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SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI

Kako lepo je delati in ustvarjati v družbi, kjer življenje teče po 
predvidljivih in za vse enakih pravilih,  kjer je pravica do dela 
temeljna pravica in so vrednote nad »ideali« kapitala, kjer drža-
vljanke in državljani vedo, kaj lahko pričakujejo od svojih politi-
kov …, smo že skoraj pozabili. 
Vse to in še marsikaj pogrešamo v teh časih. Za dano besedo, za 
vrednote, za blaginjo naroda, za domovino je najmanj mar tistim, 
ki smo jim ljudje zaupali upravljanje te države. Največ se ukvar-
jajo sami s seboj, s svojimi strankami in diskreditacijo političnih 
tekmecev, medtem ko so vrednote, morala, domovina, gospo-
darstvo, uspešna država in blaginja ljudi drugotnega pomena 
- drugorazredne teme. Razlika med državnikom in politikom je 
ravno v tem, da dober politik-državnik drži dano besedo, na prvo 
mesto postavlja domovino, blaginjo naroda, vrednote, itd …  
Vsak državljan, ki pošteno živi in dela, je danes upravičeno zgro-
žen, ko spremlja TV poročila: nekdo  je pravnomočno obsojen za 
kaznivo dejanje korupcije, hkrati pa  povedo še, da je kazen za to 
kaznivo dejanje že poravnal,  obremenjuje pa ga poročilo KPK, 
vendar ostaja na zelo pomembnem političnem mestu in funkci-
jah z javnimi pooblastili te države, vse se vrti okoli njega in nje-
gove stranke in  to velik del slovenske politične elite podpira. Ko 
narod na ulicah zahteva predčasne volitve in očiščenje sloven-
skega političnega prostora, postavljamo novo vlado s povsem 
enakimi bremeni, kot je bila predhodna. Težko je razumeti takšno 
držo predstavnikov ljudstva in še težje našo pravno državo. Po-
stavlja se vprašanje, zakaj je tako. Ali so se naši poslanci v dobrem 
letu res tako spremenili, saj nam jih v državni zbor niso izvolili 
Nemci ali drugi sosedje, ampak smo jih pred dobrim letom mi 
sami; takrat so bili »pravi«. So se tako spremenile vrednote druž-
be,  imamo morda prevelika ali nerealna pričakovanja? Smo mla-
da demokracija in predstavniki ljudstva še ne znajo postavljati 
interesov države pred strankarske in osebne, nimajo še razvite-
ga čuta odgovornosti, da se rešitve, ki so potrebne in nujne  za 
državo in narod,  morajo uskladiti. Prav za to so dobili mandat 
volivcev in prejemajo plačo poslanca. Ni opravičila za  taka raz-
hajanja in stanje v družbi, kot nam ga dnevno slikajo mediji in ga 
občutimo državljani.  Slovenski narod je priden, pošten, delaven 
in si ne zasluži takšne obravnave … 
Ni mogoče predvideti, kaj vse nas še čaka ob tako nepredvidlji-
vi politični in posledično tudi gospodarski situaciji doma ter ob 
napovedih slabe gospodarske rasti Evrope, a svet se vrti in ver-

jamem, da prihaja nova pomlad tudi za ta slovenski narod.  Za-
gotovo pa nas čaka zelo kmalu tista prava, lepa, sončna, zelena 
pomlad, ko se narava prebuja in začenja obdobje ponovnega 
oživljanja in rasti. Narava vedno ohrani za rast in prihodnost od 
starega le zdravo jedro, medtem ko vse ostalo s časom odide, da 
daje prostor  za rast in energijo novemu, mlademu. Tako eno-
stavno je to v naravi …, ki skozi svojo minljivost, ki je žal ali pa 
na srečo tudi naša, kar sama ponuja rešitve tudi za ljudi in nam 
pove, kaj je nujno za zdravo rast, za obstoj vrste -naroda,  za pri-
hodnost domovine in naših otrok … 
In kaj lahko ob vsem tem storimo državljanke in državljani? Verja-
mem, da Slovenci nismo tako kratkega spomina, da bomo ob na-
slednji priložnosti znali prav oceniti in poiskati razliko med politi-
ki in državniki, med tistimi, ki nas bodo nagovarjali na naslednjih 
volitvah v državni zbor, da bomo znali ohraniti od starega zgolj 
zdravo in dati možnost neobremenjenemu, novemu, ki nas bo 
vodilo k vrednotam, blaginji naroda , k  domovini usmerjenemu 
potencialu naše družbe. Upam, da čim prej.    
Odnosi, kot ji generira naša stvarnost, se odražajo v vsej družbi, 
tudi na lokalni ravni so možnosti vedno bolj omejene na lastne 
potenciale in zahtevajo realen okvir razmišljanja in delovanja.  V 
tem smislu v  Dobrni nadaljujemo z dosedanjo prakso delovanja 
občine; ohranjati dober servis občankam in občanom, ob tem 
pa vse razpoložljive lastne vire oplemenititi s projekti, ki bodo 
sofinancirani iz različnih razpisov države in predvsem iz Evropske 
unije. Le tako se lahko občina tudi v bodoče razvija in še kaj več 
lahko ostane za zadovoljevanje potreb naših krajanov. Ob tem 
se zavedamo dejstva, da enako kot v državi, v podjetju ali doma 
določajo obseg porabe predvsem lastni viri, da postaja »špara-
nje«  pravilo, da ne porabimo več kot imamo, vse bolj obveza pri 
našem delovanju na vseh področjih. 
Bili smo že  veseli, da smo v februarju uspešno zaključili javno 
naročilo za nadaljevanje gradnje Vrtca Dobrna in med sedmimi 
ponudniki izbrali najugodnejšega. Dela, na letos največji investi-
ciji v občini - Vrtcu Dobrna, smo nameravali zaključiti do sep-
tembra 2013, a se je na izbor najugodnejšega izvajalca pritožil  
neizbran ponudnik – tretji po vrstnem redu, tako da sedaj ča-
kamo na odločitev Revizijske komisije Republike Slovenije in od 
tega bo odvisno, ali bomo morali razpis ponoviti ali bomo lahko 
nadaljevali z aktivnostmi oddaje del najugodnejšemu ponudni-
ku. Vse to gradnjo vrtca tudi nekoliko zamika …  Ob navedenih 

beseda           župana
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nevšečnostih upamo, da  bo, kljub vsem težavam v državi, finan-
ciranje projekta potekalo po predvidevanjih: cca 2/3 lastni viri 
občine, deloma nepovratna sredstva iz Eko sklada RS in deloma 
nepovratna sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
Navedenemu sledi tudi letošnji proračun občine, ki ob investiciji 
vrtca zagotavlja delovanje občine in primerno servisiranje po-
treb občank in občanov. V duhu dosedanjega delovanja pripra-
vljamo tudi vse potrebno za projekte in pridobivanje sredstev za 
razvoj  občine v prihodnje. 
V začetku leta običajno potekajo občni zbori naših društev, kjer 
se članstvo seznani z opravljenim delom in načrti za naslednje 
obdobje. Vesel in ponosen sem, ko vidim koliko predanosti delu, 
pripravljenosti za skupne cilje in izvajanje nalog premorejo ob-
čani kljub slabim časom in vsemu, kar ti prinašajo, koliko dela in 
prostovoljnih ur je namenjeno temu, kar ljudi bogati, veseli in 
združuje. Spoštovani, vsem iskrene čestitke za opravljeno delo z 
željo, da vam vse to uspeva tudi v prihodnje.
Prireditve naših kulturnikov, še posebej ko so obogatene z otroki 
iz vrtca in šole, vedno pritegnejo pozornost gledalca. Tako je bilo 
tudi letos ob kulturnem prazniku in na valentinovem koncertu,  
kjer je ženska vokalna skupina nastopila pod novim imenom 
Ženski pevski zbor Korona. Spoštovane gospe, iskrene čestitke 
za pogum, veliko prijetnega druženja in uspešno petje vam že-
lim. Lep program vsako leto pripravi za materinski dan Folklorna 
skupina KUD Dobrna skupaj z ostalimi kulturniki, za nami je tudi 
tradicionalni 48. pokop pusta, itd. …  Ko se pogovarjam z našimi 
občani, predvsem starejši včasih potarnajo, kako so sami, kako 
so izključeni iz družbenega okolja. Verjamem in iz izkušenj vem, 
da so lahko tudi za starejše prireditve naših društev priložnost 
za prekinitev enoličnosti dneva, za druženje, za sprostitev duha 
in za lep večer.  Spoštovani vsi, ki imate možnost, pridite in še 
koga povabite ali pa samo opomnite na posamične prireditve. 
Veliko lahko v tem smislu za svoje člane postorite tudi društva z 
obveščanjem svojih članov ali morda tudi s prevozom tistih, ki te 
možnosti nimajo. Vsem, ki boste tako ravnali in komu polepšali 
kakšen dan, se iskreno zahvaljujem in vas vabim k temu pleme-
nitemu delu. Kaj je lepšega kot nekoga osrečiti, pa še tako malo 
stane …    
Zima nas je očarala, letos posebej pogosto, z debelo snežno 
odejo. Temu primerno je bilo treba izvajati tudi zimsko službo 
na občinskih cestah in drugih javnih površinah. V tem času ste se 
občani obračali tudi na občino; nekateri ste izpostavljali peskanje 
in soljenje cest ob nepravem času,  nekaj kritik na izvajalce zim-
ske službe ste podali v smislu, da plužimo tudi takrat, ko ni treba 
in tako zapravljamo, nekateri ste se pritoževali, da ob oranju cest 
sneg nasipavamo na vaše uvoze.  Iskreno vesel sem bil gospe, 
ki se vsak dan vozi v službo precej daleč iz okolja, kjer običajno 
zapade veliko snega. Povedala je, da je 15 cm snega na cesti  ne 
moti, da ga je pa 30 cm res preveč …  Skupaj z izvajalci del smo 

se trudili, da bi vas letošnji sneg čim manj motil in večinoma ste 
razumeli, da je bilo letos res veliko snežnih padavin, da ga nekam 
pač moramo potisniti, če hočemo ceste narediti prevozne in ste 
z veseljem počistili svoje uvoze, itd.. Veliko snega pomeni tudi 
več stroškov za zimsko službo in letos bodo ti, glede na pogo-
stost sneženja, precej  večji od prejšnjih let. Prav zaradi tega je 
razumevanje za posamične neprijetnosti in razumno izvajanje 
zimske službe nujno.
Skladno z zahtevami inšpekcijskih služb in uredbe o ravnanju z 
odpadki, da na odlagališče ni več dopustno dovažati ne ločeno 
zbranih odpadkov, ter dejstva, da po uredbi Dobrni ne pripada 
zbirni center (eden izmed kriterijev je tudi število prebivalcev ve-
čje od 3000, Dobrna jih ima trenutno 2100), izvajalec JGS ravna-
nja z odpadki, Simbio, d.o.o. ne sme več sprejemati ne ločenih 
odpadkov, zato tudi v Dobrni z marcem 2013 ne bo več mogoče 
odlagati tako zbranih odpadkov na lokaciji Novi grad. Bo pa na-
šim občankam in občanom dana možnost odlaganja odpadkov, 
ki jih ni mogoče oddati v zabojnike, v zbirnih centrih v Vojniku 
in v Bukovžlaku v Celju, enako kot je to urejeno za občine Celje, 
Vojnik, Štore in Dobrno. V teh dneh ste od izvajalca JGS Simbio, 
d.o.o. prejeli tudi pošto, kjer lahko naročite odvoz odpadkov. Od-
voz 1 m3 odpadkov na leto je že zajet v ceni, ki jo po položnici 
plačujete za ravnanje z odpadki, štirikrat na leto pa lahko občani 
tudi odpeljete in brezplačno odložite polne avto prikolice od-
padkov v zbirnem centru v Vojniku ali v Bukovžlaku. Podrobnejša 
navodila v tej zvezi so podana v tem glasilu, v dopisu izvajalca 
JGS ravnanja z odpadki,  Simbio, d.o.o. 
Spoštovani, naj vas ob tej priložnosti povabim na letošnjo čistilno 
akcijo, ki bo v soboto, 23. marca, s pričetkom ob 9. uri  v vseh na-
seljih  občine in s skupnim druženjem ob zaključku akcije in sicer 
ob 12. uri na Novem gradu. Ker letos ne bo kontejnerjev po za-
selkih, prosimo tiste, ki imate možnost, da se organizirate in pri-
peljete zbrane odpadke na zbirno odlagališče  Novi grad. Vsem, 
ki spoštujete naravo, iskrena hvala in verjamem, da bo udeležba  
v čim večjem številu. Več informacij dobite na ZTŠK Dobrna, pri 
ge. Mariji Švent, telefon 03 780-10-64 in 041 851-523,  ki tudi letos 
koordinira  akcijo.  
Spoštovane matere, žene in dekleta, iskrene čestitke za vaš pra-
znik, naj vam šopek travniškega cvetja, ob pozornosti  vam drage 
osebe, tudi skozi leto polepša kakšen dan.
Drage občanke in občani! 
Želim vam lepo pomlad, naj vas velikonočni prazniki bogatijo in 
še bolj povežejo v vsem dobrem. 
   

      
Župan Občine Dobrna,  

  Martin Brecl
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nega prijatelja, marca 1945. Tako čustveno je opisala pot na njun 
grob na jasi, ki je bil ob njenem prihodu  tako lepo »okrašen«  z  
gomilo rdeče-belih mušnic.
V Dobrno, ki ji je bila že od nekdaj všeč in kjer so si Kreuhovi 
v Lokovini leta 2009 zgradili novo hišo, se je preselila skupaj s 
sinom Milanom in snaho Marijo ter vnukinjo Matejo. 
Mama Marija se ne da, dobro skriva svoja leta, vesela je, da lah-
ko sama skrbi zase in pravi, da se mora v družini kar potruditi, 
da lahko v hiši ali okrog nje opravi kakšno delo. Tu se s sinom 
Milanom nekako ujameta, on metle preveč ne mara, mama pa 
izkoristi vsako priliko in če je nihče ne ovira - beri vidi, pomete 
okolico hiše in dvorišče … 
Spoštovana ga. Marija, še enkrat iskreno dobrodošli med nami in 
naj Vas veder duh in zdravje spremljata še mnoga leta.  

Župan Občine Dobrna,          

 Martin Brecl

5

90 let Marije Kreuh
Ko smo jo obiskali ob njenem 
jubileju, nas je presenetila s svo-
jo sproščenostjo in dobro voljo, 
kasneje v pogovoru pa še bolj 
s poznavanjem ljudi, razmer in 
časa, ki ga živimo. Pove, da vse 
prebere in spremlja, je prijetna 
sogovornica in suvereno izraža 
svoja mnenja. Praznično vzduš-
je so ji ob domačih in mnogih 
prijateljih iz Šentjurja, ki so jo v 
teh dneh obiskali, polepšali tudi 
sosedje, ko so ji pred hišo posta-
vili okrašeno jelko z napisom.
Pravi, da ima dobre sosede in da 
ji  veliko pomeni, ker so jo tako 
lepo sprejeli medse. 

