na parkirišču ob morju smo parkirali. Iz kavarne je dišalo po kavi. 
Vstopili smo in ob mizi s časopisom v roki zagledali znani obraz, 

Na božično noč v Kopru
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župana Mestne občine Koper. Povedali smo od kod prihajamo. 
»Poznam Dobrno«, nam je odgovoril. »Ne veste, kaj imate«, je 
nadaljeval. Čestitali smo mu k hitremu napredku mesta, voščili 
prijetne praznike in vso srečo v NOVEM LETU.
Medtem je bila kava že na mizi. Popili smo jo z užitkom, sedli 
nazaj v avto in se mimo luke odpeljali proti Marezigam, ki jim 
pravijo tudi DEŽELA REFOŠKA.
Pri g. Nadi in g. Davidu nas je že čakala pogrnjena miza, v kami-
nu pa je prasketalo. Prijetna toplota je napolnila prostor, kar se 

je nam iz hladne Štajerske še kako prileglo. Pred leti sta prišla iz 
Kanade in si v Marezigah ustvarila topel dom, od koder je tako 
čudovit pogled na Koper in naprej proti Trstu.
Pogovor je tekel o spremembah na bolje, ki so v letih nazaj pri-
nesla Kopru veliko novega in sprememb, ki se jih splača ogle-
dati.
Obisk smo zaključili z božičnim kosilom. Še stiski rok in oboga-
teni z nekaj litri refoška v prtljažniku smo se odpeljali nazaj proti 
Dobrni.                                                                                             

Anton Mogu

Odsev betlehemske noči
»Molto bene!« (zelo dobro), je bilo slišati iz skupine Italijanov, ki 
si je ogledovala jaslice v župnijski cerkvi na Dobrni. Bili so gostje 
iz hotela VITA, ki so obiskali Dobrno med novoletnimi prazniki.
Veliko truda je vsako leto vloženega v postavitev jaslic z name-
nom, da bi bil prikaz dogajanja pred več kot 2000 leti v okolici 
Betlehema čimbolj dokumentaren.
Z dobro zamislijo in načrtom je skupina delo zelo dobro opra-
vila.
V pripravo jaslic so bile vključene kar cele družine: Horjakovi, 
Korenakovi in Žužkovi. 

Lani se jim je pridružila še Suzana Švent, absolventka Akademije 
za likovno umetnost, ki je s svojimi poslikavami ozadja jaslic pre-
stavila avtentičnost betlehemskega dogodka v domače okolje.
Za ves trud in odlično opravljeno delo si vsi zaslužijo  priznanje.

 Anton Mogu

Odsev betlehemske noči

Utrinek trikraljevske zvezde

Verjetno  vsaj posamezniki še po-
mnite obisk trikraljevskih kolednikov, 
ki so nekaj let nazaj prinašali veselo 
sporočilo o betlehemskem dogodku . 
Župnijska karitas Dobrna je poskrbela 
za primerne kostume, kateheti pa so 
med starejšimi učenci izbrali skupino 
zavzetih fantov in deklet, ki so še v 
srednješolskih letih radi sodelovali v 
koledovanju. Potem pa 
je navdušenje postopoma usahnilo 
na obeh straneh – pri organizatorjih 
in izvajalcih. 
Kmalu po prazniku  GOSPODOVO 
RAZGLAŠENJE- SV. TRIJE KRALJI sem 
bila prijetno presenečena , ko sta  me obiskala ga. Metka  Jakop 
in njen starejši sin Jože. Za Župnijsko karitas sta prinesla  nabir-
ko( 35 € ) letošnjega trikraljevskega obhoda po Zavrhu. To je 
bilo že njihovo drugo koledovanje; lansko leto so zbrani denar 
poklonili družini v socialni stiski. Zelo pohvalno in razveseljivo 
je dejstvo, da so začutili potrebo po ohranjanju  ljudskega izro-
čila. Ga. Metka, ki  je v rodni Beli Krajini s tem odraščala, zdaj to 
prenaša na svoja sinova. Posebej  mi je bilo naročeno, naj se v 
njihovem imenu zahvalim tudi za ostale dobrote, ki so jih bili 
deležni med potjo, ko so sledili trikraljevski zvezdi.
V imenu ŽK Dobrna se Jakopovim zahvaljujem za darovana 
sredstva in  solidarnost z ljudmi , ki žive v pomanjkanju osnov-
nih življenjskih dobrin. Hkrati pa gojim tiho upanje, da bo pri-
srčna koledniška skupinica  vzpodbuda za koga, ki bi ob letu 
nagovoril tudi  starejše osnovnošolce, da bodo sledili zgledu iz 
Zavrha. Če bomo čakali, da v primerno višino zrasteta Jože in 
Janez, bodo  trikraljevski kostumi še lep čas samevali na župnij-
skem podstrešju.              

Za Župnijsko karitas Dobrna:                                                                                                                       

Herta   Rošer
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Planinski pohodi v 2010
Krepko smo že zakorakali v leto 2011, o dejavnostih PD Dobrna 
v letu 2010 pa ni ne duha ne sluha. Pa ni tako, saj smo bili skozi 
vso leto zelo dejavni, o čemer ste se lahko  prepričali sami, če 
ste se v centru Dobrne za trenutek ustavili ob naši oglasni de-
ski in skoraj tedensko brali vabila na pohode, ali občudovali sli-
kovne utrinke zadnjega pohoda, ki jih je naša Jana tako vestno 
beležila in kasneje delila z nami in vami. Naredimo torej kratek 
pregled lanskih pohodov. 

V JANUARJU smo se podali na zasneženo VELIKO PLANINO. 
Z manjšim avtobusom smo se skozi Gornji Grad podali preko 
zasneženega Črnivca do Kranjskega Raka – našega izhodišča. 
Vzpon in pohod je spremljala gosta megla in mrzel veter, ki je 
naše obraze spreminjal v z ivjem odete kipe. Ko je naš vodnik 
Janez odločil, da se obrnemo in v bližnji koči navijamo za Tino 
Maze, ki je prav takrat smučala svoji olimpijski kolajni naproti, 
smo bili kar veseli. Še bolj navdušeni pa, ko nas je kasneje zunaj 
pričakala prava zimska pravljica s soncem, da so nam lica žarela 
od veselja, ko smo se sankali po riti in delali »angelčke« v sneg.
   

V FEBRUARJU smo se najprej pridružili sosednjemu PD Vinska 
gora na tradicionalnem pohodu na RAMŠAKOV VRH, imeli v 
drugi polovici meseca OBČNI ZBOR, ter mesec zaključili s poho-
dom na hišno goro naše prestolnice, ŠMARNO GORO. 
Prav na začetku  MARCA smo se podali na spomladansko pre-
bujajoč PUGLED, mesec pa zaključili z obiskom KRAŠKEGA 
ROBA, kjer smo občudovali nam malo manj znano kraško arhi-
tekturo in pokrajino, ki nas je popolnoma prevzela. 

V APRILU je bilo vreme bolj muhasto, zato je prvi načrtova-
ni pohod odpadel, pa tudi drugemu – namenjeni smo bili na 
JAVORNIK - smo zaradi slabega vremena spremenili potek. Po 
priporočilu prijazne vodnice, ki nas je čakala v Cerknici, da nas 
pospremiti  na vrh Javornika, smo se najprej popeljali na pa-
noramsko vožnjo okoli Cerkniškega jezera, nato pa se v megle-
nem, a dokaj suhem vremenu povzpeli na SLIVNICO in pogle-
dali, kje vzletajo čarovnice. Moški del skupine je celo priporočal, 
da nežnejši spol preizkusi letalne sposobnosti. Po povratku smo 
se z avtobusom odpeljali še na ogled Križne jame in Rakovega 
Škocjana. Zaradi odličnega vodenja smo bili nazadnje celo ve-
seli, da nam je dež preprečil vzpon na Javornik.

MAJA so bili naš prvi cilj GOLAKI. S Predmeje smo se poda-
li na najvišji vrh Trnovskega gozda. Vreme nam tudi tokrat ni 
bilo naklonjeno, sta bila pa zato dobra volja in smeh tista, ki 
sta nas ob modni reviji dežnih plaščev pospremila preko Čavna 
nazaj na izhodišče. Končno se je majsko nebo razjasnilo in nas v 
drugi polovici meseca spremljalo na pohodu iz Gornjega Grada 
na LEPENATKO, polno modrih sviščev, in VELIKI ROGATEC z 
obilico zlatorumenih avrikljev in razgledom  vse do domačega 
Kozjaka.

JUNIJ je že tradicionalno bolj domače obarvan, saj je v tem 
mesecu POHOD PO OBRONKIH OBČINE DOBRNA in konec 
meseca še NOČNI POHOD NA PAŠKI KOZJAK. Vmes pa smo 
posrečeno vpletli še enkratni pohod SMREKOVEC – RADUHA 
in se ob sončnem vremenu naužili pogleda na planinsko cvetje.

Popoldne nas je na Veliki planini pozdravilo sonce

Na poti na Lepenatko
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JULIJ je prinesel resnejše zahtevne visokogorske ture. Če je 
prva - na STOL zaradi poškodb poti in slabega vremena od-
padla, pa je druga - na PRISANK prinesla tako udeležencem 
ogledne ture, kot udeležencem vodene ture zvrhano mero 
adrenalina in spoštovanja do te mogočne gore, ki se pne nad 
Tičarjevim domom na Vršiču in v svojih ostenjih varuje obraz 
Ajdovske deklice. Naša pot je potekala po Kopiščarjevi poti skozi 
prednje Prisankovo okno, ki je  eno največjih naravnih odprtin 
na Slovenskem, saj je 40 m široko in 80 m visoko. Skozenj smo 
prišli na vrhnji izpostavljeni greben in po njem na vrh ter po 
južni poti, polni cvetja, nazaj na Vršič. 

AVGUST se je, kot že nekaj let zapored, pričel z dvodnevnim 
pohodom na TRIGLAV. Tokrat smo krenili iz Kota, ki je ena od 
treh Triglavskih dolin in pot nadaljevali proti Staničevi koči. Ker 
gremo nekateri radi malo po svoje, smo se spotoma povzpeli 
še na VRBANOVE ŠPICE, ki so bile tako polne cvetja, da ti duša 
poje in se srce kar samo smeje. Na Kredarici smo se ponovno 
združili, se udeležili nedeljske maše v kapelici in se po prespani 
noči na skupnih ležiščih, ki vedno prinesejo smeh, v zgodnjem 
sončnem jutru podali proti vrhu. Vodniki so nas varno popelja-
li na vrh, kjer je seveda sledil obvezen krst »novih Slovencev«. 
Spustili smo se proti Doliču, kjer nas je nekatere nemiren duh 
spet potegnil stran od skupine in nas usmeril čez Plamenice do 
Luknje in naprej proti Trenti, kjer smo se ponovno sešli z glavni-
no skupine. Ker se tudi planincem kdaj pripeti, da se jim pokvari 
avtobus, smo čakanje na rezervni prevoz ob prijaznih oskrbni-
kih na Vršiču preživeli ob smehu in dobri volji.
 

Konec avgusta nam je slabo vreme spet odneslo pohod na 
ŠKRLATICO, zato pa nam je bilo naklonjeno v SEPTEMBRU, ko 
smo se podali na SVETE VIŠARJE IN KAMNITEGA LOVCA. Pot 
nas je iz Žabnice vodila po stari poti križevega pota in Višarske 
planine do Sv. Višarij in naprej do slabi dve uri oddaljenega KA-
MNITEGA LOVCA ali Cima del Cacciatore, ki ponosno bdi nad 
Višarjami. Ob povratku smo se ob 650 letnici znane božjepotne 
cerkve udeležili maše v treh jezikih in se nekateri peš po smu-
čišču, drugi pa nad nami v gondolskih kabinah, vrnili v Žabni-
co. Na poti proti  domu smo si ogledali še izvir Save Dolinke v 
znamenitih Zelencih. Septembra smo se povzpeli še na dolg 
greben KOŠUTE, ki poteka po meji z Avstrijo.

Na vrhu Prisanka

V družbi z Ajdovsko deklico (v ozadju)

Pred Aljaževim stolpom
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lahko rekli kondicijski trening. Odjuga je prinesla svoje in tako je 
pohod na ŠPIČASTI VRH in STENICO nad Frankolovim potekal 
skoraj brez snega. Prav presenečeni smo bili, da so v naši nepo-
sredni bližini tako lepi cilji.

Leto smo zaključili s tradicionalnim pohodom na KONJIŠKO 
GORO. Janez nam vsako leto postreže z novim pristopom na to 
sosednjo goro in tako je bilo tudi letos.
Dolžina prispevka kaže, da smo v našem društvu zelo dejavni, 
zato vabimo člane in nečlane, da se nam na katerem od leto-
šnjih organiziranih pohodov pridružite. Začnite s katero od laž-
jih smeri, da nas spoznate in zgubite tremo, ki smo jo imeli tudi 
mi pred prvim pohodom v okviru društva. Verjemite, da boste 
zadovoljni, mi pa veseli, da bo naša druščina še bolj pisana.

PD Dobrna

DOGODKI

OKTOBER smo pričeli s tradicionalnim pohodom na ŠTRU-
KLJEV VRH ter se konec meseca s prijatelji iz PD Vitanje podali 
na izlet v neznano, kar je vedno posebno doživetje, saj za cilj 
vedo le dva ali trije od udeležencev. Cilj je bil tokrat URŠLJA 
GORA, in sicer čez preval Sleme s povratkom na Naravske Le-
dine. Kljub zgodnji jeseni nas je vrh Uršlje gore presenetil z  20 
do 30 cm snega. 
Če nas je sneg že oktobra presenetil, pa nas je toliko bolj prese-
nečal NOVEMBER, ko smo se na vrhu OLŠEVE kopali v pravem 
poletnem vremenu. Le zlata barva macesnov je pričala o bliža-
joči se zimi. Zadnji novembrski pohod pa je žal spet odneslo 
slabo vreme.
DECEMBER se je začel z obilico snega in temu primerna je bila 
tudi udeležba na MIKLAVŽEVEM POHODU. Tisti trije, ki so se 
pohoda udeležili, pa so ga opravili s tako hitrostjo, da bi temu že 

Cima del Cacciatore (Kamniti lovec) Grad Lindek nad Frankolovim

Aktivnosti in dejavnosti PGD Dobrna
Spoštovani občani in občanke, čas res hitro beži in že je pred 
nami nova številka občinskega glasila Dobrčan, v katerem vas 
poskušamo v največji možni meri redno in pravočasno obve-
ščati o dogodkih, ki spremljajo delo in naloge Prostovoljnega 
gasilskega društva Dobrna. Staro leto se je kar nekako na hitro 
poslovilo od nas in že sta minila dva za naše gasilsko društvo 
z dogodki bogata meseca. December je bil mesec, v katerem 
smo vas nazadnje obveščali o našem delu. In že ko smo nekako 
upali in verjeli, da se bo mirno končalo to novoletno obdobje, je 
prišlo do dogodkov, ki so še kako vplivali na sam potek aktivno-
sti društva. Poleg dimniškega požara, ki nas je presenetil le ne-

kaj dni pred novim letom, je bilo večina aktivnosti namenjenih 
letnim občnim zborom mladine ter članstva PGD Dobrna, na 
katerem je potrebno podati poročila o uresničevanju letnega 
plana ter pripraviti smernice in plan dela za naslednje enoletno 
obdobje. Glede na izjemno težke čase, predvsem posledic go-
spodarske krize, ki se vse globlje zažira tudi v društva, je takšna 
naloga še posebej zahtevna. Zato spoštovane občanke in ob-
čani računamo tudi na vašo podporo, ki smo je bili že do sedaj  
deležni in bi si brez nje kar težko predstavljali tolikšno napre-
dovanje društva. Še zlasti bo to potrebno v tem in naslednjem 
letu, ko se odločamo o nakupu novega gasilskega vozila, ki ga 
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društvo nujno potrebuje kot zamenjavo za sedanje dotrajano 
25 let staro vozilo, cisterno TAM 190 T-15. Zagotovo  nam bo z 
razumevanjem in s pomočjo Občine Dobrna kot tudi vseh vas, 
spoštovani občani, to tudi uspelo, za kar vam že sedaj izrekamo 
iskreno zahvalo.
 V nadaljevanju vas želim podrobneje seznaniti z aktivnostmi 
in nalogami društva, ki so nas spremljale v zadnjem obdobju in 
so v večini primerov dogovorjene, sprejete in potrjene na sejah 
Upravnega odbora društva, seveda pa se med njimi vedno naj-
dejo tudi kakšni nepredvideni dogodki. 

