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SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI
Vse mine, pogosto povedo starejši, a pomembno je tudi kako,
dodajajo mladi. Danes komaj sledimo ali bolj točno, ne sledimo več vsem spremembam, ki krojijo naš vsakdan. V času
naše mladosti je življenje teklo leta in leta približno enako, človek je bolj živel z naravo; pomlad, poletje, jesen in zima – letni
časi so oblikovali naš vsakdan, z njimi je bila povezana večina našega dela in življenja. Delo, prazniki, uspehi ter dogodki
doma pa tudi v družbi so se nas dotaknili drugače, bolj smo jih
živeli, bolj so bili del nas.
Danes teče vse tako hitro in mimo nas, vse je tako samo po
sebi umevno in »dosegljivo«, vse moramo imeti »takoj«, vedno moramo biti prvi itd.. Ta vzorec se prenaša na ljudi in v
naše življenje. Vsebinsko postajamo plitki in površni, površni
postajamo do sebe, drug do drugega, do naših vrednot in kulture. Vsak človek je neponovljiv zaklad, je čudež narave, je enkratno misleče bitje, ki zna predvideti prihodnost in posledice
svojih odločitev, zato je skozi evolucijo edini tudi uspel udejanjiti takšen umski, čustveni in tehnološki razvoj. Žal danes te
edinstvene evolucijske prednosti človek ne koristi dovolj za
svoj celostni razvoj, največ jo usmerja v zadovoljevanje svojih
materialnih potreb. Človek pa je tudi in predvsem misleče, čustveno in duhovno bitje. Svet bo lepši, ko bo med prioritetami
življenja človeku uspelo zadovoljevanje materialnih potreb,
predvsem tistih prekomernih, postaviti na drugo, tretje, četrto,
ali... mesto. Naj bo to tudi naša usmeritev za prihodnost tega
sveta; ljudje si to vsekakor zaslužimo.
Vse bolj »ugotavljamo«, da potrošimo več kot pridelamo in zaslužimo. Razmerje med zaslužkom in porabo mora biti usklajeno, razlika mora biti enaka nič ali pa pozitivna.Ta razmerja
vsak dan udejanjamo doma, ta razmerja razume in pri svojem
poslovanju udejanja vsak gospodar, sicer čez čas ni več svoj
gospodar. A Slovenci teh zakonitosti zdrave ekonomije nekako ne moremo razumeti, med seboj dogovoriti in uskladiti.
Pa saj smo v preteklosti živeli povsem normalno, z veliko manj
porabe kot jo imamo danes, brez toliko razhajanj, z veliko
manj slabih novic in problemov. Z »manj« smo Slovenci imeli
»več« notranjega miru in potrebnih sinergij za prihodnost in

beseda
župana
življenje je bolj mirno teklo. Ali tega res ne zmoremo?
Čutiti je, da vrednote niso več na prvem mestu, vse prirejamo
lažjemu življenju, vsi hitimo, življenje ljudi »predajamo« institucijam; otroke v vrtec, starejše v domove za ostarele, invalide
v zavode itd.. Brez tega verjetno danes res ne gre. A vendar,
človek naj živi, kot izhaja iz njegove narave, naj kot družina živi
skupaj v dobrem in slabem, tako vsi dobivajo; otroci dedke in
babice, dedki in babice otroke, starši pomoč v družini. Medgeneracijsko sobivanje bogati življenje vseh, mnogo se prihrani,
pridobi na povezanosti družine, na duhovnem in čustvenem
življenju skupnosti. Tako so optimalno udejanjene pravice najbolj ranljivih skupin družbe - otrok in starejših. Zato si družba
mora prizadevati za medgeneracijsko pomoč, za solidarnost
in sodelovanje; najprej in predvsem z vzpodbujanjem takšnega načina življenje in medgeneracijskega sožitja v krogu družine, šele potem naj pridejo na vrsto razne institucije in varstva.
O varovanju in zaščiti najbolj ranljivih skupin se boste, drage
občanke in občani, odločali tudi na referendumu, na materinski dan, 25. marca 2012.
Ne glede na vse, življenje teče svojo pot. Ob nekaj več stresa
in manj prihodkov živimo naprej in se navajamo na dejstvo, če
je odeja prekratka, lahko najdemo rešitev tudi tako, da pokrčimo noge in pokriti dočakamo toplejše čase na toplem pod
odejo. Pokrivanje zdaj nog, zdaj glave, stalno kreganje in tarnanje kako je odeja prekratka in kako nas zebe enkrat v noge,
enkrat v glavo, ne pomaga. Treba se je dogovoriti in nekoliko
skrčiti, ob tem pa delati in ustvarjati, da bomo lahko vsi skupaj
v prihodnosti imeli dovolj dolgo odejo.
V občini si prizadevamo, da bi vse navedeno naše občanke in
občani občutili čim manj. Vesel sem dela naših društev in organizacij, ki s svojim delovanjem bogatijo in lepšajo življenje
v kraju. Za nami sta dve lepi prireditvi Kulturno umetniškega
društva Dobrna - proslava ob kulturnem prazniku, ob kvalitetnem in bogatem programu, žal, slabo obiskana. Drage občanke in občani, ob naših praznikih si vzemite nekaj časa tudi
zase, bogatejši boste za lep kulturno obarvan večer in ne bo
vam žal. Že vrsto let nas na valentinovo razveseljujejo dekleta
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ženskega pevskega zbora s svojimi gosti; letošnji Valentinov
večer je bil še posebej bogat v vseh pomenih besede.
Ponosni smo na priznanja, ki jih naša občina dobiva na področju ekološke sanacije in trajnostnega razvoja. Dobrna je med
občinami do 5000 prebivalcev zasedla prvo mesto in si pridobila naziv Najbolj zelena občina 2011. Prav tako nam veliko
pomeni priznanje Čebelarske zveze Slovenije - 3. mesto za čebelam najbolj prijazno občino 2011. To priznanje je predvsem
priznanje našim čebelarjem za vse, kar delajo dobrega v skrbi
za čebele v našem prostoru.
Verjetno ste opazili, da našega g. Zupanca- Zupija, kot ste ga
mnogi klicali, že nekaj časa ni več na sprehod. Zaradi zdravja
smo mu poiskali bivanje v Domu starejših v Rogaški Slatini,
kjer se prav lepo in dobro počuti. To informacijo dajemo, če

ga želi kdo obiskati. Predvsem pa se želim ob tej priložnosti
zahvaliti ge. Stanki Krajnc, ki je Zupancu vseskozi tako nesebično pomagala in zanj skrbela, da je lahko v domačem okolju
ostal čim dlje.
Pomlad je čas, ki nas navdaja z veseljem in nečim novim, ko se
vse prebuja in mladi, ko čutimo, da se energija pomladi prenaša tudi na ljudi in marsikaj se lahko začne znova.
Poskrbimo skupaj, naj se dobre stvari začenjajo znova in znova. Želim vam lepo pomlad in doživete velikonočne praznike.
Ob materinskem dnevu in dnevu žena pa vam, drage žene,
matere in dekleta, želim vse najboljše, skozi leto pa veliko pozornosti in ljubezni vaših dragih.
Župan Občine Dobrna,
Martin Brecl

Na obisku pri ge. Ivi Božnikovi
V mesecu decembru je ga. Iva Božnik slavila 92. rojstni dan in
god. Predstavniki Občine Dobrna, vključno z g. županom, in
predstavniki DU Dobrna smo jo z veseljem obiskali, saj častitljiva
leta ge. Ive in njena življenjska aktivnost še kako zasluži našo
pozornost in izraz spoštovanja.
Ga. Iva izhaja iz Zasavja , iz ugledne družine, ki je bila zelo aktivna na kulturnem področju. Tako je mala Iva že kot otrok veliko
nastopala in pela. Prav to pa jo je kasneje spremljalo skozi vse
življenje.
S prihodom na Dobrno je bila sprva zaposlena kot trgovka,
med 2. svetovno vojno in prva leta po njej pa kot tajnica na
Občini Dobrna. Kasneje se je zaposlila v Nevro-psihiatrični bolnišnici v Vojniku, kjer je opravljala delo knjigovodkinje vse do
upokojitve .
Vseskozi je bila zelo aktivna na kulturnem področju. Kot odlična
pevka – solistka je prepevala v MePZ KUD Dobrna in v cerkvenem zboru. Skozi petje je spoznala tudi svojega moža, Jožeta
Božnika, znanega zborovodjo in organista. V številnih igrah, ki so
jih svoj čas zelo pogosto igrali v Dobrni, je dobivala pomembne, glavne vloge. Sodelovala pa je tudi na raznih prireditvah in
proslavah v kraju.
Med spomini ima posebno mesto dogodek iz 2. svetovne vojne. Dobrni so takrat vladali Nemci. Govoriti in peti se ni smelo
slovensko, tudi pri maši ne. Da bi za veliko noč pri »vstajenju« v
cerkvi zadonelo kot se za ta praznik spodobi, je ga. Iva pričela
po slovensko peti »Kristus je od smrti vstal«. Kot uradnica na
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nemški občinski upravi bi bila zaradi te predrznosti skoraj ob
službo, pa še s taboriščem Dachau so ji zagrozili.
V sproščenem klepetu je ga. Iva povedala še marsikaj zanimivega. V lepem spominu ima izlete, ki so sledili z igro ali s koncertom prisluženim denarjem. Današnjo televizijo so nadomeščale
vaje za gledališke igre ali pevski zbor, ki so bile, vsaj zanjo, skoraj
vsak večer. Zborovodje niso bili plačani, pač pa so bili nagrajeni
s priznanji.
Vsa vesela je povedala, da je v 76. letu obiskala hčerko Marjano,
ki živi v Ameriki in kaj vse je tam videla. Živo pa ima v spominu
ogled Rima z Vatikanom in polet z letalom nad Triglavom. To je
bilo namreč darilo njenih najbližjih za 90. rojstni dan.
Prisrčno srečanje smo zaključili s stiskom rok in srčno željo, da bi
bila zdrava in srečna, ter da bi doživela še veliko božičnih praznikov, s katerimi sovpadata njena osebna praznika.
Tone Drev
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Občina Dobrna razglašena za najbolj zeleno občino leta 2011
Na letošnji drugi natečaj za najbolj zeleno občino v Sloveniji,
ki ga je organiziral Fit media d.o.o., nosilec blagovne znamke
Zelena Slovenija, se je prijavilo 28 občin, od tega 4 mestne, 14
občin v razredu nad 5000 prebivalcev in 10 občin v razredu do
5000 prebivalcev.
Strokovna komisija, v njej so bili dr. Franc Lobnik (predsednik
Sveta RS za varstvo okolja kot predsednik komisije), mag. Katja Buda (vodja sektorja za okolje in podnebne spremembe na
Ministrstvu za okolje in prostor), Saša Kek (Skupnost občin Slovenije), Mateja Eržen (Združenje občin Slovenije), Jože Volfand
(prokurist Fit Medie in glavni urednik revije EOL) in dr. Darja
Majkovič (direktorica za raziskave in razvoj na Fit Medii), je po
pregledu vseh prijav za priznanja nominirala naslednje občine:
- najbolj zelena mestna občina: Ljubljana, Murska Sobota, Velenje
- najbolj zelena mestna občina na področju ravnanja z odpadki: Ljubljana, Murska Sobota, Velenje
- najbolj zelena občina nad 5000 prebivalci: Krško, Vojnik, Vrhnika
- najbolj zelena občina nad 5000 prebivalci na področju ravnanja z odpadki: Gorenja vas – Poljane, Vojnik, Vrhnika
- najbolj zelena občina do 5000 prebivalcev: Dobrna, Log
Dragomer, Trzin
- najbolj zelena občina do 5000 prebivalcev na področju
ravnanja z odpadki: Borovnica, Dobrna, Log Dragomer

jam. Občine namenjamo veliko pozornosti tudi izobraževanju
in osveščanju občanov.
Po kratkih predstavitvah nominiranih občin in po predhodnih
pregledih vseh prijav je strokovna komisija za zmagovalne razglasila naslednje občine:
- najbolj zelena mestna občina 2011: Ljubljana,
- najbolj zelena občina 2011 nad 5000 prebivalcev: Vrhnika,
- najbolj zelena občina 2011 do 5000 prebivalcev: Dobrna.
Zmagovalne občine smo poleg častnega naziva prejele tudi
članstvo v Zelenem omrežju Zelene Slovenije.

Priznanja najbolj zelenim občinam 2011

Občine smo med seboj tekmovale na naslednjih področjih: odpadki, vode, energetika, komuniciranje in ozaveščanje, trajnostni promet in ostalo.
Zaključna prireditev je potekala 31. januarja 2012 v Mestni
hiši Mestne občine Ljubljana, kjer smo nominirane občine na
kratko predstavile svoje ključne okoljske dosežke in projekte.
Tako se najbolj zelene občine v Sloveniji odlikujemo predvsem
po pristopu k energetski učinkovitosti in racionalizaciji porabe
električne in toplotne energije ter izgradnji kolesarskih in peš
poti, ki prebivalcem omogočajo korak naprej k trajnostni mobilnosti. Veliko naporov usmerjamo v zagotavljanje dostopnosti
vodovoda in kanalizacije ter zagotavljanju čiščenja odpadnih
voda. Vse boljša ozaveščenost med občinami se kaže tudi pri
oblikovanju občinskih proračunov. Občina Dobrna je v letu
2011 namenila 33 % občinskega proračuna okoljskim investici-

Podelitev priznanja Občini Dobrna za najbolj zeleno občino 2011 do 5000 prebivalcev

Posebna priznanja za najbolj zelene občine na področju ravnanja z odpadki pa so prejele občine Borovnica, Vrhnika in Velenje.
Zapisala:
Urška Vedenik
št. 53 / 2012
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Sprejet je Občinski prostorski načrt Občine Dobrna
Občina Dobrna je veljaven
prostorski plan občine sprejela tik pred uveljavitvijo Zakona
o urejanju prostora – ZureP-1
(Ur.l. RS, št. 110/02, 8/03).Ta prostorski plan je bil rezultat večletnega truda Občine Dobrna
pri oblikovanju nove razvojne
vizije. Izdelan je bil na celovitih strokovnih podlagah, ki so
dosegle širok konsenz tako
med potencialnimi investitorji kot med lokalno skupnostjo in vsemi nosilci urejanja
prostora. Tako je prostorski
plan zagotovil možnosti dolgoročnega razvoja občine, saj
so bila z njegovi sprejetjem
določena obširna območja za
nove investicije s področja gospodarstva in posameznih fizičnih oseb. S tem prostorskim
planom je Občina Dobrna
dosegla vse takrat zastavljene
cilje: oblikovala je strokovno
utemeljena poselitvena območja naselij, kamor je usmerila novo gradnjo, izdelala je
dolgoročno zasnovano urbanistično zasnovo občinskega
središča, zagotovila prostorske možnosti za številne investicije s področja družbenih
dejavnosti, turizma, športa in
podobno ter zagotovila nova
stavbna zemljišča za individualno gradnjo.
Zaradi določil 95. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS, št. 33/07, 108/09),
po katerih morajo vse občine
sprejeti nove občinske pro-
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storske načrte v določenem
časovnem roku, ter zaradi nekaterih novih izraženih razvojnih potreb je Občina Dobrna
4. marca 2008 s sklepom o
ugotovitvi stanja pri pripravi
občinskih prostorskih aktov
Občine Dobrna in poteku
njihove nadaljnje priprave
pristopila k izdelavi novega
prostorskega akta, občinskega
prostorskega načrta. Ta nadomešča obstoječe prostorske
sestavine dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občine Dobrna (t.i. prostorski plan
občine) ter prostorske ureditvene pogoje Občine Dobrna,
podaljšuje pa veljavnost vseh
drugih izvedbenih prostorskih
aktov, kot so zazidalni načrti, občinski lokacijski načrti in
občinski podrobni prostorski
načrti.
Po skoraj štirih letih njegove
priprave se je Občina Dobrna februarja pridružila desetini slovenskih občin, ki jim je
že uspelo sprejeti prostorske
akte »nove generacije«, to je
sodobne prostorske akte po
novem Zakonu o prostorskem
načrtovanju.
Občinski prostorski načrt Občine Dobrna (v nadaljevanju:
OPN) je bil 13. januarja 2012
potrjen s strani ministra, pristojnega za prostor, občinski
svet ga je nato potrdil 31. januarja 2012, objava v uradnem
listu je sledila 14. februarja
(Ur.l. RS; št. 11/2012), petnajsti

dan po njegovi objavi pa je
akt tudi stopil v veljavo in kot
tak predstavlja pravno podlago za izdajo gradbenih dovoljenj.
Dolgotrajnost njegove priprave je posledica številnih zapletov pri uresničevanju povsem
nove zakonodaje, na katero
ključni nosilci urejanja prostor
niso bili dovolj pripravljeni,
saj so se časovni roki, vezani
na izdajo smernic in mnenj
nekaterih nosilcev (pristojnih
ministrstev), nerazumno podaljševali. Na tem mestu bi se,
namesto zapletom pri pripravi
prostorskega akta, želeli posvetiti novim vsebinam, ki jih
le- ta prinaša, te pa so:
- definiranje razvojne vizije
občine ne samo v strokovnih podlagah, pač pa tudi
v prostorskem aktu (strateškem delu OPN)
- definiranje dolgoročne razvojne vizije naselja Dobrna v podrobnih strokovnih
podlagah (urbanističnem
načrtu kot prilogi OPN)
- določitev vzorcev poselitve
in njen nadaljnji razvoj skladno z določenimi vzorci
- posledično določitev enot
urejanja prostora
- s področja poselitve so
glavni poudarki OPN naslednji:
- kompleksno
urejanje
občinskega središča naselja Dobrna,
- ohranjanje avtohtone
razpršene
poselitve

kmetij v celkih na območju Paškega Kozjaka
(severni del občine),
- ohranjanje avtohtone
razpršene poselitve razloženih kmetij v osrednjem in južnem delu
občine,
- usmerjanje nove stanovanjske gradnje in
kmetij v strnjena naselja
(Klanc, Zavrh nad Dobrno, Vrba, Lokovina in
Vinska Gorica);
- s področja razvoja turizma
so glavni poudarki OPN naslednji:
- turizem tudi v prihodnje
ostaja glavna gospodarska panoga na območju
celotne občine,
- vzpodbujati je potrebno vse oblike dodatne
ponudbe, ki pomenijo
dopolnitev in nadgradnjo obstoječemu termalnemu zdravilišču,
- vzpostaviti je potrebno
takšno obliko turizma, ki
nudi gostu in domačinu
kvalitetno sobivanje in
prijetno počutje,
- poleg termalnega turizma je potrebno izkoristiti možnosti za razvoj
drugih oblik turizma;
- s področja razvoja kmetijstva in gozdarstva so glavni
poudarki OPN naslednji:
- kmetijske dejavnosti se
prednostno
usmerja
na območja z visokim
pridelovalnim poten-
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cialom tal za kmetijsko
rabo, in sicer v južni, ravninski del občine pa tudi
v gričevnat osrednji del,
- kmetijske
dejavnosti
spodbuja tudi na območjih s slabšim pridelovalnim potencialom tal za
kmetijsko rabo, in sicer
na območju avtohtone
poselitve kmetij v celkih
v severnem delu občine,
saj se s tem preprečuje
zaraščanje celkov in tako
omogoča
ohranjanje
kulturnih in simbolnih
kakovosti krajine,
- hribovitejši in z gozdom močno poraščen
severni del občine daje
možnosti razvoja gozdarstva, le-to mora biti
usklajeno z varstvenimi
zahtevami, s katerimi je
zaščiteno naravno okolje in naravne vrednote;
- s področja varstva narave
in kulturne dediščine so

glavni poudarki OPN naslednji:
- območja
ohranjanja
narave se razvijajo kot
posebna območja, kjer
se ohranjajo prepoznavne kvalitete in vrednote
prostora,
- območja kulturne dediščine se prav tako razvijajo kot posebna območja, kjer se ohranjajo
in razvijajo prepoznavne
kvalitete in vrednote
prostora, pomembne z
vidika krajinskih ter urbanističnih in arhitekturnih
značilnosti.
V primerjavi s t.i. prostorskim
planom občine, ki ga nadomešča novi OPN, so nekatere
vsebine prevzete iz prostorskega plana, za nove izražene
in z zakonom skladne razvojne potrebe pa so načrtovane
spremembe namenske rabe.
Večje spremembe namenske

rabe se nanašajo na naslednja
območja:
- razvoj naselja Dobrna skladno z novim urbanističnim
načrtom (širitve stavbnih
zemljišč ob robovih naselja,
širitve stavbnih zemljišč za
potrebe novega varstveno delovnega centra, določitev ustreznega statusa
parkovnim površinam ob
Novem gradu ipd.),
- širitev stavbnih zemljišč z
namenom zaokroževanja
in notranjega razvoja naselij Klanc, Zavrh nad Dobrno,
Vrba, Lokovina,
- širitev stavbnih zemljišč z
namenom oblikovanja novega naselja Vinska gorica,
- širitev stavbnih zemljišč na
območju obrtno stanovanjske in gospodarske dejavnosti južno od regionalne
ceste Celje – Velenje (ter na
drugi strani vračanje nezazidanih stavbnih zemljišč v
Lokovini v kmetijsko rabo),

- širitev stavbnih zemljišč ob
čistilni napravi za potrebe
zbirnega centra kosovnih
odpadkov,
- širitev stavbnih zemljišč
izven strnjenih naselij na
območjih avtohtone razpršene poselitve, in sicer zgolj
za potrebe razvoja obstoječih kmetij,
- zmanjšanje stavbnih zemljišč na območjih, ki so
zaradi različnih omejitev
(prestrmi nakloni terena,
območja plazovitosti, poraslost s posebej pomembnimi gozdovi, ipd.) in drugo.
Poleg namenske rabe OPN
določa tudi vse ostale prostorske izvedbene pogoje in dopustno izrabo prostora. Projekt zaključujemo z upanjem,
da vam bo nov prostorski akt
uspešno služil.
Mojca Furman Oman,
univ.dipl.inž.geod.
URBANISTI, d.o.o., Celje

Čistilna akcija 2012 - zbiranje kosovnih odpadkov
Že več kot deset let v Dobrni vsako leto organiziramo spomladansko čistilno akcijo in v okviru te odvoz kosovnih in drugih
odpadkov. V tem času smo uspeli pobrati večino starih bremen
v naravi in utrditi zavest, da moramo naravo predali našim potomcem takšno, kot smo jo prejeli od naših dedov in babic.
Z novo zakonodajo in odločitvijo podjetja SIMBIO, ki v Dobrni izvaja to službo, se uvaja nov način pobiranja in ravnanja s
kosovnimi odpadki. Še vedno boste kosovne odpadke lahko
odpeljali sami z avtoprikolico 4 krat letno v zbirne centre Celje,
Vojnik, itd.., kot novost pa boste lahko 1x letno pri podjetju
SIMBIO za 1 m3 kosovnih odpadkov tudi sami individualno naročili odvoz.
Zaradi tega ob čistilnih akcijah podjetje SIMBIO ne zagotavlja

več kontejnerjev po zaselkih, zato bo v času letošnje čistilne akcije možno odpadke iz vseh naselij deponirati le v kontejnerje
na Novem Gradu.
Naj bo to prošnja in povabilo vsem za sodelovanje v čistilni
akciji Občine Dobrna, ki bo letos, skupaj z vseslovensko akcijo
očistimo Slovenijo, 24. marca 2012, z željo, da se takrat v čim večjem številu srečamo na zbirališču na Novem Gradu, da v okviru
svojih možnosti zagotovite prevoz odpadkov na Novi Grad in
da poskrbite za dobro voljo, mi pa bomo poskrbeli za vrečke ter
za jedačo in pijačo po končani akciji.
Že v naprej vsem iskrena hvala za sodelovanje.
Župan Občine Dobrna,
Martin Brecl
št. 53 / 2012
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Občina Dobrna v sodelovanju z ZTŠK Dobrna
vabi, da se udeležite vseslovenske

ČISTILNE AKCIJE
»Očistimo Slovenijo 2012«,
ki bo v soboto, 24. marca 2012, ob 9. uri.
Čistilna akcija, ki jo sicer Občina Dobrna organizira že od svoje ustanovitve dalje, se v letošnjem letu združuje z
zgoraj navedeno vseslovensko čistilno akcijo.
Zbrali se bomo na običajnih zbirnih mestih:
Dobrna - odlagališče Novi Grad
Pristova in Vinska Gorica - odcep proti čistilni napravi
Klanc - križišče pri Šventu
Zavrh nad Dobrno in Brdce nad Dobrno - pri Flisu
Vrba-pri Božniku
Loka pri Dobrni in Lokovina - pri odcepu za Dolino mlinov in pri Šlavs
Parož in Strmec nad Dobrno - pri Javornik Marti

Po razdelitvi zaščitnih sredstev in vreč za odpadke, ki jih bo priskrbela Občina Dobrna, se bomo razdelili po
skupinah in pričeli s čiščenjem.