Marija Kreuh se je rodila 5. februarja 1923 leta v Betovjah pri 
Šentjurju. Trije otroci so, z očetovo plačo in vsem kar sta z oče 
in mati v tistih časih  lahko pridelala na majhni kmetij, lepo pre-
življali svojo mladost. Spomin na rodni Šentjur in odraščanje, 
pravi ga. Marija,  je vedno lep in še živ. Marija se je izučila za  
šiviljo in v Topru delala kar 12 let, nato pa vse do upokojitve leta 
1980 v Kolodvorski v Celju.  Rada se spominja dela v Topru, kjer 
je vedno presegala norme, tudi do 50 %.  Zaradi tega je bila 
deležna priznanja predsednika Tita - 20-kratna udarnica. Kljub  
skromnosti, ki jo izžareva, ji priznanje godi in je nanj ponosna, 
saj pravi, da so včasih znali ceniti delavca, danes pa ni nič več 
tako, je kritična.  Spominja se, kako jo je mož hodil čakat pred 
tovarno … , spominja se vojnih časov, kako so jih povsod nad-
zirali Nemci, spominja se smrti svoje najboljše prijateljice in nje-
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Kako in zakaj smo lahko uspešni?
Uspeh je rezultat mnogih dejavnikov in kot vedno je najbolj po-
memben človeški. Da je človek lahko uspešen, mora biti ustvar-
jalen, da je lahko ustvarjalen pa  mora biti tudi inovativen.
Usmerjenost k napredku, razvoju in uspešnemu delu je želja 
vseh družbenih okolij, podjetij, ustanov in tudi mnogih posa-
meznikov. Vzpodbujanje teh k ustvarjalnemu in inovativnemu 
delovanju je v družbi vse bolj prisotno in cenjeno. Izven razi-

skovalnih ustanov, kot so univerze in drugi raziskovalni inštituti, 
se največ tega udejanja skozi dajanje dobrih predlogov in ino-
vativnih rešitev na delovnem področju vsakega posameznika 
v  posameznih ustanovah in podjetjih. Pogledali smo nekoliko 
okoli »sebe« in ugotovili, da imamo tudi v Dobrni precej ljudi, 
ki jih je delovna okolica prepoznala po ustvarjalnem in inova-
tivnem delu. 
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Inovator leta 2011 v Premogovniku Velenje in 
podjetju HTZ Velenje

V začetku leta 2010 so v okviru Premogovnika Velenje in HTZ 
Velenje pričeli z akcijo Inovator leta kot eno od motivacijskih 
orodij, z namenom spodbuditve kreativnosti pri vseh tistih, ki 
jim ni vseeno, kako se aktivnosti v procesu odvijajo. V akcijo so 
bili vključeni vsi koristni predlogi oziroma ideje, ki so prispeli do 
promotorjev inovacijske dejavnosti v posameznih področjih 
oziroma organizacijskih enotah. Skupaj je v akciji sodelovalo 27 
promotorjev in skoraj 100 inovatorjev (avtorjev in soavtorjev), 
prevzetih oziroma v akcijo vključenih je bilo 190 koristnih pre-
dlogov. 55 % oziroma 105 koristnih predlogov je bilo realizira-
nih, drugi pa so v različnih fazah realizacije.
Rezultate akcije so razglasili v torek, 15. februarja 2011, v Kultur-
nem domu v Šoštanju. V kategoriji Najboljši inovator leta so 
si mesta od prvega do petega razdelili: Simon Lampret, Boris 
Rednak, Valentin Skaza, Edi Verdnik in Rudolf Dvornik, ki so 
skupaj (večinoma samostojno, nekaj pa s soavtorji) prijavili 
53 koristnih predlogov. Zanimivo je tudi dejstvo, da vseh pet 
prvouvrščenih prihaja iz iste organizacijske enote – PC ESTO.
V kategoriji Najboljši promotor leta so si prva štiri mesta raz-
delili: Stanislav Dacar, Silvo Pečovnik, Gregor Železnik in Štefan 
Miheljak, ki so skupaj prevzeli 130 koristnih predlogov in jih 85 
tudi realizirali.
V kategoriji Najboljša skupina je prvo mesto zasedla organiza-
cijska enota, ki ima najboljšega promotorja za leto 2010 in tudi 
prvih pet mest med najboljšimi inovatorji za leto 2010 zasedajo 
zaposleni iz te organizacijske enote. Zaposleni v njej so v letu 
2010 naredili izjemen rezultat – indeks prevzetih KP je 2,1, in-
deks realiziranih koristnih predlogov pa 1,19 – za kar so si vsi 
zaposleni ob koncu prislužili posebno stimulacijo. Najboljša or-
ganizacijska enota v letu 2010 na področju inovacijske dejavno-
sti je PC ESTO iz HTZ Velenje.

Inovacijska dejavnost je v pretežni meri plod kreativnosti in 
ustvarjalnosti posameznikov in/ali skupin v neki družbi. V Sku-
pini Premogovnik Velenje si prizadevajo, da za svoje zaposlene 
ustvarjajo okolje, v katerem z veseljem delajo in imajo možnost 
biti ustvarjalni.

Povzeto s spletne strani Premogovnika Velenje

Inovator leta 2012 v Premogovniku Velenje in 
podjetju HTZ Velenje

V celotni Skupini Premogovnik Velenje se trudimo oblikovati 
ustvarjalno delovno okolje, v katerem zagotavljamo in še izbolj-
šujemo pogoje za kreativne posameznike. Želimo, da inovativ-
nost postane vsesplošen način življenja, ta način mišljenja pa 
morajo prevzeti vsi zaposleni. V torek, 12. februarja 2013, smo 
v Premogovniku Velenje zaključili akcijo Inovator leta 2012, ki 
sta jo tretjič zapored izvedla Premogovnik Velenje in njegovo 
povezano podjetje HTZ Velenje. 
V Kulturnem domu v Šoštanju smo podelili nagrade najboljšim 
inovatorjem, promotorjem inovacijske dejavnosti in najboljše-
mu področju oziroma organizacijski enoti. O izjemnem pome-
nu inovativnosti je spregovoril vabljeni gost Boštjan Gorjup, di-
rektor za področje gospodarjenja v podjetju BSH Hišni aparati, 
prejemnik Nagrade Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne 
gospodarske in podjetniške dosežke ter Mladi manager 2012: 
»Brez novosti na trgu ne moremo obstajati. Inovacije so ključni 
dejavnik uspeha in le tako si lahko odrežemo svoj kos poga-
če na trgu. Vsak zaposleni mora čutiti dolžnost, da v podjetju 
z idejami pripomore k boljšemu poslovanju.« Povedal je tudi, 
da v podjetju BSH Hišni aparati inovativnost spodbujajo z mno-
žičnostjo podajanja koristnih predlogov, s projektnim načinom 
dela, z inovacijskimi dnevi, strukturiranim vrednotenjem idej za 
produkte, z dodatnim nagrajevanjem avtorjev koristnih predlo-
gov, individualno oceno uspešnosti oz. letnega bonusa in z na-
gradami za prijavljene patente.«
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Vlaganja v razvoj ter spodbujanje inovativnosti pri zaposlenih 
sta močno vpleteni tudi v poslovno politiko podjetij Skupine 
Premogovnik Velenje. V letu 2008 smo izpeljali večjo nadgra-
dnjo obstoječega sistema inovacijske dejavnosti in s tem še iz-
boljšali pogoje za inovativne posameznike. Rezultati v zadnjih 
petih letih kažejo, da smo ubrali pravo pot. 
V akcijo Inovator leta so bili vključeni vsi koristni predlogi, ki 
so jih prevzeli promotorji na posameznih delovnih področjih. 
Skupaj je v akciji sodelovalo 22 promotorjev in 132 inovatorjev 
(avtorjev in soavtorjev), prevzetih oziroma v akcijo vključenih je 
bilo 207 koristnih predlogov. 132 koristnih predlogov je bilo re-
aliziranih, ostali pa so v različnih fazah realizacije. 
Vsi nagrajenci so prejeli ploščico iz ksilita, ki je star več kot dva 
milijona let in simbolizira vrednost našega dela in okolja, v ka-
terem živimo in je zraslo na premogu. V kategoriji Najboljši 
inovator leta so si mesta od prvega do tretjega razdelili: Da-

nijel Šibanc (1. mesto), Boštjan Gorjup (2. mesto) in Boštjan 
Krašovec (3. mesto). 
V kategoriji Najboljši promotor leta je razvrstitev naslednja: Fra-
njo Mazaj (1. mesto), Bojan Gajšek (2. mesto) in Roman Bračič (3. 
mesto).
Najboljša organizacijska enota na področju inovativnosti za leto 
2012 je služba Priprava dela iz Premogovnika Velenje. Anton 
Kotnik, vodja oddelka tehnološke priprave  elektronaprav, je v 
imenu najboljše organizacijske enote iz rok predsednika Uprave 
Premogovnika Velenje prejel prehodni pokal. 

Povzeto s spletne strani Premogovnika Velenje

Spoštovana inovatorja, občana Dobrne,
čestitke za dosežene rezultate in 

uspešno delo tudi v prihodnje! 

Intervju s farnim župnikom, g. Milanom Strmškom
Ob koncu julija je prišla za 
župnijo Dobrna vesela novi-
ca, da v mesecu avgustu pri-
haja nov duhovnik, g. Milan 
Strmšek, ki je pred tem svoje 
duhovniško poslanstvo opra-
vljal v župniji Dramlje. Sedaj 
je minilo že dobre pol leta 
njegovega delovanja pri nas 
in odločili smo se, da bi za 
naš občinski časopis Dobrčan 
z njim opravili kratek intervju. 
Seveda se je gospod Milan na 
našo prošnjo z veseljem od-
zval in v nadaljevanju si lahko 
preberete, kaj je v prijetnem 
pogovoru povedal na zasta-
vljena vprašanja.

1) Kakšni so vaši prvi vtisi delova-
nja v naši župniji?
Prvi vtisi so zelo lepi. Med kra-
jani se počutim dobro že zato, 
ker sem v božično-novole-
tnem času obiskal tako rekoč 
celotno župnijo, gledano po 

teritoriju, ne pa vseh hiš. Vsega 
skupaj sem obiskal skoraj 350 
družin. Tako sem se seznanil 
z ljudmi in moram reči,  da jih 
sedaj še toliko bolj cenim in 
spoštujem, saj sem videl, kje 
živijo;  mnogi v zelo težavnih 
območjih in se trudijo ter si 
prizadevajo za človeka vre-
dno življenje. Imajo tudi zelo 
urejene domačije in hiše, vse-
povsod, kamor sem vstopil, je 
bilo lepo in urejeno. Tako da so 
v tem oziru  vtisi lepi in mislim, 
da se bo dalo lepo sodelovati 
na vseh področjih. V tem času 
sem tudi že vzpostavil iskrene 
odnose z ljudmi in dejavniki, ki 
so odgovorni tako za župnijo 
kot tudi za občino ter tudi z 
različnimi društvi, ki delujejo v 
kraju. Tudi sam bi rad  v to so-
delovanje in sožitje vnesel del 
tega, kar se tiče mene osebno 
in hkrati kot duhovnika oziro-
ma dušnega pastirja.

Na tem mestu bi rad tudi po-
sebej poudaril, da imam zelo 
dobre cerkvene sodelavce od 
organista, pevskega zbora do 
članov Župnijskega pastoral-
nega sveta, članov Karitasa … 
Posebej bi rad omenil g. Fran-
ca Horjaka in go. Herto Rošer 
ter tudi oba ključarja g. Zagru-
ševcem Jožeta in g. Žužek Pa-

vlija. Slednji je tako rekoč moja 
desna roka in vedno pripra-
vljen pomagati. 
Vsi ti prej našteti in še mno-
gi drugi so pomemben člen 
pri soustvarjanju in delovanju 
župnije, brez katerih bi bilo 
nemogoče uspešno začeti in 
nadaljevati mojega življenja na 
Dobrni.

Župan Občine Dobrna,  

  Martin Brecl
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2) Omenili ste, da ste opravili 
novoletne obiske pri družinah. 
Čemu so ti obiski namenjeni?
Približno dve tretjini župnij v 
Sloveniji ohranja ta običaj, da 
duhovnik od božiča do svečni-
ce obiskuje ljudi. To je enkratna 
priložnost, da se lahko duhov-
nik z ljudmi sreča, obenem pa 
je to tudi posebna čast. Božič 
je namreč družinski praznik, ki 
povezuje družinske člane med 
seboj, ker se je tudi Jezus rodil 
v družini, v njej rastel, se razvi-
jal vse dokler ni začel svojega 
samostojnega delovanja. Zato 
se tudi duhovnik želi v tem 
času srečati z družinami, da ob 
jaslicah potem skupaj z druži-
no moli in jo nato tudi blago-
slovi. Obenem je to priložnost 
za iskren pogovor. Kajti če se 
že duhovniki srečujemo z lju-
dmi na takšen način, je prav, da 
si želimo dobro, želimo si tudi 
zdravja, sreče, božjega blago-
slova, medsebojnega razume-
vanja, upanja in tudi lepega 
sodelovanja. 

3) Kako navezujete stike z občani 
Dobrne?
Kar se mene osebno tiče mislim, 
da nimam problemov, ker koli-
kor me sedaj že krajani in farani 
poznajo, vidijo, da sem komuni-
kativen, družaben in sem rad v 
družbi, da se družbe ne bojim 
ampak iščem stik z ljudmi. Rad 
tudi pojem, saj tudi pesem dvi-
ga našega duha in pravijo, da 
kdor poje, ne misli slabo in pri 
petju ima človek ob sebi veliko 
somišljenikov in ko se skupaj za-
poje, je še vse toliko lepše. Tako 
se počutim zelo lepo in mislim, 
da bo tako tudi v bodoče.

4) Kako vas je vaša duhovniška 
pot pripeljala na Dobrno?
Ja, škof me je po 14 letih de-
lovanja v župniji Dramlje pro-
sil, če bi prevzel sedaj župnijo 
Dobrna. Seveda sem to z vese-
ljem sprejel in nisem nič okle-
val, če bi šel. Namreč če je taka 
škofova želja, potem je tako 
prav. Tako lahko duhovnik še 
v kakšni drugi župniji kaj kori-
stnega in pametnega postori. 
Nimam gospodinje, prišel sem 
sam. Morda je to prednost za 
duhovnike, ker nismo vezani 
na lastno družino in otroke, 
saj bi imelo potem družinsko 
življenje  pri selitvah in preži-
vetju toliko več obveznosti in 
morda tudi problemov. 
Tako pa prideš na župnijo sam 
in tudi po določenih letih de-
lovanja odideš sam.  Kar si 
zapustil, si zapustil, tako v do-
brem smislu, lahko pa tudi kaj 
v slabem. Tudi duhovniki smo 
samo ljudje, ki zavestno ne 
delamo slabega, če pa se zgo-
di vmes kaj slabega, pa tudi 
vemo, da motiti se je človeško 
in smo se pripravljeni opraviči-
ti.

5) Kakšni so vaši spomini na mla-
dost? Kje in kako ste jo preživeli? 
Kdaj ste se rodili? Kje ste obisko-
vali osnovno šolo?
Rodil sem se leta 1955 v šest-
-članski družini v Špitaliču pri 
Slovenskih Konjicah – to je 
južna stran Konjiške gore. Živel 
sem skupaj z mamo, očetom in 
še  z dvema bratoma ter sestro. 
Izhajam iz delavsko-kmečke 
družine. Oče je bil delavec, naj-
prej cestar, nato je bil zaposlen 
v kamnolomu, nazadnje, pred 

upokojitvijo, pa skupinovodja. 
Mama pa je bila gospodinja 
in otroci smo odraščali doma. 
Šolo sem do četrtega razre-
da obiskoval v rojstnem kraju, 
nato pa nadaljeval v Sloven-
skih Konjicah. 

6) Kje ste potem nadaljevali šo-
lanje?
Po končani osnovni šoli, pri 16 
letih, me je pot zanesla v Lju-
bljano, kjer sem bil dve leti go-
jenec pri kapucinih v Štepanji 
vasi in sem obiskoval gimnazi-
jo v Mostah. Pri 17 letih pa sem 
spoznal, da nisem rojen za ka-
pucina in za ta red, nekako se 
nisem čutil poklicanega za ži-
vljenje v samostanu; redovniki 
namreč živijo v skupnosti. Zato 
sem po treznem premisleku 
zaprosil za vstop v Slomškovo 
malo semenišče v Mariboru in 
tu nadaljeval šolanje v tretjem 
in četrtem letniku gimnazije. 
Leta 1975 sem maturiral in zo-
pet po treznem in iskrenem 
premisleku sem se odločil za 
duhovniški poklic – duhovni-
ško poslanstvo. Zato sem  mo-
ral nazaj v Ljubljano še za tri 
leta, vmes pa sem tudi odslužil 

15 mesecev trajajoč vojaški rok 
v Strumici v Makedoniji. Potem 
sem nadaljeval s študijem v 
Mariboru in leta 1982 sem bil 
skupaj z ostalimi kolegi posve-
čen v duhovnika. 

7) Kakšna pa je bila potem vaša 
duhovniška pot?
Moje prvo kaplansko mesto je 
bilo v Vojniku, kjer sem preživel 
štiri leta, nato pa sem bil dve 
leti še kaplan v Slovenski Bi-
strici. Leta 1988 pa sem postal 
samostojni župnik v Zasavju na 
dveh župnijah, in sicer Loka pri 
Zidanem Mostu in Zidani Most 
- Marija Širje, kjer sem deloval 
10 let.  Nato sem zaprosil ško-
fa za premestitev in nadaljnjih 
14 let  sem bil župnik v župniji 
Dramlje. Lanskega julija pa me 
je škof prosil, če bi z vašim prej-
šnjim župnikom naredila za-
menjavi župnij.  S tem sem se 
strinjal in sem tudi z veseljem 
19. avgusta lani začel službo v 
vaši župniji na Dobrni.