V PGD Dobrna smo v zadnjem obdobju izvajali naslednje 
pomembnejše aktivnosti: 

• 04. 12. 2010 – 23. 01. 2011 je na osnovni šoli v Frankolovem 
potekal nadaljevalni tečaj za gasilca. Iz našega gasilskega dru-
štva ga je redno obiskovalo 12 članic in članov, ki so s tem tudi 
izpolnili pogoje za opravljanje teoretičnega in praktičnega dela 
izpita. 

Udeleženci tečaja smo na ta način pridobili veliko znanja, na-
svetov ter informacij, ki nam bodo še kako koristile v primerih, 
ko bo to potrebno, pa najsi gre za intervencije ali pa pri vsako-
dnevnih opravilih.

• 29. 12. 2010 – je nekaj pred 15. uro zagorelo ostrešje na skoraj 
novi stanovanjski hiši na Klancu. Ogenj se je razširil na okoli 40 
kvadratnih metrov ostrešja. Zaradi hitre in učinkovite intervenci-
je so gasilci PGD Dobrna uspešno pogasili požar. Na pomoč so 
prišli tudi gasilci  PGD Nova Cerkev. 

• 08 .01. 2011 – se je v okviru zagotavljanja stalne pripravljeno-
sti gasilske opreme za potrebe ob intervencijah izvajalo redno 
vzdrževanje in popravilo gasilskih tlačnih cevi, ki se poškodujejo 
ali pa uničijo pri uporabi na intervencijah. Pri tem je bilo ugoto-
vljeno, da je nekaj cevi tako poškodovanih ali uničenih, da jih bo 
nujno potrebno nadomestiti z novimi.

Januar – pristopili smo k ureditvi neizkoriščenega prostora – 
bivšega stopnišča v starem delu gasilskega doma. Pri izvajanju 
teh del smo najprej opravili rušenje starih stopnic in delno tudi 
odvoz neuporabnega materiala. Zatem pa so stekla dela na ob-
novi tal, sten in električne napeljave, vgrajena so bila nova ko-
vinska vrata, sledilo je barvanje sten in polaganje keramike. Vsa 
dela smo izvajali gasilci sami in tako pridobili manjši prostor, ki 
ga bomo lahko namenili za društvene potrebe. 

• 12. 01. 2011 – 14. 01. 2011 so bila na območju ribnika nada-
ljevalna dela v zvezi z urejanjem okolice ribnika. V ta namen je 

Tečaj v Frankolovem

Popravilo tlačnih cevi

Dimniški požar na Klancu Izdelava lesenega objekta
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bilo izdelano in postavljeno ogrodje lesenega objekta; to bomo 
nadaljevali spomladi oziroma ob boljših vremenskih pogojih. 
Okolica ribnika počasi pa vendarle vztrajno dobiva lepšo po-
dobo, ki bo v končni fazi  v ponos tako društvu kot tudi vsem 
občanom Dobrne.   

• 22. 01. 2011 – je v dvorani PGD Dobrna potekal letni zbor 
mladine našega društva. V poročilu predsednice so bile prikaza-
ne celoletne aktivnosti pionirjev ter v veliko veselje tudi pionirk, 
ki so s svojim delom pričele z v lanskem letu. V prijetnem vzduš-
ju naših najmlajših gasilk in gasilcev je bilo v uradnem delu zbo-
ra izvoljeno tudi novo vodstvo; na funkcijo predsednice je bila 
izvoljena Nuša MAJCEN. Po končanem zboru je sledila manjša 
zakuska z zabavo in igrami, kar bo našim najmlajšim še dodatna 
motivacija za delo v gasilskih vrstah. 

• 29. 01. 2011 – je v prostoru gasilskega doma potekal še zbor 
članov PGD Dobrna. Prisotnih je bilo približno polovica vseh 
članic in članov društva, skupaj z vabljenimi gosti je bilo več 
kot sto udeležencev. Na zboru so bila  vsa poročila predsednika, 

poveljnika, blagajnika in mladine o delu in aktivnostih društva v 
preteklem letu še dodatno podkrepljena s fotografijami v obliki 
projekcije. Vsa podana poročila so bila po zaključeni razpravi v 
celoti sprejeta in potrjena. V nadaljevanju zbora je bil soglasno 
sprejet in potrjen tudi plan dela in aktivnosti društva ter pre-
dlog finančnega plana za leto 2011, katerega realizacija pa bo 
zelo odvisna od splošne gospodarske situacije in posledično 
možnosti pridobivanja namenskih in drugih sredstev. Na zboru 
so bila nekaterim članicam in članom društva v skladu s pravil-
nikom podeljena še gasilska priznanja in odlikovanja. 

• 04. 02. 2011 – je bilo organizirano in izvedeno čiščenje grezni-
ce v gasilskem domu, hkrati pa je bilo tudi preverjeno obstoječe 
stanje celotne kanalizacije. Na osnovi ugotovljenega stanja so 
bili sprejeti določeni ukrepi, ki jih bo potrebno realizirati v bližnji 
prihodnosti. 

• 04. 02. 2011 – je bilo v Novi Cerkvi organizirano predavanje o 
varnosti v cestnem prometu. Na predavanju nam je strokovnjak 

Postavitev lesenega objekta na ribniku 

Zbor mladine

Zbor članov PGD 

Urejanje kanalizacije
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s policije razjasnil marsikatero nejasnost ter predstavil nekaj no-
vosti za gasilce kot udeležence v cestnem prometu. 

• 20. 02. 2011 – je pri Osnovni šoli Dobrna potekalo še sklepno 
dejanje za vse udeležence nadaljevalnega tečaja za gasilca. V 
okviru tečaja, na katerem smo teoretična znanja pridobivali na 
predavanjih v Frankolovem, so bile na Dobrni izvedene še prak-
tične vaje. Te so bile izvedene zelo uspešno, za kar gre zahvala 
vsem predavateljem, organizatorjem in mentorjem tečaja. Iz 
PGD Dobrna je nadaljevalni tečaj za gasilca uspešno zaključilo 
12 članic in članov društva. 

• V četrtek, 3.3.2011, je nekaj po 15.30 uri zagorela stanovanj-
ska hiša v Vinski Gorici v Občini Dobrna. Do požara je prišlo v 
kuhinji, kjer se je na štedilniku vnela ponev z oljem. Ogenj se je 
nato razširil še na ostrešje.  Kljub hitri intervenciji gasilcev PGD 
Dobrna in PGD Nova Cerkev je zaradi poznega obveščanja zgo-
relo celotno ostrešje hiše. V požaru je nastala večja gmotna ško-
da, na srečo pa ni bil nihče poškodovan. 

Toliko o aktivnostih in opravljenem delu prostovoljnega gasil-
skega društva Dobrna v obdobju zadnjih treh mesecev. Iz na-
vedenih aktivnosti je razvidno, da je bilo v društvu kljub neko-
liko mirnejšemu zimskemu obdobju opravljenega veliko dela. 
Želimo si, da bi bila tudi s strani občank in občanov še naprej 
namenjena velika pozornost predvsem preventivi v smislu po-
žarne varnosti, kar bi dejansko zagotavljalo čim manj resnih in-
tervencij in bi tako lahko še več energije namenjali nadaljnjemu 
razvoju društva. Pred nami je obdobje pomladanskih del, še 
zlasti čiščenja raznih travniških in drugih površin, kjer pride do 
požigov v naravi, zato ni odveč, da vas ob tej priliki opozarjamo 
zlasti na ustrezno in premišljeno ravnanje pri teh delih, kajti kur-
jenje v naravi je statistično največkrat vzrok vseh požarov, zato 
previdnost nikoli ni odveč.

Ob zaključku pa še obvestilo, ki velja za vse občane in sicer: 
»Obveščamo vas, da gasilci PGD Dobrna zbiramo staro železo, 
zato prosimo, da odpadno železo oddate v kontejner, ki se na-
haja pri Stanislavu KRULCU, na naslovu Dobrna 32/b. 
Na pomoč! 
    Za PGD Dobrna:

Tekst in fotografije

Stanislav PEČNIK 
Praktična vaja tečaj - gasilec 

Požar pri Osetič 
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O dejavnosti  DU Dobrna
Naloge, ki smo si jih zadali za mesec december, smo z veseljem 
opravili. V času Miklavža smo obiskali vse občane starejše od 
80 let in jih obdarili. Majhna pozornost, koristna vsebina daril in 
veliko zadovoljstvo za nas obiskovalce in obdarjene. 

Moški pevski zbor  DU Dobrna  je na Miklavžev večer v hotelu 
Vita na Dobrni priredil  Miklavžev  koncert. 

V okviru sekcij smo  na zaključnih srečanjih pregledali aktivnosti  
iztekajočega se leta. 

Najboljšim strelcem in balinarjem smo podelili med letom pri-
dobljene pokale in medalje. Nato pa smo si z najlepšimi željami 
za prihodnje leto nazdravili in se malo poveselili. Žal nam zaradi 
preskromne udeležbe ni uspelo nekaj podobnega organizirati 
za celotno članstvo.

Številnim aktivnostim v mesecu decembru običajno sledi krajši 
predah, ki je značilen za življenje na podeželju pa tudi za dru-
štva.  V DU Dobrna je bil ta predah kratek oziroma ga skoraj ni 
bilo.

Novoletna darila

MoPZ - Miklavžev koncert

Zaključek sekcij

Najboljši balinarji 2010

Najboljši strelci 2010



št. 49 / 2011 51

V tem obdobju smo obiskali in obdarili s šopkom ali lončnico 
kar štiri jubilante, ki so slavili 80. rojstni dan. Tudi za ta dejanja 
velja spoznanje, majhna pozornost, a veliko veselje in zadovolj-
stvo. 

Žal smo se v tem obdobju morali z žalostjo v srcu posloviti od 
kar nekaj  starejših krajanov, med drugim tudi od našega najsta-
rejšega občana in člana g. Karla Žerjava. 
Organizirali smo predavanje »Kako se zoperstaviti bolečinam 
brez zdravil«. 16. februarja smo se žal bolj maloštevilno zbrali na 
družabnem srečanju v kulturnem domu, kjer smo  skozi družab-
ne igre - igranje kart, izdelavi vizitk in klepetu ob čaju preživeli 
dve urici prijetnega druženja.
MoPZ DU Dobrna, ki je postal nekoliko številnejši, intenzivno 
vadi  (2 X tedensko). Zadal si je dokaj zahteven program. Med 
drugim želi proslaviti 5 let delovanja zbora.
Glavno aktivnost pa smo namenili načrtovanju dela za leto 2011. 

Obisk jubilanta

Obisk jubilantke

S tem namenom se je UO društva že dvakrat sestal, od tega 
enkrat v razširjenem sestavu s poverjeniki.
Posebno sejo smo namenili izvajanju projekta »Starejši za starej-
še« predvsem z namenom, da bi bili še bolj učinkoviti pri ugota-
vljanju in razreševanju problemov starejših. 

Programske smernice za leto 2011 smo že v januarju sprejeli tudi 
članice in člani  balinarske  sekcije.
Po  programu se redno odvijajo tudi strelske vaje, pohodništvo 
in telovadba. V vseh teh sekcijah pa si želijo številnejšo udelež-
bo. 

Spoštovane članice in člani DU Dobrna, v času nastajanja »Do-
brčana« so v polnem teku  priprave na zbor članov, ki je v bistvu 
start v zastavljeni program.

Želimo in upamo, da bomo z združenimi močmi izoblikovali 
takšen program društva, v katerem  bo čim širši krog članstva 
našel priložnost za uresničevanje svojih želja in predvsem za ak-
tivno sodelovanje v društvu, h kateremu vas vljudno vabimo.

Fotografije: Stanislav PEČNIK      

Predsednik DU Dobrna

Anton  Drev

Koordinacija - Projekt starejši za starejše

Strelske vaje
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Po vsakodnevno čudovito počutje in izgled 
ni treba daleč

1. Za prekrasen zunanji izgled
Evin dan v Termah Dobrna je vsak ponedeljek. Znižane 
cene nekaterih storitev v masažno lepotnem centru in salonu 
za nego las ter poseben program v Deželi savn z vitaminsko 
ponudbo; SAMO ZA ŽENSKE. 
Adamov dan v Termah Dobrna je vsak torek. Znižane cene 
nekaterih storitev v masažno lepotnem centru in salonu za 
nego las, happy hour v Deželi savn, popust na vsa piva in sladko 
presenečenje; SAMO ZA MOŠKE.

2. Za nežne in strastne trenutke
Prebudite romantiko. Kako, kje? Storitve v dvoje v Termah Do-
brna: zakup Savna studia Tisa za dve osebi, čoko, marmeladna 
in medena masaža s kozarčkom šampanjca v dvoje, romantična 
kopel v dvoje, UTRINEK POPOLNOSTI (romantična kopel in ve-
čerja v a la carte restavraciji).

3. Za zdravje
Prvi center v Sloveniji za preventivo in zdravljenje urinske 
inkontinence pri ženskah je v Termah Dobrna. Individualni, 
strokovni in celostni pristop zdravljenja po najnovejših terapev-
tskih metodah. V sodelovanju z UKC Ljubljana in Zdravstveno 
fakulteto Ljubljana.
Težave z uhajanjem urina so za vas sedaj lahko preteklost!