Ob 12. uri se bomo vsi udeleženci čistilne akcije zbrali na Novem gradu, kjer bomo evidentirali zbrano količino
odpadkov in se okrepčali.
Naprošamo vas, da vsako zbirno mesto zagotovi tudi prevoz vreč oziroma odpadkov do odlagališča Novi grad.

Posebej vabimo vsa društva, organizacije in večje skupine, da svojo pripravljenost za sodelovanje sporočite
koordinatorki za Občino Dobrna, ge. Mariji Švent, na telefonsko številko (03) 780-10-58 oziroma (041) 851-523
zaradi planiranja malice za udeležence.
Prav tako vas naprošamo, da nas opozorite, če morda veste za kakšno črno odlagališče, ki ga je v vaši okolici potrebno
očistiti, da le-to pravočasno registriramo in ga vključimo v program čiščenja.

Vljudno vabljeni, da se nam 24. marca pridružite v čim večjem številu !
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Predstavitev projekta
»Ozaveščanje občanov o koristnosti uporabe biomase« KUB
Zakaj kuriti v naravi, če lahko biomaso zberemo in koristno
uporabimo za pridobivanje toplote in elektrike. Biomasa z vrtov, s sadovnjakov, iz vinogradov, gozdov, parkov….vse to bi
lahko zbrali na enem mestu, kjer se zmelje in na koncu proda
kotlovnicam na biomaso. S tem preprečimo onesnaženje zraka, zmanjšamo odvisnost od uvoza dragih energentov in s tem
se omogočijo tudi dodatna delovna mesta.
Uporaba lesne biomase je okolju prijazna in CO2 nevtralna.
Slovenija se po poraščenosti uvršča na tretje mesto v Evropi in
bi lahko z izkoriščanjem lesne biomase hitreje zadovoljila kriterijem za uporabo obnovljivih virov do leta 2020. To je osnovna
ideja projekta »KUB«. Naloga projekta je izbrati vsaj deset krajevnih skupnosti, kjer bi se občani odločili za zbiranje biomase.
Izvedli smo enaindvajset delavnic »KUB«, od tega eno na Dobrni.
Namen delavnic je bil:
- izbrati potencialne krajevne skupnosti, kjer bodo krajani pripravljeni na zbiranje,
- določili možne lokacije zbiranja in se dogovorili s potencialnimi skrbniki zbirnih centrov, ki bi skrbeli za deponijo,
- organizirali odvoz večjih količin biomase ter na koncu prodali
biomaso.
Projekt je bil sprejet zelo pozitivno, s poudarkom, da bi se moral izvajati po vsej Sloveniji, saj predstavlja nacionalni interes,
zagotavlja nova delovna mesta, povečuje izkoriščenost obnovljivih virov in zmanjšuje odvisnost od uvoza nafte in plina.
BIOMASA JE SLOVENSKA NAFTA.

LT-KA d.o.o.
Andreja Karner

Župani območja Osrednje Celjsko
potrdili Izvedbeni načrt za
prijavo projektov v skupni
vrednosti 6 milijonov evrov
OBMOČNO
RAZVOJNO
PARTNERSTVO
»OSREDNJE
CELJSKO«
Simbio, d.o.o.
Družba za ravnanje z odpadki
Teharska cesta 49,
3000 CELJE, Slovenija
Tel.: +386 (3) 425 64 00,
fax: +386 (3) 425 64 12
info@simbio.si, www.simbio.si

Mestna občina Celje
Občina Dobrna
Občina Laško
Občina Štore
Občina Vojnik

Dobrna, 26. januar 2012 - V sredo, 25. januarja 2012, je potekala 7. seja območnega razvojnega sveta ORP Osrednje Celjsko
v prostorih kabineta župana Občine Dobrna Martina Brecla.
Na njej so župani poleg drugih točk dnevnega reda obravnavali in potrdili Izvedbeni načrt ORP Osrednje Celjsko za obdobje 2012-2014 za prijavo projektov, ki se bodo sofinancirali
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Znesek subregijske
kvote za Izvedbeni načrt 2012-2014 je 3.986.194,36 €. Skupna
vrednost vseh prijavljenih projektov znaša 6.191.965,97 €.
Nekateri projekti se bodo začeli izvajati že v letošnjem letu,
vsi pa bodo zaključeni do konca leta 2014.
V Mestni občini Celje bodo nadaljevali z obnovo starega mestnega jedra, uredili bodo Glavni trg in del Stanetove ulice s
površino 5.614 m2. Obnovili bodo dotrajano infrastrukturo,
tlakovanje in urbano opremo. Na Dobrni bodo uredili odvajanje komunalnih odpadnih vod v delu naselja Klanc in Zavrh. V
Laškem bodo zgradili kanalizacijsko omrežje v naseljih Laško,
Debro in Marija Gradec, v Občini Štore pa bodo uredili odvajanje komunalne odpadne vode za naselje Lipa. V Vojniku bodo
zgradili kanalizacijo za naselja Arclin, Frankolovo in Konjsko. Vse
kanalizacije bodo ob zaključku projektov priključene na že delujoče čistilne naprave. Skupno bo na osrednjeceljskem območju pripravljenih približno 1.000 novih priključkov na kanalizašt. 53 / 2012
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cijsko omrežje za 2.500 prebivalcev. V kolikor bo Občina Laško
še v letošnjem letu zagotovila vso potrebno dokumentacijo za
nadaljnjo obnovo starega mestnega jedra, pa bodo namesto
kanalizacije v financiranje umestili projekt Izboljšanje turistične

atraktivnosti mesta Laško, ki vključuje izgradnjo kaskadnih ploščadi, postavitev fontane in ureditev razsvetljave, izgradnjo parkirišča pod šolskim igriščem ter povečanje prometne varnosti
na Trubarjevem nabrežju.

Potrjeni projekti:
Nosilec

Naziv projekta

Mestna občina CELJE

Ureditev Glavnega trga in dela Stanetove ulice v Celju
Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih
odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju
Savinje, na območju Občine Dobrna – na območju naselij
Klanc in Zavrh – povodje Dobrnice
Kanalizacija Laško

Občina DOBRNA
Občina LAŠKO
*Občina LAŠKO
Občina ŠTORE
Občina VOJNIK
SKUPAJ
* Rezervni projekt

Izboljšanje turistične atraktivnosti mesta Laško
Kanalizacija Lipa
Izgradnja kanalizacije v Občini Vojnik

Z leve: Miran Jurkošek, Benedikt Podergajs, Martin Brecl, Marko Zidanšek in Franc
Zdolšek (foto: Sherpa).

Regijska kvota za sofinanciranje operacij prednostne usmeritve
»regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »razvoj regij«
za obdobje 2007 – 2013 znaša za Savinjsko regijo 83.375.147,00
€. Na osrednjeceljskem območju bo do konca obdobja iz tega
naslova porabljenih pripadajočih 26 % sredstev, oziroma 22 mln
€. Do sedaj so naše občine iz tega naslova že pridobile 18,5 mln
€ za izvajanje 21 projektov, ki so jih namenile izgradnji nizkoenergetskih vrtcev, vodovodov, kanalizacij in čistilnih naprav,
cestne infrastrukture, obnovi mestnih središč ter turistični infrastrukturi.

Skupna vrednost
projekta

Predvidena vrednost
sofinanciranja ESRR

2.586.709,58 €

1.569.684,11 €

844.301,65 €

513.251,48 €

1.044.446,75 €

712.868,69 €

1.294.250,00 €
781.872,90 €
1.036.800,51 €
6.294.131,39 €

712.868,69 €
513.071,85 €
677.318,23 €
3.986.194,36 €

Z leve: Benedikt Podergajs, Marko Zidanšek, Franc Zdolšek, Martin Brecl in
Miran Jurkošek (foto: Sherpa)

Na seji so sodelovali naslednji člani (župani) območnega razvojnega sveta ORP Osrednje Celjsko:
• mag. Marko Zidanšek, Mestna občina Celje, po pooblastilu
župana
• Martin Brecl, Občina Dobrna
• Franc Zdolšek, Občina Laško
• Miran Jurkošek, Občina Štore
• Benedikt Podergajs, Občina Vojnik ter
predstavnici ORP Osrednje Celjsko:
Bojana Kroflič ter Brigita Tratnik.

Dodatne informacije: Bojana Kroflič, univ. dipl. biol., svetovalka direktorja: 03 425 64 44, GSM: +386 (0)31 625 679
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Pokaži svojo ustvarjalnost –
zmagaj na FOKUS-u
Učenci in mentorji
osnovnih
šol Savinjske regije
(1. – 9. razred)
Vsi kdaj ujamemo dober fotografski motiv, znamo skuhati
najboljšo jed po našem receptu in smo sploh posebni.
Če ste svoje presežke pripravljeni deliti, vas vabimo, da
sodelujete v natečaju na
temo trajnostnega razvoja
s poudarkom na ekologiji in
turizmu.
FOtografsko,
Kulinarično
UStvarjalni natečaj, ki ga prijavitelji iz Savinjske regije pripravljamo v sodelovanju z
Rasinskim okrožjem (Srbija),
smo kratko poimenovali kar
FOKUS.
Ker sem jaz dober tu in ti tam,
smo pripravili različne kategorije znotraj FOKUS-a, v katerih
bo zagotovo vsak našel nekaj
zase.
Lahko se izkažete v fotografskem natečaju, kulinaričnem

natečaju za najboljši lokalni
recept, natečaju za pripravo najboljšega turističnega
spominka, ustvarite najlepšo knjižno kazalko (učenci
prve in druge triade oziroma
nižje stopnje osnovne šole)
ali sodelujete na specializiranem fotografskem natečaju »KNJIGA V OBJEKTIVU«
(učenci tretje triade oziroma
višje stopnje osnovne šole).
Izdelke opremite v skladu z
navodili in jih najkasneje 1.
aprila 2012 pošljite ali osebno dostavite v Medobčinsko
splošno knjižnico Žalec, Aškerčeva 9a, 3310 Žalec.
Med prejetimi izdelki bo ocenjevalna komisija znotraj vsake
posamezne kategorije izbrala tri najboljše udeležence, ki
bodo prejeli priznanja in nagrade. Nagrade naj ostanejo
presenečenje.
Prejeti izdelki ostanejo last organizatorja in bodo razstavlje-

ni v knjižnicah ter objavljeni na
spletni strani www.ra-savinja.
si.
Več informacij o natečaju (navodila in pravila) dobite na
spletni strani: www.ra.savinja.
si ali na Medobčinski splošni

knjižnici Žalec, irena.v@zal.sik.
si (Irena Verbič) ter na Razvojni agenciji Savinja, ra.savinja@
ra-savinja.si (Alenka Doler).
Verjamemo, da sta vaša izvirnost in ustvarjalnost velika in se
že veselimo sodelovanja z vami!

Natečaj organizirajo Razvojna agencija Savinja, Regionalni center za razvoj malih in srednjih podjetij Kruševac, Razvojna agencija
Savinjske regije, podjetje Simbio d.o.o., Celje - partnerstvo Osrednje Celjsko, Razvojna agencija Sotla, Medobčinska splošna knjižnica
Žalec, Narodna biblioteka Kruševac, Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec, Javno komunalno podjetje Žalec v okviru bilateralnega
projekta „Trajnostni razvoj nas povezuje“.

Projekt sofinancira Vlada Republike Slovenije.
št. 53 / 2012
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Čebelam prijazna Občina Dobrna

kmetijstvo

Ob dnevu čebelarskega turizma, ki je potekal 3. decembra
2011 na Čebelarskem centru na Brdu pri Lukovici, so se predstavile dobre prakse čebelarskega turizma, razglašeni pa so
bili tudi rezultati natečajev za Zlati medenjak, naj čebelarski
turizem, naj čebelarska turistična pot, čebelam najbolj prijazna občina in podjetje ter zmagovalci natečaja čebelarske
fotografije. Številni obiskovalci smo si lahko ogledali tudi
razstavo zmagovalnih čebelarskih fotografij prispelih na natečaj in razstavo medenjakov. Te smo lahko tudi pokusili.
Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu, je v lanskem letu preko projekta Ohranimo čebele pozivala vse slovenske občine in podjetja, da opišejo svoje aktivnosti,
ki jih izvajajo za ohranitev okolja in čebel in se potegujejo za
naziv Čebelam najbolj prijazna občina in podjetje v letu 2011.
Tudi Občina Dobrna se je odzvala pozivu na vseslovenski izbor
za čebelam najbolj prijazno občino. Na razpis se je prijavilo 18
slovenskih občin in 11 slovenskih podjetij, izmed katerih je strokovna tričlanska komisija odločila in podelila priznanja za čebelam najbolj prijazno občino naslednjim občinam:
1. mesto: Občina Žirovnica
2. mesto: Občina Bohinj in Občina Veržej
3. mesto: Občina Dobrna

Podelitev priznanja - čebelam prijazna občina

Med podjetji so priznanja prejela naslednja podjetja:
1. mesto: Tiskarna Medium Žirovnica
2. mesto: Medex d.o.o. in Atotech Slovenija
3. mesto:Belinka
Veseli smo, da se je Občina Dobrna uvrstila med občine, ki so
najbolj prijazne čebelam. Velike zasluge pri tem pa imajo predvsem aktivnosti Čebelarskega društva Dobrna, ki jih izvaja na
področju ohranjanja okolja in čebel.
Zdenka Kumer

Ukrepi kmetijske politike – novosti v letu 2012
Kljub temu, da se programsko obdobje 2007-2013 počasi zapravice od leta 2012 dalje,
ključuje, bo v letu 2012 kar nekaj sprememb tako na področju • uvaja oddajo zahtevkov za ekstenzivno rejo ženskih govedi
načina vlaganja zahtevkov kot tudi pri sami vsebini ukrepov. V
za leto 2012 skupaj z zbirno vlogo. Pri tem bodite še posebej
nadaljevanju so naštete bistvene spremembe, ki bodo veljale v
pozorni na pravočasno sporočanje in pravilnost podatkov v
letu 2012 in nekateri poudarki, za katere je že sedaj čas, da o njih
centralnem registru govedi (CRG),
razmislite in po možnosti kakšno zadevo tudi že uredite.
• spreminja obdobje telitve za upravičene živali za zahtevke za
Podrobnejša predstavitev novosti pri posameznih ukreekstenzivno rejo ženskih govedi - to je žensko govedo, ki teli
pih bo objavljena v marčevski številki Zelene dežele.
od 11. decembra 2011 do 1. septembra 2012.
Na področju neposrednih plačil se z letom 2012:
Na področju kmetijsko okoljskih plačil (KOP) se z letom
• uvaja modulacija – omejevanje skupnega zneska neposre- 2012:
dnih plačil nad 5.000 evrov,
• dodaja možnost podaljšanja zaključene 5-letne obveznosti
• vključuje plačilo za posebno premijo za bike in vole kot zgoše za 2 leti, na ravni površin uveljavljenih v zbirni vlogi 2010
dovinski dodatek k plačilnim pravicam. Nosilci kmetijskih go(iste površine!), pri čemer se bo lahko podaljšalo le celotno
spodarstev, ki so za leto 2007 oziroma 2008 prejeli posebne
obveznost posameznega podukrepa (bodite pozorni na dopremije za bike in vole, so upravičeni do dodatka na plačilne
govore o podaljšanju najemnih pogodb) - možno povečanje
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•
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•

•
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•

površin pri podukrepih za 2 ha ali 20 odstotkov in zmanjšanja
za 10 odstotkov v letu 2012 in 2013,
spreminja sistem upravičenosti do uveljavljanja zahtevkov
na strmih travnikih - uvaja se nov način ugotavljanja nagiba
strmih travnikov. Zaključene petletne obveznosti za izvajanje
podukrepa košnja strmih travnikov (z nagibom 35-50 odstotkov oziroma z nagibom nad 50 odstotkov) ni mogoče podaljšati,
dodaja nov podukrep »neprezimni posevki«,
dopušča na novo vstopati v podukrepa »strmih travnikov« in
»neprezimnih posevkov« (na novo se bo lahko vstopalo tudi
v podukrepe, ki so bili za vstop odprti že do sedaj),
dopušča na novo vstopati v podukrepa »ohranjanje kolobarja« in »ozelenitev njivskih površin« upravičencem na
območjih vodnih teles podzemnih voda Dravske, Murske
in Savinjske kotline ter prispevnih območjih zadrževalnikov
Šmartinsko, Perniško, Gajševsko in Ledavsko jezero,
uvaja višje plačilo za kmetijska gospodarstva, ki so v preusmeritvi v ekološko kmetovanje,
uvaja izračunavanje povprečne letne obtežbe.

Poleg navedenih sprememb bi vas radi posebej opozorili
na naslednje:
• Redni rok kampanje za oddajo zbirnih vlog se bo letos začel že nekaj dni prej in bo potekal od 27. februarja 2012 do
6. maja 2012.
• Predtiska, kot ste ga bili vajeni prejeti vsako leto pred kampanjo, v letu 2012 ne bo. Zato pozivamo vse vlagatelje, da imate v mislih, da je v zgoraj navedenem roku potrebno oddati
zbirno vlogo.
• Na MKGP in ARSKTRP bodo za seznanitev z roki in novostmi
v letu 2012 pripravili poseben informacijski list, ki bo na voljo
na vseh izpostavah kmetijske svetovalne službe pri KGZS.
• Pred oddajo vloge:
- preverite pravilen vris vaših GERK-ov. To lahko storite sami
(spletna stran: http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp) ali pa s
pomočjo kmetijskih svetovalcev. GERK-e je potrebno na
vaši upravni enoti urediti v skladu z dejanskim stanjem v
naravi pred oddajo zbirne vloge. Pregled GERK-ov še posebej svetujemo nosilcem, ki imate zemljišča na severozahodnem in osrednjem delu Slovenije, kjer so bili v letu
2011 posneti novi ortofoto (letalski) posnetki in so še posebej razvidne spremembe v zadnjih letih.
- Na upravni enoti vnesite morebitne spremembe podatkov,
vpisanih v Register kmetijskih gospodarstev (vpis spremembe nosilca, naslova, članov kmetijskega gospodarstva …), ali če je prišlo do sprememb pri trajnih nasadih
(krčitve, novi nasadi, spremembe lokacije trajnega nasada,
površina namakalnega sistema, površina zaščitne mreže

proti toči …).
• Zaradi strožjih kontrol je nujno potrebno spoštovati roke pri
identifikaciji in registraciji živali (premiki, zakol, telitve ...), kar
lahko opravite na pooblaščenih veterinarskih postajah ali selekcijskih službah na KGZ.
Kmetijski svetovalci bomo tudi v letu 2012 nudili pomoč
pri izpolnjevanju zbirnih vlog in drugih zahtevkov ter organizirali in izvedli elektronsko izpolnjevanje vlog.
Tudi letos bo pomoč vlagateljem potekala po sistemu naročanja.
Na naročeni termin za pomoč pri izpolnjevanju zbirne vloge
pri kmetijskih svetovalcih vas prosimo, da prinesete sledeče
dokumente:
• v primeru, da pride namesto nosilca pooblaščenec, mora
le-ta prinesti dve originalno podpisani navadni pooblastili, obrazec lahko prejmete pri kmetijskih svetovalcih,
• zbirno vlogo in ostale zahtevke za leto 2011,
• seznam vseh živali na dan 1. 2. 2011,
• izmere posameznih poljin za njive, na kateri gojite več
vrst rastlin,
• v primeru oddaje gnoja seznam prejemnikov ter vrsto in
količino oddanega gnoja (B1 obrazec),
• v primeru izvajanj ukrepa PAS seznam živali z identifikacijskimi številkami,
• v primeru spremenjenega osebnega računa kartico novega osebnega računa,
• ostale dokumente o kmetijskem gospodarstvu, ki bodo
lahko v pomoč pri izpolnjevanju vloge in zahtevkov (odločbo o dodelitvi oz. prenosu plačilnih pravic, zapisnike
kontrolorjev, zadnji izpis o urejenih GERK-ih iz registra
kmetijskih gospodarstev, odločbe o prejetih plačilih za
preteklo leto, odločbo o površinah, vključenih v KOP, ki
ste jo upravičenci prejeli v začetku leta 2011, morebitne
še nerešene pritožbe na odločbe …).
V obdobju, ko počiva vsa narava in so vremenske razmere bolj
neugodne, se najde na kmetiji tudi nekoliko več časa za druge
zadeve, ki so posredno povezane z osnovno kmetijsko dejavnostjo. Zato predlagamo, da si v tem času vzamete tudi nekaj časa
za ureditev papirjev, evidenc in registrov na kmetiji, čas za udeležbo na vsaj enem strokovnem izobraževanju – posebej tisti, ki
ste vključeni v KOP ter čas za načrtovanje aktivnosti v letu 2012
(sklepanje najemnih pogodb, urejanje GERK-ov, …).
Vesna Mazej Ušen,
KGZS-Zavod CE
(povzeto po članku iz Zelene dežele, št. 104)
št. 53 / 2012
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Pomoč na domu - izbira življenja v domačem okolju
DOM OB SAVINJI CELJE
3000 CELJE, JURČIČEVA 6
TEL.: (03) 427 95 00, FAKS (03) 427 95 42
e-naslov: dom.celje@siol.net