8) V zelo kratkem obdobju delo-
vanja pri nas so že vidni prvi re-
zultati vašega dela. Kakšne cilje 
ste si torej še zadali?

Pri delu v župnijskem uradu 
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Prva naloga duhovnika je, 
da oznanja božjo besedo, da 
opravlja sveto evharistijo, da 
ljudi pripravlja na svete zakra-
mente, da se čim bolj dejavne-
je vključuje v delu župnije in 
cerkve. Druga naloga je pa, da 
je duhovnik dober gospodar. 
Namreč tudi če bi duhovnik 
blestel na pastoralnem po-
dročju, pa bi se  stavbe začele 
podirati in bi ljudje videli za-
nemarjene objekte, bi duhov-
nika kmalu začeli soditi zara-
di zunanjega videza župnije. 
Sploh pa je to še bolj očitno 
v turističnem kraju, kjer se lju-
dje dnevno sprehajajo mimo 
župnijskih objektov, in slaba 
slika  bi šla hitro v svet. Tako pa 
ljudje odhajajo z dobrimi vtisi. 
Vsak duhovnik se zaveda tega 
in tudi po svojih močeh animi-
ra in prosi svoje farane in ob-
čane, da priskočijo na pomoč, 
da uredi tisto, kar je trenutno 
najpomembnejše v smislu 
vzdrževanja objektov. 
Lahko rečem, da je Dobrna 
na zavidljivi višini, saj so se vsi 
moji predhodniki zelo trudi-
li ohranjati sakralne objekte. 
Tudi sam sem z darovi, ki so jih 

farani v tem času darovali in se 
zavedam, da niso moji, dobro 
gospodaril. Najprej smo uredili 
menjavo termostatskih venti-
lov na centralnem ogrevanju 
in smo s tem že veliko prihra-
nili pri ogrevanju. Vzpostavil 
sem tudi maševanje v podru-
žnični cerkvi pri Sv. Miklavžu v 
Vrbi, in sicer vsako tretjo nede-
ljo v mesecu. To se mi zdi zelo 
pomembno, saj s tem ljudje, 
ki tam živijo, dobijo občutek, 
da so soodgovorni za svojo 
podružnično cerkev in še bolj 
pomagajo, ker se zavedajo, da 
je to njihov verski objekt. Tako 
je bilo takrat tudi urejeno avto-
matizirano zvonjenje, hkrati pa 
je bilo urejeno tudi bitje ure. 
Ljudje so bili nad tem navduše-
ni in oboje že od Miklavževega 
dalje uspešno deluje. V župnij-
skem zvoniku smo tudi poe-
nostavili zvonjenje in bitje ure 
in uredili daljinsko upravljanje 
zvonjenja, kar zelo prav pride 
pri pogrebih.
Ob novoletnem obisku fara-
nov, o katerem sem že govoril, 
so farani prispevali kar lepo 
vsoto denarja. S temi sredstvi 
je  bil  do sedaj položen topel 

pod v večnamenski dvorani, 
bilo pa je tudi nabavljenih 140 
tapeciranih stolov za spremlja-
nje različnih prireditev, ki se 
bodo odvijale v tej dvorani. 
Manjkajo nam samo še zavese 
in oder. Tako upam, da bo dvo-
rana pripravljena na blagoslov 
že kmalu po veliki noči. 
Pomembno pa je tudi tekoče 
poslovanje župnije, kar pome-
ni, da so vsi računi sproti redno 
poravnani, prav tako so porav-
nane vse obveznosti do drža-
ve in obveznosti do škofije, saj 
tudi cerkvene ustanove mora 
župnija na nek način vzdrže-
vati.

9) Kaj vas pa še sicer veseli poleg 
duhovništva? Kje radi preživljate 
prosti čas?
Imam tri hobije. Ko sem pode-
doval hišo svojih staršev, sem 
podedoval tudi vinograd, ki 
ga z veliko ljubeznijo negujem, 
vzdržujem in tudi pridelujem 
dobro vinsko kapljico. Že šest 
let se ukvarjam tudi  čebelar-
stvom. Sem  čebelar amater, 
včlanjen v Čebelarsko zvezo 
Slovenije in pridelujem med, 
ki pa je v območju, kjer imam 

čebelnjak, izredno kvaliteten.  
Trenutno imam 10 čebeljih 
družin, imam pa prostor še za 
dodatne štiri. Nameravam pa  
tudi kakšno čebeljo družino 
preseliti na Dobrno, ker je tu-
kaj izredno veliko medovitih 
rastlin. Ja, kot tretji hobi bi pa 
omenil mojo psičko Gilko, či-
stokrvno nemško ovčarko, ki 
me spremlja že peto leto in 
oddaja izredno pozitivno ener-
gijo tako meni kot tudi vsem 
ljudem, ki se z njo srečujejo. Ni 
napadalna, se pa oglasi, kadar 
je potrebno, ko čuti nevarnost.
Kljub natrpanem urniku  še 
vseeno najdem kaj prostega 
časa. Redno tudi skrbim za 
zdravje in za svojo dušo. Enkrat 
tedensko grem v  tukajšnje 
zdravilišče, kjer si naberem no-
vih psihičnih in fizičnih moči.

10) Pred nami so velikonočni 
prazniki. Kakšno je vaše veliko-
nočno sporočilo?
Če je božič praznik družine, ve-
selja, radosti in sreče, je velika 
noč v tem oziru nekoliko dru-
gačen praznik, ker nam prinaša 
novo upanje za življenje. Na-
mreč Kristus je živel, delal, za 

V na novo urejeni večnamenski dvorani 

Pri opravljanju svete evharistije 
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nas trpel, umrl in s tem vsem 
nam pokazal, da se da preko 
trpljenja in preizkušenj iti na-
prej in to v slavo vstajenja in 
večnega življenja. 
Kakor pravi lepa slovenska 
pesem »Preko kalvarije gre 
naša pot k tebi, o Gospod, 
in tvoj vstajenja dan je poro-
štvo nam«. Da bi se tega čim 
bolj zavedali vsi, tako verni 

kakor tudi neverni! 
Jezus je za vse živel, za vse 
trpel in za vse umrl in od mr-
tvih vstal. Da bi v tem našli 
upanje vsi, ki kadarkoli doži-
vljajo kakršnekoli življenjske 
preizkušnje in stiske, da bi 
spoznali,  kako je vredno zau-
pati Jezusu in mu tudi slediti.

11) Lahko prosim za konec nave-

dete še vaše kontaktne podatke 
oziroma podatke župnije?
Nekaj osnovnih informacij lah-
ko dobite že na naši spletni 
strani: http://zupnija-dobrna.
si/, ki jo je naredil Klemen Žu-
žek. 
Sicer pa sem dosegljiv tudi 
preko elektronske pošte na 
naslovu: milan.strmsek@rkc.si in 
na telefonskih številkah: (041) 

772-138 in (03) 781-80-72.
Gospodu župniku se zahva-
ljujemo za njegov čas, ki ga 
je namenil za odgovarjanje 
na naša vprašanja in mu že-
limo uspešno opravljanje 
njegovega poslanstva in do-
brega počutja na Dobrni tudi 
v bodoče. 

ZTŠK Dobrna,

Marija Švent

Proračun za leto 2013
Občinski svet je na 18. redni seji dne 27.2.2013 sprejel 
Proračun Občine Dobrna za leto 2013. Osnutek proračuna je 
bil obravnavan na seji v decembru 2012, predhodno pa so ga 
obravnavali posamezni odbori. V obdobju 1.1. – 28.2.2013 je 
Občina Dobrna financirala izdatke po začasnem financiranju 
(zaradi razpisov v teku smo preložili sprejemanje proračuna v  
leto 2013).
S sprejetjem Zakona o uravnoteženju javnih financ so se znižali 
prihodki iz naslova primarne porabe, ki so glavni vir financiranja 
tekoče porabe. Tako se je prihodek iz naslova dohodnine in fi-
nančne izravnave zmanjšal za cca 40.000 EUR.
V Proračunu Občine Dobrna se za leto 2013 planirajo prihodki 
v višini 3.045.660 EUR. Za pokrivanje tekočih obveznosti je tako 

namenjenih 52 % vseh prihodkov, ostalo je namenjeno za po-
krivanje investicijskih vlaganj.
Odhodki so v proračunu planirani v višini 3.540.602 EUR. Za po-
krivanje investicij je namenjeno 48 % vseh odhodkov. Največja 
investicija, ki je planirana v letošnjem proračunu  je dokončanje 
Vrtca Dobrna.
Od ostalih odhodkov se med največje uvrščajo odhodki za 
transferje (oskrbnine v vrtcih,  prevozi otrok, oskrbnine v domo-
vih za ostarele,..) saj predstavljajo kar 51 % vseh tekočih odhod-
kov in transferjev.
V proračunu za leto 2013 je predvidena tudi zadolžitev v višini 
624.942 EUR za dokončanje Vrtca Dobrna, odplačilo preteklih 
najetih kreditov pa je planirano v višini 130.000 EUR.

Milena Krušič

Odlok o javnih cestah
Na 18. redni seji Občinskega sveta Občine Dobrna, ki je bila dne 
27.02.2013, je bil  sprejet nov Odlok o občinskih cestah v Občini 
Dobrna. Predlog novega Odloka o občinskih cestah v Občini 
Dobrna, ki je pripravljen na podlagi veljavne zakonodaje,  vse-
buje določbe, ki se tičejo neposredno občinskih cest. Predlog 
novega Odloka o občinskih cestah v Občini Dobrna vsebuje 
tiste določbe, ki posebej v zakonu niso opredeljene, so pa po-
membne za ureditev cest v občini. Globe, ki so zapisane v pre-
dlogu Odloka o občinskih cestah v Občini Dobrna, so določene 
in povzete po Zakonu o cestah (ZCes-1). 
Posebej pa še občane opozarjamo na določilo 30. člena nave-
denega odloka, ki opredeljuje obveznosti sosedov ob občinski 

cesti, in sicer med drugim je navedeno, da morajo lastniki ne-
premičnin ob občinski cesti imeti na strehah objektov, s katerih 
se lahko na občinsko cesto vsuje sneg, pritrjene snegolove. La-
stniki morajo z objektov ob občinski cesti tudi odstraniti ledene 
sveče pravočasno in tako, da ne ogrozijo varnosti udeležencev 
v prometu.
Občane  opozarjamo, da  na strehe objektov ob cestah na-
mestijo snegobrane najkasneje do naslednje zimske sezo-
ne 2013/2014, ker bodo prav na teh področij še poostreni 
inšpekcijski postopki s strani pristojne cestno – komunal-
ne inšpekcije.

Pripravila

Mateja Smrečnik
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GLASILO OBČINE DOBRNA

 

Občina	Dobrna	v	sodelovanju	z	ZTŠK	Dobrna	
	vabi,	da	se	udeležite		

 
ČISTILNE AKCIJE PO 

ZASELKIH, 
	

ki	bo	v	soboto,	23.	marca	2013,	ob	9.	uri.	
	

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	Mizarstvu	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	ge.	Mariji	Švent	na	telefonsko	številko	(03)	780‐10‐64	oziroma	

(041)	851‐523	zaradi	planiranja	malice	za	udeležence.	
	

Prijazno	vabljeni!	
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kmetijstvo

Postopek za uveljavitev škode od divjadi
Oškodovanec mora škodo na kmetijskih ali gozdnih kulturah 
pisno prijaviti pooblaščencu upravljavca v treh dneh od takrat, 
ko jo je opazil. Prijavo škode pošljite na naslov: Lovska družina 
Dobrna, Klanc 59, 3204 Dobrna.
Če se oškodovanec in pooblaščeni cenilec v osmih dneh po 
pisni prijavi škode ne sporazumeta o višini odškodnine, jo mora 
oškodovanec pisno prijaviti komisiji lovsko upravljavskega ob-
močja (LUO). Ta komisija si mora škodo ogledati najpozneje v 15 
dneh po prijavi. Na podlagi ocene škode skušata oškodovanec 
in pooblaščenec upravljavca lovišča skleniti sporazum o plačilu 
višine odškodnine. Če sporazum ni mogoč, oškodovanec lahko 
s tožbo zahteva, da o višini odškodnine odloči sodišče.
Podoben postopek velja tudi pri uveljavljanju odškodnine za 
škodo od zavarovanih prostoživečih sesalcev in ptic, le da oško-
dovanec prijavi škodo pooblaščencu ministra, pristojnega za 
divjad in lovstvo.

KAKŠEN JE POSTOPEK OCENITVE ŠKODE OD DIVJADI
Pooblaščeni cenilec po pisni prijavi škode določi čas ogleda po-
škodovane kulture, ki mora biti v roku osem dni po pisni prijavi. 
Škodo oceni na mestu samem, obvezno skupaj z oškodovan-

cem. Pri oceni škode cenilec o svojih presojah in ugotovitvah o 
višini škode oškodovanca obvešča sproti in se za vsako ugoto-
vitev skuša z njim sproti sporazumeti. Pri tem mu tudi pojasni 
razloge, na čem temeljijo njegove odločitve.
Cenilec nastalo škodo od divjadi oceni po določenem vrstnem 
redu. Tako najprej presodi in ugotovi, ali je škodo dejansko pov-
zročila divjad in katera vrsta jo je povzročila, nato oceni ali izme-
ri obseg škode, na izmerjenem obsegu škode pa oceni še od-
stotek poškodbe in pričakovani hektarski pridelek poškodovane 
kulture. Vse omenjene ocene je treba vpisati v zapisnik o oceni, 
ki naj ga oškodovanec podpiše na mestu samem, seveda le v 
primeru če se strinja z oceno. Po podpisu zapisnika je postopek 
cenitve končan, oškodovanec pa naj prejme en izvod zapisnika. 
Cenilec doma na podlagi zapisnika izračuna višino škode in vre-
dnost uničenega pridelka, oškodovancu pa izplača odškodnino 
po pošti.
Cena za uničen pridelek je tržna odkupna cena iz prejšnjega leta 
za ocenjeno kulturo.

 Lovska družina Dobrna,

predsednik: Jožef Klinc

LOVSKA DRUŽINA DOBRNA 

Vsem lastnikom in upravljavcem zemljišč na področju LD Dobrna

Ukrepi kmetijske politike v letu 2013
• Redni rok kampanje za oddajo zbirnih vlog bo letos potekal 

od 26. februarja 2013 do 6. maja 2013.
• Predtiska, kot ste ga bili vajeni prejeti vsako leto pred kam-

panjo, tudi v letu 2013 ne bo. Zato pozivamo vse vlagatelje, 
imejte v mislih, da je v zgoraj navedenem roku potrebno od-
dati zbirno vlogo.

• 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 po-
močjo kmetijskih svetovalcev. GERK-e je potrebno na vaši 
upravni enoti urediti v skladu z dejanskim stanjem v naravi 
vsaj en dan pred oddajo zbirne vloge. 

- Na upravni enoti vnesite morebitne spremembe podatkov, 
vpisanih v Register kmetijskih gospodarstev (vpis spremem-

be nosilca, naslova, članov kmetijskega gospodarstva …), ali 
če je prišlo do sprememb pri trajnih nasadih (krčitve, novi 
nasadi, spremembe lokacije trajnega nasada, površina nama-
kalnega 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 se-
lekcijskih službah na KGZ.