4. Za nosečnice
Srečanja nosečnic in mladih mamic s partnerji v Termah 
Dobrna, 16. 03. 2011, tema srečanja: PORODNI NAČRT IN NA-
ČRT DOJENJA; 20. 04. 2011, tema srečanja: ZDRAV ŽIVLJENJSKI 
SLOG MED NOSEČNOSTJO IN DOJENJEM; 18. 05. 2011, tema 
srečanja: PREHRANA MED NOSEČNOSTJO IN DOJENJEM; 15. 06. 
2011; tema srečanja: NOSEČNOST, POROD IN DOJENJE – SMO 
PRIPRAVLJENE NA NOVE IZZIVE.
Vsakemu srečanju je namenjeno 90 minut: 30 min predavanja, 

Dobrodelnost nas bogati
Krepko smo zakorakali v novo 
leto in če se ozremo nazaj, 
ugotovimo, da je  bila ena iz-
med osrednjih aktivnosti  Kra-
jevnega odbora Rdečega križa 
Dobrna na splošnem huma-
nitarnem področju socialna 
pomoč. Število socialno ogro-
ženih družin in posameznikov 
se še stopnjuje in za enkrat ne 
kaže, da bi se razmere izboljša-
le.  V preteklem letu smo izve-
dli 8 rednih delitev prehrane 
in higienskih artiklov ter nekaj 
občasnih delitev.  Za občasne 
delitve, ki so iz evropskega 
sklada, prejmemo največkrat 
moko, riž, testenine ali sladkor, 
zdrob in mleko, kar pa razdeli-
mo družinam oz.  posamezni-

kom, za katere smo mnenja, 
da potrebujejo  pomoč in ne 
prejemajo rednih paketov. 
Otrokom iz socialno ogroženih 
družin smo ob začetku šolske-
ga leta razdelili nekaj šolskih 
potrebščin, ob novem letu pa 
nekaj igrač. Vso pomoč nam 
nudi OZRK Celje. 
Meseca maja smo organizirali 
akcijo zbiranja oblačil, obutve 
in posteljnine. Odziv je bil velik, 
potrebe pa tudi. Hvala vsem. 
Septembra je bila dobro obi-
skana krvodajalska akcija; kri je  
darovalo 57 krvodajalcev. Vem 
prisrčna hvala. Prisrčna hva-
la tudi vodstvu in kuharjem 
Term Dobrna, ki nam vedno 
omogočijo izvedbo akcije v 

Zdraviliškem domu. 
Ob novem letu in tudi med 
letom obiščemo naše bolne 
in nepokretne občane  in jim s 
priložnostnim darilcem vošči-
mo dobrega počutja. Ob bo-
lezni smo poskrbeli za obisk 
pri zdravniku in nato pregled 
v bolnišnici za občana, ki nima 
svojcev. Nadalje smo poskrbeli 
za vse tri obroke, da je lahko 
redno jemal predpisana  zdra-
vila. Po dveh mesecih se je 
stanje izboljšalo. Za čistočo 
poskrbimo enkrat tedensko. 
Redno spremljamo njegovo 
počutje.
Vsako prvo sredo v mesecu 
imamo  organizirano dežur-
stvo za  potrebe občanov, ki 
potrebujejo kakšno pomoč. 
Dežurstvo je od 10. do 12. ure. 

Vsako prvo nedeljo v mesecu 
izvajamo merjenje krvnega 
tlaka , sladkorja v krvi, hole-
sterola in trigliceridov. Meri-
tve izvajajo medicinske sestre. 
Odziv je dober in občani so 
zadovoljni.  V lanskem letu 
nas je obiskalo 124 občanov.  
Meritve izvajamo vsako prvo 
nedeljo od 8. do 10. ure v dru-
štvenih prostorih Kulturnega 
doma Dobrna. 
Za kar 100  % se je povečalo 
število članov RK, tako odbor 
sedaj šteje 67 članov. Za naše 
uspehe in omogočeno delo-
vanje se  zahvaljujemo občin-
ski upravi Občine Dobrna in 
vsem, ki z roko v roki pomaga-
mo ljudem v težavah.

Predsednica KORK Dobrna

Stanka Krajnc
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nato pogovor in odgovori na vprašanja. Lahko se boste pogo-
varjali s strokovnjaki, ki imajo veliko izkušenj z nosečnicami, po-
rodnicami in otročnicami. Z veseljem bodo odgovarjali na vaša 
vprašanja. Prisotna bosta tudi mlada starša, ki  bosta opisala, 
kako sta  ob plesnih gibih doživljala hčerkino rojstvo.
Gibalno plesna srečanja v Termah Dobrna. Program srečanj 
je namenjen zdravim nosečnicam (od 4 meseca nosečnosti 
dalje). Gibalno-plesna srečanja so tedenska sproščujoča stičišča 
ženskih src, malih bitij, gibanja, plesa, glasbe in doživetih med-
osebnih pogovorov, ki se dotikajo tudi psihofizičnih priprav na 
porod. Želite izvedeti več o tem? Termini BREZPLAČNIH srečanj: 
23. 03. 2011, 27. 04. 2011, 25. 05. 2011, 22. 06. 2011, ob 17.00 uri 
v prostorih Term Dobrna. Voditeljica srečanj: LJUDMILA BREZ-
IGAR, psihoterapevtka, gibalno-plesna terapevtka, univ. dipl. 
soc. delavka.

5. Za dobro počutje
Ponovno odprt bazen v Zdraviliškem domu. Vse tiste, ki ste 
pogrešali bazen v Zdraviliškem domu, razveseljujemo z novico, 
da smo ponovno odprli vrata že skoraj 300 let starega bazena v 
Zdraviliškem domu.

6. Za zabavo in druženje
Plesni večeri v kavarni hotela Vita in vinski kleti. 

- KAVARNA HOTELA VITA
UMIRJENA PLESNA GLASBA: petki, sobote (19.30 – 23.30)
RAZPOLOŽENJSKA GLASBA: nedelje (14.00 – 18.00)

- VINSKA KLET
RAZPOLOŽENJSKA GLASBA ZA PLES IN RAZVEDRILO: torki, sre-
de (20.00-24.00)
VEČER NARODNO ZABAVNE IN LJUDSKE GLASBE: nedelje 
(20.00- 24.00)

DOGODKI

7. Za nepozabne kulinarične užitke 
Bakhusova pojedina - vsakdo, ki se udeleži Bakhusove poje-
dine, je nagrajen z nepozabno nočjo zabave, ki se neredko 
podaljša kar v dan. Sproščeno ozračje, duh preteklosti, okusna 
hrana in trenutki, ko lahko celo malo pozabimo na vsakdanji 
bonton, so zagotovilo, da se bo o takšni, malo drugačni, zabavi 
govorilo še lep čas. 

NOVO - PONUDBA PIZZ in BAGET 
Kulinarično ponudbo v kavarni hotela Vita in v Vinski kleti pod 
vilo Higiea, smo obogatili z več vrstami pizz in baget:
PIZZA ŠUNKA (šunka, sir, paradižnik)
DOMAČA PIZZA (suha klobasa, slanina, sir, paradižnik, paprika)
PIZZA MARGARITA (sir, mozzarela, paradižnik)
BAGETA ČESEN (sir, česen, peteršilj)

NARAVNE SLADICE- SAMO V TERMAH DOBRNA
Vračamo se v čase naših babic in prababic, ki po sestavine za 
peko niso enostavno skočile v trgovino, temveč so uporabljale, 
kar se je pridelalo doma in je bilo tudi mnogo bolj zdravo, npr. 
maslo namesto margarine, živalsko smetano namesto rastlinske. 
Želite okusiti znanje in sladkost zgodovine? Vabljeni v kavarno 
hotela Vita, od 22. aprila dalje, kjer boste lahko med prvimi 
uživali v novi ponudbi tort na naravni osnovi, brez barvil in kon-
zervansov.

8. Podarite naše storitve, obdarujemo pa tudi mi
Za rojstni dan v Terme Dobrna. Na vaš rojstni dan vam poda-
rimo 3 URNO RAZVAJANJE V DEŽELI SAVN IN BAZENIH + GRATIS 
PIJAČO. 

Podarite razvajanje, obdarili bomo tudi vas, OB NAKUPU 
DARILNEGA BONA VAM PODARIMO:
-   1 x 3 urni vstop v Deželo savn za 1 osebo, ob posamičnem 

nakupu darilnega bona v vrednosti od 40 € do 100 €
-   1 x termalno kopel za 1 osebo v Zdraviliškem domu, ob po-

samičnem nakupu darilnega bona v vrednosti od 100 € do 
150 €

-   1 x delno ročno masažo (15 minut) v lepotnem centru Hiša na 
travniku, ob posamičnem nakupu darilnega bona v vredno-
sti od 150 € do 200 €

-   1 x nočitev z zajtrkom za 1 osebo v dvoposteljni sobi v Hotelu 
Park, ob posamičnem nakupu darilnega bona v vrednosti od 
200 € dalje.
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Prijateljsko srečanje na Ponikvi

KLUB MALEGA NOGOMETA
SAMORASTNIKI

DOBRNA 19, 3204 DOBRNA

9. Za naš prispevek v vaše zdravje in odlično počutje
Vesele urice v Hiši na travniku, vsak dan od 12.00 do 16.00. 
Znižane cene storitev v masažno lepotnem centru in salonu za 
nego las Hiša na travniku. 

10. Za diabetike
Popusti za člane Zveze društev diabetikov Slovenije: 10 
% popusta na vse programe nastanitve po rednem hotelskem 
ceniku, 15 % na redne cene kopanja in kombinacije storitev ko-
panja (brez kombinacij s kosilom ali večerjo), od torka do četrt-
ka od 12.-15. ure, 10 % na redne cene Dežele savn od torka do 
četrtka od 12.-15. ure, 15 % na redne cene kopeli v ZD, 10 % na 
redne cene storitev Medicinskega centra, ter 5 % na redne cene 
programov MC, razen specialističnih pregledov in zdravstvene 
nege, 5 % na redne cene programov in na storitve Hiše na trav-
niku.

Več informacij o ponudbi in dogodkih 
na www.terme-dobrna.si ali T: 03 78 08 110 

Naročite se na brezplačno revijo Terme Dobrna, 
pišite nam na info@terme-dobrna.si.

Zapisala:

Teja Grum

Marketing Terme Dobrna

Marija je šla na božjo pot,
na božjo pot, na daljno pot,
čez tri gore, čez tri dole
čez tri zelene travnike. 

Ko pa pride do vode, 
do te velike Donave,
prosila je mornarčka:
»Zapelji me za božji lon,
zaslužil boš nebeški tron.

Ne vozim ne za božji lon,
pa tudi ne za nebeški tron,
jaz vozim le za krajcerje
in tiste bele zeksarje.«

Marija čez vodo križ naredi,
in  čez vodo se spusti,
pred njo se je razgrinjalo,
za njo se je zagrinjalo.

Mornarček začne voziti,
ladja se začne potapljati,
mornarček začne klicati:
»Pomagaj mi Marija ti, 
Marija sedem žalosti.«

Marija mu odgovori: 
»Ne morem ti pomagati,
ne morem ladje ustaviti,
kar naj ti pomagajo krajcarji 
in tisti beli zeksarji.«

Marija mu govori:
»Poslušaj me mornarček ti,
če bi bil Marijo prav častil, 
bi ne bil na morju smrt storil.«
                                   

 Po ljudskem izročilu

zapisala 

Martina Žužek

Božjepotna pesem

Konec novembra  je na naš 
naslov prispelo vabilo no-
gometne šole Jurček, da se 
udeležimo prijateljskega no-
gometnega turnirja za mlajše 

bo turnir začel. Čeprav sem 
bil malo skeptičen zaradi ude-
ležbe, turnir je potekal ravno 
v času novoletnih počitnic, je 
bil ves strah odveč. Končno 
smo dočakali sredo, 29.12. Na 
pot smo se odpravili skoraj 
popolni, nekaj jih je manjkalo 
zaradi zdravstvenih težav. Po 
prihodu na Ponikvo smo odšli 
v garderobe, kjer smo se pre-
oblekli in pripravili na tekme. 
Sledil je odhod v telovadnico, 
kjer smo se ogreli in potem se 
je začelo. V prvi tekmi proti NŠ 
Jurček je bila prisotna precej-
šna trema, kar pa je povsem 
normalno, saj je tekma nekaj 
povsem drugega kot trening 
in vsak hoče takoj pokazati, da 

selekcije na Ponikvi. Seveda 
smo bili vabila zelo veseli in 
smo takoj potrdili udeležbo. 
Ves december smo pridno 
vadili in komaj čakali, da se 

zna dobro igrati. Temu je bo-
trovala tudi dobro zasedena 
dvorana domačih navijačev. 
V igri smo naredili kar precej 
napak, zato smo doživeli mi-
nimalen poraz. V drugi tekmi 
proti NK Šentjur je trema malo 
popustila, zato je bilo v igri 
prisotnih manj napak in je bil 

Dobro razpoloženje v garderobi
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V pričakovanju nove tekme Še zadnji pozdrav v letu 2010

tudi rezultat bolj ugoden; tek-
ma se je končala neodločeno. 
V naslednjem srečanju pa so 
se otroci povsem sprostili in 
pokazali, da znajo igrati. Tukaj 

gre zahvala tudi staršem, saj 
so zelo bučno navijali za nas. 
Do konca srečanja smo nani-
zali kar nekaj zmag, zato je bilo 
veselje nepopisno. Rezultat ni 

bil v ospredju, saj je šlo za pri-
jateljsko srečanje, moram pa 
pohvaliti vse sodelujoče za  iz-
redno športno igro.
Na koncu bi se rad zahvalil še 

staršem naših tekmovalcev, ki 
so bili res pravi navijači. Skozi 
celoten turnir so glasno navi-
jali in nam dajali podporo. 

Adamič Drago 

Kmn Samorastniki

Fotoutrinki 
Nogometni krožek KMN Samorastniki – mlajša ekipa

Mlajša skupina

Streljamo vsi naenkrat

Radi poziramo

Treniramo tehniko
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Nogometni krožek KMN Samorastniki – starejša ekipa

Hojla Starejša skupina

Vaja za moč Krepimo trebušne mišice

Matevž Tašler

Mladinski klub   
 Dobrna

6. motivacijski vikend na 
Veliki planini

Pred nami je novo leto, ki ponu-
ja nove priložnosti in sveže ideje. V 
Mladinskem klubu Dobrna smo pol-
ni novega zagona, zato vabimo vse, 
ki bi se nam želeli pridružiti in sou-
stvarjati mladinski utrip na Dobrni, da 
nam pišete na naš elektronski naslov 
mk.dobrna@gmail.si. Vse slike iz do-
godkov prejšnjih let pa si lahko ogledate na naši spletni 
strani www.mk.dobrna.si.  