Center za pomoč na domu,
delujoč v okviru Doma ob
Savinji Celje, zagotavlja storitve, namenjene izboljšanju
kakovosti življenja starejših v
domačem okolju. V skladu s
stanjem potreb po skrbi za
starejše prebivalce na območju Mestne občine Celje,
Občine Vojnik, Občine Dobrna in Občine Štore izvajamo socialno varstveno storitev – pomoč družini na domu.
Pomoč na domu je namenjena upravičencem, ki za samostojno življenje v domačem
okolju potrebujejo občasno
organizirano pomoč drugih.
Storitve v bivalnem okolju, ki
jih zagotavlja Center za pomoč na domu, so namenjene
naslednjim upravičencem:
- ljudem, starejšim nad 65
let,
- ljudem s statusom invalida,
- drugim invalidnim osebam
z invalidnostmi, ki jim je
priznana pravica do tuje
pomoči in nege,
- kronično bolnim in ljudem
z dolgotrajnimi okvarami
zdravja,
- hudo bolnim otrokom ali
otrokom s težko ali najtežjo
motnjo v telesnem ali duševnem razvoju.
Socialno varstvena storitev
pomoč na domu se prilagaja potrebam posameznega
upravičenca in zajema:
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 pomoč pri temeljnih
dnevnih opravilih (pomoč pri oblačenju, slačenju,
umivanju, kopanju, hranjenju, opravljanju osnovnih
življenjskih potreb, negi…)
 gospodinjsko
pomoč
(prinašanje pripravljenega
obroka hrane, nabavo živil in pripravo obroka hrane, pomivanje porabljene
posode, osnovno čiščenje
bivalnega prostora, postiljanje in osnovno čiščenje
spalnega prostora…)
 pomoč pri ohranjanju
socialnih stikov (vzpostavljanje socialne mreže z
okoljem, spremljanje uporabnika pri opravljanju nujnih obveznosti, druženje,
informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca…)
Izvajanje pomoči se prične na
prošnjo upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika.
Pred začetkom izvajanja storitve vodja ali koordinatorka
Centra za pomoč na domu
opravi obisk na domu in v
skladu z željami in potrebami
upravičenca ali njegovim zakonitim zastopnikom izdela
osebni načrt pomoči. Načrt
je zasnovan na željah, prioritetah, življenjskih navadah in
potrebah uporabnika z upo-

števanjem možnosti vključevanja oseb iz socialne mreže
upravičenca.
Storitev pomoč na domu
izvajajo strokovno usposobljene socialne oskrbovalke 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 obveznost plačila prispevka,
ki ga potrdijo občine. Prispevek uporabnika v Občini

Dobrna je za uro opravljene
storitve 3,70 EUR.
Če uporabnik storitve sam
ne zmore kriti stroškov izvajanja storitve, lahko na
pristojnem Centru za socialno delo vloži zahtevek za
oprostitev oziroma zmanjšanje plačila storitev pomoči na
domu. Na ta način je storitev omogočena tudi uporabnikom z nižjimi prejemki, ki sami celotnih stroškov
storitve ne bi mogli kriti.
V centru za pomoč na domu
izvajamo storitve za pomoč
na domu vse dni v letu med

OBVESTILO
Spoštovani, v zadnjem času se na nas pogosto obračate
z vprašanjem o plačilu storitve pomoč družini na domu v
povezavi z novim Zakonom o socialno varstvenih prejemkih
in Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, zato
dovolite, da vam podamo nekaj pomembnih informacij.
Obveščamo vas, da kot uporabniki pomoči na domu, kadar
sami plačate svoj prispevek v višini 3,80 € na uro
pomoči, niste niti vi niti vaši dediči po Zakonu o socialno
varstvenih prejemkih ter po Zakonu o uveljavljanju pravic
iz javnih sredstev, in po 128. členu Zakona o dedovanju
prejemniki pomoči, ampak imate status samoplačnika.
To pomeni, da vam in vašim dedičem, če prejemate našo
pomoč, ne more nihče odtujiti ali obremeniti vaših
nepremičnin oziroma zapuščine v zemljiški knjigi. Zato
vas naj ne skrbi, da boste v prihodnosti, če prejemate našo
pomoč, morali kaj povrniti.
V pričakovanju dobrega sodelovanja tudi v prihodnje vam
želimo vse dobro.
mag. Simona Žnidarec Demšar,
vodja Centra za pomoč na domu
Bojana Mazil Šolinc,
direktorica Doma ob Savinji Celje

GLASILO OBČINE DOBRNA
7. in 15. uro, po potrebi tudi v
popoldanskem in večernem
času do 22 ure.
Pri izvajanju storitve želimo
biti odzivni na potrebe ljudi
v okolju. Prizadevamo si za
čim hitrejšo vključitev uporabnikov v storitev socialne
oskrbe in posledično zadovoljitev potreb po varnem
in dostojnem življenju ljudi
v domačem okolju v krogu

ljudi, s katerimi so preživeli
večji del življenja.
Če vi ali vaš svojec potrebujete katero od naštetih oblik
pomoči, nas lahko vsak dan
pokličete med 7. in 17. uro na
telefonsko številko 03/42795-26 ali nas obiščete tudi
osebno v Centru za pomoč na
domu, ki ima prostore v pritličju Doma ob Savinji Celje, na
Jurčičevi 6 in je odprt vse dni
v letu med 7. in 17. uro.

Z zasedanja Občinskega sveta
Občine Dobrna
Od izida zadnje številke glasila Občine Dobrna, ki je izšla v mesecu decembru 2011, so svetniki Občinskega sveta Občine Dobrna zasedali na dveh rednih sejah, in sicer na 11. redni seji, ki je
bila dne 08. 12. 2011, ter na 12. redni seji, ki je bila dne 31. 01. 2012.
Na 11. redni seji, 08.12.2011, so svetniki Občinskega sveta Občine Dobrna med drugimi točkami dnevnega reda obravnavali in
sprejeli Spremembe in dopolnitve Odloka o lokacijskem načrtu
za stanovanjsko naselje Zavrh, Dobrna- individualni pobudnik
Peter Očkerl iz Velenja. Obravnavan in sprejet je bil Lokalno
energetski koncept (LEK) Občine Dobrna, prav tako pa je bil
obravnavan in sprejet Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Savinjske regije. Na 11. redni seji so svetniki obravnavali in potrdili
2. rebalans Proračuna Občine Dobrna za leto 2011 in Odlok o 2.
rebalansu Proračuna Občine Dobrna za leto 2011, sprejet je tudi
Proračun Občine Dobrna za leto 2012 ter trije letni programi,
na podlagi katerih bodo objavljeni javni razpisi za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti, na
področju športnih programov in na področju turizma. Sprejet
je bil Letni program kulture v Občini Dobrna za leto 2012, Letni
program športa v Občini Dobrna za leto 2012 in Letni programa
turizma za leto 2012. Na 11. redni seji je bila potrjena tudi revalorizirana vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo

Zavedamo se, da smo pred
izzivom in nalogo, da skupaj
razvijamo in razširjamo modele pomoči družini s starejšim
človekom, prijazne programe
oskrbe starejših ljudi za kakovostno staranje ljudi v skupnosti. Z omogočanjem palete
storitev na domu uporabnika,
z vzpodbujanjem k njihovi lastni aktivnosti pri skrbi za samega sebe, ob tesnem sodelovanju s svojci, 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 človek
ima ob ustrezno organiziranih
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

z zasedanja
Občinskega sveta
Občine Dobrna
stavbnega zemljišča v Občini Dobrna za leto 2012, revalorizirana
vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih in
nezazidanih stavbnih zemljišč, ki so pokriti s PIA. Na območju
Občine Dobrna znaša 0,0048 €/leto in se uporablja od 01. 01.
2012 dalje. Občinski svet Občine Dobrna je na 11. redni seji potrdil tudi cene grobnin za leto 2012 v Občini Dobrna. Za m² grobnega prostora cena znaša 6,30 € (z 20% DDV), za žarni grob pa
12,60 € (z 20% DDV). Navedeni ceni, za m² grobnega prostora in
za žarni grob, sta v veljavi od 01. 01. 2012 dalje.
Na 12. redni seji, ki je bila dne 31. 01. 2012, so svetniki Občinskega sveta Občine Dobrna, skladno s Sklepom ministra za
okolje in prostor RS, dr. Roka Žarnića, da je predlog Občinskega
prostorskega načrta Občine Dobrna na podlagi drugega odst.
51.a člena ZPNačrt-a (Ur.l.RS, št. 33/2007, 70/08, 108/09, 80/10)
usklajen s pridobljenimi mnenji državnih nosilcev urejanja prostora (Sklep številka 35016-35/2008/74, z dne 13.01.2012), sprejeli
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Dobrna (OPN
Občine Dobrna), ki ga je izdelalo podjetje Urbanisti d.o.o., Aškerčeva ulica 14, 3000 Celje, pod št. projekta 41-2008.
Po gradivu Občinskega sveta Občine Dobrna povzela
Mateja Smrečnik
št. 53 / 2012
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Obvestilo o poteku osebnih
dokumentov
Za vsak prehod meje je potreben veljaven osebni dokument,
ne glede na to ali prestopamo v državo, ki je članica EU ali v
državo, ki ni članica EU.
V letošnjem letu bo potekla veljavnost številnim osebnim dokumentom. Zato obveščamo vse občane, da preverite veljavnost osebnih izkaznic in potnih listov. Zaradi podaljšanih rokov
za izdelavo dokumentov vam svetujemo, da si zamenjavo dokumenta uredite še pred poletjem.
Za podaljšanje osebne izkaznice potrebujete:
Staro osebno izkaznico, novo fotografijo in 12,43 EUR (do starosti 3 let), 14,25 EUR (od 3-18 let starosti) in 18,77 EUR ( po 18
letu starosti - odrasli). Otroci, ki so dopolnili 8 let, morajo biti ob
vlogi prisotni zaradi podpisa.
Za podaljšanje potnega lista potrebujete:

Upravna enota
Celje svetuje
Star potni list, novo fotografijo in 30,67 EUR (do starosti 3 let),
34,75 EUR (od 3-18 let starosti) in 41,55 EUR (po 18 letu starosti –
odrasli). Otroci, ki so dopolnili 8 let, morajo biti ob vlogi prisotni
zaradi podpisa.
Zaradi velikega povpraševanja po fotografu bo občina priskrbela fotografiranje v Kulturnem domu doma, Konferenčna dvorana 1 v naslednjih terminih:
v nedeljo, dne 15. aprila 2012, od 8. do 12. ure
v četrtek, dne 19. aprila 2012, od 10. do 18. ure.
Za dodatne informacije lahko pokličite go. Natalijo Ocvirk, tel.
št. 03 780 10 62.
Upravna enota Celje
Krajevni urad Dobrna,
Natalija Ocvirk

Damjan Vrečko,
načelnik UE Celje

1. Kakšni so pogoji za prodajo, posest in uporabo pirotehničnih izdelkov?
Glede na praznični čas, ki prihaja, vas seznanjamo z nekaterimi pomembnimi določili Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih:
1. Pirotehničnih izdelkov posamezne kategorije ni dovoljeno
prodajati fizičnim osebam, ki so mlajše od:
– 14 let za kategorijo 1,
– 16 let za kategorijo 2,
– 18 let za kategorije P1 in T1.
2. Uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije 1 in 2 je dovoljena
tudi fizičnim osebam, mlajšim od 14 oziroma 16 let, če so
pod nadzorstvom staršev ali skrbnikov.
3. Pirotehnične izdelke kategorij 3, 4, P2 in T2 lahko kupuje, poseduje ali uporablja samo pravna oseba in podjetnik, ki ima
dovoljenje za promet s pirotehničnimi izdelki, razen baterij in
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kombinacij iz kategorije 3, do 1000 g neto mase eksplozivnih
snovi in fontan iz kategorije 3 do 750 g neto mase eksplozivnih snovi v posameznem izdelku, ki jih lahko kupujejo, posedujejo in uporabljajo tudi fizične osebe stare najmanj 18 let
pod pogojem, da baterije ali kombinacije ne vsebujejo rakete,
ognjemetne bombe, bombe v možnarju in izdelkov, katerih
glavni učinek je pok.
4. Prodajalec sme od fizične osebe, za katero domneva, da ne izpolnjuje navedenih pogojev, zahtevati, da predhodno izkaže
svojo starost z javno listino, s katero se dokazuje istovetnost
oseb.
5. Prodaja, posest in uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije 2
in 3, katerih glavni učinek je pok, je prepovedana.
6. Prodaja ognjemetnih izdelkov kategorije 1, katerih glavni učinek je pok, je dovoljena od 19. do 31. decembra, njihova uporaba pa je dovoljena od 26. decembra do 2. januarja.
2. Kdaj - s katerim letom lahko pridobim vozniško dovoljenje?
Za vožnjo motornih vozil posamezne kategorije mora imeti voznik
dopolnjeno naslednjo starost:
AM in G (motokultivatorji) = 15 let, A1, B1 in F (če hitrost ne presega
40 km/h) = 16 let, A2, B, BE, F in G = 18 let, za trikolesa z močjo 15kW,
C, CE, D1, D1E = 21 let, in za A, D in DE = 24 let.
3. Ali res ni potrebno overiti kupoprodajne pogodbe za motorno vozilo pri prenosu lastništva vozila?
Od 1. 7. 2011 se v skladu s četrtim odstavkom 33. člena Zakona o
motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/10) ob spremembi lastništva
vozila s kupoprodajno pogodbo med fizičnima osebama ali med

UPRAVNA ENOTA CELJE SVETUJE

fizično in pravno osebo ali s komisijsko pogodbo od strank ne zahteva več overitve podpisa na pogodbi. Namesto upravne overitve
podpisa se ugotavlja identiteta strank (postopek IDENTIFIKACIJE
najprej kupca in prodajalca vozila).
4. V katerem primeru pa je potrebno kupoprodajno pogodbo
kljub temu overiti?
V primeru, ko se priglasi sprememba lastništva za vozilo, ki še ni bilo
registrirano v Republiki Sloveniji in je za registracijo vozila potrebno
predložiti zadnje tuje prometno dovoljenje in zgodovino prenosa
lastništva od kupca, ki je vozilo kupil v tujini in ga pripeljal v Slovenijo, pa do končnega kupca v Sloveniji, ki bo vozilo registriral na svoje
ime. Vmesne pogodbe morajo biti overjene.
5. Ali je nova izkaznica za tujce za dovoljenje za prebivanje v
RS istovetna osebnemu dokumentu?
Dovoljenje za začasno ali stalno prebivanje tujca v RS, ki je izdano
v obliki biometrične izkaznice (izkaznica vsebuje dva biometrična
podatka - sliko in prstna odtisa), ni istovetno osebnemu dokumentu,
vendar je s spremembo Zakona o tujcih tudi biometrična izkaznica
»pridobila« večjo veljavo, saj tujec lahko izkaže svojo istovetnost
tudi z dovoljenjem za prebivanje, izdanim v obliki samostojne listine, kar velja tudi za biometrično izkaznico.
6. V kolikšnem času si mora tujec urediti prijavo prebivališča,
ko dvigne izkaznico za dovoljenje za prebivanje v RS?
Tujec si mora pri podaljšanju dovoljenja za začasno prebivanje obnoviti prijavo začasnega prebivališča v RS v roku osmih dni od vročitve dovoljenja za prebivanje. Pri dovoljenju za prvo začasno prebivanje v RS, ki se vroči na pristojnem DPK, pa si mora tujec urediti
prijavo prebivališča v roku treh dni od dneva naselitve v RS.
7. V kolikšnem času ima tujec pravico pridobiti dovoljenje za
stalno prebivanje v RS na podlagi zaposlitve in dela?
Tujcu se lahko izda dovoljenje za stalno prebivanje, če je pet let neprekinjeno zakonito prebival v RS na podlagi dovoljenja za začasno
prebivanje. Pogoj petih let je izpolnjen tudi, če so bile vmes prekinitve in tujec ni imel izdanega dovoljenja za začasno prebivanje, pod
pogojem, da so bile odsotnosti krajše od šestih zaporednih mesecev in skupaj ne presegajo desetih mesecev.
8. Od katerega leta dalje je potrebno, da otrok da prstni odtis
za pridobitev potne listine?
Od 12. leta dalje poda otrok prstni odtis pri vlogi za pridobitev potne listine.
9. Kolikšna je zahtevana starost otroka, da je prisoten pri podaji vloge za pridobitev osebnih dokumentov?
Od 8. leta dalje mora biti otrok prisoten pri podaji vloge za pridobitev osebnih dokumentov - podpis na vlogi.

10. Kdaj sem upravičen do klimatskega zdravljenja, če imam
status vojnega veterana?
Pravico do zdraviliško in klimatskega zdravljenja ima vojni veteran,
ko dopolni 50 let starosti ali je pri njem nastala trajna popolna izguba delovne zmožnosti in je to potrebno za nadaljnje zdravljenje
bolezni, ki so predpisane kot indikacija za to zdravljenje.
Do zdraviliškega in klimatskega zdravljenja je upravičen vojni veteran, če pristojna zdravniška komisija v izvidu in mnenju ugotovi (na
podlagi medicinske dokumentacije), da je to zdravljenje utemeljeno:
1. če se je vojni veteran v zadnjem letu zdravil zaradi katere od
bolezni, ki so navedene v 4. členu Pravilnika o zdraviliškem in
klimatskem zdravljenju (Ur. l. RS, št. 26/96),
2. če bo z zdravljenjem izpolnjen eden izmed naslednjih pogojev• bistveno izboljšanje zdravstvenega stanja,
• povrnitev funkcionalnih in delovnih sposobnosti,
• preprečitev nadaljevanja bolezni ali slabšanja
zdravstvenega stanja za daljši čas.
11. Kaj potrebujem za spremembo stanovanjskega objekta v
poslovni objekt?
Za navedeno spremembo potrebujete gradbeno dovoljenje za
spremembo namembnosti.
Pri pristojnem upravnem organu za izdajo gradbenega dovoljenja
vložite zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti, v kateri morate navesti podatke o parcelni številki in
katastrski občini zemljišča ter številko in datum gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega je bil objekt zgrajen.
Zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja morate priložiti najmanj
dva izvoda projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, druge listine, če tako določa zakon, in dokazilo o pravici graditi, če ta še ni
vpisana v zemljiško knjigo.
Predlagamo pa vam, da najprej na občini, na področju katere stoji vaša nepremičnina, preverite, če je predvidena sprememba namembnosti skladna s prostorskim aktom, ki velja za območje predvidenega posega.
12. Katere pogoje moram izpolnjevati in kakšen je postopek
za pridobitev dovoljenj za lovsko, športno in varnostno orožje
ter kakšne so predpisane takse?
Pogoji, ki jih mora izpolniti posameznik v skladu z Zakonom o orožju
za pridobitev orožne listine:
1. da je dopolnil 18 let,
2. da ni zadržkov javnega reda (upravni organ preverja izpolnjevanje tega pogoja pri različnih organih kot so Okrajno sodišče,
Okrajno sodišče – oddelek za prekrške, Policijska postaja, Ministrstvo za pravosodje Ljubljana),
3. da je zanesljiv (Policijska postaja),
4. da ima upravičen razlog za izdajo orožne listine (lov, šport, varnost, podaritev, dedovanje),
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5. da ima opravljen zdravniški pregled (zdravniške preglede opravljajo pooblaščeni zdravniki za ugotavljanje zdravstvene zmožnosti za posest in nošenje orožja) – Pravilnik o zdravniških pregledih posameznikov za ugotavljanje zdravstvene zmožnosti za
posest ali nošenje orožja),
6. da je opravil preizkus znanja o ravnanju z orožjem (preizkus se
lahko opravi pri pooblaščenem izvajalcev usposabljanja) – Pravilnik o programu in načinu izvedbe preizkusa znanja o ravnanju z orožjem.
Razlogi za pridobitev orožne listine:
Posameznik ima upravičen razlog za izdajo orožne listine, če:
1. dokaže, da je njegova osebna varnost ogrožena v tolikšni meri,
da bi za zagotovitev le-te potreboval varnostno orožje,
2. predloži dokazilo, da je upravičen do lovskega orožja po predpisih o lovstvu,
3. predloži dokazilo o članstvu v strelski športni organizaciji,
4. predloži dokazilo o podaritvi ali dedovanju.
Šteje se, da je izpolnjen upravičen razlog za izdajo orožne listine, če
posameznik poseduje dovoljenje za zbiranje orožja (zbiratelji morajo poleg splošnih pogojev za pridobitev orožne listine izpolnjevati
še posebne pogoje hrambe orožja v skladu s Pravilnikom o tehničnih pogojih varovanja prostorov, kjer se nahaja orožje, o redu na
strelišču in pogojih za izvajanje streljanja – Uradni list RS, 66/2001).
Takse so predpisane v Zakonu o upravnih taksah, uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 106/2010, v nadaljevanju: ZUTUPB5) in sicer znašajo:
- za izdajo dovoljenja za nabavo lovskega in športnega orožja se plača taksa v višini 37,82 EUR – tar. št. 1 in 17/1 a.
- Za izdajo dovoljenja za nabavo varnostnega in drugega orožja se
plača taksa v višini 54,63 EUR – tar. št. 1 in 17/1 b.
- Za izdajo orožnega lista za lovsko in športno orožje se plača taksa
v višini 29,42 – tar. št. 1 in 17/1 e.
- Za izdajo orožnega lista za varnostno orožje se plača taksa v višini
54,63 EUR – tar. št. 1 in 17/1d.
13. Kje najdem dokumentacijo (tabelo) za izračun plačila cestnega sklada za tovorna vozila. Pri malo večjem voznem parku je nesmiselno vedno klicati na UE in sloneti v čakalni vrsti s
slušalko na ušesu.
Zakon o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu (Uradni
list RS, št. 57/2008) določa obveznost plačevanja letne dajatve.
Podrobnejši način določanja letne dajatve ter višina letne dajatve za
posamezne kategorije je v Prilogi I, ki je sestani del Zakona.
14. Opravil sem vozniški izpit in na izpitnem centru v Celju mi
je bilo izdano potrdilo o opravljenem vozniškem izpitu, ki je
tudi v nadalje podlaga za izdajo vozniškega dovoljenja. Zani-
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ma me ali se lahko takoj (vsaj tako mi je bilo na okencu, kjer
sem prejel potrdilo,rečeno) z vozilom odpeljem na UE Celje,
kjer si v nadaljnje urejam vozniško dovoljenje? Kaj v primeru,
če me ustavi policija, ali velja potrdilo o opravljenem vozniškem izpitu za določeno kategorijo (meni se zdi logično, da bi
moralo veljati), čeprav še ni izdelana listina VD?
Potrdilo o vozniškem izpitu na obrazcu PROM - 11 izda izpitna komisija za voznike motornih vozil po uspešno opravljenem vozniškem
izpitu določene kategorije na podlagi 20. člena Pravilnika o vozniškem izpitu (Uradni list RS, št. 29/06). Potrdilo se vnese v računalniške
evidence šele, ko stranka vloži zahtevo za izdajo vozniškega dovoljenja na upravni enoti, pri čemer se mu izda Potrdilo o prejemu vloge za izdajo vozniškega dovoljenja. To potrdilo daje stranki pravico
voziti motorno vozilo določene kategorije na območju RS Slovenije,
saj je stranka že vnešena v register voznikov.
Samo potrdilo o opravljenem vozniškem izpitu (PROM 11) stranki ne
daje pravice voziti motornega vozila določene kategorije, saj 50. člen
ZVoz v tretjem odstavku določa, da mora oseba imeti poleg drugih
predpisanih pogojev tudi veljavno vozniško dovoljenje tiste kategorije, v katero spada vozilo, ki ga vozi.
15. Zanima me, kje se lahko na UE Celje prijavim kot vojni veteran za Slovenijo in če imam iz tega naslova kakšne bonitete?
Status vojnega veterana uveljavite na Oddelku za občo upravo, Ljubljanska cesta 1, 4. etaža, soba št. 2 in 4 do 8. Pravice do varstva po
Zakonu o vojnih invalidih ima vojni veteran, ko dopolni 50 let starosti
ali prej, če je pri njem nastala trajna popolna izguba delovne zmožnosti. Pravice se uveljavljajo na zahtevo stranke (veteranski dodatek
- cenzus za ugotavljanje pravice je za leto 2011 na člana 494,80€,
dodatno zdravstveno varstvo, zdraviliško in klimatsko zdravljenje ,
če obstaja medicinska indikacija, pokojninska doba - čas udeležbe v
enojnem trajanju, letni prejemek - odlikovanec z najvišjim državnim
odlikovanjem ter organizator narodne zaščite, dodatek za pomoč in
postrežbo, če teh pravic ne more uveljaviti po drugem zakonu - izvid in mnenje poda komisija).
16. Na obrazcu za predhodno pisno informacijo o datumu izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine je potrebno predložiti dokazilo o rojstvu in državljanstvu
otrok. Ali je to izpisek iz rojstne matične knjige in če ga lahko
dobim za polnoletna otroka ?
Glede na to, da smo v času informatike, bi si to informacijo lahko na ZPIZ-u pridobili s klikom na računalnik.
Pri vlogi za pridobitev pokojnine na ZPIZ-u med drugim zahtevajo
tudi izpisek iz matičnega registra o rojstvu (rojstni list) in potrdilo o
državljanstvu otrok vlagatelja. Z ZPIZ-om imamo urejeno elektronsko povezavo, ki omogoča, da na upravni enoti po elektronski poti
preverimo zahtevane podatke. Podatke preverimo večinoma v roku
treh dni.
Na podlagi 28 čl. Zakona o matičnem registru (Uradni list RS št. 59/06
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in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o matičnem registru (Uradni list RS, št. 106/2010) se lahko izpiski in potrdila iz matičnega registra izdajajo na zahtevo posameznika, na katerega se vpis
nanaša, na zahtevo drugih oseb pa le, če imajo njegovo pisno privolitev ali zakonsko pooblastilo. Se pravi, da za pridobitev rojstnega
lista in potrdila o državljanstvu morate za polnoletnega otroka imeti
njegovo pooblastilo, ki ga pa ni potrebno predhodno overiti.
17. Zanima me, ali je Upravna enota Celje pristojna za izdajanje
gradbenih dovoljenj za območje Občine Vojnik? Namreč zanima me naslednje:
Sem solastnik stanovanjske hiše brez zemljišča, na katerem
objekt stoji na območju Občine Vojnik. Drugi solastnik, ki je
lastnik zemljišča pod stanovanjsko hišo in zemljišča okoli hiše,
je poleg stanovanjske hiše postavil objekt - garažo v velikosti
okrog 70 m2 in višine približno 5 metrov.
Zanima me, ali bi moral solastnik pri postavitvi garaže upoštevati 4-metrski odmik od stanovanjske hiše? Kaj se pri tem upošteva npr. odmik med najbolj izpostavljenimi deli objektov, to
je med strehama obeh objektov? Če je npr. na stanovanjski hiši
najbolj izpostavljen del balkon, ali se torej upošteva odmik
med balkonom stanovanjske hiše in streho garaže?
Zanima me tudi, v katerem zakonskem predpisu so navedeni
zahtevani odmiki za območje Občine Vojnik?
Da, Upravna enota Celje je pristojna za izdajo gradbenih dovoljenj
tudi za območje Občine Vojnik.
Glede odmikov pa vam odgovarjamo, da morate na Občini Vojnik
preveriti, kateri prostorski akt opredeljuje pogoje gradnje na predmetnem zemljišču in če so v njem določeni odmiki objektov od
parcelnih mej, saj 4 metrski odmik ni določen z nobenim zakonom.
Občine so namreč pristojne za sprejemanje prostorskih aktov na
svojem teritorialnem območju, v katerih natančneje določajo pogoje gradnje na določenem področju.
18. Ali nam lahko pošljete Internacionalni izpisek iz rojstne
matične knjige in izpisek iz poročne matične knjige po e-pošti?
Obveščam vas, da vam na podlagi navadne e-pošte rojstnega lista
ne moremo izdati. Za vlogo po e-pošti morate imeti registriran elektronski podpis.
Vlogo za rojstni list lahko pošljete po navadni pošti in jo morate lastnoročno podpisati. Vloga poslana po e-pošti mora biti podpisana z varnim elektronskim podpisom. Na podlagi 63. člena Zakona
o spremembah in dopolnitvah Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 126/2007 in 65/2008, 8/2010), mora biti vloga poslana po navadni pošti in lastnoročno podpisana ali poslana
po e-pošti podpisana z varnim elektronskim podpisom.