Kmetijski svetovalci bomo tudi v letu 2013 nudili pomoč pri iz-
polnjevanju zbirnih vlog in drugih zahtevkov ter organizirali in 
izvedli elektronsko izpolnjevanje vlog. 
Tudi letos bo pomoč vlagateljem potekala po sistemu na-
ročanja. 
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KMETIJSTVO

Na naročeni termin za pomoč pri izpolnjevanju zbirne 
vloge pri kmetijskih svetovalcih vas prosimo, da prine-
sete naslednje dokumente: 
• zbirno vlogo in ostale zahtevke za leto 2013,
• v primeru da pride namesto nosilca pooblaščenec, mora le-ta prinesti 

dve originalno podpisani navadni pooblastili, ta  obrazec lahko prejmete 
pri kmetijskih svetovalcih ali pa ga poiščete in natisnete s spletne strani 
Agencije ali KGZS,

• v primeru spremenjenega transakcijskega računa kartico oziroma knjižico 
novega transakcijskega računa,

• seznam vseh živali na dan 1. februar 2013,
• zadnji izpis iz centralnega registra govedi,
• ažuriran register govedi (CRG), če ga vlagatelj ima,

• izmere posameznih poljin (površina in razdalja) za posamezne GERK-e 
njiv, na kateri gojite več vrst rastlin,

• v primeru oddaje živinskih gnojil ja treba imeti podatke o prejemnikih 
gnojil  ter vrsto in količino oddanih gnojil,

• odločbo o obveznostih KOP, če je KMG vključeno v KOP,
• v primeru izvajanj podukrepa Reja avtohtonih in tradicionalnih pasem 

domačih živali (PAS) seznam živali z identifikacijskimi številkami,
• podatek o individualni referenčni količini mleka za tekoče leto in o pov-

prečni mlečnosti, če ima kmetija izračun povprečne mlečnosti,
• ostale dokumente o kmetijskem gospodarstvu, ki bodo lahko v pomoč pri 

izpolnjevanju vloge in zahtevkov (odločbo o dodelitvi oz. prenosu plačil-
nih pravic, zapisnike kontrolorjev, zadnji izpis o urejenih GERK-ih iz regi-
stra kmetijskih gospodarstev, odločbe o prejetih plačilih za preteklo leto, 
morebitne še nerešene pritožbe na odločbe…).

Podjetnik se 
predstavi

Frizerski salon Darja Kolar, s. p., usmerja svojo dejavnost v za-
dovoljstvo strank, zato se jim od vsakem obisku maksimalno 
posvetim, prisluhnem njihovim željam in jim strokovno svetu-
jem. Pri delu mi je v veliko pomoč vrhunska kozmetika različnih 
profesionalnih proizvajalcev (Tigie, Artego, Orofluido …) ki pri-
pomorejo k izboljšanju strankinega  dobrega videza in počutja. 
Uporabljajte te proizvode tudi doma, kajti vaši lasje si zaslužijo 
vrhunsko nego ves čas.
Izdelki so visoko kvalitetni in so naprodaj tudi v mojem salo-
nu. Udeležujem se različnih izobraževanj, seminarjev in sejmov 

s področja frizerstva, kjer se seznanjam z vedno novimi trendi, 
novostmi, pobliže spoznam delo vrhunskih frizerskih strokov-
njakov in tako pridobim obilo novega znanja. 
V svojem poklicu najbolj uživam pri striženju modnih pričesk, 
tako ženskih kot tudi moških, kjer lahko izživim svoje ideje in 
kreativnost.
Moj poklic mi je v zadovoljstvo tudi zato, ker rada delam z ljudmi 
in jim tako z velikim veseljem svetujem, kaj jim najbolj pristaja.
Prepričana sem, da se  dovolj cenite in mi boste pripravljeni 

Frizerski salon Darja Kolar, s. p. , se predstavi
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Delovni čas:

Ponedeljek 12.00−20.00  

Torek 8.00−16.00 

Sreda 8.00−16.00 

Četrtek 8.00−16.00 

Petek 8.00−16.00 

Sobota , nedelja , prazniki:  ZAPRTO

z zasedanja 
Občinskega sveta 
Občine Dobrna

Od izida zadnje številke glasila Občine Dobrna, ki je izšla v me-
secu decembru 2012, so  svetniki Občinskega sveta Občine Do-
brna zasedali na dveh rednih sejah, in sicer na 17. redni seji, ki je 
bila dne 4. 12. 2012, ter na 18. redni seji, dne 27. 2. 2013.

Na 17. redni seji so se svetniki Občinskega sveta Občine Dobrna, 
med drugimi točkami dnevnega reda, seznanili z dopisom jav-
nega podjetja Simbio, d.o.o., štev. 8085/ŠM, z dne 12.11.2012, da 
v Občini Dobrna zaradi strožjih zahtev pri ločevanju komunalnih 
odpadkov in inšpekcijskega nadzora, na odlagališču odpadkov 
Novi grad ne bo moglo več zagotavljati odvoza kontejnerjev. 
Zaradi navedenih dejstev je bilo občini predlagano, da se za od-
laganje komunalnih odpadkov, ki ni jih ni možno oddati v lastne 
zabojnike, občani poslužujejo oddaje odpadkov v zbirnem cen-
tru v Bukovžlaku in v zbirnem centru v Vojniku.  Občinski svet 
Občine Dobrna je predlagal prestavitev prehodnega obdobja 
na 31.03. 2013.  Na 17. redni seji so svetniki obravnavali in potrdili 
1. rebalans Proračuna Občine Dobrna za leto 2012 in Odlok o 1. 
rebalansu Proračuna Občine Dobrna za leto 2012 ter obravna-
vali in sprejeli osnutek Proračuna Občine Dobrna za leto 2013. 
Na seji je bila potrjena tudi revalorizirana vrednost točke za od-
mero NUSZ v Občini Dobrna za leto 2013, ki znaša 0,0049 €/leto 
in se uporablja od 1. 1. 2013 dalje. Občinski svet Občine Dobrna 
je potrdil tudi cene grobnin za l. 2013 v Občini Dobrna, in sicer 

Z zasedanja Občinskega sveta 
Občine Dobrna

cena za m² grobnega prostora cena znaša 6,50 € (z 20 % DDV), 
za žarni grob pa 13,00 € (z 20 % DDV). Navedeni ceni sta v veljavi 
od 1. 1. 2013 dalje. Svetniki so podali tudi soglasje k imenovanju 
ge. Polone Rifelj za direktorico Osrednje knjižnice Celje za petle-
tno mandatno obdobje ter sprejeli sklep o imenovanju g. Vlada 
Olenška za predstavnika Občine Dobrna v nadzornem svetu 
Javnega podjetja Vodovod-kanalizacija, d.o.o., Celje in  sklep o 
imenovanju ge. Stanke Repas za članico Občine Dobrna v nad-
zornem svetu Javnega podjetja Simbio, d.o.o., Celje. Občinski 
svet Občine Dobrna je na 17. redni seji obravnaval tudi ureditev 
nadvišanja regionalne ceste, ki jo je izvajal investitor Ministrstvo 
za kmetijsko in okolje RS (MKO) v okviru protipoplavnih ukrepov 
in za ureditev prometa na območju zdraviliškega parka.
Na 18. redni seji, ki je bila 27.02.2013, je bil sprejet Proračun Ob-
čine Dobrna za l. 2013 ter sprejet letni program za področje 
kulture, športa in turizma za l. 2013, ki predstavljajo podlago za 
izvedbo javnih razpisov za sofinanciranje programov na podro-
čju turizma, kulture in športa v Občini Dobrna. Na tej seji je bil 
obravnavan in sprejet Odlok o spremembah odloka o kategori-
zaciji občinskih javnih cest v Občini Dobrna, z novo kategoriza-
cijo ceste »Uprava-Tajht« v javno pot. Sprejet pa je bil tudi nov 
Odlok o občinskih cestah v Občini Dobrna.

Po gradivu Občinskega sveta Občine Dobrna povzela Mateja Smrečnik

izkazati zaupanje v mojo strokovnost in ustvarjalnost. Obiščite 
salon in se uvrstite med redne stranke. Počaščena bom.
UGODNOSTI za upokojence
- Vsak prvi teden v mesecu  imajo vsi upokojenci  20  % goto-

vinski popust za frizerske storitve.
UGODNOSTI za študente
- Ob predložitvi dokazila o študentskemu statusu vam prizna-

mo 20  % gotovinski popust za frizerske storitve.
Darilni boni
- Podarite svojim najbližjim darilni bon za razvajanje v salonu Darja!
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Upravna enota 
Celje svetuje

1. Kakšna je razlika med rekonstrukcijo objekta in vzdrževalnimi 
deli?
Rekonstrukcijo objekta in vzdrževanje objekta natančno opredeljuje 
Zakon o graditvi objektov – ZGO-1D, glavna razlika pa je v tem, da si 
morate za rekonstrukcijo objekta pridobiti gradbeno dovoljenje, in 
sicer na podlagi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD),  
vzdrževanje objekta pa se lahko izvaja brez gradbenega dovoljenja, 
vendar pa se tudi v tem primeru dela ne smejo izvajati v nasprotju z 
občinskim prostorskim aktom, ki velja za področje gradnje.
Rekonstrukcija objekta je po ZGO-1D spreminjanje tehničnih značilnosti 
obstoječega objekta in prilagajanje objekta spremenjeni namembnosti 
ali spremenjenim potrebam oziroma izvedba del, s katerimi se bistveno 
ne spremeni velikost, spreminjajo pa se njegovi konstrukcijski elementi, 
zmogljivost ter izvedejo druge njegove izboljšave, pri čemer pri 
stavbah ne gre za bistveno spremembo v zvezi z velikostjo, če se njena 
prostornina ne spremeni za več kakor 10%.
Vzdrževanje objekta pa je izvedba del, s katerimi se objekt  ohranja 
v dobrem stanju in omogoča njegova uporaba, obsega pa redno 
vzdrževanje objekta in vzdrževalna dela v javno korist. Redno 
vzdrževanje pomeni izvedbo investicijsko vzdrževalnih del, popravil, 
gradbenih, inštalacijskih in obrtniških del ter izboljšav, ki sledijo napredku 
tehnike, z njimi pa se ne posega v konstrukcijo objekta, ne spreminja 
njegove namembnost in ne zmanjšuje ravni izpolnjevanja bistvenih 
zahtev. Vzdrževalna dela v javno korist pa pomenijo izvedbo takšnih 
vzdrževalnih in drugih del, za katera je v posebnem zakonu ali predpisu 
določeno, da se z namenom zagotavljanja opravljanja določene vrste 
gospodarske  javne službe lahko spremeni tudi zmogljivost objekta in 
z njo povezana njegova velikost. 

2. Kako pridobim gradbeno dovoljenje za enostanovanjsko hišo in 
kakšno dokumentacijo moram priložiti?
Gradbeno dovoljenje pridobite tako, da na pristojni upravni enoti 
(glede na lokacijo gradnje), vložite zahtevo za izdajo gradbenega 
dovoljenja za tovrstni objekt. V vlogi morate navesti podatke o parcelni 
številki in katastrski občini zemljišča z nameravano gradnjo in zemljišč, 
po katerih bodo potekali priključki na infrastrukturo, če se objekt nanjo 
priključuje. K zahtevi morate priložiti najmanj dva izvoda projekta 
za pridobitev gradbenega dovoljenja – PGD, druge listine, če tako 
določa zakon in dokazilo o pravici graditi (npr. lastninska pravica), če 

ta še ni vpisana v zemljiško knjigo. Projekt za pridobitev gradbenega 
dovoljenja (PGD) mora biti izdelan v skladu z Zakonom o graditvi 
objektov in Pravilnikom o projektni dokumentaciji, po katerem 
PGD za enostanovanjsko stavbo spada med posebnosti projektne 
dokumentacije in vsebuje le vodilno mapo, načrt arhitekture in 
namesto načrta gradbenih konstrukcij le izjavo odgovornega 
projektanta, da bo objekt mehansko odporen in stabilen ter obvezne 
elaborate (geodetski načrt, zasnova požarne varnosti z izkazom, 
elaborat gradbene fizike, ocena zvočne izolacije, ...).
Priporočamo vam, da na pristojni občini najprej preverite, če prostorski 
akt, ki velja za področje, na katerem leži vaše zemljišče, dovoljuje na 
tem področju gradnjo tovrstni objektov in  pod kakšnimi pogoji.

3. Kaj je uporabno dovoljenje in za kaj ga potrebujemo?
Uporabno dovoljenje je odločba, s katero upravni organ, ki je za 
gradnjo izdal gradbeno dovoljenje, na podlagi poprej opravljenega 
ogleda ali tehničnega pregleda, dovoli začetek uporabe objekta. 
Uporabno dovoljenje je pogoj za začetek uporabe objekta, ki je bil 
zgrajen ali rekonstruiran na podlagi gradbenega dovoljenja, ali se mu 
je na podlagi gradbenega dovoljenja spremenila namembnost.

4. Ali je potrebno pridobiti uporabno dovoljenje za vse vrste 
objektov?
Ne. Uporabno dovoljenje ni potrebno za začetek uporabe 
nezahtevnega in enostavnega objekta, s spremembami in 
dopolnitvami Zakona o graditvi objektov  (ZGO-1D), ki je začel 
veljati 28. 7. 2012, pa tudi ni več potrebno za začetek uporabe 
enostanovanjske stavbe.

5.Ali lahko pridobim uporabno dovoljenje za enostanovanjsko 
stavbo in na kakšen način?
Kljub temu, da po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1D) ni več potrebno 
pridobiti uporabnega dovoljenja za uporabo enostanovanjske stavbe, 
pa se na zahtevo investitorja uporabno dovoljenje za tovrstni objekt 
kljub temu lahko izda. Za enostanovanjsko stavbo, ki je bila zgrajena 
na podlagi gradbenega dovoljenja, se izda uporabno dovoljenje brez 
poprej opravljenega tehničnega pregleda, če investitor zahtevi za 
izdajo uporabnega dovoljenja, poleg geodetskega načrta novega 
stanja zemljišča, priloži izjavo projektanta in nadzornika, da je takšna 
stavba zgrajena v skladu s predpisi.

6. Kdaj lahko zamenjam vozniško dovoljenje, če sem naredil 
vozniški izpit  30. 10. 2011?
Vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorij A2, A, B, BE, 
C1, C1E, C in CE se vozniku začetniku v skladu s 53. členom Zakona o 
voznikih (ZVoz, Uradni list RS, št. 109/10, v nadaljevanju: ZVoz) izda z 
veljavnostjo do dopolnjenega 21. leta starosti oziroma za dve leti po 
prvi pridobitvi vozniškega dovoljenja. Vozniško dovoljenje se vozniku 
začetniku podaljša, ko opravi program dodatnega usposabljanja 
voznikov začetnikov. Vozniku začetniku lahko pristojni organ največ 
enkrat podaljša veljavnost vozniškega dovoljenja za obdobje, 
potrebno za izpolnitev predpisanih obveznosti, vendar ne več kot za 
eno leto. Če predpisanih obveznosti tudi v tem roku ne izpolni, se mu 

Damjan Vrečko, 
načelnik UE Celje
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izda novo vozniško dovoljenje le, če ponovno opravi vozniški izpit. V 
tem primeru ponovno postane voznik začetnik. 
Po poteku veljavnosti in opravljenem usposabljanju za varno vožnjo 
lahko torej zahtevate podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja 
pri katerikoli upravni enoti v Republiki Sloveniji. 

7. Sem v postopku začasnega odvzema vozniškega dovoljenja. 
Kako lahko dobim vozniško dovoljenje nazaj?
Po določbah 113. b člena Zakona o prekrških (Uradni list RS; št. 29/11, 
v nadaljevanju: ZP), mora sodišče, na območju katerega je bil storjen 
prometni prekršek, v roku osmih dni od prejema zadeve, izdati 
sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja. Zoper sklep 
ima obdolženec pravico v roku treh dni od prejema vložiti ugovor. 
Sodišče odloči o ugovoru s sklepom, ki ga izda v roku 30 dni od 
prejema ugovora, na ta sklep pa imata pravico ugovora obdolženec 
in prekrškovni organ. 
V skladu z določbo 113. d člena ZP se obdolžencu začasno 
odvzeto vozniško dovoljenje na njegov predlog lahko vrne pred 
pravnomočnim zaključkom postopka o prekršku. Predlogu za vrnitev 
vozniškega dovoljenja mora biti priloženo zdravniško spričevalo 
o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu po Zakonu o 
voznikih , sicer se predlog zavrže.