                                                           Lep mladinski pozdrav

Matevž Tašler

predsednik MKD

Po enoletnem premoru smo se člani Mladinskega kluba Dobrna 
(MKD) v prvem vikendu januarja odpravili na motivacijski vikend 
na Veliko Planino. Velika Planina zaradi oddaljenosti od moder-
ne civilizacije ponuja boljše pogoje za timsko delo, kar nam po-
maga pri izpeljavi projektov v prihajajočem letu. 
Letos nam zima ni postregla s snegom temveč z gosto meglo 
in vetrom, zato smo večino ˝team buildinga˝ opravljali v lični 
planšarski koči. Ker nam ob večerih  še vedno ni zmanjkalo ener-
gije, smo svojo domišljijo in misli usmerili v kovanje novih idej 
ter načrtov za njihovo izvedbo. Udeležba je bila dokaj visoka, 
vendar bi si želeli še kakšen obraz več, saj več glav več ve in 
več kot nas bo, lažje bomo ustvarjali večje in še boljše projekte. 
Nabrali smo si moči za prihajajoče mesece, ko bomo z raznimi 
aktivnostmi popestrili dogajanje na Dobrni. Prisrčno vabljeni na 
vse zabavne, športne in druge prireditve, ki bodo nastajale v 
okviru našega kluba.

 Denis Tomazin
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šolski 
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Osnovna šola Dobrna praznuje – praznujmo skupaj
Leto 2011 je za našo šolo in kraj jubilejno leto. 

Praznujemo
- 180 let izvajanja pouka v Dobrni
- 150 let prvega šolskega poslopja

- 50 let izvajanja pouka v sedanji zgradbi.

To so zagotovo pomembni mejniki v zgodovini šolstva na Do-
brni, ki zaslužijo vso pozornost in so vredni, da jih praznujemo 
skupaj.
Leto 1831 je v šolski kroniki zapisno kot uradni pričetek pouka 
na Dobrni, ko je dal takratni župnik Gregor Miklausin dogradi-
ti h kaplaniji sobo za poučevanje otrok. To je bila neobvezna 
ali tako imenovana nedeljska šola. Leta 1861 je bilo dokončano 
prvo šolsko poslopje (današnja občina), šola je bila tedaj enora-
zrednica. Leta 1961 je bila po velikih težavah zaradi pomanjka-
nja sredstev zgrajena nova šola, ki so jo pomagale graditi pridne 
roke domačinov. V letu 2011 pa že drugo leto izvajamo devet-
letko v lepi, prenovljeni in dograjeni šoli.
Torej nekoč, že davno tega, so se odprla šolska vrata na Dobr-
ni. Skozi njih so na pot iskanja, učenja in raziskovanja vstopali 
učenci in sprejemali so jih učitelji z jasnimi cilji, kam jih želijo 
popeljati. 
Šola se je skozi čas spreminjala, učenci pa so še vedno radoživi 
in vedoželjni, učitelji pa z veliko vnemo in strokovnostjo skrbijo 
za nenehen razvoj znanja, dejavnosti in vzgojnih vrednot. Z vso 
odgovornostjo nadaljujemo uspešno pedagoško poslanstvo 
naših prednikov in skupaj smo lahko ponosni na preteklo in 
zdajšnjo zgodovino šolstva in poučevanja na Dobrni. 

Zato praznujmo skupaj vsi, saj je šola v vseh obdobjih tesno 
povezana s krajem, podporo domačinov,  z lokalno skupnostjo 
in s starši, ki skupaj z učitelji vzgajamo otroke v odgovorne in 
uspešne posameznike.
Naš velik jubilej bomo obeležili z več dejavnostmi, ki jih pripra-
vljamo na šoli:
 Izdaja Zbornika Osnovne šole Dobrna, ki bo skupek zgodo-

vinskega pregleda šolstva na Dobrni, spominov, literarnih in 
likovnih prispevkov naših bivših in sedanjih učencev, ravna-
teljev, učiteljev in staršev.

 Postavitev stalne razstave Mejniki šolstva na Dobrni v avli 
šole.

 Stenska poslikava Naša šola v barvah in simbolih skozi čopič 
Suzane Švent v avli šole 

 Stenska poslikava Naša šola v barvah in simbolih skozi čopič 
naših učencev na hodniku šole

 Medgeneracijsko športno druženje, 7. maja ob 8.00
 Slavnostna akademija ob jubileju šole, 20. maja ob 18. uri

Že sedaj lepo vabljeni na vse prireditve, predvsem pa na 
SLAVNOSTNO AKADEMIJO, 20. MAJA ob 18. uri. Ob tem 
prosimo vse, da na prireditev v našem imenu povabite 
tudi svoje znance, sošolce in vse, ki so bili povezani s šolo, 
vendar ne bivajo več v našem kraju. 

Vsem pa želim, da še naprej in skupaj ustvarjamo srečno 
in uspešno sedanjost ter prihodnost šolstva na Dobrni, 
naši šoli pa – vse najboljše!

Darinka Stagoj, ravnateljica

Kulturni dan v gledališču
V petek, 26. 11. 2010, smo imeli učenci od 1. do 5. razreda kultur-
ni dan. Ob 8. uri zjutraj smo se zbrali po razredih  v svojih učil-
nicah. Nam, četrtošolcem, je  učiteljica   prebrala  slikanico Ce-
sarjeva nova oblačila. Večina nas je bila nad vsebino navdušena.
Po malici smo odšli pred šolo, kjer nas je že čakal avtobus. Mi 
smo se odpeljali z rumenim avtobusom, skupaj s petošolci. Pot 
ni bila dolga, saj smo v slabe pol ure že bili v  SLG Celje. Navdu-
šeni smo pozdravili celjski ansambel, ki nam je predstavil prav 

tako Cesarjeva nova oblačila. Spoznal sem, da tudi sam nisem 
najbolj pameten, kajti cesarjeve obleke sploh nisem videl. Poto-
lažil sem se šele, ko se je iz vseh prisotnih grl zaslišalo: »Cesar je 
nag«. Tako smo v predstavi sodelovali tudi mi, obiskovalci.
Igro bi ocenil z odlično oceno. Vsem se je zdela predstava zelo 
imenitna. Veselim se že naslednjega obiska v gledališču.

Tilen Urban Voršnik Kramberger, 4. r.

Mentorica: Olga Vaukner
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Ponovno v živalskem vrtu
V torek, 16. 11. 2010, smo imeli kulturno-naravoslovni dan. Ob 
7.45 smo se odpravili iz Dobrne proti Ljubljani. Vsi skupaj smo 
najprej odšli v Cankarjev dom. Pred vhodom smo si razdelili 
vstopnice, odvrgli žvečilke in ugasnili mobilne telefone. Pred-
stava se je začela in bilo je vznemirljivo videti vse te inštrumen-
te, o katerih se učimo pri glasbi, ter ves orkester. Marsikdo si tega 
ni tako predstavljal. Po koncertu smo se porazdelili po razredih 
in odšli vsak v svojo smer, in sicer 8. in 9. razred v naravoslovni 
muzej, 7. razred v živalski vrt, 6. razred pa v tropski in botanični 
vrt.
Učenci 6. razreda smo bili zelo navdušeni nad rastlinjakom in 
rastlinami v njem. Ob poslušanju in ogledu rastlin iz tropske-
ga gozda in rastlin mesojedk smo tudi reševali učne liste. Kupi-
li smo veliko mesojedk in se spraševali, če nam bodo pojedle 
sendviče. To smo preprečili tako, da smo hitro pomalicali. Ko nas 
je spet pričakal avtobus, da nas odpelje v botanični vrt, smo bili 
kar malo razigrani.
V botaničnem vrtu smo spoznali veliko novih rastlin. Bilo je za-
nimivo, nekateri pa so bili tudi že utrujeni.

Učenci so v okviru naravoslovno-kulturnega dneva, ki so ga preživeli v Ljubljani, 
obiskali tudi živalski vrt

Med vožnjo iz botaničnega vrta smo pobrali še sedmošolce, ki 
so bili v živalskem vrtu.
Med potjo do Dobrne smo se pogovarjali, se smejali, si izmenja-
vali fotoaparate ter gledali fotografije, pa tudi skrbno pazili na 
rastline mesojedke, da smo jih nepoškodovane prinesli domov. 
Vsi smo polni lepih odtisov ob 15.20 prispeli v Dobrno.

Adrijana Dečman,  6. razred

Še o veselem decembru
Čeprav smo že pošteno zako-
rakali v leto 2011, se je prijetno 
spomniti prazničnega decem-
bra. Kljub nestrpnemu priča-
kovanju prostih prazničnih dni 
smo bili zelo dejavni. 
Pripravili smo tradicionalno 
božično-novoletno razstavo, 
ki je bila na ogled do 28. 12. 

2010 v avli hotela Vita. Sodelo-
vali so učenci od 1. do 5. razre-
da pod vodstvom mentoric: 
Vikice Golčer, Silve Pintar, Al-
bine Gril, Terezije Audič, Olge 
Vaukner in Andreje Kveder. 
V nedeljo, 19. 12. 2010, smo 
imeli delovni dan, saj smo so-
delovali na božičnem sejmu. 
Učenci od 1. do 5. razreda so 
pripravili bogat srečelov, učen-
ci od 6. do 9. razreda pa so na 
stojnicah ponujali izdelke, čaj, 
pecivo in druge dobrote. Pri-
jetno druženje in rajanje je 
popestril tudi prihod Božička. 
Lani je bil modernejše opre-
mljen – pripeljal se je s poseb-
nimi sanmi. Kljub mrazu smo 
preživeli prijetno nedeljsko 

popoldne. Pripravili smo tudi 
novoletno prireditev Prižgimo 
si lučke, ki je potekala v torek, 
21. decembra, v dvorani Zdra-
viliškega doma. Nastopili so: 
recitatorji, dramske in plesne 
skupine, instrumentalisti, OPZ 
in MPZ in drugi. Lepim željam 
se je pridružila tudi ravnatelji-
ca, ga. Darinka Stagoj.

23. 12. 2010 pa je naše naj-
mlajše obiskal dedek Mraz. 
Pripravili smo jelkovanje v te-
lovadnici, kjer smo prisluhnili 
predstavitvi projektov, rajali z 
dedkom Mrazom, se predsta-
vili po razredih ter si voščili ob 
novem letu.

Članice novinarskega krožka

Mentorica: Sonja Špegel

Na tradicionalnem božičnem sejmu

Novoletna prireditev učencev OŠ Dobrna in otrok 
Vrtca Dobrna Prižgimo si lučke
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Plesno-baletna predstava 

V ponedeljek, 20. 12. 2010, se 
je  ob 10.00 uri v Kulturnem 
domu Dobrna pričela novole-
tna prireditev za otroke Vrtca 
Dobrna, učence OŠ Dobrna, 
gojence CUDV Dobrna ter tudi 
za otroke iz Občine Dobrna, ki 
ne obiskujejo vrtca. 
Obiskali so nas gojenci bale-

Baletna predstava baletnega oddelka Glasbene šole Karol Pahor s Ptuja

tnega oddelka Glasbene šole 
Karol Pahor s Ptuja, ki so nam s 
PLESI in plesno predstavitvijo 
slovenske ljudske pravljice TRI 
POMARANČE popestrili pred-
praznične dni. Predstavo je 
omogočila Občina Dobrna.

Članice novinarskega krožka

Mentorica: Sonja Špegel

Šolski parlament
Tema letošnjega 21. otroškega 
parlamenta je Vpliv družbe in 
medijev na oblikovanje mla-
dostnika.  V šoli smo o tej temi 
najprej govorili na razrednih 
urah, nato pa smo o njej raz-
pravljali na šolskem otroškem 
parlamentu. Poslanci druge in 
tretje triade so se zbrali v pe-
tek, 14. januarja 2011, v šolski 
knjižnici. Na parlamentu smo 
sodelovali tudi ravnateljica, 
ga. Darinka Stagoj, šolska sve-
tovalka, ga. Alenka Ž. Pešak, 
predstavnica občine, ga. Ma-
teja Smrečnik, bivša učenka 
naše šole, ga. Nina Cvikl, ki je v 
osnovni šoli vodila šolski par-
lament, in mentorica Skupno-

poslanci izpostavili predvsem 
pozitivne in negativne lastno-
sti medijev in ob zaključku 
ugotovili, da mladim pri obli-
kovanju kritičnega odnosa 
do medijev lahko pomagajo 
predvsem starši, strokovni de-
lavci (šola, socialni centri) in 
prijatelji.
Sedem izbranih  učencev, in si-
cer David Pušnik, Blaž Adamič, 
Robi Velenšek, Matic Bunderla, 
Blaž Mastnak, Hana Brecl in 
Mia Zala Smrečnik  se je nato  
udeležilo občinskega otroške-
ga parlamenta v Narodnem 
domu v Celju, v sredo, 19. ja-
nuarja 2011.  Učenci so najprej 
razpravljali v treh skupinah.  
Prva skupina je govorila o 
medijih in njihovem vplivu na 
otroke in mladostnike, druga 
o škodljivih medijskih vsebi-
nah in načinih soočanja z nji-
mi, tretja o tem kako oblikovati 
kritičen odnos do medijev.  Po 
razpravah v skupinah je vsaka 
od njih  poročala o njihovih 
zaključkih, v zadnjem delu pa 
je sledil razgovor z osmimi 
predstavniki medijev. Po kon-
čanem parlamentu je vse so-
delujoče čakala pogostitev.
In še o zaključkih občinskega 
parlamenta po posameznih 
skupinah:
Hana Brecl: Mediji nam nare-
kujejo način življenja. Težave z 
njimi najbolje rešujemo s po-

govorom v krogu družine.
Blaž Adamič:  Medijske strani 
s porno vsebinami škodljivo 
vplivajo na mladostnike.
David Pušnik:
Mediji bi morali služiti etiki in 
morali.
Mediji bi morali povprašati 
oziroma imeti strokovnjake za 
svetovanje o tem, kaj se lahko 
objavi.
Mediji bi se lahko bolj posveti-
li mladim (več mladinskih pro-
gramov, ustanovitev otroške 
televizije …).
Mediji bi morali vzpodbujati 
prijateljstvo in spoštovanje do 
družbe in narave.
Otroci bi morali izoblikovati 
zdrav odnos do medijev s po-
močjo staršev, prijateljev, uči-
teljev …
V šoli bi lahko uvedli izbirni 
predmet Mediji in etika.
Nujno je razvijati zdrav in kri-
tičen odnos do medijev, saj 
bomo tako brali predvsem ko-
ristne in kvalitetne informacije.
Učenci so dobro sodelovali na 
občinskem parlamentu, pose-
bej pa želim pohvaliti Davida 
Pušnika, ki je zelo dobro vodil 
šolski parlament in bil  aktiven 
na parlamentu v Celju, tako v 
razpravi v skupini, v plenar-
nem delu in ob zaključku v 
intervjuju s prisotnimi mediji.

Mentorica Skupnosti učencev:

Valerija Pečnik

sti učencev, ga. Valerija Pečnik. 
Parlament je vodil David Pu-
šnik, učenec 9. razreda.
Predstavniki posameznih ra-
zredov so najprej predstavili 
svoje prispevke in plakate, 
nato smo razpravljali o me-
dijih, o njihovem vplivu na 
otroke in mladostnike in kako 
oblikovati kritičen odnos do 
medijev.
V četrtem razredu so z anketo 
ugotovili, da četrtošolec pora-
bi v povprečju eno uro na dan 
za delo ob računalniku, eno 
in pol ure preživi ob TV spre-
jemniku, bere največ eno uro 
na dan, poslušanju radia pa 
nameni malo časa. Sicer pa so 

Utrinek z letošnjega šolskega parlamenta »Vpliv družbe in medijev na oblikovanje 
mladostnika«
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Darilo oldtimerjev
Skupina rekreativcev, ki so se poimenovali Oldtimerji, je aktivna 
že več kot deset let. Člani se vsako sredo srečujejo na rekreaciji 
v šolski telovadnici ali na igrišču.