Veliko vlog je sedaj mogoče oddati po elektronski poti. Seznam
vlog, katerih ponudnik je UE Celje in njihov način oddaje je razviden
na spletni strani e-uprave
http://e-uprava.gov.si/storitve/isciObrazcePonudnika.esju?id=2298,
s klikom na »Vloge katerih prejemnik je ustanova«. Na navedeni spletni strani je pri vsaki posamični vlogi naveden način vložitve.

Elektronsko oddane vloge, razen nekaterih izjem (npr. vloga za podaljšanje prometnega dovoljenja) morajo biti elektronsko podpisane, kar pomeni, da uporabnik potrebuje kvalificirano digitalno potrdilo. Kvalificirana digitalna potrdila so digitalna potrdila overiteljev:
SIGEN-CA, SIGOV-CA, HALCOM-CA-FO, POŠTA ®CA, AC-NLB.
20. Kakšne pogoje moram izpolnjevati, da lahko pošljem vlogo po elektronski poti? Kakšen je postopek, da izpolnim te
pogoje?
Elektronsko oddane vloge, razen vloge za podaljšanje prometnega
dovoljenja in nekaterih izjem, morajo biti elektronsko podpisane,
kar pomeni, da uporabnik potrebuje kvalificirano digitalno potrdilo.
Kvalificirana digitalna potrdila so digitalna potrdila overiteljev SIGENCA, SIGOV-CA, HALKOM-CA, POŠTA ®CA, AC-NLB.
Ker ima digitalni podpis, overjen s kvalificiranim potrdilom, enako
pravno veljavo kot klasični, je zelo pomembno, da se imetniki zavedajo pomena digitalnih potrdil in z njimi ravnajo skrbno, da v čim
večji meri preprečijo nevarnost morebitne zlorabe potrdila. Digitalno podpisana vloga je namreč enakovredna lastnoročno podpisani
vlogi.
Zahtevek za pridobitev digitalnega potrdila SIGEN-CA za fizične osebe, lahko stranke oddajo na katerikoli upravni enoti s seznama, objavljenega na strani http://www.sigen-ca.si./RA-fizicne.php. Ob oddaji
zahtevka je potrebno predložiti veljavni osebni dokument: osebno
izkaznico, potni list, vozniško dovoljenje ali drug uradno veljavni
osebni dokument.
Prijavne službe SIGEN-CA za poslovne subjekte delujejo na uradih
oz. izpostavah davčne uprave RS.
Na Upravni enoti Celje stranke lahko vlogo oddajo na okencih št.
3,4,5,6 v poslovnem času upravne enote in sicer: v ponedeljek od
8.00 – 15.00 ure, torek: od 8.00 – 15.00 ure, sredo: 0d 8.00 do 18.00
ure ter v petek od 8.00 do 13.00 ure.

19. Katere vloge je sedaj mogoče pošiljati po elektronski poti?
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javni razpisi
Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu – UPB (Uradni list RS, št.
51/06, 45/08), Odloka o proračunu Občine Dobrna za leto 2012 (Uradni
list RS, št. 102/11) 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 2012
1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih
sredstev iz proračuna Občine Dobrna v skupni višini 24.000,00
EUR v letu 2012 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
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kmetiji
Višina razpisanih sredstev znaša 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, če 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,
• sredstev se ne dodeli 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. 2012 do predložitve zahtevka za izplačilo, najkasneje
do 30.10.2012, računov z datumom po 30. 10. 2012 komisija ne bo
upoštevala. Upravičeni stroški so vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali
obnovo objekta, stroški nakupa nove opreme, stroški promocije,
stroški gozdnih vlak, splošni stroški.
a) predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1
k Uredbi (ES) št. 364/2004 (sadja, zelenjave, žit, mleka, mesa,
lesa, zelišč …)
b) turizem na kmetiji
c) dejavnosti, povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji
d) pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na
kmetiji
e) naložbe za urejanje gozdnih zemljišč
f) kompostiranje organskih snovi
Bruto intenzivnost pomoči:
Znesek dodeljene pomoči se določi glede na obseg vlog, prispelih
na javni razpis, ter razpoložljiva sredstva, vendar lahko znaša največ
do 50% upravičenih stroškov. Najmanjši znesek dodeljene pomoči je
200 EUR, najvišji znesek pa 3.500 EUR na kmetijsko gospodarstvo na
leto.
Potrebna dokumentacija:
• vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti
predložena v skladu z zahtevami tega razpisa in prijavnega
obrazca za posamezno pomoč,
• 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

JAVNI RAZPISI

•

•
•
•
•
•

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 znaša 11.500,00 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),
• sredstev se ne dodeli 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. 2012, 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
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 2012
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 znaša 3.500,00 EUR
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Splošni pogoji:
• vloga mora biti predložena v skladu z zahtevami tega razpisa
in prijavnega obrazca,
• upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje
dopolnilne dejavnosti, skladno z veljavno zakonodajo in
Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile
dejavnosti na kmetiji (Ur.l. RS, št. 61/2005),
• 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,
• sredstev se ne dodeli 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. 2012 do predložitve zahtevka za izplačilo, najkasneje
do 30. 10. 2012, računov z datumom po 30. 10. 2012 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) izobraževanja 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 2012
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.
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UKREP ŠT. 4: Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu
Višina razpisanih sredstev znaša 1.000,00 EUR
Splošni pogoji:
izobraževanje in usposabljanje mora biti dostopno vsem kmetom
in delavcem na kmetijskih gospodarstvih, ki se ukvarjajo s kmetijsko
dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež v Občini Dobrna, so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti ali zakupu
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. 2012 do 30. 10. 2012. Računov z datumom pred podpisom
pogodbe, razen za izvajanje kontinuiranih izobraževalnih ali
informacijsko-promocijskih programov društev, ko veljajo stroški od
1. 1. 2012, kot tudi računov z datumom po 30. 10. 2012 komisija ne bo
upoštevala. Pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne
sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem. Omejitve
so za stroške storitev povezanih z običajnimi operativnimi stroški
kmetijskega gospodarstva, na primer rutinsko davčno svetovanje,
redne pravne storitve ali oglaševanje. Upravičeni stroški so:
a) izobraževanje in usposabljanje kmetov in delavcev na
kmetijskem gospodarstvu
• stroški organiziranja programov za usposabljanje
• potni stroški in dnevnice udeležencev
b) svetovalne storitve, ki jih opravijo tretje strani
• stroški honorarjev za storitve, ki ne spadajo med trajne
ali občasne dejavnosti, niti
niso v zvezi z običajnimi
operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno
svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje
c) organizacija forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi,
razstav in sejmov ter sodelovanja na njih
• stroški udeležbe
• 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, in razpoložljiva sredstva ter lahko znaša do 100 %
upravičenih stroškov.
Potrebna dokumentacija:
• vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti
predložena v skladu z zahtevami tega razpisa in prijavnega
obrazca za posamezno pomoč,
• finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj
oziroma storitev z ustreznimi dokazili, kot so kotizacije
oziroma participacije kmetov, če se izvajalec za to odloči,
• pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na
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•
•

ustreznem območju,
če so izvajalci ali organizatorji nudenja tehnične pomoči v
kmetijstvu nevladne organizacije, članstvo v teh oraganizacijah
ne sme biti pogoj za dostop do tehnične podpore,
pri zahtevku mora biti priložen spisek udeležencev
svetovanja.

Občina Dobrna z izvajalci sklene pogodbo, v kateri opredeli
posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh ter način izvedbe
plačil.
UKREP ŠT. 5: Ohranjanje tradicionalnih stavb
Višina razpisanih sredstev znaša 1.000,00 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,
• sredstev se ne dodeli vlagatelju, ki je za isti namen, kot ga navaja
v vlogi za pridobitev sredstev po tem ukrepu, že prejel javna
sredstva RS ali sredstva EU,
• najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu upravičencu
ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju treh
proračunskih let iz nacionalnih in lokalnih virov.
Upravičeni stroški:
Računi in dokazila o plačilu računov za izvedene aktivnosti za ukrepe
Naložbe v kmetijska gospodarstva morajo biti datirani po podpisu
pogodbe. Računov z datumom pred podpisom pogodbe, kot tudi
računov z datumom po 30. 10. 2012, 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, ter razpoložljiva sredstva, vendar lahko znaša največ
do 60 % upravičenih stroškov. Najmanjši znesek dodeljene pomoči je
200 EUR, najvišji znesek pa 3.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na
leto.
Potrebna dokumentacija:
• vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti
predložena v skladu z zahtevami tega razpisa in prijavnega
obrazca za posamezno pomoč,
• ponudba oziroma predračun za nameravano naložbo,
študijo ali projektno dokumentacijo,
• zemljiškoknjižni izpisek oz. drugo veljavno dokazilo o
lastništvu zemljišča, na katerem se bo izvajala investicija,

•
•
•

v primeru, da gre za rekonstrukcijo, zgodovinsko
izpričana lokacija in obstoj objekta (fotodokumentacija,
zemljiškoknjižni izpisek, katastrski načrt),
vsa potrebna dovoljenja za obnovo objekta,
mnenje pristojne strokovne službe (Zavod za varstvo
kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Celje).

4. OBRAVNAVANJE VLOG
Župan Občine Dobrna imenuje komisijo, ki bo prispele vloge
obravnavala ter odločila o posamezni vlogi. Komisija tudi pripravi
predlog upravičencev, ki ga potrdi župan. O dodelitvi sredstev
upravičencem po tem razpisu se izda odločba.
Odpiranje vlog ne bo javno. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni v roku 15 dni od potrditve predloga upravičencev. Z
upravičenci bodo sklenjene pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši
pogoji koriščenja sredstev. Pri postopku dodeljevanja sredstev se
uporabljajo določbe Zakona o splošnem upravnem postopku.
Kolikor bo za posamezni ukrep prispelo manjše število vlog kot je
razpisanih sredstev, se prosta sredstva lahko prerazporedijo na drug
ukrep znotraj okvira javnega razpisa.
5. NADZOR IN SANKCIJE
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Dobrna spremlja in preverja Nadzorni
odbor Občine Dobrna ter druge za nadzor financ pristojne institucije.
V primeru nenamensko porabljenih sredstev, pridobljenih po
Pravilniku o dodeljevanju državnih pomoči v Občini Dobrna, mora
prejemnik sredstev ta 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 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 25.04.2012 do 16.30 ure. 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 z naslovom pošiljatelja in označene z oznako:
»Ne odpiraj – razpis kmetijstvo 2012- UKREP ŠT.____«.
Župan Občine Dobrna ,Martin Brecl
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Občina Dobrna na podlagi 106. i člena Zakona o javnih financah (Ur.
l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10-ZUKN, 107/10, 11/11), Odloka
o proračunu Občine Dobrna za leto 2012 (Ur. l., št. 102/11), objavlja
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za dodelitev sredstev, ki niso državna pomoč na področju
kmetijstva v Občini Dobrna v letu 2012

•

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dela neprofitnih aktivnosti
in materialnih stroškov društev s področja kmetijstva v Občini Dobrna
za leto 2012, ki ne predstavljajo državne pomoči, delujejo na področju
kmetijstva ter njihov cilj z ustanovitvijo in delovanjem ni pridobivanje
dobička.

•

OKVIRNA VREDNOST SREDSTEV

Za izvajanje razpisanih programov so v proračunu Občine Dobrna za
leto 2012 predvidena sredstva v višini 2.000,00 EUR. Sredstva morajo
biti porabljena do 31. 12. 2012.

•

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 2012 kakorkoli že financiran iz proračuna
Občine Dobrna, niso upravičeni do sredstev po tem razpisu.

•

MERILA IN KRITERIJI

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

5 točk
10 točk
do 10 točk

ORGANIZACIJA PRIREDITVE ali PROJEKTA
organizacija prireditve ali projekta
SODELOVANJE
izvajalci redno sodelujejo pri aktivnostih, katerih
organizator ali soorganizator je Občina Dobrna
sodelovanje z drugimi sorodnimi organizacijami
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do 15 točk/
prireditev
oz. projekt
do 10 točk
do 5 točk

OMEJITVE
Pomoč se ne dodeli:
za izobraževanja in usposabljanja, svetovalne storitve, organizacije
forumov, tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja na tekmovanjih,
publikacij in spletišč ter stroške nadomeščanja kmeta, 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 25.04.2012 do 16.30 ure. 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 2012- 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

JAVNI RAZPISI

Na podlagi Odloka o Proračunu Občine Dobrna za leto 2012 (Uradni
list RS, št. 102/2011), Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Dobrna (Uradni
list RS, št. 47/2007, 22/2010) in Pravilnika o dodeljevanju proračunskih
sredstev za pospeševanje odpiranja novih delovnih mest v Občini
Dobrna (Uradni list RS, št. 48/2007, 22/2010), ter mnenja Ministrstva
za finance RS, Direktorata za javno premoženje, Sektor za spremljanje
državnih pomoči, številka.: M001-1358570-2012 z dne 13.01.2012
Občina Dobrna, Odbor za malo gospodarstvo in obrt, objavlja
naslednji

JAVNI RAZPIS

za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva in obrti
v Občini Dobrna za leto 2012

I. Predmet javnega razpisa
Finančna sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva
se namenijo kot nepovratna finančna pomoč »de minimis« v obliki
dotacij kot sofinanciranje izvajanja posameznih ukrepov.
Skupna višina finančnih sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi javnega
razpisa za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini
Dobrna za leto 2012, znaša 5.000 €.
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 5.000 €.
a) Spodbujanje začetih investicij:
- Stroški materialnih investicij: zemljišča, zgradbe, oprema, stroji,
do 50% upravičenih
stroškov pridobitve oz. največ 400 €.
-

Pridobitev ali podaljšanje standarda kakovosti, ki je priznan v
tujini, do 45% upravičenih stroškov pridobitve oz. največ 400 €.

-

Stroški nakupa in pridobitev patentov, licenc izumov,
tehničnih izboljšav, nepatentiranega tehničnega znanja
in blagovnih znamk: do 50% upravičenih stroškov oz. do
maksimalne višine 400 €.

-

Stroški izdelave projektne dokumentacije in stroški
investicijskih programov: do 45% upravičenih stroškov
pridobitve oz. do maksimalne višine 400 €. Prejemnik pomoči
mora prispevati najmanj 25% vrednosti investicije. Investicijski
projekti morajo ostati v občini vsaj 5 let.
Prednost pri sofinanciranju bodo imeli prijavitelji, ki se
na javni razpis prijavljajo prvič. Prijavitelj lahko za ukrep

»Spodbujanje začetnih investicij« poda le eno vlogo za eno
investicijo.
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 400 €. Upravičen
strošek je prva postavitev in delovanje stojnice na sejemski
prireditvi od 01. 01. 2012 do 31. 12. 2012. Upravičenci so do
sredstev upravičeni samo enkrat, to pomeni, da upravičenci iz
preteklih let ne morejo ponovno pridobiti sredstev iz naslova
tega ukrepa.
Prednost pri sofinanciranju bodo imeli prijavitelji, ki se na
javni razpis prijavljajo prvič. Prijavitelj lahko za ukrep »Prva
udeležba na sejmih in razstavah« poda le eno vlogo za eno
investicijo.
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:
– samozaposlitev osebe,
– zaposlitev osebe za nedoločen čas, če ima taka zaposlitev za
posledico neto povečanje delovnih mest pri prosilcu-upravičencu,
za odprtje posameznega delovnega mesta upravičenec lahko
zaprosi le enkrat,
do maksimalne višine 800 €.
Prednost pri sofinanciranju bodo imeli prijavitelji, ki se na javni
razpis prijavljajo prvič.

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. Prednost pri sofinanciranju bodo imeli
prijavitelji, ki se na javni razpis prijavljajo prvič.

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
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dosegla polovico osnovnega kapitala družbe. Do pomoči tudi niso
upravičena podjetja, ki so v finančnih težavah in prejemajo državno
pomoč za reševanje in prestrukturiranje. Pomoč tudi ni namenjena
spodbujanju izvoza.
Za pridobitev sredstev za odpiranje novih delovnih mest mora
upravičenec izpolnjevati še naslednje:
– novo zaposlena oseba mora biti državljan Republike Slovenije,
– da je zaposlitev osebe sklenjena v tekočem koledarskem letu ali
v obdobju od 01. 10. 2011 do 31. 12. 2011,
– da ima prejemnik sredstev sedež dejavnosti na območju Občine
Dobrna,
– da pomoč predstavlja spodbudo za neto povečanje delovnih
mest pri prosilcu-upravičencu,
– za odprtje posameznega delovnega mesta upravičenec lahko
zaprosi le enkrat,
– zaposlitev je potrebno ohraniti za nedoločen čas,
– prednost pri subvencioniranju bodo imeli prijavitelji, ki se
na javni razpis prijavljajo prvič.

* za izdelavo projektne dokumentacije in investicijskih programov:
dokazilo o plačilu izdelave projektne dokumentacije in
investicijskih programov
račun
* za prvo udeležbo na sejmu ali razstavi:
dokazilo o plačilu za najem, postavitev in delovanje stojnice
račun.
Izpolnjeni vlogi je potrebno predložiti naslednje (pod:
c-odpiranje novih delovnih mest):
-

-

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.

7.

Izjavo, da se vlagatelj na javni razpis prijavlja prvič.

Za posamezne ukrepe je potrebno predložiti tudi:
* stroški materialnih investicij:dokazilo o plačilu, pogodba
-

račun

-

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,
izjavo, da se vlagatelj na javni razpis prijavlja prvič.

V. Rok in način prijave na javni razpis
Rok za prijavo na javni razpis je do 28. 09. 2012. 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.