8. Izrečena mi je bila sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega 
dovoljenja. Kako lahko dobim vozniško dovoljenje nazaj?
Novo vozniško dovoljenje lahko v skladu z 58. členom Zakona o 
voznikih (Uradni list RS, št. 109/10, v nadaljevanju: ZVoz) pridobite po 
šestih mesecih od izvršitve odločbe, če vam je izrečeno prenehanje 
prej kot v dveh letih od ponovne pridobitve vozniškega dovoljenja, 
pa po enem letu od izvršitve odločbe, če: 
o opravite kontrolni zdravstveni pregled, 
o se udeležite programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo, 

določenega s tem zakonom in 
o ponovno opravite vozniški izpit za motorna vozila tiste oziroma 

tistih kategorij, s katerimi ste storili prekršek ali prekrške, za katere 
so vam  bile izrečene kazenske točke in izpolniti druge pogoje 
za izdajo vozniškega dovoljenja ali če  opravite  vozniški izpit za 
kategorijo, ki vključuje tudi tisto kategorijo, s katero ste  storili  
prekršek.

Upravni organ vas opozarja, da je vožnja motornega vozila v času, 
ko zaradi izrečene sankcije nimate veljavnega vozniškega dovoljenja, 
prekršek, za katerega je v 11. točki 50. člena ZVoz-a  predpisana globa 
v višini 1000 €. Z globo 500 € se kaznuje za prekršek voznik, ki se pri 
vožnji vozila v cestnem prometu izkazuje z vozniškim dovoljenjem, ki 
je na podlagi sodne odločbe prenehalo veljati (6. odstavek 58. člena 
ZVoz).

9.  Vozilo sem registriral v Bolgariji. Ali bo Bolgarija poskrbela za 
to, da bo vozilo v Sloveniji odjavljeno?
Za registracijo vozila v drugi državi članici Evropske unije mora 
slednja, v skladu z veljavnimi Direktivami Evropskega parlamenta in 
Sveta (konkretno bolgarski organ za registracijo motornega vozila),  
posredovati obvestilo drugi članici o registraciji vozila oziroma 

uničenju dosedanjih (konkretno slovenskih) registrskih tablic. Ker 
takšna obvestila večinoma prihajajo z veliko zamudo, upravni organ 
priporoča, da stranka poskrbi za odjavo prebivališča v Republiki 
Sloveniji in se na ta način izogne postopku o prekršku zaradi poteka 
veljavnosti registracije. 
 
10.  Kje je sedaj izpitni center?
Izpitni center Celje se je z 19. novembrom 2012 preselil v poslovne 
prostore na naslovu:
Centra varne vožnje ZŠAM Celje, Cesta v Celje 14, 3202 LJUBEČNA.
Dosegljivi so na telefonski številki 4265-482.

11. Za katere shode ali prireditve je potrebno pridobiti dovoljenje 
upravne enote?
Dovoljenje upravne enote je potrebno pridobiti za:
- shode in prireditve na cesti, če je prireditveni prostor prometna 

površina, ki je določena kot cesta;
- prireditve, kjer obstaja nevarnost utopitve, če je prireditveni 

prostor na vodi, v vodi in nad vodo pa tudi ob vodi na vodnem 
ali priobalnem zemljišču, razen na kopališču med njegovim 
obratovanjem;

- prireditve z zbiranjem živali, razstave, priložnostni živalski vrtovi, 
ocenjevanje ali tekmovanje živali, cirkusi, potujoči živalski vrtovi 
ipd.;

- mednarodne športne prireditve, velike mednarodne športne 
prireditve, kot jih določa Zakon o športu (Uradni list RS, št. 
22/98, 97/01, 110/02 in 15/03): olimpijske igre, mediteranske igre, 
univerzijade, svetovna prvenstva (tudi mladinska), evropska 
prvenstva (tudi mladinska), svetovni pokali in grand prix mitingi in 
turnirji; mednarodna klubska tekmovanja in nastopi reprezentanc, 
ki se izvajajo pod okriljem mednarodnih ali nacionalnih panožnih 
športnih zvez; športne prireditve v kolektivnih športnih panogah, 
na katerih sodeluje klub, ki je v prvi državni ligi države, iz katere 
prihaja;

- tekmovanja klubov v prvi državni ligi članic oziroma članov 
v kolektivnih športih, vse tekme klubov, ki so v prvi državni ligi 
članic oziroma članov v košarki, nogometu, malemu nogometu, 
rokometu, odbojki, odbojki na mivki, hokeju na ledu, hokeju na 
travi, vaterpolu, ragbiju in baseballu;

- prireditve, na katerih se uporablja odprt ogenj, kurjenje in 
sežiganje predmetov na urejenih priložnostnih kuriščih, uporaba 
bakel, sveč in podobnih izdelkov ali drugih gorljivih predmetov in 
snovi, pri katerih ogenj ni zavarovan;

- prireditve, na katerih se uporabljajo predmeti, zaradi katerih je 
lahko ogroženo življenje ali zdravje ljudi oziroma premoženje, 
uporaba pirotehničnih izdelkov za ognjemete kategorije 3 (ki niso 
v prosti prodaji) in kategorije 4 ter T2 in P2 (Zakon o eksplozivih 
in pirotehničnih izdelkih, Uradni list RS, št. 35/08), orožja, kot je 
opredeljeno v Zakonu o orožju (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno 
prečiščeno besedilo in 85/09), razen orožja uporabljenega kot 
gledališki rekvizit, ter vseh drugih predmetov, ki jih organizator 
uporablja pri izvedbi programa prireditve oziroma jih v okviru 
izvajanja programa prireditve uporabljajo udeleženci, če je zaradi 
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njihove uporabe lahko ogroženo življenje ali zdravje udeležencev 
ali tudi drugih ljudi oziroma premoženje;

- prireditve, na katerih se uporabljajo naprave, zaradi katerih je lahko 
ogroženo življenje ali zdravje ljudi oziroma premoženje, uporaba 
vozil (vsa prevozna sredstva, namenjena vožnji po cesti, razen 
posebnih prevoznih sredstev - otroških prevoznih sredstev, bolniških 
vozičkov ter športnih pripomočkov in naprav, ki omogočajo 
gibanje, hitrejše od hoje pešca) in motornih sani; uporaba 
zrakoplovov; uporaba naprav za zabavo (vrtiljaki, zabaviščni vlaki 
ipd.); uporaba drugih naprav, ki jih pri izvedbi programa prireditve 
uporablja organizator, kot so večji začasni objekti (odri posebnih 
konstrukcij, tribune, šotori ipd.), stroji, za prireditev posebej izdelane 
ali prirejene priprave (posebna dvigala, vlečnice ipd.) ali druge 
naprave, ki obratujejo in lahko ob normalnem obratovanju oziroma 
rabi, ali ob prirejeni rabi, ogrozijo življenje in zdravje udeležencev ali 
drugih ljudi oziroma premoženje;

- prireditve, na katerih se pričakuje več kot 3.000 udeležencev.

12. Kakšen je rok za vložitev vloge za shod oziroma prireditev?
Shod oziroma prireditev mora organizator prijaviti pristojni policijski 
postaji na območju katere se organizira in sicer shod najmanj 3 dni 
pred dnevom shoda, prireditev pa najmanj 5 dni pred dnevom 
prireditve.
Če je za shod oziroma prireditev po Zakonu o javnih zbiranjih (Uradni 
list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 85/09 in 39/11) 
potrebno dovoljenje, mora organizator podati prošnjo pri upravni 
enoti, na območju katere se organizira shod oziroma prireditev, 
najmanj 7 dni pred dnevom shoda oziroma 10 dni pred dnevom 
prireditve, če poseben zakon ne določa drugače.
Za izdajo dovoljenja za tekmovalne športne prireditve v kolesarstvu 
ter avto-moto športu na cesti in prireditve na cesti, ki potekajo na 
območju dveh ali več upravnih enot, mora organizator prošnjo 
podati najmanj 30 dni pred dnevom prireditve pri pristojni upravni 
enoti. Če prireditev poteka na cesti na območju dveh ali več upravnih 
enot, mora organizator vlogo podati pri upravni enoti, na območju 
katere se bo prireditev pričela.

13. Želela bi skleniti zakonsko zvezo izven uradnega prostora 
in izven časa določenega za sklepanje zakonskih zvez. Kako to 
uredim pri upravni enoti?
Bodoča zakonca se lahko odločita tudi za sklenitev zakonske zveze 
izven uradnih prostorov in izven časa  določenega za uradne prostore.
S pisno vlogo, v kateri navedeta pomembne razloge, bodoča zakonca 
zaprosita za sklenitev zakonske zveze izven uradnih prostorov. 
Pomembni razlogi, ki upravičujejo sklenitev zakonske zveze izven 
uradnih prostorov so tisti, ki onemogočajo prisotnost bodočih 
zakoncev v uradnih prostorih. 
Glede na možnosti upravne enote se sklenitev zakonske zveze izven 
uradnih prostorov in izven časa določenega za uradne prostore 
izjemoma lahko dovoli tudi iz drugih razlogov, ki jih bodoča zakonca 
navedeta v pisni vlogi. K vlogi priložita poleg zahtevanih listin tudi 
soglasje za uporabo lokacije za slovesno sklenitev zakonske zveze. 
Taka sklenitev zakonske zveze predstavlja povečane stroške, ki jih 

krijeta bodoča zakonca in se določijo z odločbo, s katero se dovoli 
sklenitev zakonske zveze. Bodoča zakonca morata stroške v znesku 
170,00 € poravnati najmanj pet dni pred sklenitvijo zakonske zveze, 
sicer se poročni obred ne izvede. 
Za uradno dejanje sklenitve zakonske zveze izven uradnih prostorov  
bodoča zakonca zagotovita mizo in primerno število stolov za 
udeležence. Na mizi mora biti podstavek za prstane in okrasni 
cvetlični aranžma. Skladno s predpisi, ki urejajo njihovo uporabo, 
mora biti v prostoru postavljen tudi državni simbol.

14. Kakšen je postopek za prijavo opravljanja kratkotrajnega dela?
Kratkotrajno delo lahko prijavi mikro družba, zasebni zavod ali 
podjetnik z največ deset zaposlenimi (v nadaljevanju prijavitelj) 
pri krajevno pristojni upravni enoti. Prijavitelj vloži prijavo pred 
začetkom opravljanja kratkotrajnega dela, na predpisanem obrazcu 
imenovanem Prijava opravljanja kratkotrajnega dela.(POKD). Obrazec 
POKD je sestavni del Navodila za opravljanje kratkotrajnega dela 
(Uradni list RS, št. 91/2008), prijavitelj pa ga dobi tudi na vložišču 
upravne enote. Taksa za prijavo znaša 4,54 EUR. Prijava vsebuje 
navedbo osebe, ki bo delo opravljala, kraj in čas opravljanja dela ter 
izjavo o izpolnjevanju pogojev, ki jih določa Zakon o preprečevanju 
dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 12/2007.UPB).

15. Kakšni so pogoji za opravljanje kratkotrajnega dela?
Kratkotrajno delo je brezplačno delo. Prijavitelj lahko za takšno delo 
prijavi zakonca, zunajzakonskega partnerja in partnerja v registrirani 
istospolni skupnosti ali osebo, s katero je v sorodstvu v ravni vrsti do 
prvega kolena( sin, hči, mati ,oče). Kratkotrajno delo lahko traja največ 
40 ur mesečno, opravljati pa se mora v skladu s predpisi o delovnih 
razmerjih glede dela otrok, mlajših od 15 let, delovnega časa, 
nočnega dela, odmorov in počitkov, varstva žensk, varstva delavcev, 
ki še niso dopolnili 18 let starosti, in skladno s predpisi o varnosti 
ter zdravju pri delu. Pred pričetkom opravljanja kratkotrajnega dela 
mora prijavitelj osebo, ki bo delo opravljala, prijaviti v zavarovanje za 
primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Prijavo vloži osebno pri 
krajevno pristojni območni enoti ali izpostavi Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije.

16. Kaj je osebno dopolnilno delo?
Osebna dopolnilna dela so našteta v prilogi Pravilnika o delih, ki se 
štejejo za osebno dopolnilno delo ter o postopku priglasitve teh del( 
Uradni list RS, št. 30/2002). Razdeljena so v dve skupini.
V skupino A spadajo:storitve, kot je pomoč v gospodinjstvu, 
občasno varstvo otrok, občasno lokalno vodenje skupin, pomoč pri 
vzdrževanju stanovanja, hiše, delo na kmetiji, nadalje pretežno ročno 
izdelovanje ter prodaja raznih tradicionalnih izdelkov, kot so spominki, 
dekorativni predmeti, galanterija; v to skupino spada tudi nabiranje in 
prodaja gozdnih sadežev ... idr..
V skupino B spada: izdelovanje izdelkov domače in umetne obrti, ki so 
izdelani iz naravnih materialov, naštetih v navedenem pravilniku. Pred 
priglasitvijo teh del je potrebno pri teh izdelkih pridobiti pozitivno 
mnenje Obrtne zbornice Slovenije.
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17. Kakšen je postopek za priglasitev osebnega dopolnilnega dela? 
Osebno dopolnilno delo lahko priglasi fizična oseba pod pogojem, da 
delo opravlja sama. Zahtevo poda pred začetkom opravljanja dela pri 
pristojni upravni enoti na predpisanem obrazcu.

18. Kakšni so pogoji za opravljanje osebnega dopolnilnega dela?
Pogoji so naslednji:
1. Letni prihodki iz naslova osebnega dopolnilnega dela ne smejo 
presegati minimalne letne plače v Republiki Sloveniji iz preteklega 
leta. Za leto 2011 znaša ta neto znesek 572,27 EUR. 
2. Dela, ki jih bo priglasitelj opravljal, morajo biti navedena v Pravilniku 
o delih, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo ter o postopku 
priglasitve teh del (Uradni list RS, št. 30/2002).
3. Priglasitelj osebnega dopolnilnega dela mora biti vpisan v seznam 
zavezancev, ki opravljajo osebno dopolnilno delo, pri upravni enoti, 
kjer ima stalno prebivališče.
Letni prihodek ugotavlja Davčni urad, kjer je posameznik vpisan v 
davčni register na podlagi podatkov o prihodkih iz naslova osebnega 
dopolnilnega dela.

19. Ali je možno hrvaškemu državljanu odpreti osebno dopolnilno 
delo pri nas?
Osebno dopolnilno delo lahko registrirajo tudi tuji državljani v primeru, 
da si priskrbijo slovensko davčno številko, slovensko EMŠO ter imajo v 
Republiki Sloveniji vsaj eno leto prijavljeno začasno bivališče.

20. Kaj je potrebno storiti, če gre za razdružilno pogodbo za 
kmetijska zemljišča med bratoma?
V primeru, da gre za razdružilno pogodbo za kmetijsko zemljišče med 
bratoma  in gre za razdružitev v naravi, brez morebitnih medsebojnih 
dajatev v denarju (kot protivrednost za pridobljeno lastništvo), je 
potrebno samo pri notarju overiti podpise, priglasiti pogodbo na 
pristojnem davčnem uradu in pripraviti zemljiškoknjižni predlog za 
vpis v zemljiško knjigo. 

21. Na koga se obrnem, če želim oceniti kmetijsko zemljišče? 
Cenitve kmetijskih zemljišč niso v pristojnosti upravnih enot v 
Republiki Sloveniji.
Cenitve opravljajo zapriseženi sodni cenilci, katerih seznam se nahaja 
na pristojnih sodiščih.

22. Kdaj je zadnji rok za prijavo letnega pridelka  grozdja, mošta, 
vina in kdo ga mora prijaviti?
Pridelovalci morajo vsako leto, najpozneje do 20. novembra, prijaviti 
celoten pridelek grozdja, mošta, vina in drugih proizvodov, vključno s 
pridelkom namenjenim za lastno porabo. 
Podatke o pridelku grozdja, mošta, vina oziroma drugih proizvodov 
morajo pristojni upravni enoti sporočiti pridelovalci, ki: 
– obdelujejo najmanj 0,1 ha vinogradov, 
ali 
– del ali celoten pridelek grozdja, mošta, vina oziroma drugih 

proizvodov tržijo. 
Prijava pridelka grozdja, mošta, vina se praviloma opravi istočasno. 

Pridelovalci grozdja, ki je bilo trgano tako pozno, da do roka, 20. 
november tekočega leta, ni možna prijava (dokazilo je zapisnik 
o pregledu količine in kakovosti grozdja, namenjenega pridelavi 
vrhunskih vin, ki ga izda pooblaščena organizacija, imenovana v 
skladu s predpisom, ki ureja kontrolo kakovosti grozdja v času trgatve), 
prijavijo pridelek najpozneje v 20 dneh po trgatvi. Pridelovalec, ki ne 
prodaja grozdja, mošta oziroma vina z oznako sorte vinske trte, tega 
pridelka ni zavezan prijaviti ločeno po posameznih sortah. 