Darilo skupine rekreativcev Oldtimerji  učencem naše šole

Ob zaključku leta so se odločili, da del denarja, ki ga zberejo s 
članarino, namenijo učencem in učenkam osnovne šole. Odlo-
čili so se za nakup dekupirne žagice, ki jo bodo naši učenci in 
učenke uporabljali pri pouku. Žagico sta v imenu Oldtimerjev 
ravnateljici šole predala Žarko in Marko.
Oldtimerjem se zahvaljujemo za darilo in jim želimo, da bi še 
dolgo tako uspešno delovali.

Marko Šteger

Tehniški dan Učim in igram 
se z računalnikom
V četrtek, 20.1. 2011, smo imeli v 1. razredu tehniški dan UČIM IN 
IGRAM SE Z RAČUNALNIKOM. Obiskali smo multimedijsko učil-
nico. Tam nam je ga. Irena Delčnjak Smrečnik predstavila kratko 
zgodovino računalnika in nam predstavila računalniški program 
»Slikar«. Nastale so lepe računalniške risbe.

Utrinek s tehniškega dneva učencev 1. razreda

V drugem delu tehniškega dne pa smo v svoji učilnici s pomo-
čjo učencev 7. razreda (projekt Medvrstniška pomoč) naredili 
svoje računalnike iz kartona.

Učenci 1. razreda s Silvo in Matejo

Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku
Otroci Vrtca Dobrna in učenci OŠ Dobrna smo pod vodstvom 
mentorjev pripravili točke za proslavo ob slovenskem kultur-
nem prazniku, ki je potekala v četrtek, 3. 2. 2011, v Kulturnem 
domu Dobrna. Pestro prireditev, kjer so nastopili otroci 3. in 4. 
skupine iz Vrtca Dobrna z deklamacijo in plesno točko, učenci 
1. razreda z deklamacijo, učenci 2. razreda z deklamacijo, plesno 
točko in lutkovno igro, otroški pevski zbor, devetošolke z reci-
talom, plesna skupina iz 6. razreda, solistka Mateja Štimulak ter 
instrumentalista, si je ogledalo tudi veliko gostov. O slovenski 
kulturi v številkah pa je spregovorila ravnateljica. 
V nedeljo, 6. 2. 2011, pa je bila še krajevna prireditev ob kultur-
nem prazniku, kjer so nastopili drugošolci s spletom rajalnih 
iger, devetošolke z recitalom in citrarka Vanessa.

Članice novinarskega krožka

Mentorica: Sonja ŠpegelŠolska proslava ob slovenskem kulturnem prazniku
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Zimski športni dan
V četrtek, 10.  2.  2011, je bil zimski športni dan za učence od 6. 
do 9. razreda. Organizirane so bile naslednje aktivnosti: smuča-
nje, drsanje in pohod.
Smučarji so se v prekrasnem sončnem vremenu odpravili smu-
čat po belih strminah Rogle. Drsalci in tudi nekateri 'nedrsalci' 
so v prijetnih ritmih drsali na drsališču v Celju. Pohodniki pa so 
prehodili del poti 14. divizije v okolici Dobrne.

Učenci so v okviru športnega dneva uživali v zimskih radostih

Preživeli smo lep in aktiven dan.
Članice novinarskega krožka

Mentorica: Sonja Špegel

V šolski kurilnici
Pri naravoslovju in tehniki smo 
se četrtošolci pogovarjali o 
uporabi cevi pri vodovodni 
napeljavi, centralni kurjavi in 
kanalizaciji. Zato smo konec 
meseca januarja obiskali šol-
sko kurilnico. Želeli smo izve-
deti, na kakšen način se ogre-
va naša šola. 
V kurilnici nas je prijazno spre-

Četrtošolci v simbiozi z okoljem
V četrtek, 10. 2. 2011, smo četrtošolci imeli predavanje o loče-
nem zbiranju odpadkov. Obiskala nas je gospa Natalija Aškerc 
iz podjetja Simbio, ki izvaja projekt Otroci v simbiozi z okoljem.
Pokazala in razložila nam je, kako naj ločujemo odpadke. Tadej 
in Deja sta morala pravilno razvrstiti posamezne odpadke v za-
bojnike za papir, steklo in plastiko. Njuna osveščenost  je  pre-
senetila gospo Natalijo in nas pohvalila, saj sta nalogo odlično 
opravila. Spoznali smo tudi pomen ekoloških otokov.

Otroci v simbiozi z okoljem

Predavanje je bilo zanimivo, saj smo se naučili veliko koristnega. 
Spoznali smo tudi pomen ekoloških otokov. Za zaključek smo 
prisluhnili še zgodbici o treh smetnjakih: Embalažku, Steklenku 
in Papirku.
Predavanje je bilo zanimivo, saj smo se naučili veliko koristnega. 

Jaka Černelč, 4. r.

Mentorica: Olga Vaukner

jel naš hišnik, Primož Švent. 
Takoj sem opazil, da je šol-
ska kurilnica zelo moderna in 
veliko večja od naše doma.                                                                                         
V uvodu nam je  hišnik  po-
vedal, da se ogrevamo z ute-
kočinjenim plinom. Pokazal 
in opisal nam je šolsko peč 
za centralno kurjavo in osta-
lo mehanizacijo. Spoznali 

smo, čemu služijo kotel, raz-
tezna posoda, črpalke, ventili 
in različne merilne naprave.                                                 
Zastavili smo mu tudi nekaj 
vprašanj, na katera nam je pri-
jazno odgovoril. Ko smo od-
hajali iz kurilnice, smo videli še 
dovod utekočinjenega plina 
in števec, ki meri količino po-
rabljenega plina. Kurilnica ima 

tudi alarm, ki se v nevarnosti 
sproži.  
Za zanimivo razlago smo se na 
koncu zahvalili našemu hišni-
ku. Teoretično znanje, ki smo 
ga spoznali v razredu, nam je 
zdaj še bolj razumljivo.

Žan Rebernik, Matjaž Korenak in 

Iztok Kravos, 4. r.

Mentorica: Olga Vaukner
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Eko projekt MODRI  JAN; eko naloga DREVO  VETRNIC
Otroci so z navduše-
njem sprejeli predlog 
o sodelovanju v eko 
projektu Modri Jan. 
V vseh skupinah po-
daljšanega bivanja 
smo se nekaj dni po-
govarjali o zraku – se-
stavi, gibanju, dobrih 
in slabih straneh, iz-
koriščanju energije 
vetra, pregledovali 
knjige, delali krajše 
zapiske.
Učitelji smo izdelali 
šablono za vetrnico, 
priskrbeli barvni pa-
pir, paličice, vijake, 
lepilo, …
Mlajši učenci so obri-
sovali šablone na 

barvni papir, malo sta-
rejši in spretnejši so izrezovali.
Fantje iz 5. razreda, seveda spretni in že pravi mojstri, so v teh-
nični učilnici luknjali paličice.
Pri tem nismo opusti varnosti (nadzor, očala). Sledilo je luknjanje 
in lepljenje vetrnic. Ob delu smo se neprestano pogovarjali npr., 
kako zaviti vogale, zakaj ravno tako in ne drugače, pazljivost pri 
lepljenju z vročim lepilom, …

Eko projekt Modri Jan

Eko projekt Modri Jan

Učenci OŠ Dobrna so obudili star običaj in pozdravili pomlad. Svoje »gregorčke« so 
na predvečer gregorjevega spustili po Topličici. 

Ko so bile vetrnice zlepljene, smo jih začeli privijati na paličice. 
Otroci so zelo pazili pri privijanju matic na vijaku in s pihanjem 
sproti ugotavljali, kdaj se vetrnica lepše vrti.
Želeli smo, da bi naše vetrnice zasadili pred šolo in da bi opazo-
vali njihovo vrtenje. V dnevih našega dela pa je bilo vreme zelo 
slabo. Zato smo namesto nasada vetrnic naredili DREVO VETR-
NIC. Kar kmalu so naše drevo prišle občudovat tudi učiteljice in 
starejši učenci.

Nekaj zapisov otok, ki so sodelovali pri delu
- Vetrnice so mi všeč, ker so zelo barvne. (Medea,  3. r.)
- Vetrnica mi je všeč, ker je črne barve. (Joži,  2. r.)
- Vetrnica mi je všeč, ker se vrti in ker se zabavam. (Alina, 3. r.)
- Žal mi je, ker jih nisem mogla delati. So mi pa všeč, ker so pisa-
ne in se lepo vrtijo. (Timeja, 3. r.)  
- Všeč mi je, ker lahko vanjo piham in se vrti. (Nuša, 3. r.)
- Najraje imam vijolične; rada jih delam, zahtevajo veliko truda.      
(Lara,  2. r.)

Nina iz 2. r. pa je zapisala:
Te zanima, kdaj se vetrnice vrtijo? Vrtijo se, ko je veter.
Te zanima, zakaj so vetrnice barvne? Barvne so zato, da niso dol-
gočasne.

Učenci, ki so v projektu sodelovali, so bili nad delom navduše-
ni. Prepričani smo, da bodo v naslednjih projektih z veseljem 
sodelovali.                          

Učenci in učitelji v oddelkih PB
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Tekmovanja iz znanja

ZGODOVINA
Šolsko tekmovanje iz znanja zgodovine je na naši šoli potekalo v 
torek, 14. decembra 2010. Tekmovanja se je udeležilo 7 deveto-
šolcev. To so Iza Smrečnik, Tjaša Žerjav, Luka Felicijan, Jernej Kralj, 
David Pušnik, Robi Velenšek in Primož Pesjak. Jernej Kralj in Da-
vid Pušnik sta na tekmovanju dosegla bronasto priznanje. Jernej 
Kralj je izbran za regijsko tekmovanje, ki bo potekalo 14. 1. 2011 na 
Osnovni šoli Primoža Trubarja v Laškem. Čestitke vsem udeležen-
cem tekmovanja za lep uspeh.  
Regijsko tekmovanje iz znanja zgodovine je potekalo v petek, 14. 
januarja 2011, na Osnovni šoli Primoža Trubarja v Laškem. Tekmo-
vanja se je udeležil devetošolec Jernej Kralj, ki je na tekmovanju 
dosegel srebrno priznanje. Iskrene čestitke za lep uspeh. 

Mentorica tekmovanja: Karmen Lešnik

ANGLEŠKI JEZIK
Šolsko tekmovanje iz znanja angleškega jezika je na naši šoli po-
tekalo v četrtek, 25. novembra 2010.
Tekmovanja se je udeležilo 7 devetošolcev. To so: Iza Smrečnik, 
Tjaša Žerjav, Janja Goršek, Luka Felicijan, Jernej Kralj, Nuša Majcen 
in Primož Pesjak. Vsi učenci so na tekmovanju dosegli izredno lep 
uspeh in tako osvojili bronasto priznanje. 
V skladu s pravilnikom tekmovanja se lahko regijskega tekmo-
vanja udeleži največ 1400 tekmovalcev, zato je bilo potrebno za 
uvrstitev na tekmovanje zbrati vsaj 44 točk. Učenka Tjaša Žerjav, 
se je udeležila regijskega tekmovanja. 
Čestitke tudi vsem ostalim za zelo dober dosežen rezultat. 

Mentorica tekmovanja:  Jasmina Repolusk

NEMŠKI JEZIK
Šolsko tekmovanje iz znanja nemškega jezika je na naši šoli  po-
tekalo v četrtek, 18. novembra 2010.  Tekmovanja so se udeležile 
štiri devetošolke, ki se učijo nemščine kot izbirni predmet. 

To so: Iza Smrečnik, Tjaša Žerjav, Sanja Blazinšek in Nuša Majcen.
Učenka Sanja Blazinšek je bila zelo uspešna in se je uvrstila tudi 
na državno tekmovanje, ki je potekalo 10. februarja 2011 na OŠ 
Franja Malgaja v Šentjurju. 
Čestitke tudi ostalim učenkam za dober dosežen rezultat.

 Mentorica tekmovanja: Jasmina Repolusk

SLOVENŠČINA 
V sredo, 26. 1. 2011, je na OŠ Petrovče potekalo regijsko tekmova-
nje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje za osmošolce in 
devetošolce. Udeležili sta se ga dve učenki iz naše šole. Dosežen 
je bil lep uspeh – Lucija Špegel iz 8. razreda je dosegla srebrno 
priznanje. Čestitamo!

Mentorica tekmovanja:  Irena Pak

BIOLOGIJA
V sredo, 20. 10. 2010, je na šoli potekalo šolsko tekmovanje iz zna-
nja biologije. Tema letošnjega tekmovanja je bila Izbrane dre-
vesne in grmovne vrste. 
Šolskega tekmovanja so se udeležili učenci osmega in devetega 
razreda. Iz osmega razreda so tekmovali naslednji učenci: Lara 
Smrečnik, Jan Sluga, Petra Rebernik, Tanja Grobelnik, Lučka Zajc, 
Denis Štepihar in Lucija Špegel. Iz devetega razreda so tekmovali 
naslednji učenci: David Pušnik, Patricija  Kumer, Nuša Majcen, Tja-
ša Žerjav, Primož Pesjak, Sanja Blazinšek in Iza Smrečnik. 
Bronasto PROTEUSOVO priznanje so osvojili naslednji učenci: De-
nis Štepihar, Lucija Špegel, Lučka Zajc, Tanja Grobelnik, Patricija 
Kumer, Tjaša Žerjav, Nuša Majcen, David Pušnik in Iza Smrečnik.
Dovolj točk za uvrstitev na državno tekmovanje so  dosegli na-
slednji učenci: Lucija Špegel, Denis Štepihar, Patricija Kumer, Iza 
Smrečnik in David Pušnik.
Državno tekmovanje je potekalo 3. 12. 2010 na Osnovni šoli Mo-
zirje. Vseh pet učencev je doseglo soliden uspeh, še posebej pa 
sta se izkazala Iza Smrečnik in David Pušnik, ki sta osvojila SREBR-
NO PROTEUSOVO PRIZNANJE.