* 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
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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
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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 2012 (Uradni list RS, št. 102/2011),
Občina Dobrna objavlja

JAVNI RAZPIS
za zbiranje ponudb programov s področja
ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Dobrna za leto 2012
1.) Pravico za pridobitev sredstev za letne programe ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti za leto 2012 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.
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 z Letnim
programom kulture Občine Dobrna za leto 2012, sprejetim na 11.
redni seji Občinskega sveta Občine Dobrna, dne 08. 12. 2011.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2012. Poročila
o izvedbi programov sofinanciranih na podlagi tega javnega razpisa
za leto 2012 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. 2013.
4.) Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev je 10.250 EUR, in sicer na
proračunski postavki številka 18003 za redno dejavnost ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti na območju 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 2012-NE ODPIRAJ!« Rok
za prijavo na javni razpis je 25. 04. 2012. Za pravočasno predložene
se štejejo vloge, ki bodo najkasneje 25. 04. 2012 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
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Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS št. 22/98), 9. in
10. člena Pravilnika za vrednotenje športnih 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 2012 (Uradni list RS, št.
102/2011) Občina Dobrna objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov športa na območju
Občine Dobrna za leto 2012
1. Na razpis za sofinanciranje športnih programov iz občinskega
proračuna za leto 2012 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,
• 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 (1.530,00 €).
1.1 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
1.2 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
1.3 Interesna športna vzgoja mladine
2. Športna rekreacija (1.146,00 €)
3. Šport invalidov (250,00 €)
4. Izobraževanje, usposabljanje in izpolnjevanje strokovnih
kadrov v športu (600,00 €)
5. Pomembne mednarodne, državne, medobčinske in
občinske športne prireditve (1004,00 €)
6. Delovanje društev, športnih zvez in zavodov na ravni
lokalne skupnosti (1.200,00€)
V primeru neporabljenih sredstev na razpisu pri določeni vsebini LPŠ
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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 2012, sprejetega na 11. redni seji Občinskega sveta Občine
Dobrna, dne 08. 12. 2011.
5. Okvirna vrednost razpisanih sredstev za leto 2012 je 5.730,00 EUR,
in sicer za dejavnosti na področju športa in rekreacije (proračunska
postavka 18009) predvidenih 4.200,00 EUR in na področju predšolske
in šolske dejavnosti (proračunska postavka 18010) 1.530,00 EUR.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2012. Poročila
o izvedbi programov sofinanciranih na podlagi tega javnega
razpisa za leto 2012 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.
2013.
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 2012-NE ODPIRAJ!« Rok za prijavo na javni razpis je do
25. 04. 2012. Za pravočasno predložene se štejejo vloge, ki bodo
najkasneje 25. 04. 2012 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

JAVNI RAZPISI

Občina Dobrna, na podlagi 6. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni
list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04, 134/06, 101/2011), 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 2012 (Uradni list RS, št. 102/2011) objavlja

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje programov na področju turizma
v Občini Dobrna za leto 2012
1.) Občina Dobrna objavlja javni razpis za dodelitev finančnih sredstev
iz občinskega proračuna za sofinanciranje programov na področju
turizma v Občini Dobrna za leto 2012. Skupni znesek razpisanih
sredstev za leto 2012 znaša 5.580,00 €, 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,
• 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 2012, 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 2012 ne bodo upravičeni do namenskih
sredstev Proračuna Občine Dobrna.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2012.
Poročila o izvedbi programov sofinanciranih na podlagi tega javnega
razpisa za leto 2012 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. 2013.

4.) Programi bodo sofinancirani v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju
programov na področju turizma v Občini Dobrna (Uradni list RS, št.
32/05, 22/2010) in Letnim programom turizma za izvedbo javnega
razpisa za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini
Dobrna za leto 2012, sprejetim na 11. redni seji Občinskega sveta
Občine Dobrna, dne 08. 12. 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 2012 in glede na doseženo število točk
glede na merila in kriterije za izbor programov. Višina sofinanciranja
posameznega programa je odvisna od skupnega števila zbranih točk
in vrednosti točke (Pravilnik o sofinanciranju programov na področju
turizma v Občini Dobrna, Ur. list RS, št. 32/2005, 22/2010). V primeru,
da se za organizacijo istega programa prijavi več organizatorjev, bo
najprimernejši kandidat izbran na podlagi točkovanja po naslednjih
kriterijih z maksimalnim številom 100 točk:
uspešna izvedba iste prireditve v preteklem letu: 0-35 točk
kvaliteta programa: 0-55 točk
zagotovljeni prostorski, kadrovski in tehnični pogoji: 0-10 točk.
5.) Razpisna dokumentacija za prijavo na javni razpis je na voljo v
tajništvu Občine Dobrna ali na spletnih straneh Občine Dobrna na
naslovu: http://www.dobrna.si .
6.) Rok za prijavo na javni razpis je do 25. 04. 2012. Za pravočasno
predložene se štejejo vloge, ki bodo najkasneje 25. 04. 2012 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 2012 – 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

št. 53 / 2012

29

JAVNI RAZPISI

O b č i n a D o b r n a , D o b r n a 19, 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, 101/2011) ter v skladu z
Odlokom o Proračunu Občine Dobrna za leto 2012 (Uradni list RS, št.
102/2011), objavlja

JAV N I R A Z PI S

ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU SOCIALNIH,
HUMANITARNIH IN ZDRAVSTVENIH DEJAVNOSTI V OBČINI
DOBRNA ZA LETO 2012
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 2012. Skupni znesek razpisanih sredstev za leto 2012
na proračunski postavki 20005 (Ostali programi, spec. zavodi in
društva) znaša 4.700,00 €. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena
do 31.12.2012.
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
se na ta razpis ne prijavijo ali pa se ne prijavijo skladno z razpisno
dokumentacijo, v letu 2012 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
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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.
V kolikor posamezna prijava na javni razpis po izvedenem točkovanju
ne doseže skupaj 40 točk, komisija takšno prijavo na javni razpis izloči
iz postopka in nadaljnje obravnave.
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.
5.) 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
25. 04. 2012. Za pravočasno predložene se štejejo vloge, ki bodo
najkasneje 25. 04. 2012 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.
6.) 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 v OBČINI
DOBRNA ZA LETO 2012 - 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 ter po elektronski pošti na naslov:
mateja.smrecnik@dobrna.si .

Župan Občine Dobrna,
Martin Brecl

JAVNI RAZPISI

Na podlagi 5. čl. Statuta Občine Dobrna (Ur. list RS, št. 47/99, 15/01,
112/02, 136/04, 134/06, 101/11) 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

JAVNI RAZPIS

ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE DOBRNA
ZA LETO 2012
I.
Priznanja Občine Dobrna za leto 2012, 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 2012, v mesecu juniju 2012.
II.
Občina Dobrna lahko podeljuje priznanja zaslužnim občanom in
drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom in skupinam,
združenjem in drugim pravnim osebam (v nadaljevanju: skupinam), za
profesionalne in druge dosežke ter uspehe na katerem koli področju
delovanja in ustvarjanja, ki imajo izjemen pomen za razvoj, ugled in
promocijo občine.
III.
Naziv Častni občan Občine Dobrna
Imenovanje za 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.
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 Občine Dobrna se podeli za pomembne začetne ali
večkratne uspehe v krajšem časovnem obdobju in kot vzpodbuda 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 Častni občan 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.
Od prejema posameznega občinskega priznanja, tudi prejema
priznanja skladno s predhodno veljavnim odlokom o podelitvi
priznaj v Občini Dobrna, naj mine daljše časovno obdobje. O tem
vprašanju sprejeme odločitev Komisija za mandatna vprašanja,
volitve, imenovanja ter priznanja Občine Dobrna. O svoji odločitvi z
obrazložitvijo obvesti Občinski svet Občine Dobrna.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in
priznanja Občine Dobrna bo obravnavala le predloge, ki bodo
predloženi pravočasno. Predlog se zavrne, če ni ustrezno ali
dovolj ovrednoten ali utemeljen. Komisija lahko pri svojem
delu od predlagatelja pobude zaprosi za dodatno obrazložitev
pobude, lahko pa za mnenje zaprosi tudi druge institucije in
ustanove, ki so vezane na predlog.
O podelitvi priznanj, na predlog Komisije za mandatna
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Občine Dobrna,
odloča Občinski svet 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 2012 - Ne odpiraj !«, najkasneje
25. 04. 2012 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 2012.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja
Občine Dobrna
št. 53 / 2012
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Božično rajanje z Damjano Golavšek

dogodki

V nedeljo, dne 18.12.2011, je pred Zdraviliškim domom potekala
tradicionalna prireditev Božično rajanje za otroke, ki jo je organizirala Občina Dobrna v sodelovanju z Zavodom za turizem,
šport in kulturo Dobrna.

Nato je sledila še obdaritev vseh otrok.

Prireditev tudi tokrat ni minila brez božičnega sejma s prazničnimi dobrotami in izdelki, na katerem so sodelovali učenci
Osnovne šole in vrtca Dobrna, Mladinski klub Dobrna, Center
za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna in Aktiv kmečkih žena
Dobrna. Prvi razred osnovne šole je s svojimi okraski okrasil
smrečico, za obarvanje kulturnega programa pa so poskrbeli
nekateri plesno nadarjeni učenci Osnovne šole Dobrna.
Za čarobnost prave zimske pravljice je poskrbela snežna vila,
sicer pevka Damjana Golavšek. Vrhunec prireditve je bil seveda
prihod Božička s pravljičnimi bitji. Božiček je nagovoril otroke in
nato skupaj z njimi rajal ob pevski spremljavi glasbene gostje.
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Donatorska sredstva za obdaritev otrok so prispevali: TERME
DOBRNA D.D., ANDREJ FARKAŠ S.P., VLADO OLENŠEK S.P.,
PROFILPLAST D.O.O., TOMIK-TOMAŽ DOBOVIČNIK S.P., E-KNJIGA D.O.O., S.F.R.J. ROMAN JAVORNIK S.P., MARIJA DREV S.P.,
BORIS ŠLAVS S.P., SIMON LAMPRET S.P., JOŽEF ŠTIMULAK S.P.,
SIMON STAGOJ S.P., LEOPOLD MLAKAR S.P. in NLB D.D..
Vsem donatorjem ter tistim, ki ste kakorkoli prispevali, da je prireditev lepo potekala, se najlepše zahvaljujemo.
Ne smem pozabiti omeniti, da je Božiček s seboj prinesel tudi
čisto pravi sneg. Prav ta čarobna kombinacija snežne vile in Božička je bila verjetno zaslužna, da smo se naslednji dan prebudili
v lepo zasneženo jutro. 					
ZTŠK Dobrna
Marija Švent

DOGODKI

2. otroško silvestrovanje

Občina Dobrna je v sodelovanju z Zavodom za turizem, šport
in kulturo Dobrna organizirala 2. OTROŠKO SILVESTROVANJE,
ki je potekalo na silvestrovo ob 10. uri dopoldne na ploščadi
zraven Občine Dobrna. Za otroško animacijo je poskrbel animator Gorazd Špegel. Kasneje se mu je pridružil tudi škratek Vitko
in skupaj sta rajala z majhnimi ter tudi malo večjimi obiskovalci. Zbrane je nagovoril župan občine, g. Martin Brecl, in jim v
novem letu zaželel vse lepo. Po odštevanju zadnjih sekund do
˝otroškega˝ novega leta smo simbolično nazdravili s pravljičnim

napitkom in se posladkali z županovo torto. Na prireditvi so sodelovale tudi pridne članice Aktiva kmečkih žena Dobrna, ki so
s svojimi dobrotami razvajale obiskovalce. Prireditev smo v prijetnem vzdušju zaključili s spustom lampijončkov želja.
ZTŠK Dobrna
Marija Švent

Predstavitev na sejmu
Turizem in prosti čas
V Ljubljani, na Gospodarskem
razstavišču, je v času od četrtka, 26. 1. 2012, do nedelje, 29.
1. 2012, potekal sejem Alpe
– Adria: Turizem in prosti čas,
kjer se je v sklopu projekta

Dežela Celjska predstavila tudi
Občina Dobrna.
Občina Dobrna je v sodelovanju z Zavodom za turizem,
šport in kulturo Dobrna svojo
turistično ponudbo na sej-

mu predstavila v četrtek 26.
januarja 2012. Predstavnice
Aktiva kmečkih žena Dobrna
so pripravile pestro ponudbo
kulinaričnih dobrot. Za prijetno vzdušje obiskovalcev in
tudi razstavljavcev je poskrbela naša etno skupina Veseli
fušarji. Naj omenim še to, da

so se vse dni sejma na sosednji stojnici predstavljale tudi
Terme Dobrna s škratkom Vitkom, tako lahko rečemo, da je
bila ponudba Dobrne celovita.
Vsem sodelujočim na predstavitvi se lepo zahvaljujemo.
ZTŠK Dobrna
Marija Švent
št. 53 / 2012
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Brezplačna predstava za predšolske otroke

V lanskem prazničnem decembru zaradi varčevalnih ukrepov
nismo izvedli silvestrovanja na prostem. Vseeno pa se je Občina Dobrna v sodelovanju z Zavodom za turizem, šport in kulturo Dobrna odločila, da bo finančno podprla gledališko predstavo z naslovom Najlepše darilo v izvedbi Gledališča Ku-kuc.
Predstava je bila v četrtek, 15. 12. 2011, ob 10. uri v Kulturnem
domu Dobrna.

Namenjena je bila vsem predšolskim otrokom iz Občine Dobrna, ne glede na to ali obiskujejo vrtec ali ne, ter učencem od 1.
– 3. razreda OŠ Dobrna in gojencem CUDV Dobrna.
Nasmejani in zadovoljni obrazi naših malčkov so potrjevali, da je
bila odločitev, da jim prijetno praznično dopoldne omogočimo,
pravilna.
ZTŠK Dobrna Marija Švent,
Foto: spletna stran OŠ in vrtca Dobrna

Valentinov koncert
Zbudile smo se v zasneženo jutro. Nič kaj primerno vreme za
valentinovo nedeljo, a to nas ni oviralo pri izpeljavi popoldanskega koncerta. Že ob osmih zjutraj smo se zbrale na pevskih
vajah, nato pa se polne pričakovanj in mešanih občutkov glede
obiska podale v pripravo prostorov v kulturnem domu
Popoldne je še vedno je snežilo. V avli smo si ogledovale raz-

stavo izdelkov otrok iz Vrtca Dobrna. Vse je teklo po načrtih. Prišli so pevci Moškega pevskega zbora KUD Dobrna, Kvartet Svit
z Marino in Mihaelo, pevci Marininega diplomskega zbora in
tudi najmlajši pevci iz vrtca. Največji zagon nam je dala nabito
polna dvorana, z veseljem smo prinesli še kakšen dodaten stol.
Gorazd je spretno povezoval program in vmes nasmejal naše

34

št. 53 / 2012

DOGODKI

poslušalce. Pesmi, večina z ljubezensko vsebino, so zazvenele
ena lepše od druge, piko na i pa so nam pripeli otroci iz vrtca s
pesmicama Tika taka in Sinička se je vsedla. Na Gorazdovo idejo
smo vsi poslušalci in nastopajoči zapeli še Mi se imamo radi.
Zahvaljujemo se še enkrat vsem, ki ste nam pomagali izpeljati
praznični koncert. V ponedeljek smo izpraznile Valentinov nabiralnik in z velikim navdušenjem pregledale vsebino. Z vašimi
mislimi, kritikami in pohvalami ter prispevki bomo še z večjo

vnemo pilile svoje glasove, da bomo lahko ob priliki ponovno
razveselile vse ljubitelje petja.
Ženska vokalna skupina KUD Dobrna

Kako organizirati javno prireditev
V Kulturnem domu Dobrna je, dne 12. 1. 2012 ob 16. uri, potekal posvet z naslovom Kako organizirati javno prireditev. Na
posvetu, ki ga je organiziral Zavod za turizem, šport in kulturo
Dobrna v sodelovanju z Občino Dobrna in Upravno enoto, so
sodelovali naslednji predavatelji:
Predstavnika SAZAS-a
g. Janez Hvale in g.Matjaž Vlašič
Predstavnika Zavoda IPF
g. Miha Šinkovec in ga. Maša Medik
Predstavnik policije
g. Boštjan Kavc
Predstavnik občine
ga. Mateja Smrečnik
Predstavnik upravne enote mag. Vlasta Žerjav

Zbrane je uvodoma pozdravil in nagovoril župan Občine Dobrna, g. Martin Brecl.
Organizatorji prireditev oziroma tisti, ki so se na seminar prijavili,
so na posvetu izvedeli, kaj vse je potrebno storiti, ko prijavljamo javno prireditev. Posvet je bil praktičen in poučen, saj so bili
na enem mestu zbrani predstavniki vseh institucij, s katerimi
moramo sodelovati, da pravilno prijavimo javno prireditev. Po
zaključku predavanj je sledila še razprava.
Glede na pozitivne odzive udeležencev lahko rečemo, da je bila
odločitev za organizacijo takšnega posveta pravilna. Posvet je
bil za udeležence povsem brezplačen. Tudi vsi predavatelji so
na posvetu sodelovali brezplačno, za kar se jim najlepše zahvaljujemo.
ZTŠK Dobrna
Marija Švent
št. 53 / 2012
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Veselo pustovanje

Komaj se je leto začelo, že je tukaj konec februarja, nezadržno
se nam približuje pomlad, mi pa smo 22. 2. 2012 zopet pokopali
našega pusta, ki ga vsako leto okrivimo za vse slabosti in nevšečnosti, ki so se pripetile. Pa saj je to le prispodoba, da lahko
pokopljemo slabosti in opozorimo, kaj nas moti in kaj si želimo.
Tako smo tudi članice AKŽ in Ljudskih pevk staknile glave in
''pogruntale'', kaj je tisto, kar nas bode v oči.

Moje neutolažljive Dobrčanke
in žalujoči Dobrčani!

O udarniškem delu spet govorijo,
da podporo si zagotovijo.

Sem premišljeval, kaj bi vam
spodbudnega
povedal, pa mi nič na pamet ni
prišlo.

Dom kulture obratuje,
po delu drugih se zgleduje.

Tu pred vami sedaj ležim, ves
premražen in zgaran. Je težko leto
za menoj,
zaslužen uživat grem pokoj.
Za MANDATAR JA ste me krstil,
da novo vlado bi dobil.

Nova oblast veselo že nazdravlja,
ker davkarija nove davke vam
pripravlja.
Po Dobrni sem se gor in dol sprehodil in marsikaj ugotovil.

Marta Javornik
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Objektov drugih pa še cela vrsta
na obnovo čaka.
Če me niso naplahtal,
iz stare pekarne spet po kruhu bo
dišal.
Če bo kaj zaleglo opozorilo,
iz objekta pod cerkvijo se bo spet
kadilo.

Prvaku stranke penzionistov sem
hvaležen, ker na desno je zavil, da
na hitro novo vlado smo dobil.
IZHOD IZ KRIZE bi naj se
imenovala, res je, da štiri leta bo
trajala.

Letos je bila to ''KMEČKA GOSTILNA'', v kateri smo na šaljiv način
pokazale, kaj potrebujemo. Dobro gostilno z dobro hrano za
dobro počutje, obenem pa tudi ponudbo za goste, ki prihajajo
v naš kraj. Druga točka pa so bile ''ČAROVNICE'' z namenom,
da pometejo vse slabo in nevoščljivo iz DOBRNE, predvsem pa
počistijo črne točke iz občine, saj jih je na žalost še kar veliko.
Moram pa priznati, da so tudi ostali udeleženci pokopa imeli
zelo bujno domišljijo in so znali zelo dobro opozoriti na vse slabosti naše Slovenije in vlade. Tako je tudi prav, če ne moremo
drugače, pa tak način pokažemo, da nismo apatični do dogajanj
okoli nas.
Tako bodi dovolj za letos, pust je pokopan, mi pa bomo že našli
nove ''kosti'' za naslednje leto. Lepo se zahvaljujem vsem, ki so
nam pomagali pri pripravah in upam, da bomo še naprej sodelovali, saj je le v slogi moč.

Kulturnih spomenikov pa
na Dobrni vsako leto več:
vila Goll, Zadružna trgovina,
ob hotelu Triglav pa podrta
kravja rezidenca.

POSPEŠENO ZDR AV VRTEC
SE GR ADI.
Junaki moji, fantje mladi,
zdaj na delo vsi!
Dovolj bilo je špricanja postran,
to prepustite gasilcem, da vnesejo
v plan.
Občina nujno rabi naraščaj,
petsto v tem mandatu in še kaj,
če ne, sam Bog ji pomagaj.
Svetniki pa zaskrbljeni, ker
predvolilnih obljub ne bo mogoče
uresničit.

Po aleji proti zdraviliškem domu
sem se sprehodil in si skoraj nogo
zlomil.
Tlakovce bo treba preložit,
na zdraviliškem domu pa fasado
obnovit.
Kako naprej vprašujejo planinci,
lovci in turisti?
Na križišču pri lovski koči steber
brez smerokazov že leto dni stoji.
Je mogoče, da se to na Dobrni
zgodi.
V prestopno leto smo stopili.
Kaj nam bo prineslo?
Še nobenega do sedaj kaj prida ni
bilo.
Zdaj se od vas poslavljam,
da oporoko novo vam pripravljam.
Na mojo ženo UR ŠKO ne
pozabite,
v kavarni pred banko jo lahko
vsak dan dobite.
Do vseh z enakim spoštovanjem,
Vaš pust Mandatar!