23. Do kdaj je potrebno prijaviti zaloge vina?
Pridelovalec  je dolžan vsako leto prijaviti tudi stanje zalog pridelka na 
dan 31.7. . Prijava se izvrši do 7. septembra tekočega leta.

24. Kakšen je postopek v primeru prodaje  varovanega gozda in 
gozda s posebnim namenom?  
Gozdovi, ki v zaostrenih ekoloških razmerah varujejo sebe, svoje 
zemljišče in nižje ležeča zemljišča, in gozd, v katerem je izjemno 
poudarjena katerakoli druga ekološka funkcija, se razglasijo za 
varovani gozd.
Gozdovi, v katerih je izjemno poudarjena raziskovalna funkcija, 
funkcija varovanja naravnih vrednot ali funkcija varovanja kulturne 
dediščine, se razglasijo za gozdove s posebnim namenom.
Varovani gozdovi in gozdovi s posebnim namenom se razglasijo 
s predpisom vlade. Lahko pa se razglasijo za gozdove s posebnim 
namenom tudi gozdovi s predpisom lokalne skupnosti.
Postopek prodaje  v primeru gozda  poteka na osnovi 47. člena 
Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih in 20. 
člena Zakona o kmetijskih zemljiščih.
Obrazec z naslovom Ponudba za prodajo gozda vloži fizična oseba ali 
pravna oseba v sprejemni pisarni na sedežu UE Celje ali v Krajevnem 
uradu UE Celje, v Vojniku ali Dobrni. 
V primeru da se prodaja gozd, upravna enota zaprosi pristojno 
lokalno skupnost za potrdilo o namenski rabi prostora. V kolikor gre 
za prodajo gozda s posebnim namenom ali za varovani gozd upravna 
enota o nameravani prodaji obvesti pravno osebo, ki gospodari 
z gozdovi v lasti Republike Slovenije (Sklad kmetijskih zemljišč in 
gozdov RS, v nadaljevanju: SKZG RS), oziroma lokalno skupnost. 
Ponudbe ne obesi na oglasno desko oz. na državni portal e-Uprave, 
dokler nima pridobljenega potrdila o uveljavljanju predkupne pravice 
lokalne skupnosti  oz. SKZG RS.
V kolikor pravna oseba, ki gospodari z gozdovi v lasti RS (SKZG RS),  
oziroma pristojna lokalna skupnost uveljavljata predkupno pravico, 
objava ponudbe na oglasni deski upravne enote in na državnem 
portalu e-uprave ni potrebna!
Predkupna pravica se po 43. in 44. členu Zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o gozdovih  uveljavlja tako, da upravičenec (SKZG 
RS in lokalna skupnost) v 30 dneh od prejema obvestila upravne 
enote o nameravani prodaji pisno sporoči lastniku nepremičnine in 
upravni enoti , da ponudbo sprejema.
Gozdnih parcel, manjših od 5 ha, ni dovoljeno deliti, razen pri 
gradnji javne infrastrukture. V kolikor SKZG RS ali lokalna skupnost 
ne uveljavljata v zakonsko predpisanem tridesetdnevnem roku 
predkupne pravice, upravna enota objavi ponudbo za prodajo gozda 
na oglasni deski upravne enote in na državnem portalu e-uprave.
Ponudba je takse prosta.
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javni razpisi
Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Ur.l. RS, št. 69/2003, 
18/2004, 47/2006-ZEN, 9/2007, 18/2007, 45/2008-ZVEtL, 57/2008, 
90/2009, 62/2010-ZUPJS, 56/2011, 87/2011, 40/2012-ZUJF), Zakona o 
splošnem upravnem postopku (Ur.l. RS, št. 24/2006-UPB2, 126/2007, 
65/2008, 47/2009, 48/2009, 8/2010), Zakona o socialnem varstvu 
(Ur. list RS, št. 3/07-UPB2, 23/07, 41/07, 62/2010, 57/2012), Pravilnika 
o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 14/04, 
34/04, 62/06, 11/09, 81/2011), Pravilnika o merilih za ugotavljanje 
vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Ur. list RS, št. 127/04, 
69/05, 75/05) in na podlagi določil 2. odst. Pogodbe o soinvestiranju 
pri zagotavljanju neprofitnih najemnih stanovanj št. 23062-45/03 
z dne 10. 11. 2004, Pogodbe o soinvestiranju pri zagotavljanju 
neprofitnih najemnih stanovanj št. 360-03-0002-27/2003-1 z dne 10. 
11. 2004, Dodatka št. 1 z dne 11. 04. 2005 in Dodatka št. 2 z dne 09. 
08. 2005, sklenjene med Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, 
javnim skladom, Poljanska cesta 31, Ljubljana in Občino Dobrna, 
Dobrna 19, 3204 Dobrna,  

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

in
Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna

objavljata

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV 
NEPROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM

I. PREDMET RAZPISA

1.1.
      
Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna po pooblastilu 
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (v 
nadaljevanju: razpisnik) razpisuje oddajo v najem eno (1) neprofitno 
stanovanje, in sicer oddajo v najem enosobno stanovanje št. 3 
v velikosti 56,10 m2, ki se nahaja v 1. nadstropju stanovanjskega 
bloka Dobrna 14/b (ZN Center Dobrna – objekt št. 4), točkovno s 
371,00 točkami, letnik gradnje 2007 oz. morebitna druga sproščena 
neprofitna stanovanja na območju občine v letih 2013 in 2014. 
Stanovanje bo upravičencu, uspelem v razpisu, oddano v najem 
predvidoma v mesecu maju 2013.

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

prosilcem, ki so glede na socialne razmere po 9. členu 
Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. 
list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/2011) oproščeni 
plačila lastne udeležbe in  varščine;

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

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

Lastnik stanovanja je Stanovanjski sklad Republike Slovenije. 
Najemnik bo najemne pogodbe sklepal z lastnikom neprofitnega 
stanovanja, oddanega v najem.

1.2.
Najemnina za dodeljeno neprofitno stanovanje bo določena na 
podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih 
stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih 
najemnin (Ur. list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 62/2010-ZUPJS) 
oziroma na podlagi predpisa, ki bo veljal v času sklepanja najemne 
pogodbe. Najemnik, ki izpolnjujejo pogoje, lahko uveljavlja pravico 
do znižane neprofitne najemnine v skladu z uredbo, citirano v 
prejšnjem odstavku oziroma predpisom veljavnim v času trajanja 
najemnega razmerja.
Za stanovanje št. 3 v izmeri 56,10 m2, točkovano s 371 točkami, znaša 
najemnina v mesecu februarju 2013, izračunana na podlagi navedenih 
veljavnih predpisov, 214,62 €.
Najemodajalec neprofitnega stanovanja ima pravico vsakih pet 
let preveriti ali najemnik in uporabniki neprofitnega stanovanja 
še izpolnjujejo dohodkovne pogoje za uporabo neprofitnega 
stanovanja po veljavnem pravilniku na dan preverjanja. Podatke o 
denarnih prejemkih za preteklo koledarsko leto pred preverjanjem 
izpolnjevanja pogojev za uporabo neprofitnega stanovanja 
pridobivajo najemodajalci iz uradnih evidenc in drugih zbirk 
osebnih podatkov v skladu z zakonom. Najemniki morajo na zahtevo 
najemodajalca predložiti vse zahtevane izjave in dokazila zase in za 
uporabnike v roku 30 dni od prejema zahteve. Če najemnik ni več 
upravičen do neprofitnega stanovanja, se najemna pogodba lahko 
spremeni v najemno pogodbo za tržno stanovanje.
Če se socialne razmere najemnika, ki plačuje za stanovanje prosto 
oblikovano najemnino, spremenijo tako, da dohodek pade pod mejo, 
določeno v 5. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj 
v najem, lahko najemnik od najemodajalca zahteva preveritev 
svojega socialnega stanja in ponovno spremembo prosto oblikovane 
najemnine v neprofitno najemnino.

1.3.
Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj bodo upoštevani naslednji 
površinski normativi:

Število članov 
gospodinjstva

Površina stanovanja 
brez plačila varščine – 
lista A

Površina stanovanja 
s plačilom varščine – 
lista B

1-člansko od 20 m2 do 30 m2 od 20 m2 do 45 m2
2-člansko nad 30 m2 do 45 m2 nad 30 m2 do 55 m2
3-člansko nad 45 m2 do 55 m2 nad 45 m2 do 70 m2
4-člansko nad 55 m2 do 65 m2 nad 55 m2 do 82 m2

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

II. RAZPISNI POGOJI
2.1.
Upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem so državljani 
Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine 
Dobrna.   
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Upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem so tudi:
- žrtve družinskega nasilja, ki imajo začasno bivališče v 

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

- invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička 
ali trajno pomoč druge osebe, ne glede na kraj stalnega 
prebivališča, če imajo v zgoraj navedenih občinah možnosti 
za zaposlitev ali imajo zagotovljeno pomoč druge osebe in 
zdravstvene storitve;

- najemniki v stanovanjih odvzetih po predpisih o 
podržavljenju – prejšnji imetniki stanovanjske pravice, če 
izpolnjujejo splošne pogoje  za upravičenost do dodelitve 
neprofitnega stanovanja po Pravilniku o dodeljevanju 
neprofitnih stanovanj v najem.

2.2.
Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, če 
dohodki njihovih gospodinjstev v koledarskem letu 2012 ne presegajo 
zgornje meje določene v odstotkih od povprečne neto plače v državi, 
ki je v navedenem obdobju od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 znašala 990,72 
EUR. Glede na višino dohodka gospodinjstva, kot je razvidno v točki 
2.3., prosilci kandidirajo ali za stanovanja po listi A – (oproščeni plačila 
lastne udeležbe in varščine) ali za stanovanja po listi B –(zavezani za 
plačilo lastne udeležbe in varščino).

2.3.
Prosilci za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem se ločijo na 
prosilce, ki so glede na višino dohodka gospodinjstva oproščeni 
plačila lastne udeležbe in varščine – lista A in na prosilce, ki so zavezani 
k plačilu lastne udeležbe in  varščine – lista B.

Velikost 
gospo-
dinjstva

LISTA  A LISTA B

% Meja dohodka % Meja dohodka

1-člansko 90 % do 891,64 €
od 90 % do 
200 %

nad 891,64 € do           
1.981,44 €

2-člansko 135 % do 1.337,47 €
od 135 do 
250 % 

nad 1.337,47 € do 
2.476,80 €

3-člansko 165 % do 1.634,68 €
od 165 do 
315 %

nad 1.634,68 € do 
3.120,76 €

4-člansko 195 % do 1.931,90 €
od 195 do 
370 %

nad 1.931,90 € do 
3.665,66 €

5-člansko 225 % do 2.229,12 €
od 225 do 
425 %

nad 2.229,12 € do 
4.210,56 €

6-člansko 255 % do 2.526,33 € 
od 255 do 
470 %

nad  2.526,33 € do 
4.656,38 €

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

2.4.
Upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem morajo 
poleg navedenih pogojev izpolnjevati še naslednje splošne pogoje:

- da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni najemnik 
neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z 
neprofitno najemnino ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja 
ali stanovanjske stavbe, ki ne presega vrednosti 40 % primernega 
stanovanja, razen če je stanovanje ali stanovanjska stavba 
po zakonu oddana v najem za nedoločen čas, z neprofitno 
najemnino;

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

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

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

Število članov 
gospodinjstva

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

1-člansko 15.154,85 EUR 
2-člansko 18.522,60 EUR
3-člansko 23.574,21 EUR 
4-člansko 27.615,51 EUR 
5-člansko 31.993,58 EUR 
6-člansko 35.361,32 EUR 

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

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

3.1.
Prednostna lista upravičencev za oddajo neprofitnega stanovanja v 
najem bo sestavljena na podlagi kriterijev, ki jih določa Pravilnik o 
dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.
Poleg kriterijev iz prejšnjega odstavka se v skladu s 6. členom 
Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem upoštevajo 
še naslednje prednostne kategorije prosilcev: mlade družine in mladi, 
invalidi in družine z invalidnim članom, državljani z daljšo delovno 
dobo, ki so brez stanovanja ali podnajemniki, žrtve družinskega 
nasilja (eventualno: prosilci, ki so glede na poklic ali dejavnost, ki jo 
opravljajo, pomembni za občino). 
Skladno z določili 4. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih 
stanovanj v najem razpisnik določa še dodatne pogoje in sicer: 
- stalnost bivanja v Občini Dobrna,
- izobrazba prosilca in njegovega zakonca oziroma partnerja.

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

JAVNI RAZPISI
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3.2.
Prednostne kategorije prosilcev in dodatni pogoji se za posamezno 
listo A oziroma listo B točkujejo z naslednjo višino točk:
PREDNOSTNE KATEGORIJE PROSILCEV             LISTA A LISTA B
1. mlade družine, mladi 100 100
2. invalidi in družine z invalidnim članom 60 60
3. državljani z daljšo delovno dobo, ki so 
brez stanovanja ali podnajemniki (moški 
13 let, ženske 12 let)

60 60

4. žrtve družinskega nasilja 60 60
DODATNI POGOJI LISTA A LISTA B
5. stalnost bivanja prosilca na območju 
Občine Dobrna (Upošteva se čas do objave 
razpisa, v primeru prekinitve stalnega 
bivanja v Občini Dobrna se leta stalnega 
bivanja v Občini Dobrna seštevajo.)

•	 za bivanje od 5 do 10 let 10 10
•	 za bivanje nad 10 do 15 let 20 20
•	 za bivanje nad 15 do 20 let 30 30
•	 za bivanje nad 20 let 40 40

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

40

20

40

20

7. Prijavitelj se prvič prijavlja na javni razpis 
za dodelitev neprofitnega stanovanja v 
Občini Dobrna.

20 20

Opomba: Prednostne kategorije upravičencev se točkujejo v razponu od 
50 do 150 točk; točke, ki jih je mogoče doseči z dodatnimi pogoji, pa ne 
smejo presegati 112 točk.

IV. LASTNA UDELEŽBA IN VARŠČINA

Lastna udeležba so vračljiva denarna sredstva najemnika, namenjena 
za pridobivanje neprofitnih stanovanj v lasti najemodajalcev. Višina 
lastne udeležbe lahko znaša največ 10 % vrednosti neprofitnega 
stanovanja, pri čemer se vrednost določa na podlagi in skladno z 
določili Pravilnika o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in 
stanovanjskih stavb, brez vpliva lokacije.
Pogoje v zvezi z morebitnim plačilom in vračilom lastne udeležbe 
uredita uspeli prosilec in lastnik stanovanja s posebno pogodbo.
Varščina so denarna sredstva, ki so ob morebitni izselitvi najemnika iz 
stanovanja potrebna za vzpostavitev stanovanja v stanje ob vselitvi, 
ob upoštevanju običajne rabe stanovanja. Višina varščine znaša tri 
mesečne najemnine za stanovanje, ki se dodeljuje v najem. Varščina 
se vrne ali poračuna ob prenehanju najemnega razmerja.
Lastno udeležbo in varščino so zavezani plačati upravičenci, katerih 
dohodek presega mejo določeno v 9. členu Pravilnika o dodeljevanju 
neprofitnih stanovanj v najem (upravičenci po listi B), pred oddajo 
stanovanja v najem. Podrobnejši pogoji v zvezi s plačilom in vračilom 
varščine se opredelijo v odločbi in najemni pogodbi.     

V. RAZPISNI POSTOPEK

Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj 
v najem, dvignejo obrazec vloge, s katerim se prijavijo na razpis od 
22. 03. 2013 do vključno 22. 04. 2013, v tajništvu OBČINE DOBRNA, 
Dobrna 19, 3204 Dobrna, ali pa si vlogo natisnejo sami s spletne strani 
Občine Dobrna: http://www.dobrna.si. 

Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati upravno takso v višini 22,66 
EUR za vlogo in za izdajo odločbe po tarifni številki 1 in 3 taksne tarife 
Zakona o upravnih taksah (Ur. list RS, št. 106/10-UPB5). Upravno takso 
v znesku 22,66 EUR se nakaže s plačilnim nalogom na transakcijski 
račun za plačilo takse številka: 01355-5550309108, Sklic: 11 76546-
7111002-2007- Občinske upravne takse, katerega fotokopijo se 
nalepi na vlogo.