Mentorica tekmovanja: Zdenka Velečič

Vanessa ponovno zlata
Na 12. državnem tekmovanju 
citrarskih skupin, ki je bilo 29. 
1. 2011 v Idriji, je v kategoriji 
komornih skupin naša učen-
ka Vanessa Vrečič (5. razred) v 
duetu osvojila zlato priznanje. 
Tekmovalo je 28 skupin. Z Va-
nesso so se pogovarjali sošolci 

in sošolke iz 5. razreda.
- Zakaj si se odločila za citre?
Pri stari mami sem večkrat 
poslušala, kako se je ona uči-
la igrati. Ko sem bila še čisto 
majhna, sem poskušala dobiti 
kakšen zvok iz ostre strune.
- Se kdo v družini ukvarja z 

glasbo?
Z glasbo se ukvarjata malo 
moja stara mama, ki igra na 
citre. Stari ati pa igra na tam-
burico.
- Kje si prvič nastopila? Si ime-
la kaj treme?
Imam poseben album, v ka-

terem imam fotografijo in 
opis vsakega mojega velikega 
nastopa. Prvi nastop pa je bil 
na naši šoli, 1. 12. 2008. Kar se 
tiče treme pa je tako, večkrat 
ko nastopim, manj jo je. Naj-
pomembnejše je, da se dobro 
naučim tisto, kar igram. 
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- Koliko nagrad in pohval si že 
dobila? 
Do sedaj sem imela 65 na-
stopov v različnih krajih po 
Sloveniji, dva pa tudi v Avstri-
ji. Osvojila sem regijsko zlato 
priznanje in dve zlati priznanji 
na državnem citrarskem tek-
movanju (2010 in 2011).
- Katere nagrade ti pomenijo 
največ?
Osvojena zlata priznanja, saj 
je na tekmovanjih velika kon-
kurenca dobrih citrarjev in se 
je težko prebiti do zlatega pri-
znanja. 
- Najbrž si ponosna na svoje 
dosežke…
Seveda sem ponosna, če-
prav je včasih zelo naporno. 
Še zlasti ko se pripravljam na 
tekmovanje,  saj je potrebno 
»izpiliti« skladbe do najmanjše 

podrobnosti. V komisiji so na-
mreč sami priznani glasbeni 
strokovnjaki, tudi iz tujine.  
- Kdo so tvoji vzorniki?
Mojih vzornikov je več. Sedaj 
poznam že skoraj vse profe-
sorje citer v Sloveniji in tudi 

Vanessa Vrečič (5. razred)  je tudi letos 
osvojila zlato priznanje na državnem 
citrarskem tekmovanju

večino mladih citrarjev, starej-
ših od mene. Največji vzornik 
pa mi je gotovo moja profe-
sorica Irena Glušič iz GŠ Risto 
Savin Žalec
- Koliko časa vadiš?
Vadim večkrat na teden, in 
sicer v glasbeni šoli, v Žalcu. 
Vsak dan pa je potrebno vaditi 
tudi doma, vsaj nekaj minut.
- Ali si že kdaj strgala struno?
Pri citrah s večkrat zgodi, da 
kakšna struna »poči«, včasih 
tik pred nastopom. Takrat jo je 
potrebno hitro zamenjati.
- Kako vidiš svojo  nadaljnjo 
glasbeno pot?
V prihodnje se bom vsekakor 
ukvarjala z glasbo, saj me igra-
nje na citre zelo veseli. Mor-
da sem bom učila tudi kateri 
drug instrument. 
- Koliko skladb si že igrala? Ka-

tera je tvoja najljubša sklad-
ba?
Igrala sem že veliko  skladb. 
Težko bi povedala koliko. Med 
najljubše pa bi uvrstila: Titanik, 
Baby Rag in Bachov Menuett.
- Ali boš posnela svoj CD?
S svojo profesorico iz Glasbe-
ne šole Risto Savin Žalec smo 
že posneli poskusni CD. Vseka-
kor pa bom posnela svojega v 
bližnji prihodnosti.
Draga Vanessa! Čestitamo ti za 
tvoje glasbene dosežke in pre-
krasne nastope. Čestitke pa 
veljajo tudi za vse »tvoje«, ki 
te spodbujajo in so ti v pomoč 
na tvoji glasbeni poti.  Želimo 
ti, da bi bila še vnaprej tako 
uspešna. Ponosni smo nate!
Intervju so pripravili učenci 5. 
razreda

Mentorica: Irena D. Smrečnik

Timi Zajc drugi na državnem 
prvenstvu 
Naš učenec Timi Zajc, 5. razred, je dosegel odličen rezultat na 
državnem prvenstvu v smučarskih skokih (Vizore, 13. 2. 2011). V 
kategoriji do 12 let se je med 59 tekmovalci uvrstil na odlično 2. 
mesto. Iskreno čestitamo. 

Peter prejel priznanje za najbolj 
nadarjenega športnika
Peter Lampret (9. razred), ki že devet let trenira gimnastiko v 
Mariboru, je v četrtek, 17. 2. 2011, prejel prestižno priznanje za 
najbolj nadarjenega športnika Maribora za leto 2010. Iskreno 
čestitamo.

Področno prvenstvo v judu
V  Mislinji je 29. 1. 2011 potekalo področno občinsko  prven-
stvo v judu za osnovne šole  celjske, koroške in dolenjske regije. 
Iz kluba Z'dežele SANKAKU Celje sva se tekmovanja udeležila 
učenca 4. razreda OŠ Dobrne Tilen Urban Voršnik Kramber-
ger  in Tilen Smole. Pomerili  so učenci iz 36 šol prej omenje-
nih regij. Telovadnica v Mislinji je bila skoraj premajhna. Jaz 
sem nastopil v kategoriji do 34 kg. Boril sem se štirikrat, dve 

borbi sem zmagal, dve pa izgubil. Na koncu sem dosegel 5. 
mesto,  kar je zame velik uspeh, saj sem bil v skupini najmlajši.                                                                                                              
Tekmoval je tudi moj sošolec Tilen Smole. Ker je lažji, je nastopil 
v mlajši kategoriji in prav tako osvojil 5. mesto. 
S svojim rezultatom sem zelo zadovoljen. Ponosna pa je tudi 
moja mami, saj sem kot desetletnik na 5. mestu občinskih po-
dročnih  prvakov.                                           

Tilen Urban Voršnik Kramberger, 4. r.
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se je učila peti. Vsak se je lah-
ko preskusil v različnih vlogah 
živali.  

Otroke smo spodbujali, da so 
v mesecu februarju zopet za-
čeli bolj množično prinašati 
knjige v vrtec ter pripovedo-
vali vsebine pravljic svojim pri-
jateljem. Prvič morda bolj tiho 
in plaho, pri drugi in tretji knji-
gi pa je šlo že bolj korajžno. 
Na tak način si je že kar nekaj 
otrok zagotovilo bralno znač-
ko. 

Marijana Glušič

Obiskali smo šolsko knjižnico, 
kjer smo poslušali pravljico, 
nato pa smo še besedno po-
ustvarjali. Naučili smo se dve 
deklamaciji. 
Obiskali smo tudi krajevno 
knjižnico. Tu smo se še enkrat 
seznanili s pravili, ki veljajo v 
njej ter dobili tudi nekaj na-
potkov, kako si izbirati knjige. 
Knjižničarka nam je prebrala 

pravljico, ki smo jo kasneje v 
vrtcu ilustrirali. 
Med zimskimi počitnicami  
smo imeli  priložnost ogledati 
si slikarko pri njenem delu.

Preizkusili smo se tudi v dra-
matizaciji pravljice O goskici, ki 

drobtinice iz vrtca
Tretja skupina
Otroci v tretji skupini smo me-
sec februar posvetili kulturi. V 
začetku meseca smo se pogo-
varjali o pesniku Francetu Pre-
šernu. Prebrali smo nekaj nje-
govih pesmi, zapeli Zdravljico 
ter se pripravljali za nastop na 
šolski proslavi. Uspešno smo 
nastopili na šolski proslavi, 
preostanek meseca pa smo 
veliko prepevali in muzicirali s 
pravimi ter z otroškimi citrami.  
Prepevali smo predvsem slo-
venske narodne pesmi. 
Veliko smo uporabljali tudi 
male ritmične instrumente. 

»Kje so tiste stezice...«

V krajevni knjižnici.

 »Naučite me peti,« je prosila goskica. 
»Hu, hu, hu...«

Pripovedujemo za bralno značko.

Ustanovili smo »tolkalni« in »ropotalni« 
orkester.

Poskusi s snegom

Zunaj je snega le še za okras, 
a temperature so še, kljub to-
plim sončnim žarkom, vedno 
nizke. 
V skupini malčkov smo se od-
ločili, da napravimo nekaj po-

skusov s snegom. V igralnici 
smo si napravili pravo zimsko 
vzdušje, hkrati pa smo se pre-

cej novega naučili. Pogovor je 
bil odveč, saj so otroci takoj 
začeli z raziskovanjem. Med 
posamezniki se je razvila pri-
jetna igra in sodelovanje, kar 
je zelo pozitivno za najmlajše. 
Nekatere izraze so otroci že 
poznali, jih poimenovali, osta-
le pa sva jim predstavili midve 
z Urško, morali pa jih bomo še 
utrjevati, saj si s tem širimo be-
sedišče. 
Spoznali smo:
- lastnosti snega in vode 

(moker, mrzel, bel, umazan 

sneg; čista, umazana voda), 
- potrebščine za igro (poso-

de različnih velikosti, jedilni 
pribor, zaščitna folija, servi-
etke, krpe za tla)

- različne dejavnosti (tipa-
nje, stiskanje, opazovanje 
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oblikovanje potičk, opa-
zovanje sprememb na to-
plem, poimenovanje le-teh, 
prelivanje vode iz večje v 
manjšo posodo in obratno, 
polivanje, brisanje luže – 
vode, umivanje rok, analiza 
dejavnosti)

- in se seznanili s fizikalnimi 
pojmi (taljenje snega, velike 

DROBTINICE IZ VRTCA

snega, prenašanje iz ene v 
drugo posodo, prelaganje 
snega, polnjenje lončkov, 

in majhne posode, čisti in 
umazan sneg, mokre, suhe 
ter čiste roke). 

Toliko stvari se je zgodilo v 

enem dopoldnevu, pa vendar 
so jih otroci  spremljali od za-
četka do konca. 

Marjana Šet, vzgojiteljica

PUSTNA
  (Mira Voglar)

Tralala, hopsasa, pustne smo 
šeme,
tralala, hopsasa, nič nismo 
lene!
Tralala, hopsasa, mi se vrtimo, 
Tralala, hopsasa, in veseli-
mo… 
 Pripravili: Mihaela Podrzavnik, Suza-

na Adamič in otroci

2. skupine vrtca Dobrna

utrinki iz 
CUDV

Vodja zdravstvenega programa Specialne 
olimpijade – Zabavni fitnes (Fun Fitness) 
v CUDV Dobrna
Specialna olimpiada Slovenije je v juniju 2010 izbrala mag. Ti-
neta Kovačiča, vodjo oddelka medicinske rehabilitacije v CUDV 
Dobrna, dolgoletnega strokovnjaka na področju specialne 
olimpijade za slovenskega vodjo Fun Fitness zdravstvenega 
programa specialne olimpijade. Sledilo je strokovno izobraže-
vanje na mednarodnemu usposabljanju na t.i. Train The Trainer 
seminarju »Healthy athletes«, ki je potekalo v septembru 2010 
v okviru evropskih iger SO v Varšavi. Teoretični del seminarja je 
potekal v prostorih »Warsaw University of life sciences«, praktič-
ni del pa v atletski vasi, t.i. »Healthy athletes venue«. Na seminar-
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ju je mag. Tine Kovačič pridobil vsa potrebna znanja in veščine 
za organizacijo Zabavnega Fitnesa v Sloveniji. Na evropskem se-
minarju se povezal in dobro sodeloval s številnimi zdravstveni-
mi strokovnjaki z drugih področij zdravstvenega programa SO 
(promocija zdravja, zdrav nasmeh, dober sluh, itd.) iz BiH, Srbije, 
Makedonije, Kosova, Albanije, VB, Francije, Rusije, itd., prav tako 
je bil povabljen na sprejem ambasadorke BiH, kjer so potekali 
dogovori za medsebojno sodelovanje v skupnem projektu na 
področju zdravstvenega programa SO.
Udeležba vodje Fun Fitnessa Slovenije je bila na seminarju v 
Varšavi pomembna, saj gre za hkratno potrditev in priznanje 
dosedanjim prizadevanjem CUDV Dobrna na tem področju 
in omogoča spremljanje novosti na področju promocije tele-
sne pripravljenosti (fitnesa) oseb s posebnimi potrebami oz. z 
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motnjo v duševnem razvoju in 
drugimi kombiniranimi motnja-
mi, pridobivanje novega prak-
tičnega in teoretičnega znanja 
na tem področju, osveščanja 
širše javnosti glede oseb s po-
sebnimi potrebami in  svetova-
nje ter izobraževanje zdravstve-
nih delavcev. 
Že 12. marca 2011, ko bo CUDV 
Dobrna organiziral 14. državne 
zimske igre specialne olimpi-
ade Slovenije, bo v okviru teh 
iger organiziran Zabavni Fitnes v sodelovanju s študenti Zdra-
vstvene Fakultete in Fakultete za šport v Ljubljani, s kolegi fi-
zioterapevti, z delovnimi terapevti v našem centru ter drugimi 
zdravstvenimi delavci prostovoljci. V okviru zdravstvenega pro-
grama 14. zimskih iger bodo v dvorani Golovec v Celju potekala 
testiranja športnikov specialne olimpijade Slovenije na področju 
motorike (gibljivost, ravnotežje, moč, aerobna zmogljivost itd.) 
ter svetovanje glede terapevtskih vaj športnikom, trenerjem in 
staršem z namenom izboljšanja zdravstvenega stanja in tele-
sne pripravljenosti športnikov-specialnih olimpijcev, izboljšanje 
učinkovitosti treningov, izboljšanje njihovih športnih rezultatov 
na tekmovanjih ter nenazadnje izboljšanje njihovih sposobnosti 
na področju športa in aktivnosti v vsakdanjem življenju. 

mag. Tine Kovačič, vodja oddelka medicinske rehabilitacije

EKO šola kot način življenja
Ker je naš Center za usposa-
bljanje, delo in varstvo Dobrna 
vključen v sistem Eko šol, smo 
na začetku tega šolskega leta 
skupaj z varovanci posebno 
pozornost namenili ločenemu 
zbiranju odpadkov in njihovi 
ponovni uporabi. Želela sem, 
da z  ločevanjem odpadkov 
spoznavajo lastnosti različnih 
odpadnih materialov in začne-
jo razvijati naklonjen, spoštljiv 
in odgovoren odnos do žive in 

nežive narave. 

Priprava spodbudnega 
učnega okolja
Varovanci še niso imeli prav 
posebnih izkušenj o razvršča-
nju odpadne embalaže, s ka-
tero so se srečevali v svojem 
okolju. V bivalni enoti smo 
tako oblikovali ekološki koti-
ček in pričeli zbirati različen 
odpadni material. V pomoč so 
nam bile številne slikovne apli-

kacije, ki so prikazovale načine 
ločevanja odpadkov.  Ob teh 
smo se večkrat ustavljali, si jih 
ogledovali in se ob njih pogo-
varjali. 

Spoznavanje načinov in po-
mena ločevanja odpadkov
Različna embalaža nas je va-
bila k raziskovanju njihove 
vsebine in oblike. Skupaj smo 
odpadno embalažo razisko-
vali, si jo ogledovali, tipali, se 

z njo igrali in jo poimenovali. 
V naslednji fazi pa smo se lotili 
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poslikali in se ob poziranju pri-
jetno nasmejali. Na koncu pa 
nas je čakala še poslikava kaši-
rane embalaže. 