DOGODKI

Zimski pohod na Menino planino
V drugi polovici februarja smo se člani Planinskega društva odpravili na Menino planino.
Pravzaprav smo se na turo odpravljali z mešanimi občutki, saj
se je polarni mraz, ki nas je objemal skoraj ves mesec, komaj
polegel. Za nameček pa je dva dni pred načrtovano turo pihal
močan veter in iz suhega snega delal zamete, da smo se že v
dolini komaj prebijali čeznje.
Pa vendar je bilo za soboto 19. februarja napovedano lepo, toplo vreme, zato smo se z zaupanjem prepustili vodniku in se
zgodaj zjutraj odpeljali proti Gornjemu Gradu, kjer smo pričeli
našo turo. Kot je zapisala Jana na naši spletni strani pd-dobrna.si, kjer si lahko ogledate vse o naših aktivnostih, smo najprej
popili Andrejino kavico in pojedli Ivankine krofe, potem pa zagrizli v pobočje Menine planine, saj smo morali premagati dobrih tisoč metrov višinske razlike. Pot nas je kar strmo vodila,
najprej do cerkvice sv. Florjana in kmetije Šemprimožnik, nato
pa večinoma po gozdu čez »usran klanc« in mimo »kopalnice«
do Doma na Menini planini.
Če je bila pot po gozdu kar lepa in izenačena, pa so nas takoj
ob prihodu na pašnike na Menini pričakali zameti, led in predvsem izredni razgledi proti Kamniškim in Savinjskim Alpam. V
koči smo si najprej privoščili klobase, ki so spet potrdile, da Savinjčani niso niti malo skopi, potem pa smo se najprej povzpeli
na Vivodnik , (1508m), z razglednim stolpom.
To je tudi najvišji vrh sicer 10 km dolge in 5km široke prostrane
Menine planine, ki poteka od Vranskega do prelaza Črnivec in
ločuje Zadrečko oz. Gornje Savinjsko dolino od Tuhinjske doline. Ob povratku do koče sta nas tam pričakala vodnika iz PD

Dom na Menini planini, fotografija: Pavli Žužek

Vivodnik, fotografija: Janez Škoflek

Gornji Grad in nas mimo Medvedje jame, jezera Biba in mnogih
zametov peljala na skrajni vzhodni rob Menine planine, na planoto Šavnice, z Golim vrhom (1231m), od koder smo občudovali
polovico Slovenije. Čeprav smo skoraj celo pot po grebenu gazili sneg, ki se nam je vdiral tudi čez kolena, smo bili nad razgledi več kot navdušeni in smo napore v trenutku pozabili. Čakal
nas je še strm spust skozi gozd v dolino, točneje v Bočno, kamor
smo prišli že v trdi temi in pri prijaznih vodnikih turo zaključili z
okusnim »tolkecom«.
Imeli smo super vreme, krasne razglede in bili smo enkratna
družba.
Za PD Dobrna, Ana Žužek

Dejavnosti in aktivnosti PGD Dobrna
Ni dolgo tega, ko smo si ob novem letu voščili najlepše želje in
že se z bliskovito naglico približuje pomladni čas, čas ko zaživi
vse okoli nas in tudi mi postanemo aktivnejši. V našem društvu
pa se je kljub temu v tem zadnjem obdobju oziroma v času
od zadnje izdaje občinskega glasila Dobrčan odvijala vrsta aktivnosti na področju zagotavljanja stalne požarne varnosti, kot
tudi na področju izobraževanja članov društva. Tekoče so bili
izvedeni redni mesečni pregledi in preizkusi gasilne opreme, ki
jih izvajamo vsako prvo nedeljo v mesecu, da je oprema usposobljena v maksimalni možni meri ter pripravljena za takojšnjo
uporabo. Z veseljem lahko ugotovimo, da v zadnjem obdobju

ni bilo zaznati potreb po resnih intervencijah gasilcev, k čemur
zagotovo pripomore vse večja ozaveščenost občanov in ji gasilci dajemo še poseben pomen. Velik poudarek je bil namenjen
pripravam na redne letne zbora mladine in članstva društva, še
zlasti pa pripravi plana dela za leto 2012, ki bo zagotovo po pomembnosti nalog in aktivnosti eno najbolj zahtevnih v zadnjem
obdobju, saj imamo v mislih prevzem novega prepotrebnega
gasilskega vozila-cisterne. Kot ena od prioritetnih nalog gasilskega društva v zimskem obdobju je bilo opravljanje prevozov
pitne vode na višje ležeča področja Občine Dobrna, kjer zaradi
dolgotrajne suše že dalj časa primanjkuje pitne vode.
št. 53 / 2012
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Glede na to, da je bilo v tem obdobju aktivnosti kar precej, se
mi zdi prav, da vas seznanim vsaj s tistimi najpomembnejšimi,
kot si kronološko sledijo:

 14. 12. 2011 –Skupina gasilcev je obiskala podjetje Elektro
Turnšek – GNV d.o.o., kjer bodo opravili nadgradnjo našega novega gasilskega vozila.

 04. 12 .2011 – Članski sestanek PGD Dobrna, na katerem je bil
opravljen pregled opravljenega dela v preteklem letu, sprejeti
dogovori o preostalih aktivnostih v letu 2011 ter obdaritev vseh
jubilantov, ki so v letu 2011 praznovali svoj okrogli življenjski jubilej.
 07. 12. 2011 – Komisija za delo s članicami pri GZ Vojnik - Dobrna je za svoje članice v dvorani gasilskega doma na Dobrni organizirala prednovoletno delavnico, na kateri je bilo prikazano
izdelovanje, priprava in dekoracija narezkov.

Na ogledu novega gasilskega vozila

 21. 12. 2011 - Zaključna seja UO na kateri je bilo podano poročilo o opravljenem delu v preteklem letu, finančno poročilo in
plan nabave nujne opreme za leto 2012.

Delavnica - Dobrna 2011

 13. 12. 2011 –Dramska sekcija Kulturnega društva iz Škofje vasi
je v Kulturnem domu Vojnik uprizorila komedijo z naslovom
»Čenče«. Ogled komedije je bil namenjen vsem društvom GZ
Vojnik – Dobrna.

Zaključna seja UO PGD Dobrna

Gledališka predstava v Vojniku
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 31. 12. 2011 – Zadnjega dne v letu 2011 smo se članice in člani
PGD Dobrna zbrali pred gasilskim domom z namenom, da skupaj vstopimo v leto 2012. Ob glasbi, plesu, bližnjem ognjemetu
in dobri kapljici so zadnji trenutki odhajajočega leta hitro minili.
Natanko ob polnoči smo nazdravili in si voščili z željami, da bi
bilo leto 2012 srečno, zdravo in polno uspehov, predvsem pa
da bi bilo čim bolj mirno, hkrati pa naj bo v novem letu tudi
polno razumevanja, medsebojnega sodelovanja in spoštovanja
za boljši jutri vseh nas.

DOGODKI
organov društva, v katerih so predstavili delo društva v letu
2011 ter naloge in cilje društva za leto 2012. Po končanem uradnem delu so spregovorili še gostje, ki so se zahvalili za dobro
in vzorno sodelovanje v preteklosti z željami, da bi ostalo tako
tudi v bodoče. Zatem je sledila še podelitev gasilskih napredovanj ter priznanj za dolgoletno delo v gasilstvu, po podelitvi pa
ob prijetnem druženju še pogostitev udeležencev zbora.

Silvestrovanje v gasilskem domu

 21. 01. 2012 –V prostorih gasilskega doma je potekal letni zbor
mladine, ki so se ga poleg mladih gasilk in gasilcev udeležili še
občinska svetnica, ga. Branka GAL, ravnateljica Osnovne šole
Dobrna, ga. Darinka STAGOJ, Srečko SENTOČNIK iz PGD Nova
Cerkev, mentorji ter predsednik PGD Dobrna, g. Štefan POHAJAČ. Na zboru so mladi gasilci pregledali in ocenili svoje delo v
preteklem letu. Zavzeli so se, da bodo uspešno delo nadaljevali
tudi v naslednjem letu.

Zbor članov PGD Dobrna

Gostje na zboru članov

Na zboru mladine PGD Dobrna

 28. 01. 2012 – V dvorani gasilskega doma Dobrna je potekal
137. zbor članov PGD Dobrna. Zbora so se udeležili domače gasilke in gasilci, gasilci iz gasilskih društev Gasilske zveze Vojnik
– Dobrna, sosednjih gasilskih društev in pobratenih društev iz
Škal ter Suhorja. Poleg gasilcev so se zbora udeležili tudi gostje,
predstavniki drugih društev v občini, župan Občine Dobrna, g.
Martin BRECL, župnik, g. Niko KRAJNC, ravnateljica Osnovne
šole Dobrna, ga. Darinka STAGOJ ter predstavnica CUDV Dobrna, ga. Mateja ČERENAK. Na zboru so bila podana poročila predsednika, poveljnika, blagajnika, nadzornega odbora ter drugih

 04. 02. 2012 – Nekaj po 3. uri in 30 minut zjutraj je bilo s strani Centra za obveščanje Celje posredovano sporočilo, da je bil
opažen požar v naravi na področju spodnje Vrbe. Aktivirane so
bile operativne ekipe, ki so odšle na kraj dogodka, ter ugotovile,
da gre za manjši požar na odlagališču odpadkov v Zavrhu nad
Dobrno ter ga pogasili. Požar ni povzročil gmotne škode.
 18. 02. 2012 –Člani PGD Dobrna smo s pustnim vozom sodelovali na pustnem karnevalu v Novi Cerkvi. Pustni voz, s katerim
so se na karnevalu predstavili člani našega društva, je bil namenjen temi »Očistimo Slovenijo – Politični odpad«. Po karnevalu
je v dvorani gasilskega doma sledilo še prijetno druženje z organizatorji karnevala in člani PGD Nova Cerkev.
št. 53 / 2012
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Na pustnem karneval v Novi Cerkvi

 19. 02. 2012 - Člani PGD Dobrna smo se, podobno kot v Novi
Cerkvi, z enim pustnim vozom udeležili pustnega karnevala v
Galiciji. Karneval, ki ga prirejajo v Galiciji, je v sedanjem obsegu
bolj namenjen otrokom, bilo pa je zelo vzpodbudno, da se je
našemu vozu pridružilo še nekaj pustnih vozov iz okolice Galicije in vse kaže na to, da bi se lahko ta prireditev v Galiciji v
prihodnosti še bolj razširila, »prijela«.

Pustni karneval v Galiciji

22. 02. 2012 –v centru Dobrne je potekala tradicionalna že 47.
prireditev Pokop pusta v Dobrni s sprevodom pustnih mask
in vozov. Organizator letošnje prireditve je bilo PGD Dobrna v
sodelovanju z občino in ZTKŠ Dobrna. Na pokopu pusta smo
članice in člani PGD Dobrna sodelovali z dvema pustnima vozovoma, na katerih smo pripravili parodije na politična dogajanja v
Sloveniji. Temi, ki smo jih predstavili gasilci sta bili »Očistimo Slovenijo – Politični odpad« in »Koalicijska luknja«. Letos je za vse
»naše grehe in neumnosti« odgovarjal pust, ki smo ga poimenovali Mandatar, za njim pa je neizmerno žalovala vdova Urška.
Skupaj je na prireditvi poleg skupin s pustnimi maskami sodelovalo več kot 20 pustnih vozov ter ob zaključku pustne povorke
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še skupina kurentov, ki po izročilu s poskakovanjem in s hudim
truščem (zvonjenjem) iz dežele odganjajo zimo in zlo, vanjo pa
kličejo pomlad ter dobro letino. Gasilci smo na prireditvi skrbeli
še za požarno varnost in redarsko službo. Po zaključku prireditve
so bili vsi sodelujoči s pustnimi vozovi, pogrebci in ostali udeleženci prireditve povabljeni na druženje (Pustovo sedmino), ki je
bila organizirana v prostorih gasilskega doma. Vsem gasilcem in
ostalim občanom, ki ste kakor koli pripomogli k uspešni organizaciji in izvedbi te prireditve, gre zahvala, še posebej glavnemu
organizatorju prireditve, predsedniku PGD Dobrna g. Štefanu
POHAJAČU, občini in ZTKŠ Dobrna ter naslednjim sponzorjem
in donatorjem: GRAFIKA GRACER – CELJE, ZAVOD CELEIA – CELJE, STIK – LAŠKO, DOPOLNILNA DEJAVNOST NA KMETIJI MAROVŠEK, SLAŠČIČARNA JAGODA, GOSTILNA LOVEC, GOSTILNA
KOREN, DNEVNI BAR ARLIČ, TERME DOBRNA D.D., OKREPČEVALNICA POD GRADOM, PIZZERIJA MC, PROFILPLAST D.O.O., AVTOMEHANIKA IN VULKANIZERSTVO TURNŠEK FERDINAND, AVTOMEHANIKA ŠKOFLEK JOŽE, KAVA BAR MINI ROSI, TRGOVINA
TRIMEX, KOPRIVNIK JOŽE, AVTOPREVOZI DUŠAN SKUTNIK S.P.,
BISTRO FONTANA in VRTNARSTVO ŠIBANC.

1. voz PGD Dobrna

2. voz PGD Dobrna
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Za zaključek tega članka pa vsem občanom ob prihajajočem
pomladanskem času gasilci vnovič posredujemo naslednje

OPOZORILO!
Zaradi kurjenja v naravi vsako leto prihaja do vedno
več travniških požarov, zato gasilci pozivamo občane k
previdnosti. Opozorili bi vse, ki v spomladanskem času
kurijo, da lahko ogenj zelo hitro uide nadzoru. Posledice so nepredvidljive, še posebej zaradi vetra, ki ga
v zadnjih obdobjih ne manjka. Da ne bi ogrožali sebe,
sosedov in narave, če je le mogoče, opustimo kurjenje
v naravi. Tudi posledice in škoda, ki lahko nastanejo s
kurjenjem v naravi, niso zanemarljive, da o dimu, ki se
širi po naselju in povzroča slabo voljo med ljudmi, niti
ne govorimo.

47. pokop pusta na Dobrni

Pokop pusta - redarji na delu

 Januarja in februarja 2012 je bil v dvorani gasilskega doma
Dobrna organiziran tečaj za vodjo skupine. Organizator tečaja
je bila GZ Vojnik – Dobrna. Pogoje za opravljanje zaključnega
izpita (udeležba na predavanjih) je izpolnilo nekaj več kot 25
tečajnikov, ki so v nedeljo tudi vsi uspešno opravili izpit za vodjo
skupine. Zahvala za uspešno vodenje in izvedbo tečaja gre v
prvi vrsti vsem predavateljem in gostitelju, tečajnikom pa čestitke ob uspešno opravljenem zaključnem izpitu.

Pri pomladanskem čiščenju, kurjenju in požiganju podrasti,
trave in drugih ostankov, čiščenju gozdov, travnikov in drugih površin, če je to res nujno potrebno ,gasilci priporočamo:
-

izberite primeren prostor in posvetite pripravam dovolj časa,
prepričajte se, ali je vreme primerno (veter),
kurite na dovolj veliki razdalji od gozda, hiš ali gospodarskih poslopij,
naenkrat kurite le manjšo količino materiala,
materiala ne prižigajte z vnetljivimi tekočinami,
pri sebi imejte vedno pripravljeno vodo ali gasilni
aparat, če bi bilo treba ogenj hitro gasiti.

Ob razglasitvi povečane nevarnosti s strani Uprave
za zaščito in reševanje je prepovedano vsako kurjenje v naravi.
Marec 2012
Na pomoč!
Za PGD Dobrna:
Stanislav PEČNIK
Tečaj - vodja skupine
št. 53 / 2012
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O dejavnosti DU Dobrna – januar 2012
Prijetne aktivnosti, ki smo jih z veseljem opravili v decembru,
so za nami. Obiskali in obdarili smo starejše občane, tudi tiste
po domovih za upokojence in prizadete. Priredili pa smo tudi
srečanja ob zaključku leta, tako v okviru sekcij kakor tudi za ožje
sodelavce društva. Za člane društva pa smo to opravili na »Ribičiji« v Mariboru. Bilo je veselo, nepozabno.

Zaključna seja vodstva DU Dobrna

Priprava daril za obdaritev občanov

Prav tako je za nami zbor članov društva. Ta je bil letos volilni, kar je povzročalo dodatne aktivnosti in napore. Predsednik,
blagajničarka in tajnica smo le s težavo prevzeli nadaljnje opravljanje teh zahtevnih nalog. Ker novih vodstvenih kadrov nismo
uspeli pridobiti, je UO društva doživel le manjšo dopolnitev,
sicer pa je ostal v enakem sestavu.

Zaključno srečanje članov DU Dobrna na Ribičiji

Zbor članov DU Dobrna 2012

Zaključno srečanje sekcij društva
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Oziraje se na dejstvo, da smo opravili zbor članov, se mi zdi prav,
da to pot v našem prispevku damo poudarek programu društva. V zgoščeni obliki prikazano naj bi program zajel sledeče:
Potrudili se bomo, da bo v programu društva v polni meri zadoščeno osnovni dejavnosti, kakor tudi že ustaljenim aktivnostim društva. Pri tem imam v mislih skrb za članstvo, ki naj bi
se odražala skozi medsebojne oblike pomoči, premagovanje
osamljenosti ter drugih stisk in težav starejših. To poslanstvo
bomo opravljali skozi delo v sekcijah, z organizacijo izletov, družabnih srečanj in predavanj ter z izvajanjem projekta »Starejši za
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Dne 22.2.2012 je bil literarni večer v
Šoštanjski galeriji ob 68. obletnici smrti
pesnika Karla Destovnika Kajuha, ki so ga
organizirali in uprizorili člani Šaleškega
literarnega društva HOTENJA.

Okrogli jubilanti v sekcijah

starejše«. Istemu cilju bodo sledile tudi majhne pozornosti, kot
so: obiski jubilantov, obiski in obdaritev starejših občanov ob
novem letu, poklon praporščaka umrlim in še kaj.
Programi sekcij oziroma vadbeni termini bodo objavljeni na
oglasni deski. V vseh sekcijah (te so: MoPZ, balinanje, streljanje,
pohodništvo, telovadba), si želimo širšega sodelovanja članov.
Pri zasnovi izletov smo jih načrtovali vsaj pet in sicer v smeri
Primorja, Otočca, Madžarske, Koroške in Ribičija–martinovanje.
Potrudili se bomo, da bodo kot običajno prijetni in zanimivi.
Zelo pomembna in želena za naš turistični kraj je tradicionalna
razstava kulinarike, ročnih del, zeliščarstva in čebelarstva. Že sedaj prosim za sodelovanje, da bo razstava bogata in zanimiva.
Ugodnosti oziroma popuste pri kopanju in drugih storitvah
Term Dobrna ohranjamo v dosedanjem obsegu.
V dogovarjanju so tudi izobraževalne vsebine, kot so tečaji tujih
jezikov in podobno. Realizacija tega pa je odvisna od interesov
med člani oziroma krajani. Predstavljeni program se lahko dopolni. Dopolnitve pa bodo vključene v program, v kolikor bodo
imele širšo podporo članstva in jih bo v naših razmerah možno
realizirati.

Darilo sočloveku
Vila domišljije – tisti, ki tvojo nemost razume
v besedi – glasu – petju – je v pravem
pomenu besede odkrit od rojstva do smrti.
Marsikatero pesniško življenje je bilo plen
morilcev – in pesnik, Karel Destovnik,
Kajuh , je resnično pel o svobodi …
Peli smo, pojemo, bomo peli. Poslušale so nas –
jase, gozdovi, mesta, gradovi, širjave, globine,
višine – vse! Nedaleč v kamnu, lesu, v temnih
in bistrih dneh človeške zgodovine so blestele
poezije …
Ali nam danes nekakšen »izem«* lahko
spreminja ime ali petje za neke nove bogove?
Saj nas navdaja in povezuje najstarejši izem –
Kajuhov in naš – optimizem!
Pojemo in vemo, da pojemo, četudi nas človek
včasih ne posluša – dober navdih je svet(l)a stvar.
Z nami pojejo ptice Vsemu v zahvalo za glas
in voljo. Saj pesniki smo bratje pisanega pesniškega
petja. Kajuhovi dediči brez podkupovanja …
Naša pesem naznanja odkritost resnice – duše – srca
in uma – darila sočloveku od človeka – pesnika –
univerzalnega poguma.

22. 2. 2012 / Josip Bačić, Savski
Miklavžev koncert MoPZ DU Dobrna

V upanju in želji, da se boste v predstavljeni program društva
čim bolj aktivno in številno vključevali, vas vabimo k sodelovanju.

*tranzicijsko (ali prehodno) lahko razumemo današnji – izem
– kot demokrat-izem, šele na poti v demokracijo.
Saj, redki – izem – ki je preživel do danes vsa obdobja človeške zgodovine, je – optimizem.

Predsednik DU: Anton DREV
št. 53 / 2012
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Resnica – svoboda
In kaj je resnica? Resnica je posameznik – človek.
In kaj je človekova svoboda?
Za človeka je svoboda paradoksalno dejstvo (saj paradoks je
misel, trditev, ki temelji na neskladju s splošno veljavnimi ali
priznanimi zakoni.). Torej, nekakšno nerešljivo stanje.
»Človek si želi resnično – svobodo in obenem se je tudi boji,
ker ta je skrivno breme, ki ga človek v sebi nese.« **
Ko se konča neko obdobje človeškega boja za svobodo, se
pojavi kot na gledališkem odru zavesa z nadpisom: SVOBODA.
Ko to zaveso odpremo in stopimo na oder življenja – nadpisa – SVOBODA - ni več videti.
Takrat se v kvazi *** svobodnem prostoru s časom veliko
tega skali in spet se je treba boriti, za SVOBODO – torej, zgodovina se ponavlja.
Pravi bojevniki za SVOBODO – so bili v velikem številu – pesniki in pisatelji.
Zato, pesniki niso pesniki, ki pišejo svoje pesmi v rimah in
brez … To so ljudje, ki mislijo drugače … To so bili in bodo
venomer bojevniki za resnično – SVOBODO – svojega po
svobodi hrepenečega naroda.
22. 2. 22012/ Josip Bačić, Savski
** Te besede je izrekel hrvaški pesnik, Vladimir Gotovac, ki
je bil gost »Zveze kulturnih organizacij Slovenije« na 14. srečanju literatov drugih narodov in narodnosti, ki živijo v Sloveniji.
Novo mesto, 24. in 25. oktobra 1992
*** kvazi … predpona v sestavljankah – nanašajoč se na lažen: kvazisvoboda

Svetlobna terapija – bioptron
Svetloba ima v našem življenju izjemno pomembno vlogo, saj vemo, da brez nje ni
življenja. Prednosti svetlobe
segajo mnogo dlje od našega
osebnega občutka in dobrega počutja, kajti svetloba je bistveni del našega naravnega
biološkega sistema, ki je potreben za ustrezno delovanje
presnove in imunskega sistema. Večina encimov, hormo-
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nov in vitaminov za ustrezno
delovanje potrebuje svetlobo.
Svetloba ima v človeškem telesu mnogo funkcij. Pomanjkanje svetlobe ima resne
stranske učinke na naše telo in
normalne fiziološke procese,
ki potekajo v njem. Kadarkoli
so normalni fiziološki procesi
moteni, nastopi bolezen.
V zgodnjih osemdesetih letih
je skupina znanstvenikov raz-

vila idejo o izdelavi vira svetlobe, ki prvotno temelji na
laserski tehnologiji, vendar deluje skoraj v celotnem spektru
vidne svetlobe in v delu infrardečega spektra. Polariziranost
svetlobe je veljala za pomemben parameter, ki je odgovoren za biostimulativne učinke
in sistem svetlobne terapije Bioptron je bil izdelan na osnovi
takšne tehnologije.