Taksni zavezanci v slabih premoženjskih razmerah lahko zahtevajo 
oprostitev plačila takse, če izpolnjujejo zahtevane kriterije po 25. členu 
Zakona o upravnih taksah, s tem da status dokažejo s pravnomočno 
odločbo Centra za socialno delo ali drugimi dokazili. 

Vloge z dokazilom o plačani upravni taksi bo razpisnik sprejemal od 
22. 03. 2013 do vključno 22. 04. 2013, in sicer v ponedeljek, sredo in 
petek od 8.00 do 12.00 , v sredo tudi od 13.00 do 16.00.

Vloge oddajo prosilci s priporočeno poštno pošiljko ali oddajo osebno 
na naslov: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna. Za osebno 
prejete vloge bo izdano potrdilo o prejemu vloge.

Šteje se, da se je prijava pravočasna, če je bila zadnji dan roka za 
oddajo prijav do 15. ure, 22. 04. 2013, oddana v tajništvu Občine 
Dobrna. 
Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo, bo pozvan, da vlogo v 
določenem roku dopolni z manjkajočimi listinami. Vloge prosilcev, ki 
v roku ne bodo dopolnjene in vloge oddane po zaključku razpisnega 
roka, bodo s sklepom zavržene.
K vlogi za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem morajo prosilci 
priložiti naslednje listine navedene pod tč. 1., 2. in 3. in druge listine, 
če se nanašajo na njihov primer in/ali na njihovi podlagi uveljavljajo 
dodatne točke:
1. izjavo o morebitnih neobdavčljivih dohodkih in potrdilo prejemkih 
ter nazivih njihovih izplačevalcev, za koledarsko leto l. 2012 od 01. 01. 
2012 do 31. 12. 2012;
2. dokazila o vseh izplačanih neto plačah v letu razpisa, če v preteklem 
koledarskem letu pred razpisom ni imel dohodkov iz delovnega 
razmerja;
3. izjavo o premoženjskem stanju, skladno s prvim odstavkom 3. člena 
Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem;
4. najemno oziroma podnajemno pogodbo, če prosilec ne živi pri 
starših ali sorodnikih;
5. dokumentacijo o trajni vezanosti na uporabo invalidskega vozička 
ali o vezanosti na trajno pomoč druge osebe, v kolikor gre za invalida 
po tretjem odstavku 3. člena  Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih 
stanovanj v najem;
6. izjavo o vseh plačanih obveznostih, v kolikor je prosilec že imel v 
najemu neprofitno stanovanje.

JAVNI RAZPISI
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7. potrdilo o nezaposlenosti prosilca, njegovega zakonskega ali 
izvenzakonskega partnerja oziroma drugega družinskega člana (izda 
Zavod RS za zaposlovanje);
8. dokazilo o zadnji plačani najemnini oziroma podnajemnini;
9. dokazilo o kvaliteti bivanja – stanovanje ovrednoteno z največ 110 
točkami (točkovalni zapisnik) 
10. utesnjenost v stanovanju – v kolikor gre za prosilca, ki stanuje 
pri starših ali sorodnikih, se upošteva izjava prosilca o površini dela 
stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki jo ima prosilec v uporabi 
oziroma v souporabi;
11. kopijo poročnega lista oziroma notarsko overjene izjave o obstoju 
izvenzakonske skupnosti;
12. kopijo izpiska iz rojstne matične knjige za vsakega otroka;
13. potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so starejši od 15 let;
14. zdravniško potrdilo o nosečnosti;
15. odločbo socialne službe o ločenem življenju roditeljev in 
mladoletnih otrok zaradi neprimernih stanovanjskih razmer (rejništvo, 
oskrba v tuji družini, zavodu, če so razlog oddaje neprimerne 
stanovanjske razmere);
16. dokazilo o statusu roditelja, ki sam preživlja otroka (samohranilec) 
– potrdilo, da je preživnina neizterljiva oziroma odločbo o prejemanju 
preživnine iz preživninskega sklada;
17. potrdilo ustrezne institucije, če je prosilec ali njegov ožji družinski 
član, ki bo z njim stalno prebival, gibalno ovirana oseba, trajno vezana 
na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe;
18. dokazilo o invalidnosti I. kategorije (odločba Centra za socialno 
delo, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oziroma 
Zavoda za zaposlovanje);
19. izvid osebnega zdravnika, s katerim se dokazujejo trajna obolenja 
prosilca ali družinskih članov, pogojena s slabimi stanovanjskimi 
razmerami;
20. odločba o razvrstitvi otroka, mladostnika ali mlajše polnoletne 
osebe glede na zmerno, težjo ali težko duševno ali težko telesno 
motnjo ali izvid in mnenje specialistične pediatrične službe;
21. strokovno mnenje centra za socialno delo ter vladnih in nevladnih 
organizacij (materinski domovi, zatočišča - varne hiše, zavetišča, centri 
za pomoč žrtvam kaznivih dejanj), ki nudijo ženskam in ženskam z 
otroki psihosocialno pomoč ob nasilju;
22. odločbo o statusu žrtve vojnega nasilja;
23. izjavo o sodelovanju na prejšnjih razpisih;
24. originalno potrdilo o plačilu upravne takse ali dokazilo za taksno 
oprostitev iz V. točke razpisa.
Prosilec in polnoletni člani gospodinjstva lahko razpisniku s 
pooblastilom dovolijo pridobivanje, vpogled, prepis, izpis ali kopiranje 
njihovih osebnih podatkov iz uradnih evidenc in zbirk osebnih 
podatkov pri vseh upravljalcih zbirk osebnih podatkov, ki štejejo 
za davčno tajnost, ter občutljivih osebnih podatkov. V tem primeru 
morajo vlogi priložiti ustrezne pisne izjave.
Najemodajalci neprofitnih stanovanj pridobijo v skladu s prejšnjim 
odstavkom potrdila o državljanstvu, potrdila o stalnem prebivališču 
in številu članov gospodinjstva od pristojnih državnih organov, 
podatke o obdavčljivih in neobdavčljivih dohodkih ter prejemkih pa 
iz obstoječih zbirk podatkov.
Podatke, ki se štejejo za davčno tajnost, pridobijo najemodajalci 
neprofitnih stanovanj za prosilca in polnoletne člane gospodinjstva iz 
dokončnih odločb o odmeri dohodnine, iz drugih dokončnih odločb 
davčnega organa in iz davčnih obračunov. Iz navedenih dokumentov 

lahko najemodajalci neprofitnih stanovanj pridobijo podatke o 
davčni številki, o vzdrževalnih družinskih članih, o dohodkih davčnih 
zavezancev, o stroških upoštevanih pri uveljavljanju davčne osnove, 
o obveznih prispevkih za socialno varnost, podatke o znižanjih in 
olajšavah, ki se upoštevajo pri obračunu akontacije dohodnine ter 
od dohodkov iz kmetijstva in od dohodkov iz dejavnosti, če davčni 
organ s temi podatki razpolaga. Najemodajalci neprofitnih stanovanj 
v tem odstavku navedene podatke pridobivajo od davčnega organa 
v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek.
Na zahtevo najemodajalca upravljavci zbirk podatkov brezplačno 
posredujejo vse podatke o obdavčljivih in neobdavčljivih dohodkih in 
prejemkih za preteklo koledarsko leto pred letom razpisa za prosilca 
in polnoletne člane gospodinjstva, navedene v vlogi za pridobitev 
neprofitnega stanovanja.
Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti starejša od 30 
dni od objave razpisa.
Potrdila o državljanstvu in potrdila o stalnem prebivališču in 
številu članov gospodinjstva bo pridobil razpisnik neposredno od 
pristojnega državnega organa.
Razpisnik k vlogi priložene listine zadrži in jih po izteku razpisnega 
roka udeležencem razpisa ne vrača. 

VI. SPLOŠNE DOLOČBE

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

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

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

Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi oziroma 
neuvrstitvi na prednostno listo upravičencev v roku 6 mesecev po 
zaključku javnega razpisa. Če se posamezni udeleženec razpisa ne 
strinja z odločitvijo, se lahko v roku 15 dni po prejemu odločitve 
pritoži. Pritožbo naslovi na razpisnika. O pritožbi odloči v 2 mesecih 
po prejemu popolne pritožbe župan občine, v kateri ima pritožnik 
stalno prebivališče. Odločitev župana o pritožbi je dokončna.
Po rešitvi pritožb se javno objavi seznam upravičencev, ki jim bodo 
zagotovljena stanovanja. Z uspelimi upravičenci bodo sklenjene 
najemne pogodbe za nedoločen čas in z neprofitno najemnino. Uspeli 
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upravičenec, ki neupravičeno zavrne dodeljeno primerno stanovanje, 
ali se na ponovni poziv k sklenitvi najemne pogodbe ne odzove, se 
črta s seznama upravičencev.

Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo razpisnik ponovno preveril, 
če uspeli upravičenec še izpolnjuje pogoje in merila za dodelitve 
neprofitnega stanovanja v najem. V primeru bistveno spremenjenih 
okoliščin, zaradi katerih uspeli upravičenec ne izpolnjuje pogojev in 
meril tega razpisa, lahko razpisnik postopek obnovi in prosilca črta s 

seznama upravičencev.

Vse informacije lahko dobite osebno na sedežu Občine Dobrna 
med uradnimi urami: ponedeljek 8.00−12.00 , sreda 8.00−12.00 in 
13.00−16.00 , petek 8.00−12.00, na telefonski številki 03/780-10-53 
ali na e-naslovu: obcina@dobrna.si ali e-naslovu: mateja.smrecnik@
dobrna.si.

Občina Dobrna

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu – Zkme-1 (Uradni list RS, 
št. 45/08, 57/12), Odloka o proračunu Občine Dobrna za leto 2013 
(Uradni list RS, št. 18/13) 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 2013

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev 
iz proračuna Občine Dobrna v skupni višini 19.200,00 EUR v letu 2013 
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 pomoč 
pomeni spodbudo za izvedbo projekta oziroma je za prosilca nujno 
potrebna.

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

UKREP ŠT. 1: Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na 
kmetiji 

Višina razpisanih sredstev znaša 3.500,00 EUR

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

prijavnega obrazca,
• upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje 

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

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

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

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

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

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

• skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremukoli podjetju, 
ne sme presegati 200.000 € bruto v  kateremkoli obdobju treh 
proračunskih let iz nacionalnih in lokalnih virov.
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Upravičeni stroški:
Računi in dokazila o plačilu računov za izvedene aktivnosti so lahko 
datirani od 1.1. 2013 do predložitve zahtevka za izplačilo, najkasneje 
do 30. 10. 2013, računov z datumom po 30. 10. 2013 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 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.
• obrazec D lastnika zemljišč za neposredna plačila za leto 2013 

Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja oz. izpis iz 
registra kmetijskih gospodarstev, ki izraža zadnje stanje.

UKREP ŠT. 2: Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno 
proizvodnjo 

Višina razpisanih sredstev znaša 10.600,00 EUR

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

zemljišč,
• investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev,
• vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva, 

• kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju 
vsaj enega od ciljev ukrepa (to so: zmanjšanje proizvodnih stroškov, 
izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, 
ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih 
razmer ali standardov za  dobro počutje živali),

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

• najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu upravičencu ne 
sme preseči 400.000 EU 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 30.10.2013, 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 
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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 2013 

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

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

prijavnega obrazca,
• upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje 

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

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

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

• pomoč se lahko dodeli le kmetijskim gospodarstvom, ki niso 
podjetja v težavah, 

• gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi 

o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja, 
• investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev,
• sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je za isti namen, kot ga navaja 

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

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

 
Upravičeni stroški:
Računi in dokazila o plačilu računov za izvedene aktivnosti so lahko 
datirani od 1. 1. 2013 do predložitve zahtevka za izplačilo, najkasneje 
do 30. 10. 2013, računov z datumom po 30. 10. 2013 komisija ne bo 
upoštevala. Upravičeni stroški so vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali 
obnova objekta, nakupa nove opreme, promocije in splošni stroški, 
ki so namenjeni sofinanciranju:
a)  neposredni prodaji kmetijskih proizvodov na kmetijah ali izven 

kmetij,
b)  storitvam s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji 

in živalmi ter oddaja le-teh v najem,
c)  izobraževanjem na kmetijah, povezano s kmetijsko, gozdarsko in 

dopolnilno dejavnostjo na kmetiji.

Bruto intenzivnost pomoči:
Znesek dodeljene pomoči se določi glede na obseg vlog, prispelih 
na javni razpis, ter razpoložljiva sredstva, vendar lahko znaša največ 
do 50 % upravičenih stroškov. Najmanjši znesek dodeljene pomoči 
je 200 EUR, najvišji znesek pa 3.500 EUR na kmetijsko gospodarstvo 
na leto.
Potrebna dokumentacija:
• vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena 

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

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

• ponudba oziroma predračun za nameravano investicijo,
• dokazilo o registraciji dopolnilne dejavnosti,
• potrdilo o plačanih davkih,
• obrazec D lastnika zemljišč za neposredna plačila za leto 2013 

Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja oz. izpis iz 
registra kmetijskih gospodarstev, ki izraža zadnje stanje,

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

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

UKREP ŠT. 4: Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu

Višina razpisanih sredstev znaša 800,00 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 
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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. 2013 do 30. 10. 2013. Računov z datumom pred podpisom 
pogodbe, razen za izvajanje kontinuiranih izobraževalnih ali 
informacijsko-promocijskih programov društev, ko veljajo stroški od 
1. 1. 2013, kot tudi računov z datumom po 30. 10. 2013, 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, ter razpoložljiva sredstva in lahko znaša do 100  % 
upravičenih stroškov. 

Potrebna dokumentacija:
• vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena 

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

• finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma 
storitev z ustreznimi dokazil,i kot so kotizacije oziroma 
participacije kmetov, če se izvajalec za to odloči,

• pomoč mora bit dostopna vsem upravičencem na ustreznem 
območju,

• če so izvajalci ali organizatorji nudenja tehnične pomoči v 
kmetijstvu nevladne organizacije, članstvo v teh 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 800,00 EUR

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

prijavnega obrazca,
• podpora je namenjena sofinanciranju obnove tradicionalnih 

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

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

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

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

• najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu upravičencu 
ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju treh 
proračunskih let iz nacionalnih in lokalnih virov.

Upravičeni stroški:
Računi in dokazila o plačilu računov za izvedene aktivnosti za ukrepe 
Naložbe v kmetijska gospodarstva morajo biti datirani po podpisu 
pogodbe. Računov z datumom pred podpisom pogodbe, kot tudi 
računov z datumom po 30.10.2013, komisija ne bo upoštevala. 

a) Priprava dokumentacije za rekonstrukcijo ali obnovo oziroma 
sanacijo objekta: 

 • izdelave posnetka stanja, 
 • arhitekturnega 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),
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• vsa potrebna dovoljenja za obnovo objekta,
• mnenje pristojne strokovne službe (Zavod za varstvo kulturne 

dediščine Slovenije, Območna enota Celje).

4. OBRAVNAVANJE VLOG

Župan Občine Dobrna imenuje komisijo, ki bo prispele vloge 
obravnavala ter odločila o posamezni vlogi. Komisija tudi pripravi 
predlog upravičencev, ki ga potrdi župan. O dodelitvi sredstev 
upravičencem po tem razpisu se izda odločba.

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

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

5. NADZOR IN SANKCIJE

Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva in podeželja v Občini Dobrna spremlja in preverja Nadzorni 
odbor Občine Dobrna ter druge za nadzor financ pristojne institucije.

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

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

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave 
javnega razpisa do izteka prijavnega roka, in sicer v sprejemni 
pisarni Občine Dobrna, dostopna pa je tudi na spletni strani Občine 
Dobrna (www.dobrna.si) pod rubriko občina in javni razpisi. Dodatne 
informacije lahko dobite na tel. 03 780 10 57 (Zdenka Kumer).

Prejete dokumentacije 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: 24.04.2013 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 2013- UKREP ŠT.____«.
 

Župan Občine Dobrna,

Martin Brecl

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, 127/06-
ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10-ZUKN, 107/10, 11/11), Odloka 
o proračunu Občine Dobrna za leto 2013 (Ur. l., št. 18/13), objavlja  

JAV N I  R A Z PI S 
za dodelitev sredstev, ki niso državna pomoč na področju 

kmetijstva v Občini Dobrna v letu 2013

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dela neprofitnih aktivnosti 
in materialnih stroškov društev s področja kmetijstva v Občini Dobrna 
za leto 2013, ki ne predstavljajo državno pomoč, delujejo na področju 
kmetijstva ter njihov cilj z ustanovitvijo in delovanjem ni pridobivanje 
dobička. 