Zaključek
Za učenčev razvoj je zelo po-
membno bogato učno okolje, 
ki ga lahko z malo domišljije in 
dela popestrimo tudi z igra-
čami in igrami, ki jih izdelamo 
sami iz povsem preprostih 
materialov. Menim, da je pri 
varovancih z motnjo v dušev-
nem razvoju zelo pomembno, 
da za doseganje ciljev upora-
bimo različne poti in načine, 
saj si bodo ob bogati ponudbi 
lahko pridobili več izkušenj.

Sara KLOKOČOVNIK, 

razredničarka v oddelku OVI IV B
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samostojnega ločevanja em-
balaže v pripravljene zabojni-
ke. Ločevali smo embalažo iz 
papirja, plastike in organskih 
snovi. Predvsem na začetku so 
se varovanci večkrat obračali 
na naju in preverjali, če se od-
ločajo za pravilni  zabojnik. 
Ob vsem tem pa smo se za-
vedali, kako pomembno je 
sodelovanje in medsebojna 
pomoč. Povzemam citat, ki ga 
je napisal mislec Salomon: 
»Nihče ni tako velik,
da ne bi potreboval pomoči
in nihče ni tako majhen,
da je ne bi mogel nuditi!«

Primeri dejavnosti
Različne materiale smo spo-
znavali tudi v likovnih dejav-
nostih, ko smo iz raznovrstne 
embalaže z lepljenjem obliko-
vali različne didaktične pripo-
močke.
• Izdelava ptičje hišice
V prazničnem decembru smo 
pri vzgojno-izobraževalnem 
delu posebno pozornost na-

menili oskrbi ptic pozimi. Li-
stali smo različne slikanice, v 
njih iskali ptičke, jih primerjali, 
opisovali in posnemali njiho-
vo oglašanje. Želeli pa smo 
tudi sami poskrbeti zanje, zato 
smo se lotili izdelave ptičje hi-
šice iz odpadnega materiala. 
Pričeli smo zbirati tetrapake 
od mleka in sokov, nato pa 
smo pripravili ostale stvari, ki 
smo jih pri izdelavi še potre-
bovali: stiropor, tapetno lepilo, 
papirnate brisače, čopiči, tem-
pera barvice, olfa nož, časopis, 
… Najprej smo dobro sprali 

embalažo  jo posušili in ves 
postopek ubesedili (mrzla-to-
pla voda, umito-umazano, …). 
Nato pa smo se lotili postopka 
kaširanja embalaž. Varovanci 
so ob naši pomoči spretno 
lepili papirnate brisače na em-
balažo. Ko smo končali, smo 
izdelek dali sušit in ga vsak 
dan opazovali, kaj se je z njim 
dogajalo. »Kakšno zadovolj-
stvo je bilo videti v očeh va-
rovancev! Prvi njihov izdelek, 
ki bo pomagal premraženim 
ptičkam, da se bodo lahko 
nahranile!« Ves postopek smo 

Pravljičar na obisku
Ob slovenskem kulturnem 
prazniku nas je obiskal Fran-
ci Rogač, slovenski pravljičar. 
Francijeve pravljice imajo 
vzgojno noto, saj imajo njego-
vi junaki običajno kakšno hibo 
(gluhost, slepota, štrleča uše-
sa) in tako otrokom sporočajo, 
da je drugačnost lahko tudi 
bogastvo in da te vztrajnost 
pripelje do cilja. Izdal je šest 
pravljic (nekatere so izdane v 

Braillovi pisavi ali posnete), av-
tobiografijo, načrtuje pa tudi 
izdajo pesniške zbirke.  O svo-
jem obisku je zapisal sledeče:
»Že dolga leta nastopam in 
pripovedujem  pravljice tudi 
otrokom z motnjami v du-
ševnem razvoju in s telesnimi 
okvarami. Tako sem ob kultur-
nem prazniku, 7.2.2011, obi-
skal še CUDV  Dobrna in tega 
sem se zelo veselil. 

CUDV Dobrna je zelo velik cen-
ter in je lociran v čudovitem 
naravnem okolju, kar otro-
kom in mladostnikom ponuja 
možnost sprehodov in boljše 
integriranosti.
Tako sem tisti dan pripovedo-
val in si izmišljeval pravljice 
glede na želje varovancev. 
Hkrati smo tudi peli in nekateri 
varovanci so mi pri tem poma-
gali. Bilo je čudovito in upam, 
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da je bilo tudi varovancem in 
zaposlenim lepo. Imeli so pri-
ložnost iz prve roke spoznati 
pravljični svet in v tem tudi so-
delovati.«
Z lepimi pozdravi!                                                                                                   

Franci Rogač

Trenutki, ki smo jih skupaj pre-
živeli v čarobnem  svetu pra-
vljic in domišljije, so kar pre-
hitro minili. Upajmo, da si bo 
Franci še kdaj vzel čas in nas 
razveseljeval s svojimi zgod-
bicami. 

Pripravila: Vesna Dolar

Zimske radosti na Rogli

Ker alpsko smučanje sodi med kompleksne športne discipli-
ne, smo se nanj v CUDV Dobrna tudi v letu 2011 sistematično 
pripravili s tradicionalno izvedbo tečaja alpskega smučanja na 
Rogli. Vsak dan tečaja alpskega smučanja smo začeli s športno-
terapevtskimi pripravami na snegu, ki so zajemale interdiscipli-
narno sodelovanje mag. Tineta Kovačiča, fizioterapevta in Pavli-
ja Kuralta, profesorja športne vzgoje z obema ostalima članoma 
tima, Mileno Oprčkal in Miho Srešem, ki sta pripomogla k uspe-
šni realizaciji tečaja. Ne smem pozabiti pridnih in nadebudnih 
učencev Tine, Tadeja, Jasminka, Luke, ki so se ves čas tečaja tru-
dili upoštevati pravila in slediti demonstracijam, navodilom in 
popravkom med smučanjem. Tečaj smo pričeli z obnovo znanja 
in spretnosti na nivoju belega smučarja in nadaljevali z znanji na 
nivoju modrega smučarja. Vsi smo bili ponosni na naše učence, 
saj se je večina naučila samostojne uporabe smučarske vlečni-
ce, prav tako tudi navezovanja zavojev v klinastem položaju in 
smučanja na smučišču z večjo naklonino. Tako smo iz Uniorčka 
na Rogli na koncu prešli na dolgo progo Planjave s posamezni-

mi strmimi odseki, kjer smo pridobili do sedaj največjo hitrost 
(ob vzklikih glasnega HURA) in se na koncu pogumno in samo-
zavestno  spoprijeli tudi s sedežnico in megalomansko višino. 
Alpsko smučanje je motiv za aktiven življenjski slog, ki prinaša 
številne terapevtske učinke, kakršnih v kabinetni fizioterapevtski 
obravnavi oz. športno-terapevtskem krožku v telovadnici ne bi 
dosegli v tolikšni meri. Naši učenci so bili na koncu tečaja po-
nosni, da so izboljšali posamezne motorične spretnosti in se ob 
tem tudi zabavali ob vsakodnevnih norčijah na snegu, se družili 
in nenazadnje varno uživali na svežem zraku, zimskem soncu in 
zasneženih smučiščih Rogle. Šport in terapevtsko športna ak-
tivnost na snegu prinašata številne pozitivne učinke pri gibalno 
oviranih učencih z motnjami v duševnem razvoju. Trenutno lah-
ko spremljamo uspehe naših vrhunskih zimskih športnic Tine 
Maze in Petre Majdič, kar samo dokazuje, da smo Slovenci smu-
čarski narod. Tudi naši specialni olimpijci se bodo prav kmalu 
pomerili na 14. državnih zimskih igrah specialne olimpijade, ki 
jih 12. in 13. marca 2011 prireja naš CUDV Dobrna.  Držimo pesti!!!

mag. Tine Kovačič, trener alpskega smučanja pri Specialni olimpiadi



št. 49 / 201170

UTRINKI IZ CUDV

14. zimske državne igre specialne olimpiade Slovenije

Center za usposabljanje, delo 
in varstvo Dobrna je v soboto 
12.  in v nedeljo 13. marca 2011 
organiziral 14. zimske državne 
igre specialne olimpiade, ki so 
potekale na Rogli in v Celju. 
V letošnjem največjem špor-
tnem dogodku se je predtek-
movanja v alpskem smučanju, 
krpljanju in teku na smučeh 
udeležilo skoraj 200 športni-
kov specialnih olimpijcev iz 
vse Slovenije. Pavel Kuralt, 
vodja tekmovalnega dela zim-
skih iger, je bdel nad več kot 
60 sodniki in asistenti, ki so po-
magali na treh prizoriščih, da je 

tekmovanje v vseh 3 zimskih 
disciplinah potekalo uspešno. 
Najuspešnejši športniki se 
bodo s svojimi rezultati lahko 
udeležili svetovnih zimskih 
iger SO v Pjeongčangu, v Juž-
ni Koreji 2013. Dejstvo je, da se 
z dobro promocijo športnega 
programa za populacijo oseb 
z motnjo v duševnem razvoju 
veča število tekmovalcev in 
ekip iz vse Slovenije, zato smo 
tokrat podrli rekord v zgodovi-
ni zimskih državnih iger. V celj-
ski dvorani Golovec je potekal 
zdravstveni program special-
ne olimpiade Slovenije, na ka-
terem je skoraj 100 zdravstve-
nih strokovnjakov, zdravnikov 
specialistov, fizioterapevtov in 
ostalih prostovoljcev Fakultete 
za šport, članov MK Dobrna 
brezplačno pregledalo špor-
tnikom specialne olimpiade 
stanje zobovja (program lep 

nasmeh), stanje sluha (dober 
sluh) in testiralo njihovo gi-
bljivosti, moč, ravnotežje in 
aerobno zmogljivost ter sve-
tovalo njihovim trenerjem in  
staršem glede izvajanja vaj za 
povečanje motoričnih spre-
tnosti. Tudi v tem oziru gre za 
dosežen rekord pregledanih 
športnikov in največje udelež-
be prostovoljnih zdravstvenih 
delavcev v zgodovini sloven-
skega zdravstvenega progra-
ma specialne olimpiade.  
Otvoritvena slovesnost iger, ki 
je sledila, je potekala v sveča-
nem vzdušju in v duhu priži-
ganja olimpijskega ognja. No-
silec olimpijske plamenice je 
bil Aljaž Podjed, športnik spe-
cialne olimpiade in dobitnik 
2 zlatih medalj na svetovnih 
zimskih igrah specialne olim-
piade, ki sta ga ob motorizira-
nem spremstvu policije spre-

mljala Jure Franko, ambasador 
specialne olimpiade, in Marti-
na Ratej, vrhunska slovenska 
športnica. Častni govorci na 
državnih igrah so bili Stane 
Rozman, pooblaščenec župa-
na MO Celje, mag. Tine Kova-
čič, vodja projektnega tima za 
organizacijo zimskih iger, Lju-
bo Miličevič, predsednik spe-
cialne olimpiade Slovenije ter 
ostali predstavniki prireditelja 
SOS in organizatorja CUDV 
Dobrna. Kulturni program so 
s svojo plesno točko popestrili 
plesalci CUDV Dobrna in člani-
ce plesne skupine Spin iz Vele-
nja. Brakedance skupina Celle 
attack je obnorela občinstvo v 
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UTRINKI IZ CUDV

VSE DO ZADNJEGA SI UPAL,
DA BOLEZEN S TRDO VOLJO BOŠ PREGNAL,

A POŠLE SO TI MOČI
IN ZATISNIL TRUDNE SI OČI.

V  S P O M I N
7. marca je minilo leto dni, odkar nas je zapustil dragi 

mož, oče in dedi
JOŽE BUNDERLA

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, znancem in 
prijateljem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na 
njegovi zadnji poti, darovali cvetje in sveče. Iskrena hvala 
LD Dobrna za častno stražo in prekrasen govor, gospodu 

župniku, pevcem kvarteta Svit in pogrebni službi Usar.

Vsi njegovi

dvorani Golovec. Manca Špik 
je s svojim izrednim vokalom 
dodobra razživela specialne 
olimpijce, ki so se ji pridružili 
na odru in dodala piko na i ce-
lotni prireditvi. Slovesno zapri-
sego specialne olimpiade je iz-
rekel športnik Janez Močenik, 
dobitnik medalje na svetovnih 
igrah spec. olimp. V ZDA 1991: 

»Pustite mi zmagati, če pa že 
ne morem zmagati, naj bom 
vsaj pogumen v svojem po-
izkusu!« Po svečani zaprisegi 
je Jožica Grubelnik, direktori-
ca CUDV Dobrna, slavnostno 
odprla igre in vsem zaželela 
uspešno tekmovanje v nedelj-
skem finalu.
Kot je že Pierre Coubertain 

poudaril, da je važno sode-
lovati in ne zmagati, je tudi 
pomen zimskih državnih iger 
specialne olimpiade, poleg 
tekmovanja, ravno v druže-
nju, srečevanju športnikov 
celotne Slovenije iz različnih 
socialno varstvenih zavodov, 
varstveno delovnih centrov 
in osnovnih šol s prilagojenim 
programom.  Martina Ratej 
(metalka kopja) in Dejan Plev-
nik (kombinatorec v nordijskih 
disciplinah), priznana sloven-
ska športnika, sta ob zaključ-
ku iger podelila medalje in 
priznanja vsem športnikom 
specialne olimpiade, ki so se 

polni ponosa, samozavesti 
in veselja vračali z zmagoval-
nih stopničk. Zahvaljujemo 
se vsem delavcem CUDV Do-
brna in njihovim družinskim 
članom, vsem članom MK 
Dobrna, članom društva JVVŽ 
Celje, prostovoljcem iz ZF, FŠ v 
Ljubljani, vsem nastopajočim, 
vsem gostom in vsem ostalim 
prijateljem specialne olimpia-
de za uspešno organizacijo in 
realizacijo 14. zimskih iger spe-
cialne olimpiade.

mag. Tine Kovačič,

vodja projektnega tima

Fotografije: Tomaž Majerič

zahvale
V  S P O M I N

S T A N K U   M I K L A V C U
iz Dobrne

Dolgo je leto od tvojega odhoda.
Praznina za teboj še vedno

diha z mojimi vzdihi,
z mojimi solzami.

Ko se obračam, je noč,
ko se zdani, je globina

v morju mojih spominov nate – 
vse bolj globoka.

Tvoja žena Nežka in sorodstvo
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obvestila

N O V O 

za OTROKE od 2 do 10 let v 
KULTURNEM DOMU  na DOBRNI

PRAZNOVANJE OTROŠKEGA ROJSTNEGA DNE

Organizator ANIMIRAJ.ME v sodelovanju z 
ZTŠK DOBRNA.