Sistem svetlobne terapije Bioptron je medicinska naprava
za svetlobno terapijo s specifično optično enoto, ki oddaja
svetlobo podobno delu elektromagnetnega spektra, ki
ga naravno sonce proizvaja.
Razlika je v tem, da nima UV
sevanja.
Svetlobna terapija ima tako
imenovane biostimulativne
učinke. Ko se jo uporablja na
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koži, stimulira znotrajcelične
strukture in biomolekule, ki
so občutljive na svetlobo. Ta
spodbudi celične verižne reakcije in sproži t.i. sekundarne
reakcije, ki niso omejene samo
na zdravljeno območje kože,
ampak lahko vplivajo na celo
telo.
SVETLOBNA TERAPIJA BIOPTRON lahko pomaga:
• izboljšati mikrocirkulacijo,
• izboljšati presnovne procese,
• krepiti človekov obrambni
mehanizem,
• stimulirati regenerativne in
zdravilne procese celotnega organizma,
• pospešiti celjenje ran,
• lajšati bolečine ali zmanjšati
njihovo intenzivnost.
PREDNOSTI UPORABE svetlobne terapije BIOPTRON:
• široko področje uporabe,
• za profesionalno in domačo uporabo,
• enostavno rokovanje,
• je varna in neinvazivna
• brez bolečin,

• brez UV sevanja,
• deluje sproščujoče in pomirjujoče

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI
SVETLOBE BIOPTRON
Sistem svetlobne terapije Bioptron je oblikovan in izdelan
tako, da za svetlobo, ki jo ta
medicinska naprava oddaja,
velja, da je:
1. Polarizirana svetloba
Svetloba Bioptron je polarizirana, saj se njeni valovi gibljejo na vzporednih ravneh.
Polariziranost je ustvarjena z
visoko razvite različice Brewsterjevega večplastnega sistema ogledal. Brewsterjevo
ogledalo polarizira elektromagnetni spekter, ki ga oddajajo
naprave Bioptron.
2. Polikromatska svetloba
Za razliko od laserskega sistema, ki je omejena na zelo ozek
frekvenčni razpon, ima svetloba Bioptron širok frekvenčni
razpon. Ta spekter vsebuje
vidno svetlobo in del infrardečega sevanja. Elektromagnetni spekter svetlobe Bioptron
ne vsebuje UV sevanja. Ker
nima UV svetlobe, ni tveganja,
da bi imelo UV sevanje škodljive učinke.
3. Nekoherentna svetloba
Svetloba je nekoherentna ali
fazno neusklajena za razliko
od laserske svetlobe, za svetlobo bioptron niso značilni

časovno ali prostorsko sinhronizirani nizi valov, kar pomeni, da se valovi dvigajo in se
intenzivnost svetlobe zato ne
povečuje in tudi ne zmanjšuje.
4. Nizkoenergijska svetloba
Pomeni, da območje, ki ga je
treba zdraviti, dosega s konstantno, enakomerno intenzivnostjo. Ta energijska gostota ima biostimulativne učinke.
S sistemom svetlobne terapije
Bioptron lahko natančno določimo odmerek svetlobe, ki
ga želimo uporabljati. Za razliko od naravne svetlobe na
svetlobo Bioptron ne vplivajo dnevne ali sezonske spremembe.
V Termah Dobrna smo Bioptron uvrstili kot nepogrešljivi
dodatek pri izboljšanju celjenja ran, manjših opeklin,
splošno lajšanje bolečin, pri
prehladnih obolenjih, virozah
in pri izboljšanju splošnega
počutja.
Poleg tega smo še dodali
barvno terapijo, ki je način
uporabe barv in svetlobe za
zagotavljanje ravnovesja in
krepitev naše energije, kar
ohranja zdravje, sproščenost

in harmonijo našega telesa,
uma in duha.
Barvna terapija Bioptron Pro 1
je sestavljena iz sedmih barvnih filtrov, ki ustrezajo sedmim
barvam sončne svetlobe in
istočasno sedmim čakram
oziroma energijskim centrom
v našem telesu. Ti centri – čakre vsebujejo koncentracijo
energije, ki neprestano poteka
spiralno. Delujejo kot obarvane baterije. Ko so napolnjene,
smo v ravnotežju. V primeru,
da je v eni čakri pomanjkanje
energije, je naš celoten sistem
spremenjen in se manifestira
kot bolezen.
Barvno terapijo lahko izvajamo na akupresurnih točkah ali
na energetskih centrih. V obeh
primerih gre za dvosmerno in
kontinuirano izmenjavo energije med telesom in njegovim
okoljem. Kvaliteta te energetske izmenjave neposredno
določa stanje našega zdravja
in počutja. Bioptron barvni filtri, obogateni z bioinformacijo, imajo torej ugodne učinke
na človeško telo.
Cvetka Koželj, dipl.med.sestra, glavna medicinska sestra
v Termah Dobrna
št. 53 / 2012
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Evropska vas
V ponedeljek, 6. 2. 2012, smo na Osnovni šoli Dobrna imeli tehniški dan z naslovom Evropska vas. Na podlagi Andersenovih
pravljic so učenci prvega razreda izdelovali lutke, drugi razred
je izdeloval knjigo z ilustracijami (Deklica z vžigalicami), učenci
tretjega razreda so slikali tipično dansko vas, učenci četrtega razreda so ilustrirali Vikinge, ki so jih pozneje tiskali, peti razred pa
je izdeloval kanal Nyhavn. Fantje 6. razreda so izdelovali vojaške
tabore, deklice pa danske poštne nabiralnike.

Učenci so v okviru projekta Evropska vas spoznavali Dansko

Projekt »Evropska vas« (Danska) in nekateri izdelki učencev

Fantje sedmega razreda so izdelovali podeželske hiše, dekleta
pa so plesale na moderno dansko glasbo. Deklice iz 8. a in 8.
b so izdelovale danske stole, fantje pa so izdelovali plakate o
Legolandu in sestavljali lego kocke. Učenci devetih razredov pa
so izdelovali vikinške maske. V računalniški učilnici smo Lučka,
Lucija in Blaž pod mentorstvom naše računalničarke pripravljali
zgibanke, članek za Dobrčana in Mavričnega Brenkača, izdelo-

Obiskali smo šolsko kurilnico
V sredo, 1. februarja 2011, smo
odšli učenci 4. razreda pri pouku naravoslovja in tehnike na
poučen ogled v šolsko kurilnico.
Gospod hišnik nam je v uvodu
povedal, da šolo ogrevamo s
plinom. Že pred vhodom v kurilnico smo opazili rumeno cev,
po kateri prihaja plin v peč. Peč
ima veliko zmogljivost, saj se
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iz šolske kurilnice ogrevajo še
drugi prostori. Nad pečjo je števec, ki kaže količino porabljenega plina in termometer, ki
kaže temperaturo vode, ki kroži po radiatorjih. V kurilnici je še
raztezna posoda, ki uravnava
pritisk vode v centralni napeljavi.
Gospod hišnik nam je povedal, da mora redno in skrbno

Utrinek s projekta Evropska vas (Danska)

vali smo tudi spletno stran ter fotografirali delavnice. Učenci so
povedali, da so jim bile delavnice všeč in da so se imeli 'fajn'.
Lucija Špegel, Lučka Zajc, Blaž Sluga

spremljati naprave v kurilnici,
da bi ne prišlo do napak v
delovanju peči ali celo puščanja plina. Na nepravilno
delovanje sistema ogrevanja
ga v skrajnem primeru opozori tudi alarm. Takrat pa je
potrebno hitro ukrepanje. To
se k sreči še nikoli ni zgodilo.
Vsi smo bili veseli, da smo vedenje o centralni napeljavi naše
šole še praktično spoznali.

Učenci 4. razreda so podrobno spoznali
šolsko kurilnico

Nuša Pinter, 4. razred
Mentorica: Olga Vaukner

ŠOLSKI KOTIČEK

Končno na saneh
V februarju smo imeli učenci do 1. do 5. razreda zimski
športni dan. Jutra so bila takrat
precej mrzla, zato smo imeli
prvi del v telovadnici. Po malici pa smo se odpravili na sankališče. Učenci 4. in 5. razreda
smo imeli izvrstno progo pri
ribnikih. Najprej smo se dogovorili za »prometni režim«.
Na začetku smo se vsi sankali,
potem pa smo nekateri začeli

se pošteno ogreli. Ko je učiteljice povedala, da se za konec
moramo še štirikrat spustiti po
strmini, nismo bili navdušeni.
No, pa smo vseeno zmogli. V
šolo smo prišli utrujeni. Tam
nas je čakal čaj.
Bilo nam je všeč, ker smo se
družili tudi pri sankanju in se
zabavali. Ta dan smo preživeli
bolj počivati, piti čaj in se igra- lepo.
Patricia Ramšak in Deja Adamič,
ti s snegom. Tudi pogovarjali
5. razred
smo se. Bilo nam je zelo toplo.
Mentorica: Irena D. Smrečnik
Preden smo prišli na vrh, smo

Na saneh – utrinek športnega dneva
učencev od 1. do 5. razreda

Nastop na občnem zboru Planinskega društva Dobrna
Tudi letos so nas planinci povabili na občni zbor. Učenci 5. ra- Potem so se nam zahvalili.
zreda smo pripravili kratek kulturni program. Predstavili smo se Pripravili so nam tudi pogostitev. Naša razredničarka nam je čes točkami iz 19. alpske šole v naravi. Pred nastopom smo bili stitala in je bila zelo ponosna. Na nastopu je bilo lepo.
Andraž Arlič, 5. r.
živahni in neučakani. Potem smo se umirili in tiho ponovili svoj
Tilen Urban Voršnik Kramberger, 5. r.
tekst v mislih. Bilo je veliko planincev, čeprav je tisti večer močMentorica: Irena D. Smrečnik
no deževalo. Med točkami so nam planinci ploskali in bili veseli.

Nastop na občnem zboru Društva upokojencev Dobrna

Nastop učencev OŠ Dobrna
na Občnem zboru DU Dobrna

V kulturnem programu so nastopale učenke iz 4. razreda,
harmonikarja iz 7. razreda in
skupina učencev iz 5. razreda,
ki smo se predstavili z igrico
Snežak in zvončki.
Komaj smo čakali, da se predstavimo. Trema je bila precej
huda. Prišli so nas poslušat tudi
nekateri starši. Bilo je odlično.
Na koncu smo se vsi nastopajoči zbrali in se priklonili.
Predsednik društva pa se nam Utrinek z nastopa učencev OŠ Dobrna na Občnem zboru DU Dobrna
je zahvalil. Poslušalci so zaploskali, na našem obrazu pa se presenečeni nad njihovo po- nam bo ostal v spominu.
Maja Felicijan, 5. razred
je prikazal nasmeh. V učilnici zornostjo. Učiteljica nas je poMentorica: Irena D. Smrečnik
smo imeli pogostitev. Bili smo hvalila in nam čestitala. Ta dan
št. 53 / 2012
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Donacija za Vrtec Dobrna

drobtinice
iz vrtca

Bencinski servis Velenje-Celjska zahod, ki je od marca nov in veliko večji od prejšnjega-dotrajanega, je imel možnost donacije
200 € za dobrodelni namen. S sodelavci smo strnili glave in raziskali možnosti in potrebe. Skupno točko smo našli pri malčkih
v Vrtcu Dobrna, ki so trenutno prerazporejeni po Osnovni šoli
Dobrna, ena skupina pa v delu Zdravstvenega doma na Dobrni,
saj je dotrajani vrtec porušen. Do konca poletja bi naj bil končan
nov sodoben objekt, ki pa bo šolo in občino finančno precej
izčrpal. Ko smo prišli do ravnateljice ge. Darinke Stagoj in ji predstavili našo namero, je bila res tako presenečena in vesela, da
Donacija za vrtec
nam na začetku ni verjela…nato pa nam je le prisluhnila.
Tako smo sedaj po donaciji, ki bo otrokom omogočila kakšno je poslovodja g. Alojz Podpečan predal darilni ček za 200 € venovo igračo ali ogled otroške predstave, veseli in ponosni na selim otrokom in njihovi vzgojiteljici, pomočnici ravnateljice, ge.
svojo odločitev, kam nameniti ta znesek. Prilagam tudi sliko, ko Kseniji Ulaga.
Besedilo in foto: Jože Verdel, prodajalec
BS VELENJE - CELJSKA ZAHOD

Utrinki iz vrtca
V decembru, mesecu veselja in
pravljičnih bitij, smo se v vseh
skupinah veliko pogovarjali o
praznikih in dobrih možeh. Izdelovali smo novoletne voščilnice, imeli različne ustvarjalne
delavnice, veliko smo rajali, peli
in se veselili. Z otroki starejših
skupin smo se popeljali s turističnim vlakom do jame Bierkeller in nazaj. Najstarejši otro-

Vožnja s turističnim vlakom, 3. skupina

48

št. 53 / 2012

ci so v skupini gostili babico, ki
jim je pripovedovala pravljice.
Razveselili smo se dedka Mraza, ki je obiskal vse otroke vrtca.
Z njim smo rajali in peli pesmice o zimi. Pred odhodom pa je
dedek Mraz poskrbel, da smo
se tudi malo posladkali. Božiček nas je obiskal na božičnem
sejmu, kjer smo se predstavili z
različnimi izdelki. Vsi otroci, ra-

zen najmlajših, smo si ogledali
gledališko predstavo Najlepše
darilo.
Meseca januarja smo eksperimentirali z vodo. V 2., 3. in 5.
skupini smo ugotavljali, kateri predmeti na vodi plavajo.
Spoznavali smo različna agregatna stanja vode, jo prelivali,
se igrali z ledom, opazovali Igra z ledom, 2. skupina
taljenje ledu,… V tretji skupini
smo naredili podvodni vodomet, spoznavali, poimenovali
in mešali osnovne barve. Odpravili smo se na sprehod do
ribnika, kjer smo opazovali zaledenelo gladino.
V 2. skupini smo ugotavljali topnost različnih sipkih snovi v
Poskusi z vodo 5. skupina
vodi, nato pa ugotavljali njen
okus (sladko, kislo, slano). Nare- Najmlajši smo nekaj časa nadili smo milne mehurčke, jih s menili pticam. Izdelali smo ptičjo hišico iz papirja- lepljenko,
pomočjo slamice pihali.

DROBTINICE IZ VRTCA
vanjo pa odtisnili dlani različnih
barv. Nastali so pisani ptički.
Ptičkom smo nasuli semena na
okensko polico in jih opazovali. »Učili« smo se matematiko z
velikimi kartonastimi škatlami,
različnih višin. Uporabljali smo
prostorske odnose in se igrali z odpadno embalažo, ki je
otrokom služila za sestavljanje,
sedenje, zlaganje, nalaganje ...
Skozi tulce smo kotalili žogice
iz časopisa, plezali v škatle, na
škatle.

Na željo otrok smo v skupini
naredili pravo gradbišče. S pomočjo kamenčkov, odpadnih
škatel avtomobilov, delovnih
strojev in različnih konstruktorjev smo gradili hiše, mostove
in železnice. Pripravili smo si
pravi beton in ga s pomočjo
plastičnih žlic napolnili v lončke, ter opazovali, kako se je trdil.

Mešanje betona, 2. skupina

Igra s škatlami, 1. skupina

V 5. skupini smo spoznavali
pojem čas s pomočjo koledarja, ure,… Odšli smo v City center v Celje, kjer smo sestavljali
lego kocke. Ko smo dočakali
sneg, smo precej časa namenili igram na prostem. Odšli smo
na pravi zimski pohod do Kačjega gradu.

Zimski pohod na Kačji grad, 5. skupina

Igralnica 4. skupine se je spremenila v cestišče s številnimi
križišči. Na njej ni manjkalo prehodov za varno prečkanje ceste, pa tudi na prometne znake
nismo pozabili. Le-te smo izdelali sami in jih postavljali na
cesto. Skupaj smo ugotavljali
namembnost le-teh, hkrati pa
bili prijetno presenečeni, saj
jih večina takoj prepozna tudi
v prometu. Iz odpadne embalaže smo si naredili domišljijska
vozila in prepevali pesmice o
avtomobilu.

izvedli gibalno uro s padalom.
Malčki smo pomočjo tunela iz
kartona in blazin pripravili poligon. Redno smo praznovali
rojstne dni. Slavljenci so upihnili svečke na torti, ostali smo
jim peli pesmice, izrekli voščila, izročili darila, se posladkali s Maske, 3. skupina
sadjem , rajali ob glasbi in ple- V vseh skupinah smo si uredili
sali z baloni.
kotiček » šemljenja« z različnimi oblačili in modnimi dodatki. Izdelovali smo maske in
pustne klobuke iz časopisnega
papirja, na katere smo nalepili
pisane papirčke različnih oblik.
Igrali smo na pisane ropotuljice, ki smo jih napravili sami.
Na papirnate vrečke smo lepili
barvne trakove, zato so nastale
Praznovanje rojstnega dne, 1. skupina
zanimive maske.
Mesec februar nas je obda- Iskreno se zahvaljujemo druril s snegom. Pravijo, da pust žini Špegel, ki nam je poleppreganja zimo, a mi le-te ne šala pustni čas, saj je otrokom
damo. Starejši smo vsakodnev- 2. skupine podarila pustne
no uživali na snegu, čeprav za kostume, v katere so se otrooblikovanje snežakov še ni ci vsakodnevno oblačili. Tudi
bil najbolj primeren. Lovljenje vzgojiteljicam 1. starostnega
snežink, opazovanje le-teh na obdobja je omogočila, da smo
topli dlani, hoja po celem sne- se našemile in veselo rajale z
gu, iskanje sledi, primerjanje otroki.
le-teh med sabo, iskanje skri- Za Vrtec Dobrna pripravili in uredili
tega zaklada…in še bi lahko
Mihaela Podrzavnik
naštevali.
in Suzana Adamič

Moj tovornjak, 4. skupina

V 2. in 4. skupini smo vsako- V vseh skupinah smo se vsakodnevno opazovali gradnjo no- dnevno razgibavali in se igrali
vega vrtca in delovne stroje. rajalne igre. V tretji skupini smo

Veselje na snegu, 4. skupina
št. 53 / 2012
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Spoštovani sokrajani

Z veseljem sporočamo, da
smo v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna
v četrtek, 8. 12. 2011, na slavnostni prireditvi v Cankarjevem domu prejeli osnovni
certifikat Družini prijazno
podjetje. Certifikat potrjuje
družbeno odgovoren princip
upravljanja in je edini tovrstni
certifikat v Sloveniji. S tem smo
se pridružili skupnosti več kot
100 slovenskih organizacij (iz
gospodarstva in negospodarstva), ki s certificiranjem kažejo
svojo družbeno odgovornost.
Večino potrebnih sredstev

smo pridobili z uspešno kandidaturo na Javni poziv za
sofinanciranje postopka pridobitve osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje
iz sredstev Evropskega socialnega sklada v letu 2011 – v
višini 80% celotnih stroškov
pridobitve osnovnega certifikata. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz
Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja
človeških virov za obdobje
2007 – 2013, četrte razvojne
prioritete »Enakost možnosti
in spodbujanje socialne vključenosti« in prednostne usmeritve 4.1. »Enake možnosti na
trgu dela in krepitev socialne
vključenosti«.
Za pridobitev osnovnega certifikata je bil v drugi polovici
leta 2011 izveden obsežen svetovalno - revizorski postopek,

Družini prijazno podjetje. Vir: arhiv Ekvilib inštituta, 2011
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utrinki iz
CUDV

s katerim smo ocenili upravljanje s človeškimi viri v kontekstu usklajevanja poklicnega
in družinskega življenja naših
zaposlenih. Pri tem smo sprejeli 17 ukrepov, ki jih bomo z
različnimi aktivnostmi izvajali
v obdobju od 9. 12. 2011 do 31.
12. 2014. Poudariti je potrebno, da gre za ukrepe, ki presegajo zakonsko obveznost
delodajalca do zaposlenih gre za nadgradnjo zakonsko
določenih možnosti. Ukrepe
smo zaposlenim in drugim zainteresiranim podrobno predstavili na internetnih straneh,
na oglasnem prostoru v avli
centra in z zgibanko.
Že 10. 12. 2011 smo uspešno
izvedli prvo izmed načrtovanih delavnic za zaposlene,
delavnico izdelovanja božično-novoletnih aranžmajev iz
naravnih materialov. Vodili sta
jo naši sodelavki Andreja Čerenak in Ditka Memon. Udeleženkam sta predstavili teoretične osnove aranžiranja in
jih vodili pri izdelavi adventnih
venčkov ter zunanjih in sobnih
aranžmajev.
V letu 2012 želimo v sodelovanju z zaposlenimi med drugimi aktivnostmi organizirati še:

- treninge sproščanja, gibanja ali športnih aktivnosti
za zaposlene (v telovadnici
centra)
- informativne
dogodke
(predavanja,
predstavitve,…) o posebnih zdravstvenih tveganjih oz.
preventivne delavnice za
zmanjševanje psihičnih in
fizičnih obremenitev pri
delu (v prostorih centra)
- izobraževanje zaposlenih z
organizacijo informativnih
dogodkov (predavanje, …)
o partnerskih odnosih in
vzgoji otrok glede na potrebe zaposlenih z družinami in zmožnosti centra (
v prostorih centra) s strani
strokovnih delavcev centra
in
- druženja med zaposlenimi
tudi izven delovnega časa,
z možnostjo vključitve
družinskih članov (npr. ob
koncu šolskega leta, praznikih,…).
Iskreno čestitamo Termam
Dobrna, d. d., ki so 8. 12. 2011
prav tako prejele osnovni certifikat Družini prijazno podjetje.
Mateja Čerenak,
strokovna sodelavka

UTRINKI IZ CUDV

Otvoritev plezalne stene v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna

Zadnja sreda v mesecu januarju 2012 je bila za CUDV Dobrna
pomemben dan. Pohvalimo se lahko z novo pridobitvijo, s plezalno steno. Prireditev ob otvoritvi se je začela z nastopom pevskega zbora CUDV Dobrna in recitalom Luke Čevnika, nato pa
je slavnostni trak prerezala direktorica zavoda, ga. Irena Ceglar.
Naše uporabnike in povabljene goste, šestošolce OŠ Dobrna, je

skozi plezalne dogodivščine vodil in usmerjal plezalni inštruktor
Erih Obrez, ki je pri izgradnji plezalne stene znal upoštevati naše
želje in je steno prilagodil posebnostim naših uporabnikov.
Učenci OŠ Dobrna in uporabniki CUDV Dobrna so v plezanju
neizmerno uživali in si v skupnem druženju popestrili dopoldne.
Pavel Kuralt, športni pedagog

Črna Afrika
V CUDV Dobrna smo si, čeprav
v letošnji dokaj mili zimi, privoščili nekaj vročih tropov. In
sicer v okviru tako imenovane
Črne Afrike. Projekt je bil izpeljan v dveh, za naše uporabnike, težavnostno prilagojenih

delih. Zadnji je potekal en dan
v okviru počitnic, tako da so
se ga udeležili tudi tisti, ki so
v tem času ostali v zavodu. S
pomočjo računalniškega projektorja smo spoznavali afriške
prebivalce (barvo kože…) ter
najbolj prepoznavne živali. V
aktivnem sodelovanju smo
asistirali pri demonstraciji
značilnih oblačil in obutve,
sedenja ob »ognju«. Poslušali tudi zelo doživeto pravljico
o prijateljstvu med levom in
zebro ter se hkrati učili o nevarnostih tamkajšnjih živali. Na
koncu smo s skupnimi močmi
ter z medsebojnim sodelovanjem barvali na plakatih narisane ljudi in živali. Vložen je

bil precejšen trud, izdelke pa
so zato uporabniki še s toliko
večjim ponosom predstavili
vsem sodelujočim. Nastali so
krasni izdelki, s katerimi bomo
pripravili tudi razstavo. Namesto klasične malice pa smo si
vmes privoščili tako iz zares
raznovrstnega sadja (banane,
kokos, pitaja, papaja, kivi, me-

lona in še in še …) ter se pri
tem iz srca nasmejali pri odkrivanju »novih« načinov odpiranja kokosa. Skratka, bilo
je zanimivo, poučno. Kar pa je
najbolj pomembno: uporabniki so se pri tem družili, sodelovali, se lahko izkazali (v znanju in spretnostih) ter UŽIVALI.
Cirila Rozman, razredničarka
št. 53 / 2012
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UTRINKI IZ CUDV

Delavnica – tema Afrika

15. februarja je dopoldne potekalo drugače. V telovadnici

smo imeli delavnico na temo
Afrika. Vodila jo je gospa Andreja Rustja. Delavnico je razdelila v dva dela.
V prvem delu smo s pomočjo diapozitivov in pogovora
spoznali živali in življenje ljudi
v Afriki. Pobliže smo spoznali afriškega dečka in deklico.
Mertin se je oblekel najprej v
dečka – pastirja, nato pa je prerastel v fanta lovca. Maja pa se
je preoblekla v čudovito dekle
z vsemi okraski. Lahko je preizkusila posteljo z zaščito pred
komarji. Postelja je enostav-

na in zelo trda. Poslušali smo
tudi poučno zgodbo, kjer se
je gospa Rustja predstavila kot
poglavar plemena ob ognju.
Zgodba je govorila o zaupanju in prijateljstvu med zebro
in levom. V drugem delu smo
se zaposlili z različnimi ustvarjalnimi tehnikami. Izbirali smo
lahko med barvanjem in dopolnjevanjem živali, dečka in

deklice. Izdelovali pa smo tudi
nakit – nizanje kroglic na laks.
Mi smo barvali opico – pravljično opico z dodatki banan
in kokosa. Punce pa so se obogatile z zapestnicami.
Na koncu smo izdelke razstavili in si jih skupaj ogledali.
Dopoldne nam je hitro minilo,
imeli smo se zabavno in lepo.
Karmen Kugler, varuhinja

8. državne igre MATP in Zabavni fitnes specialne olimpijade Slovenije

Konec novembra 2011 so v
Mariboru potekale 8. državne igre specialne olimpijade
MATP, ki smo se jih udeležili
tekmovalci in trenerji, spremljevalci iz CUDV Dobrna. Prijavljenih je bilo 27 ekip iz vse
Slovenije s kar 156 tekmovalci
specialne olimpijade MATP.
Na otvoritveni slovesnosti ni
manjkalo atraktivnih glasbenih
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točk, zato so se naše tekmovalke Katja, Maja, Nastja, Nina
zelo dobro ogrele, seveda tudi
ostali člani ekipe. Nato so se
ekipe razdelile in se izmenično
udeležile MATP tekmovanja
in zdravstvenega programa
specialne olimpijade Zabavni
fitnes, katerega organizator je
bil naš CUDV Dobrna. Na njem
so sodelovali naši strokovnjaki
s področja zdravstva in številni študenti fizioterapije Zdravstvene fakultete Ljubljana in
Evropskega središča Maribor.
V štirih urah smo testirali rekordnih 110 športnikov-MATP;
od tega je bilo več kot 100-tim
MATP športnikom in njihovim
MATP trenerjem, asistentom
in pomočnikom trenerjem ter
spremljevalcem omogočeno,
da so s strani visoko usposo-

bljenih zdravstvenih
strokovnjakov in ekspertov na področju
MATP programa prejeli dodatna navodila,
napotke in demonstracijo vaj za izboljšanje psihotelesne
pripravljenosti športnikov MATP, njihovih
motoričnih spretnosti (moč, vzdržljivost,
gibljivost, ravnotežje,
koordinacija, itd.) in
bili napoteni v nadaljnjo nevrofizioterapevtsko
obravnavo. Naše tekmovalke
so se na testiranju dobro obnesle, kar je odraz dobrega in
strokovnega dela in odličen
primer dobre prakse na področju medicinske rehabilitacije. Ob tej priložnosti bi se

rad zahvalil celotni ekipi, ki je
sodelovala na obeh dogodkih,
za njihov neprecenljiv prispevek, za kar smo bili deležni zahvale in pohvale vodstva Specialne olimpijade Slovenije.
Mag. Tine Kovačič,
vodja Zabavnega fitnesa

Izlet na Roglo in ogled mini
živalskega vrta v Slovenskih
Konjicah

Pred nami je bil lep februarski dan, ko smo v naši skupini
premišljevali, kam bi se podali
na izlet. V en glas smo se odločili, da se odpravimo na sankanje na Roglo.
Sonce je toplo sijalo, ko smo
naložili sanke in se odpeljal z
Dobrne proti Rogli. Po poti

smo opazovali čudovito naravo, ogrnjeno v snežno odejo.
Po dobri uri smo prispeli na
cilj, kjer nas je sončen zimski
dan vabil med bele strmine.
Vzeli smo sanke in se odpravili na sankaško progo. Sankali

smo po saneh in se okrepčali
s čajem in sendvičem.

smo se in pri tem zelo uživali, dokler nismo bili že rahlo
utrujeni. Odločili smo se, da
si privoščimo malico. Posedli

Po malici smo šli še na krajši
sprehod, nato pa nas je pot
vodila proti Slovenskim Konjicam, kjer smo si ogledali mini

Prireditev invalid športnik leta 2011
8. decembra 2011 smo se člani športnega krožka CUDV Dobrna
udeležili prireditve Invalid- športnik leta v Športni dvorani v Kočevju. Bili smo v sestavi Pavel Kuralt in mag. Tine Kovačič, dolgoletna športna trenerja, ter tekmovalci Ina Košič, Janez Močenik,
Jasminko Keranovič, Tine Bizjak, Leon Janeš. Po svečani otvori-

živalski vrt Vrtnarstva Polegek.
Posebej zanimiv se nam je
zdel tropski vrt, kjer smo videli razne ptiče, krokodila in
veliko kačo, katere smo se vsi
malo ustrašili. Videli smo tudi
kenguruje, opice, koze, ki smo
jih tudi hranili. Po obisku živalskega vrta smo izlet zaključili
z dobro, okusno kavico s smetano, ki smo jo že vsi nestrpno
čakali.
Utrujeni in polni novih doživetij ter dogodivščin smo se
vrnili na Dobrno in se odločili,
da bomo takšen izlet kmalu
ponovili.
Tanja Dobrotinšek, varuhinja
Aleš Arzenšek, varuh

tveni slovesnosti z bogatim kulturnim programom je moderator prireditve poklical na oder Ino Košič, tekmovalko iz CUDV
Dobrna, ki je v letu 2011 na svetovnih igrah v Atenah osvojila
zlato in srebrno medaljo v kolesarjenju ter za ta uspeh prejela
prestižno nagrado Zveze za šport invalidov Slovenije za športne dosežke v letu 2011. Prav tako se ji je na odru pridružil mag.
Tine Kovačič, vodja oddelka medicinske rehabilitacije CUDV Dobrna, ki je kot glavni trener kolesarske ekipe v Atenah v letu
2011 za trenerske dosežke prav tako prejel priznanje. Ina Košič
in Tine Kovačič sta se kot predstavnika in promotorja specialne
olimpijade teden kasneje, 15. decembra 2011, udeležila slovesne
razglasitve in podelitve priznanj na prireditvi Športnik leta 2011
v Galusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani, kjer sta se
lahko družila in pokramljala s številnimi vrhunskimi športniki od Tine Maze, Petra Kavzerja, Petre Majdič, Primoža Kozmusa,
Urške Žolnir in slovenske reprezentance v smučarskih skokih.
Mag. Tine Kovačič,

Priznanje Ina

vodja oddelka medicinske rehabilitacije
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UTRINKI IZ CUDV

Valentinov ples
Trenutkov, ko lahko nekomu
pokažemo, da ga imamo radi,
ni nikoli preveč.
V torek, 14. februarja 2012, smo
v Centru za usposabljanje, delo
in varstvo Dobrna praznovali
valentinovo – praznik zaljubljencev, prijateljev in vseh, ki
se imajo radi.
V dopoldanskem času so uporabniki pripravljali Valentinove sladke dobrote, ki so hitro pošle.
Nekateri so še pisali pisma, se pogovarjali o prazniku in »šušljali«
o popoldanskem plesu, ki se je nezadržno približeval.
V posebnem Valentinovem nabiralniku so se pred valentinovim zbirala pisma in voščilnice, opremljena s podatki tistih, ki so
jim je bila Valentinova pošta namenjena. Izbrali smo pismonošo, ki so ga vsi nestrpno pričakovali.
V popoldanskih urah smo se zbrali v telovadnici in poglede
usmerjali k vratom, kdaj bo vstopil naš pismonoša, ki je imel
zahtevno nalogo. Moral je razdeliti veliko pisem, voščil in drob-

nih daril. Zavrteli smo se ob
glasbi, povabili na ples prijatelja, prijateljico ali osebo, ki jo
imamo radi.
Žal pa tisto, kar je lepo, hitro
mine. Ples se je končal, vendar
smo si obljubili, da si bomo
tudi med letom pošiljali sporočila, saj drobne pozornosti

prinašajo največ veselja. Lepo se je prebuditi v nov dan z mislijo,
da nekdo misli nate in te ima rad.
Nina Vouk,
vzgojiteljica

Klic pomladi in pustno rajanje v CUDV Dobrna
V torek, 21. februarja 2012, pri
nas ni bil navaden dan. Telovadnico Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna so
napolnile pustne maske. Robi
in Sonja sta popestrila rajanje
z živo glasbo. Plesali smo in
peli, se veselili zabavnega dne.
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Pod maskami nam je
bilo malo vroče, pa
nič zato! Le stežka
smo prepoznali drug
drugega. Med nami
so bili kuharji, klovni, zamorci, žabe, medicinsko
osebje, mucki in še mnogo
drugih. Ni manjkalo krofov,
norčij, veselja
in preganjanja
zime. Najlepše
in najizvirnejše skupinske
in posamezne
maske so bile
nagrajene. Več
si lahko ogle-

date na fotografijah, ki so nastale med rajanjem.
Nina Vouk, vzgojiteljica

obvestila
Spletna stran Zavoda za turizem,
šport in kulturo Dobrna
Obveščamo vas, da je pred kratkim zaživela prenovljena
spletna stran Zavoda za turizem, šport in kulturo Dobrna, ki
jo najdete, če odtipkate spletni naslov
http://www.ztsk-dobrna.si . Na njej boste našli vse aktualne objave v zvezi s področji delovanja zavoda.
Še posebej bi vas želeli opozoriti na nekatere zavihke, ki so
za vas kot občane, ustanove in posameznike najbolj zanimivi,
če želite biti vedno na tekočem o vsem dogajanju v občini.
V zavihkih Aktualno in Prireditve v Občini Dobrna so najave in vse objave v zvezi s prireditvami in dogodki v kraju. V
kolikor imate obvestilo oziroma povabilo na kakšen vaš dogodek, ga lahko pošljete na elektronski naslov marija.svent@
dobrna.si in potrudili se bomo, da ga bomo dodali med vsebine.
Utrinke iz prireditev v občini pa si lahko ogledate v zavihku
Fotogalerije. Tudi tukaj vabljeni, da nam posredujete fotografije za objavo.
Pod zavihkom Kulturni dom Dobrna – Razpored uporabe
prostore vam je na voljo informacija o zasedenosti prostorov
v Kulturnem domu Dobrna, ki vam bo v pomoč pri planiranju vaših dogodkov v kakšnem izmed prostorov v kulturnem
domu. Cenik za najem prostora je na voljo v zavihku Cenik.
Na spletni strani je predstavljena tudi turistična ponudba
Dobrne ter možnosti preživljanja prostega časa.
Vse aktualne objave v zvezi z delovanjem zavoda lahko najdete tudi na Facebook profilu Ztšk Dobrna.
Prijetno uporabo vam želimo.
ZTŠK Dobrna, Marija Švent

Združenje zahodnoštajerske
pokrajine za pomoč pri demenci
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje
Projekt sofinancira EU

S p o m i n č i c a Š e n t j u r (S p o m i n č i c a Š e n t j u r )
S v e t i n o v a u l i c a 1, 3 2 3 0 Š e n t j u r
m o b i l n i t e l e f o n: 0 4 0 3 0 1 3 5 7;
w w w. s p o m i n c i c a - s e n t j u r. s i

Demenca je najpogostejša duševna
motnja v starosti
Združenje zahodnoštajerske pokrajine za pomoč pri demenci
Spominčica Šentjur (Spominčica Šentjur) je prostovoljno,
samostojno, humanitarno, neprofitno in nevladno združenje
fizičnih oseb, ki pomagajo bolnikom in njihovim svojcem pri
lajšanju posledic demence. Šteje 95 članov.
Namen Spominčice Šentjur je predvsem:
Izboljšati kakovost življenja ljudi z demenco in njihovih
družinskih članov.
Izboljšati poznavanje bolezni pri družinskih članih
bolnikov z demenco.
Izboljšati poznavanje zgodnjih znakov demence.
Ozaveščati javnost in odgovorne organizacije za težave,
ki jih bolezen povzroča bolnikom, njihovim svojcem in
družbi nasploh.
Spominčica Šentjur se financira s članarino, prispevki
sponzorjev oz. donatorjev, prijavlja pa se tudi na razpise za
koriščenje javnih sredstev.
Sedež združenja je v prostorih Doma starejših, Svetinova
ulica 1, 3230 Šentjur.
V letu 2012 organizira Spominčica Šentjur dve zanimivi
predavanji za širšo javnost v Kulturnem domu Dobrna,
in sicer:
• v četrtek, 12. 4. 2012, ob 17. uri predavanje
Vedenjske in psihične spremembe oseb z
demenco (predavateljica Jožica Gamse, dr. med.,
specialistka psihiatrije),
• v četrtek , 24. 5. 2012, ob 17. uri predavanje
Vključitev oseb z demenco v aktivno družbo
(predavateljica Vesna Vodišek Razboršek, univ.
dipl. soc. delavka).
Predavanja potekajo v okviru projekta Dotik spomina in so
tako za vse udeležence brezplačna.
Vljudno vabljeni!
Projekt »Dotik spomina« je sofinanciran iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja, os Leader,
pod okriljem Lokalne akcijske skupine »Od Pohorja do
Bohorja«. Za vsebino je odgovoren nosilec projekta
Spominčica Šentjur.
št. 53 / 2012
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OBVESTILA

VPIS OTROK V VRTEC
DOBRNA
V VRTEC DOBRNA bomo za šolsko leto 2012/13 vpisovali
otroke, ki bodo 1. 9. 2012 dopolnili najmanj 11 mesecev.
Vpis NOVINČKOV, ki se prvič vpisujejo v Vrtec Dobrna,
bo potekal na OSNOVNI ŠOLI DOBRNA, v pisarni šolske
svetovalke, in sicer:
• 20. 03. 2012 (torek), od 15.00 do 18.00 ure.
•

21. 03. 2012 (sreda), od 9.00 do 12.00 ure.

•

23. 03. 2012 (petek), od 9.00 do 12.00 ure.

Za vpis potrebujete osebne podatke: EMŠO otroka in
staršev ter davčno številko staršev oziroma zakonitih
skrbnikov. Vpisnina za novinčke je 5 €.
Starši otrok, ki že letos obiskujejo Vrtec Dobrna, bodo
vlogo za sprejem dobili pri vzgojiteljici svojega otroka v
vrtcu. Njej bodo tudi oddali izpolnjeno vlogo.
Šolska svetovalka: mag. Alenka Žnidarič Pešak
Ravnateljica: Darinka Stagoj, prof.

Spoštovani!
Obveščamo vas, da bo poslanska pisarna poslanke
SONJE RAMŠAK odprta vsak prvi ponedeljek v
mesecu, od 13. do 14.30 ure, v prostorih Upravne
enote, Krajevni urad Dobrna, nasproti Pošte Dobrna.

Folklorna skupina KUD Dobrna vabi v svoje vrste
nove plesalke in plesalce ter muzikante.Če imate
veselje do folklornih plesov ter ljudskih viž in ste
pripravljeni enkrat tedensko temu nameniti urico ali
dve, se nam pridružite. Trenutno so vaje ob nedeljah
ob 19. uri v prostorih kulturnega doma.
Pridite, veseli bomo vaše odločitve za ohranjanje
kulturne dediščine.
Lepo vabljeni!

Program izletov Planinskega društva Dobrna
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KOLEDAR PRIREDITEV

Koledar prireditev april-maj 2012
KRAJ

KONTAKT (odgovorna oseba)
ORGANIZATORJA

Telefon

Elektronska pošta

po zaselkih
občine

ZTŠK DOBRNA,
ga. Marija Švent

03 780-10-58

marija.svent@dobrna.si;
www.ztsk-dobrna.si

OH TA FEJSTBUUK ALI POLDI SE
31.3.2012 20.00
ŽENI (GLEDALIŠKA PREDSTAVA)

Kulturni dom
Dobrna

ZTŠK DOBRNA,
ga. Marija Švent

03 780-10-58

marija.svent@dobrna.si;
www.ztsk-dobrna.si

BREZPLAČNO PREDAVANJE:
VEDENJSKE IN PSIHIČNE
SPREMEMBE OSEB Z DEMENCO

12.4.2012 17.00

Kulturni dom
Dobrna

Spominčica Šentjur

040 301-357

www.spomincica-sentjur.si

CVETLIČNI SEJEM

22.4.2012 8.00-12.00

ploščad ob
občini

Turistično društvo Dobrna,
g. Gorazd Špegel

041 355-814

gorazd.spegel@gmail.com

KRESOVANJE Z ANSAMBLOM
ODPEV

30.4.2012 20.00

Piknik prostor pri ZTŠK Dobrna v sodelovanju s
Marovšek
kmetijo Marovšek

03 780-10-58

marija.svent@dobrna.si;
www.ztsk-dobrna.si

PRVOMAJSKA BUDNICA PO
ZASELKIH

1.5.2012

5.00

zaselki po občini Godba Dobrna,
Dobrna
g. Vinko Edvard Flis

041 252-373

/

50. TEKMA LEDIK-OŽENJENI

5.5.2012

15.00

nogometno
igrišče

NOGOMETNO DRUŠTVO
DOBRNA, g. Andrej Božnik

(041) 794-306

andrej.boznik@gmail.com

SREČANJE PEVSKIH ZBOROV

5.5.2012

19.00

Kulturni dom
Dobrna

KUD DOBRNA,
ga. Mateja Golčer

040 414-965

mateja.golcer@gmail.com

DAN ODPRTIH VRAT CUDV: VDC
16.5.2012 10.00
VOJNIK; DNEVNI CENTER CELJE

VDC Vojnik,
DNEVNI CENTER
Celje

CUV ga. Bojana Lipičnik,
VDC ga. Brigita Kuder

03 780 1018
03 780 1025

bojana.lipicnik@gmail.com

DAN ODPRTIH VRAT CUDV za
zunanje obiskovalce

17.5.2012 10.00

Dobrna

CUV ga. Bojana Lipičnk

780-10-18

bojana.lipicnik@gmail.com

DAN ODPRTIH VRAT CUDV
za OŠ in družinske člane
zaposlenih

18.5.2012 10.00

Dobrna

CUV ga. Bojana Lipičnik

780-10-18

bojana.lipicnik@gmail.com

VETER V LASEH

ura bo
igrišča za Oš
19.5.2012 objavljena
Dobrno
naknadno

Mladinski klub Dobrna,
g. Aljaž Čerenak

(031) 542-058 cerenak.aljaz@gmail.com

BREZPLAČNO PREDAVANJE:
VKLJUČITEV OSEB Z DEMENCO
V AKTIVNO DRUŽBO

24.5.2012 17.00

Kulturni dom
Dobrna

Spominčica Šentjur

040 301-357

Zdraviliški park

TERME DOBRNA v sodelovanju
z ZTŠK in Občino Dobrna,
03 780-80-00
g. Predrag Canjko

IME PRIREDITVE

DATUM

URA

OČISTIMO SLOVENIJO
(VSESLOVENSKA ČISTILNA
AKCIJA)

24.3.2012 9.00

POZDRAV POLETJU (KULTURNA
PRIREDITEV S POMLADNIM
27.5.2012 14.00
SEJMOM)

www.spomincica-sentjur.si

predrag.canjko@terme-dobrna.si

Organizatorji si pridržujejo pravico do spremembe njihovega programa prireditev.
št. 53 / 2012
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VABILA

Javni zavod za turizem, š port in kulturo Dobrna
v sodelovanju z Obč ino Dobrna in
kmetijo Marovš ek
VABI NA

KRESOVANJE Z ANSAMBLOM ODPEV,
ki bo v ponedeljek,
30. aprila 2012,
ob 19.30 uri;

na piknik prostoru pri Marovšek
(Brdce nad Dobrno 2 a).
Prisrčno vabljeni!

ZA HRANO IN PIJAČO BO POSRKBLJENO!

ZTŠK Dobrna v sodelovanju z Občino Dobrna in Teatrom Harlekin
vabi na komično gledališko predstavo:

Monokomedija govori o najstniku, ki se prebija skozi mučen srednješolski dan, poln internetnih
ljubezenskih težav in ob tem išče rešitve, kako končati mučno najstniško življenje. Ob tem mu prav
vsaka stvar, ki se je loti, spodleti, socialna omrežja pa so v monokomediji avtorja in igralca Mathiasa
Štefančiča, prikazana kot past mladim tretjega tisočletja.
Predstava je poučna ter hkrati zabavna in 50 minut smeha je zagotovljenih. Vaša neizogibna naloga
pa je ogled predstave, ki
bo v soboto, 31.3. ob 20. uri v Kulturnem domu Dobrna.
Vstopnina: 5 € (odrasli), 3 € (otroci).
Prodaja vstopnic: Kiosk Vida Dobrna in pol ure pred predstavo.
Informacije: marija.svent@dobrna.si; (041) 851‐523
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Dobro počutje in življenjska energija ne prideta sama
od sebe, ampak je zanju treba kaj storiti. Za začetek so
tu številni izdelki, ki ste jih do zdaj poznali pod imenom
Zdravo življenje, zdaj pa imajo novo podobo in novo ime:
Active Life. Vsak izdelek v družini Active Life ustreza
najmanj enemu kriteriju zdrave prehrane: ima veliko
prehranskih vlaknin, nizko vsebnost maščob, zlasti
nasičenih maščobnih kislin in holesterola, sladkorja ali
soli oziroma zmanjšano energijsko vrednost. Pri izboru
prehranskih izdelkov za zdravo in uravnoteženo prehrano
sodelujemo z Zavodom za zdravstveno varstvo Kranj.

Poslovni sistem Mercator d.d., Dunajska c. 107, 1000 Ljubljana

podobi

oglasi
Zdrava
izbira!

Poslovna enota Velenje:
Črnova 33, 3320 Velenje,
fon: 03 897 61 05, FAX: 03 5870 335
http://www.am-miklavc.com/, miklavc@gmail.com
- tehnični pregledi
- registracija in odjava vozil iz prometa, izdaja registrskih in preizkusnih tablic, prometnih dovoljenj
- sklepanje zavarovanj Avtomobilske odgovornosti za vse zavarovalnice
- prevzemno mesto za razgradnjo vozil.
»Homologacija uvoženih in predelanih vozil«
Smo pooblaščena strokovna organizacija za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti vozil.
Identifikacija in ocena tehničnega stanja vozila (homologacija uvoženih vozil) za vozila:
M1-osebna vozila
N1-tovorna vozila do 3.5t
L-Motorna kolesa
T-traktorji do 40 km/h
Posamične odobritve predelanih vozil (homologacija predelanih vozil alu. platišča, zatemnjena stekla, spojlerji, vlečne naprave…)
za vozila: M1-osebna vozila
N1-tovorna vozila do 3.5t
Pridobitev statusa starodobnega vozila za kategorije M1, N1 in L ter s tem popusta pri cestnini !!!
Prijazno, hitro in strokovno.
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OGLASI

VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH
VOZIL, Silvester Drev s.p.
Nova Cerkev 59
3203 Nova Cerkev
-avtoservis

T.: 03 5 773 992

-avtoelektrika

M.: 051 322 325

-avtokozmetika
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servis.drev@gmail.com

Utrinki prireditve Lepo je biti mama
Foto: g. Anton Hrovat
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Pokop pusta
Foto: g. Stanislav Pečnik
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Gradnja vrtca
Foto: g. Stanislav Pečnik, arhiv Občine Dobrna