Kontakt: TINA: 031 503 068, tina@animiraj.me

Informacija o JP Sklada RS za razvoj kadrov in štipendije k prijavi 
– sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega 
primanjkljaja v šol.l. od 2007/08 do 2012/2013 – 
do vključno V. stopnje izobrazbe, na povezavi:
 
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/
razpis/n/sofinanciranje-solnin-izobrazevanje-odraslih-2007-2013-
107-jp/
Namen JP - večja dostopnost izobraževanja, povečanje splošne 
izobraženosti odraslih do zaključene srednješolske izobrazbe ter 
zaposlitvenih možnosti posameznikov. Program je namenjen 
odraslim, ki so v dopolnjeni starosti 25 do 64 let  pridobili 
višjo raven izobrazbe do vključno V. stopnje v šolskih letih od 
2007/2008 do 2012/2013. 
Sofinancira se 90% upravičenih stroškov šolnin za uspešno 
opravljene obveznosti srednješolskega izobraževanja 
odraslih - po programu nižjega poklicnega, srednjega poklicnega, 
srednjega strokovnega, poklicno tehničnega in gimnazijskega 
izobraževanja, in sicer za: 
•	 opravljene obveznosti po osebnem izobraževalnem načrtu v 

posameznih šolskih letih/letnikih; 

Z A H V A L A
Vsem gasilcem, ki so posredovali, dne 3.3.2011, ob poža-

ru na domačiji Osetič, se iskreno zahvaljujemo za njiho-

vo požrtvovalnost in delo. Prav tako hvala vsem, ki ste 

ali boste karkoli pomagali v prihodnje. 

družina Osetič

•	 zaključeno izobraževanje, 
•	 opravljen delovodski, poslovodski ali mojstrski izpit, 
•	 priprave z opravljeno splošno oziroma poklicno maturo ali 

zaključnim izpitom, 
•	 diferencialne izpite, 
•	 opravljene obveznosti v okviru prekvalifikacije za posamezno 

šolsko leto po osebnem izobraževalnem načrtu, 
•	 opravljen maturitetni ali poklicni tečaj.
 
Rok za oddajo vloge   -   do porabe razpoložljivih sredstev 
oz.   do 15.7.2013,   na naslov:   Javni sklad RS za razvoj 
kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
Na javno povabilo se lahko prijavijo tudi fizične osebe, ki so se že 
prijavile na Javno povabilo za sofinanciranje šolnin za zmanjševanje 
izobrazbenega primanjkljaja v šolskih letih 2007/2008, 2008/2009 
in 2009/2010 (Uradni list RS, št. 66/09 in 47/10). Če so finančna 
sredstva že prejeli na podlagi omenjenega javnega povabila, imajo 
pravico do prejetja finančnih sredstev v znesku razlike sredstev, do 
katerih so upravičeni na podlagi tega javnega povabila. 
Dodatne informacije  - bojan.ivajnšič@sklad-kadri.si -  na telefonski 
številki 01 / 43 41 092.

ZAHVALE/OBVESTILA
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Obveščamo vas, da bo Slovenski podjetniški sklad letu 2011 na novo objavil tri javne razpise v skupnem znesku 189,95 mio EUR in sicer:

Nova kvota garancij Sklada za leto 2011
Nova kvota garancij v okviru razpisa P1 – Garancije sklada za ugodne bančne kredite 2011 in P1TP – Garancije Sklada za ugodne 
bančne kredite za tehnološke projekte 2011 v skupnem znesku 184,85 mio EUR bo objavljena predvidoma v mesecu marcu 2011.
Sklad je 20.1.2011 izvedel tudi zadnje odpiranje razpisa P1B - garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki je še bil 
odprt iz leta 2010. Na omenjen rok je Sklad prejel 144 vlog, vloge so trenutno še v ocenjevanju. Prejemniki bodo znani približno konec 
meseca februarja.

Objava razpisa za zagonske subvencije za leto 2011
Predvidoma 18.2.2011 bo Slovenski podjetniški sklad objavil razpis P2 – Sofinanciranje zagona podjetij v subjektih inovativnega 
okolja v letu 2011. 
Sklad želi z razpisom spodbuditi uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in 
ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti pri razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.
Na razpis se bodo lahko prijavila podjetja, ki so vključena v subjekte inovativnega okolja in še niso registrirana več kot 18 mesecev od 
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS. Seznam subjektov inovativnega okolja je dosegljiv v evidenci subjektov inovativnega okolja, 
podjetja pa svojo vključenost dokazujejo s pisnimi potrdili le-teh in izjava SIO-ja (subjekti inovativnega okolja), v katerem SIO poda 
mnenje o usposobljenosti podjetniškega tima za zagon podjetja in kvaliteti poslovnega načrta.
Opozorilo: podjetja, ki se v letu 2011 na razpis P2 prijavljajo prvič, morajo biti ustanovljena najkasneje do objave razpisa.

OBVESTILA

Obveščamo vas, da bo Občina Dobrna v sodelovanju z Zavodom za turizem, šport in kulturo Dobrna in Knjižnico Dobrna pričela s prireja-
njem literarnih večerov. Potekali bodo predvidoma enkrat mesečno in sicer vsak drugi torek  v mesecu ob 19. uri v krajevni knjižnic. 
Večeri bodo namenjeni vsem, ki  radi kaj lepega napišete, preberete ali preprosto kaj lepo prebranega slišite. 
Ker vemo, da je med nami veliko takih, ki imate že marsikaj napisanega, vas vabimo, da se nam pridružite in nam svoje ustvarjanje predsta-
vite. Če ste vaše delo pripravljeni deliti z nami na enem izmed literarnih večerov, nas, prosimo, pokličite na telefonsko številko (041) 851-523 
oziroma sporočite po elektronski pošti na naslov marija.svent@dobrna.si in dogovorili se bomo za vam ustrezen termin. K sodelovanju pa 
vabimo tudi vse, ki ste te večere pripravljeni popestriti s petjem oziroma z igranjem na kakšen inštrument. Veselimo se srečanja z vami.

ZTŠK Dobrna

Marija Švent

VABLJENI K SODELOVANJU NA LITERARNIH VEČERIH

Produkti Sklada Razpisana sredstva
v  mio EUR  Predvidena objava

Oznaka produkta 2011

Garancije

 
 
P1 2011

Garancije Sklada za ugodne 
bančne kredite (60 do 80% 
garancije izdanega kredita) 

 
58,38

Marec 2011

 
P1 TP 
2011

Garancije Sklada za ugodne 
bančne kredite za tehnološke 
projekte 

1. faza                65,42

Marec 20112. faza                61,05

126,47

P2 2011
Subvencije za zagon podjetij 
v tehnoloških parkih in 
inkubatorjih  

4,10 18.2.2011

 
P3 2011

Pogarancije za regionalne 
garancijske sheme 

1,00
RSG-ji, ki bodo pristopili k 

sodelovanju z SPS-om

  Skupaj 2011 189,95  
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Cene izdelkov ostajajo nespremenjene najmanj do 30. 6. 2011, razen v primeru, da je izdelek vključen v akcijo in se mu cena 
po končani akciji vrne na isto raven. V aktivnost so vključeni vsi izdelki najcenejše linije trgovske znamke v Mercatorju, vsi 
izdelki Pekarne Grosuplje in  vse sveže pakirano meso ter mleko in mlečni izdelki linije Mercator.

več kot 300 izdelkom različnih linij trgovskih 

znamk Mercator najmanj do 30. 6. 2011.
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OGLASI
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PLANINSKE INFORMACIJE
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Koledar prireditev od marca do maja 2011

IME PRIREDITVE DATUM URA KRAJ
KONTAKT(odgovorna oseba) 
ORGANIZATORJA

Telefon Elektronska pošta

Koncert ob materinskem dnevu 27.marec 17.00 Kulturni dom Dobrna
Folklorna skupina KUD 
Dobrna

(040) 414-965 mateja.golcer@gmail.com

PREDAVANJE:SONČNE 
ELEKTRARNE IN UČINKOVITA 
RABA ENERGIJE V STAVBAH

7.april 17.00 Kulturni dom Dobrna Občina Dobrna 03 780-10-50 obcina@dobrna.si

PREDSTAVITEV PROJEKTOV VRTEC 
DOBRNA IN UREDITEV TRGA 
DOBRNA

7.april 18.00 Kulturni dom Dobrna Občina Dobrna 03 780-10-50 obcina@dobrna.si

ČISTILNA AKCIJA PO ZASELKIH 9.april 9.00 po zaselkih Občina Dobrna 03 780-10-50 obcina@dobrna.si

1. LITERARNI VEČER 12.april 19.00 Knjižnica Dobrna
Občina Dobrna v sodelovanju 
z ZTŠK Dobrna in Knjižnico 
Dobrna

(041) 851-523 marija.svent@dobrna.si

MONOKOMEDIJA FOTR (LADO 
BIZOVIČAR)

16.april 20.00
KULTURNI DOM 
DOBRNA

ZTŠK Dobrna (041) 851-523 marija.svent@dobrna.si

CVETLIČNI SEJEM 17.april 8.00 center Dobrne Turistično društvo Dobrna (041)355-814 turisticna.dobrna@gmail.com

BLAGOSLOV KONJ 17.april 10.00
parkirišče v centru 
Dobrne

Tomaž Zakrajšek (031) 604-220 kddobrna@gmail.com

KRESOVANJE S TRIOM JASA 30.april 19.00
PIKNIK PROSTOR PRI 
MAROVŠEK

ZTŠK Dobrna, Marija Švent (041) 851-523 marija.svent@dobrna.si

PRVOMAJSKA BUDNICA PO 
ZASELKIH DOBRNE 

1.maj 5.00 - 9.00
po celotnem območju 
občine Dobrna

Godba Dobrna, Vinko Edvard 
Flis

(041)252-373 flis.vinko@gmail.com

MEDGENERACIJSKO ŠPORTNO 
DRUŽENJE OB OBLETNICI OŠ 
DOBRNA

7.maj 8.00 OŠ DOBRNA
JVIZ OŠ DOBRNA Nevenka K. 
Tratnik Marko Šteger

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

TRADICIONALNA TEKMA LEDIK: 
OŽENJENI

7.maj 15.00
veliko nogometno 
igrišče na Novem gradu

ANDREJ BOŽNIK (041) 794-306 andrej.boznik@gmail.com

2. LITERARNI VEČER 10.april 19.00 Knjižnica Dobrna
Občina Dobrna v sodelovanju 
z ZTŠK Dobrna in Knjižnico 
Dobrna

(041) 851-523 marija.svent@dobrna.si

DAN ODPRTIH VRAT 19.maj 10.00
Center za usposabljanje, 
delo in varstvo Dobrna

CUDV Dobrna
03 780 10 00 03 
780 10 18

uprava-zuvd@siol.net bojana.
lipicnik@gmail.com

"SVEČANA AKADEMIJA OB 
JUBILEJU ŠOLE IN ŠOLSTVA NA 
DOBRNI"

20.maj 18.00
Kulturni dom Dobrna, 
OŠ DOBRNA

JVIZ OŠ DOBRNA Darinka 
Stagoj

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

OTVORITEV STALNE RAZSTAVE 
"Mejniki OŠ DOBRNA" in 
POSLIKAVE "Naša šola v barvah in 
simbolih"

20.maj 18.00 AVLA OŠ DOBRNA
JVIZ OŠ DOBRNA Karmen 
Lešnik    Suzana Švent

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

VETER V LASEH 21.maj 14.00 IGRIŠČA ZA OŠ DOBRNA MKD Dobrna, Matevž Tašler (040) 850-450 mk.dobrna@gmail.com

DAN MLADOSTI V VINSKI KLETI 
TERM DOBRNA

25.maj 20.00
Vinska klet Term 
Dobrna

Terme Dobrna (03) 780-8000 animacija@terme-dobrna.si
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OBVESTILA

             V A B I L O !
OSNOVNA ŠOLA DOBRNA VABI VSE KRAJANE, UČITELJE, UČENCE, STARŠE IN VSE, KI STE BILI ALI STE 
POVEZANI Z NAŠO ŠOLO NA SLAVNOSTNO AKADEMIJO OB JUBILEJU ŠOLE IN ŠOLSTVA V DOBRNI.
PRIREDITEV BO V PETEK, 20.  MAJA 2011, ob 18. uri V KULTURNEM DOMU DOBRNA.

Skupaj proslavimo:
- 180 let izvajanja pouka v Dobrni
- 150 let prvega šolskega poslopja

- 50 let izvajanja pouka v sedanji zgradbi

Kolektiv JVIZ OŠ Dobrna z učenci in otroci vrtca

Zavod za turizem, šport in kulturo Dobrna v sodelovanju z Občino Dobrna 
vabi na monokomedijo   

FOTR z Ladom Bizovičarjem 

 

Predstava bo v Kulturnem domu Dobrna,  v soboto, 16. aprila 2011, ob 20. uri. 
 

Predprodaja vstopnic: Kiosk Vida, Dobrna, Kava bar MINI ROSI, Dobrna, tajništvo Občine Dobrna in eno uro pred predstavo v Kulturnem domu Dobrna. 
Cena vstopnice je 14 Eur. Število vstopnic je omejeno. 

Informacije: ZTŠK Dobrna, Marija Švent;  GSM:  (041) 851‐523, e‐pošta: marija.svent@dobrna.si. 
 

Prisrčno vabljeni! 
 

 

ZAPOJMO SKUPAJ
K sodelovanju vabimo vse bivše člane pevskega zbora OŠ Dobrna. Skupaj s pevci MPZ bi zapeli na naši jubilejni slovesnosti šole, ki bo 20. maja 2011. 

Veseli bomo, če nam boste  pomagali sooblikovati kulturni program na svečani akademiji. Torej, vsi, ki ste kadarkoli peli v našem zboru, nas pokličite na 

780-11-50 (šola) ali pa pišite na naslov os.dobrna@guest.arnes.si. Vaše prijave pričakujemo do 31. 3. 2011.

Hvala za sodelovanje

Učenci in kolektiv OŠ Dobrna
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Pokop
Pusta



ŽUPNIJSKA	KARITAS	DOBRNA		
V	SODELOVANJU	Z	ANSAMBLOMA	MODRIJANI	IN	VIKEND		

 
	

VABI			NA	
	

DOBRODELNI	KONCERT		
ZA	DRUŽINO	OSETIČ	

	

	V	PETEK,	1.4.2011,	OB	20.	URI,	
V	KULTURNI	DOM	DOBRNA.	

	
Nastopili	bodo:	

	

MODRIJANI, VIKEND, SPEV, POGUM, NOVI 
SPOMINI, ISKRICE, VRT, AKORDI, NAVEZA, 

PETKA, GADI, ANSAMBEL BRATOV GAŠPERIČ 
ter VOKALNA SKUPINA »IN SPIRITU« 

	
Program	bo	povezoval	Blaž	Švab.	

 
Cena	vstopnice	10	Eur		Predprodaja	vstopnic:	Kiosk	Vida,	Dobrna,	Kava	bar	MINI	ROSI,	Dobrna,		Gostilna	Stolec	Aleš,	Nova	Cerkev,	Gostilna	Hren,	Vinska	Gora		ter	uro	pred	koncertom	v	Kulturnem	domu	Dobrna		Število	vstopnic	je	omejeno.	

 
Izkupiček	od	prodaje	vstopnic	je	namenjen	družini	Osetič	za	nadomestno	gradnjo	doma,		

ki	je	bil	v	požaru	povsem	uničen.		
	

Prisrčno	vabljeni! 