2. OKVIRNA VREDNOST SREDSTEV

Za izvajanje razpisanih programov so v proračunu Občine Dobrna 
za leto 2013 predvidena sredstva v višini 1.800,00 EUR. Sredstva 
morajo biti porabljena do 31. 12. 2013.

3. UPRAVIČENCI

Na razpisu lahko sodelujejo društva, ki delujejo na področju 
kmetijstva in izpolnjujejo naslednje pogoje: 
◦	 imajo sedež v Občini Dobrna,
◦	 imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, 

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

in organizacijske možnosti za izvajanje in uresničevanje 
načrtovanih aktivnosti, 

◦	 dotacije za namene, ki so sestavni del te vloge, niso in ne 
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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 2013 kakorkoli že financiran iz proračuna 
Občine Dobrna, niso upravičeni do sredstev po tem razpisu.

3. MERILA IN KRITERIJI

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

ŠTEVILO VSEH ČLANOV DRUŠTVA

do 50 aktivnih članov 5 točk
nad 51 aktivnih članov 10 točk

PREPOZNAVNOST PROJEKTA
programi oz. projekti prispevajo k 
prepoznavnosti občine

do 10 točk

ORGANIZACIJA PRIREDITVE ali PROJEKTA

organizacija prireditve ali projekta
do 15 točk/

prireditev oz. 
projekt

SODELOVANJE

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

do 10 točk

sodelovanje z drugimi sorodnimi 
organizacijami

do 5 točk

OMEJITVE
Pomoč se ne dodeli: 
Za izobraževanja in usposabljanja, 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).
 

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: 24. 4. 2013 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 2013- 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
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Na podlagi Odloka o Proračunu Občine Dobrna za leto 2013 (Uradni 
list RS, št. 18/2013), Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev za 
pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Dobrna (Uradni 
list RS, št. 47/2007, 22/2010) in Pravilnika o dodeljevanju proračunskih 
sredstev za pospeševanje odpiranja novih delovnih mest v Občini 
Dobrna (Uradni list RS, št. 48/2007, 22/2010),  ter mnenja Ministrstva 
za finance RS, Sektor za nadzor nad državnimi pomočmi številka.: 
M001-1358570-2012, 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 2013

I. člen 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 2013, znaša 4.500 €.

II. člen 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 4.500 €.

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.

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. 2013 do 31. 12. 2013.  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.

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 se 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 
- 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 
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:

JAVNI RAZPISI
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–  novo zaposlena oseba mora biti državljan Republike Slovenije,
–  da je zaposlitev osebe sklenjena v tekočem koledarskem letu ali 

v obdobju od 29. 9. 2012 do 31. 12. 2012,
–  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 se lahko 

zaprosi le enkrat,
 –  zaposlitev je potrebno ohraniti za nedoločen čas,
Prednost pri subvencioniranju bodo imeli prijavitelji, ki se na javni 
razpis prijavljajo prvič.

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 posamezni 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

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

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

- dokazilo o plačilu, 
- račun

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

investicijskih programov,

- račun

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

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

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

- fotokopija plačilne liste za osebo, ki je zasedla delovno mesto, za 
katero se uveljavljajo finančna sredstva,

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

- odločbo o izpolnjevanju predpisanih pogojev za opravljanje 
pridobitne dejavnosti in priglasitveni list (za s.p.) oziroma

- odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje registrirane 
dejavnosti (za gospodarske družbe),

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

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

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

- 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 30. 9. 2013. Vloga z 
zahtevanimi dokazili mora biti poslana priporočeno po pošti 
ali osebno oddana v tajništvu Občine Dobrna, Dobrna 19, 3204 
Dobrna, najkasneje do roka prijave. Za čas prejema se šteje, ko je 
vloga v tajništvu Občine Dobrna. 

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

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

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

Martin Brecl

JAVNI RAZPISI
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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 2013 (Uradni list RS, št. 18/2013), 
Občina Dobrna objavlja

JAVNI RAZPIS
za zbiranje ponudb programov s področja ljubiteljske kulturne 

dejavnosti v Občini Dobrna za leto 2013

1.) Pravico za pridobitev sredstev za letne programe ljubiteljskih 
kulturnih dejavnosti za leto 2013 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 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 2013, sprejetim na 18. 
redni seji Občinskega sveta Občine Dobrna, dne 27. 2. 2013.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2013. Poročila 
o izvedbi programov sofinanciranih na podlagi tega javnega razpisa 
za leto 2013 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. 3. 2014.

4.) Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev je 10.250,00 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 2013-NE ODPIRAJ!« Rok 
za prijavo na javni razpis je 24. 4. 2013. Za pravočasno predložene 
se štejejo vloge, ki bodo najkasneje 24. 4. 2013 do 16.30 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
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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 2013 (Uradni list RS, št. 
18/2013) Občina Dobrna objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov športa na območju Občine Dobrna 

za leto 2013

1. Na razpis za sofinanciranje športnih programov iz občinskega 
proračuna za leto 2013 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 
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 2013, sprejetega na 18. redni seji Občinskega sveta Občine 
Dobrna, dne 27. 2. 2013.

5. Okvirna vrednost razpisanih sredstev za leto 2013  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. 2013. Poročila 
o izvedbi programov sofinanciranih na podlagi tega javnega 
razpisa za leto 2013 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. 3. 
2014.

6. 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.

7. 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 
2013-NE ODPIRAJ!« Rok za prijavo na javni razpis je do 24. 4. 2013. 
Za pravočasno predložene se štejejo vloge, ki bodo najkasneje 24. 4. 
2013 do 16.30  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.

8. 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.   
      
9. 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
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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 2013 (Uradni list RS, št. 18/2013) objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini 

Dobrna za leto 2013

1.) Občina Dobrna objavlja javni razpis za dodelitev finančnih sredstev 
iz občinskega proračuna za sofinanciranje programov na področju 
turizma v Občini Dobrna za leto 2013. Skupni znesek razpisanih 
sredstev za leto 2012 znaša 4.100,00  €, na proračunski postavki 
števila 14005. 

2.) Predmet sofinanciranja so naslednji programi:
o aktivnosti za ohranjanje kulturne in naravne dediščine 
o urejanje in varstvo okolja 
o organiziranje in usklajevanje prireditev 
o izvajanje promocijske in informativne dejavnosti 
o izvajanje ozaveščenosti prebivalstva in mladine za delovanje na 

področju turizma 
o število članov turističnega društva
o izobraževanje članov društva.  

3.) Pravico do sofinanciranja programov na področju turizma 
imajo društva na področju turizma na območju Občine Dobrna, ki 
izpolnjujejo naslednje pogoje:
o da so registrirana v skladu z zakonom o društvih in imajo sedež 

na območju Občine Dobrna,
o da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo 

dokumentacijo v skladu z določili o registraciji,
o da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih 

programov,
o da izpolnjujejo druge pogoje iz Pravilnika o sofinanciranju 

programov na področju turizma v Občini Dobrna,
o imajo sprejet program dela in finančni načrt za leto 2013, ki ga je 

sprejel pristojni društveni organ, 
o da pristojnim občinskim organom redno dostavljajo letna 

poročila o realizaciji programov ter načrt aktivnosti za 
prihodnje leto,

o imajo poročilo o delu društva in finančno poročilo društva za 
preteklo leto 2012.

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 2013 ne bodo upravičeni do namenskih 
sredstev Proračuna Občine Dobrna.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2013.
Poročila o izvedbi programov sofinanciranih na podlagi tega javnega 
razpisa za leto 2013 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. 3. 2014.

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 2013, sprejetim na 18. redni seji Občinskega sveta 
Občine Dobrna, dne 27. 2. 2013.
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 2013 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:
o uspešna izvedba iste prireditve v preteklem letu: 0-35 točk
o kvaliteta programa: 0-55 točk
o 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 24. 4. 2013. Za pravočasno 
predložene se štejejo vloge, ki bodo najkasneje  24. 4. 2013 do 16.30 
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 2013 – 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

JAVNI RAZPISI
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Občina Dobrna, Dobrna 19, Dobrna, na podlagi 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 2013 (Uradni list RS, št. 18/2013), 
objavlja

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

HUMANITARNIH IN ZDRAVSTVENIH DEJAVNOSTI V OBČINI 
DOBRNA ZA LETO 2013

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 2013. Skupni znesek razpisanih sredstev za leto 2013 
na proračunski postavki 20005 (Ostali programi, spec. zavodi in 
društva) znaša 4.700,00 €. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena 
do 31.12.2013.

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  2013 ne bodo upravičeni do namenskih 
sredstev Proračuna Občine Dobrna.

3.)  Izvajalci programov in projektov
Izvajalci programov in projektov so:
- javni zavodi, ustanove in pravne osebe registrirane za 

opravljanje dejavnosti na področju socialnega varstva,
- društva na področju zdravstva, socialnega varstva in 

humanitarne dejavnosti registrirana v skladu z zakonom o 
društvih,

- prostovoljne in neprofitne organizacije, ki delujejo na področju 
socialnega in zdravstvenega varstva ter humanitarne 
organizacije in imajo v svojih programih elemente socialne skrbi 
in skrbi za zdravje občanov oziroma njihovih članov.

4.)  Pogoji in merila
Pri  ocenjevanju  komisija  poleg  zgornjih  kriterijev  upošteva  še  
naslednja  merila za ocenjevanje:
-   program  je   usmerjen   v   preprečevanje,   lajšanje   in   

zmanjševanje   socialnih   stisk posameznikov ali skupin 

občanov, ima postavljene jasne cilje in izhaja iz potreb 
članov, izvajanje programa pa je v interesu Občine Dobrna - 
do 250 točk,

- program omogoča udeležencem lažje komuniciranje z 
okoljem (za primere, ko telesna okvara ali invalidnost 
onemogoča posamezniku, da bi se samostojno in 
enakovredno vključeval v vsakdanje življenje) - do 10 točk,

- program je namenjen pomoči družinam in posamezniku izven 
organizacije - do 50 točk,

- program vsebuje organizacije predavanj, delavnic in druga 
izobraževanja za člane ali širšo okolico do - 10 točk,

- program dopolnjuje dejavnosti javnih zavodov oziroma vsebuje 
elemente javnih služb s področja socialnega varstva - do 50 točk,

- sodelovanje prostovoljcev o izvajanju programa (možnost 
vključevanja prostovoljcev in njihovega usposabljanja) - do 15 
točk.

Komisija lahko dodatno dodeli maksimalno 50 točk na program, 
ki je 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 24. 4. 2013. Za pravočasno predložene se štejejo vloge, ki bodo 
najkasneje 24. 4. 2013 do 16.30 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 2013 -  NE ODPIRAJ!« ter s pripisanim naslovom pošiljatelja.

7.) 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
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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 

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

ZA LETO 2013

I.
Priznanja Občine Dobrna za leto 2013, 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 2013, v mesecu juniju 2013.

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.

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 (pet let). 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 2013 - Ne odpiraj!«, najkasneje  
24. 4. 2013 do 16.30 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 2013.

  Komisija za mandatna vprašanja, volitve, 

imenovanja in priznanja Občine Dobrna

JAVNI RAZPISI
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dogodki
Božično rajanje
Na mrzel nedeljski dan, devetega decembra preteklega leta, je 
na Dobrni potekala tradicionalna prireditev Božično rajanje za 
otroke, ki jo je omogočila Občina Dobrna v sodelovanju z Zavo-
dom za turizem, šport in kulturo Dobrna. Nizke temparature in 
snežna odeja sta nam preprečila, da bi prireditev lahko izvedli 
na običajnem mestu, pred Zdraviliškim domom. Zato pa smo 
poskrbeli, da je bilo tisto nedeljo zelo živahno pred vhodom v 
Hotel Vita.
V okviru prireditve je namreč potekal praznični bazar z dobro-
tami in izdelki, na katerem so sodelovali učenci Osnovne šole in 
Vrtca Dobrna, Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna, 
Aktiv kmečkih žena Dobrna in Izletniška kmetija pri Minki. 
Za otroško animacijo je poskrbel klovn Žare, ansambel Odpev 
pa je v narodno zabavnih ritmih priklical Božička, ki je obdaril 
naše najmlajše. 
Sponzorji, ki so prispevali za nakup otroških daril, so bili:
TERME DOBRNA ,D.D., VLADO OLENŠEK, S.P.,  PROFILPLAST, 
D.O.O., TOMIK - TOMAŽ DOBOVIČNIK, S.P., E-KNJIGA, D.O.O., MA-
RIJA DREV, S.P., EGAL P.B., KEBAB - ŠABANI NERMI, S.P., ETT LIGH-
TING, D.O.O., PIRH DRAGO, S.P., SALON METKA - METKA KRAJNC, 

S.P., SLAŠČIČARNA JAGODA – IBRAHIMI ŠENAZI, S.P.. Vsem spon-
zorjem se najlepše zahvaljujemo, da nam pomagate pričarati 
čarobno decembrsko vzdušje, ki zagotovo ostane najdlje v spo-
minu naših najmlajših.

    Marija Švent,

ZTŠK Dobrna

3. otroško silvestrovanje na Dobrni uspelo
Občina Dobrna je v sodelovanju z Zavodom za turizem, šport 
in kulturo  Dobrna  organizirala 3. otroško silvestrovanje, ki se je 
začelo prav na silvestrovo ob 10. uri dopoldne v centru Dobrne. 
Otroci so skupaj s Katko Škratko čarali, rajali, izdelovali klobučke 
iz balonov in ob plesu odštevali zadnje sekunde do ˝otroškega˝ 
novega leta, ki je bilo na Dobrni že ob 11. uri. Ker so bili zelo 
dejavni, jih je župan Občine Dobrna, g. Martin Brecl,  nagra-
dil z »županovo torto« in čajem. Prireditev je po odzivih naših 

najmlajših obiskovalcev dobro 
uspela in lahko zaključimo, da 
je silvestrsko dopoldne ob prije-
tnem vzdušju prehitro minilo. Da 
je temu res tako, si lahko ogleda-
te tudi v priloženih fotografijah.

ZTŠK Dobrna

Marija Švent
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Valentinov koncert
Kljub močno zasneženi pokra-
jini se je v našem kraju začela 
prebujati pomlad. Toplino in 
ljubezen so prinesle nežne 
pesmi in melodije ob valetino-
vem.
Valentin, prvi spomladin, ki  
prinese ključ do korenin, je 
'kriv', da se je v nedeljo, 17. 2. 
2013, v Kulturnem domu Dobr-
na zgodil že 8. valentinov kon-
cert. Pevke ženskega pevskega 
zbora, ki že trinajst let ustvarja-
mo in prepevamo, smo pripra-
vile že kar tradicionalni koncert 
in tako ob dnevu zaljubljencev 
s pesmimi o ljubezni vsem 
prisotnim podarile nekaj le-
pih trenutkov. Medse smo 
povabile tudi Moški pevski 
zbor Dobrna, instrumentaliste 
Hano Brecl, Jerneja Oplonška 
in Emo Artank, otroški pevski 
zbor iz Vrtca Dobrna ter instru-
mentalistki Ano Repas in Mio 
Zalo Smrečnik  s pevko Lauro 
Čerenak.  Naša pevka Mojca 
Zaponšek pa je z mislimi o 
ljubezni in z razlago pomena 
valentinovega spretno pove-
zovala program.
Letošnji koncert pa je za nas, 
pevke ženskega pevskega zbo-
ra, prav poseben. Za potrditev 
našega rednega in vestnega 
dela, kljub spremembam v za-
sedbi, smo se odločile, da si iz-
beremo ime. Med prebiranjem 
raznih imen cvetic, ptic pevk in 
drugega smo izbrale ime po-
vezano z našim ustvarjanjem. 
Poimenovale smo se Ženski 
pevski zbor Korona. Korona 
je namreč znak v partituri, ki 
pomeni, da je nota podaljšana 
dokler sama ne ugasne, dokler 

ven odziv na valentinovo po-
što, prijetno vzdušje ter šte-
vilne pohvalne in spodbudne 
besede potrjujejo naše delo 
in nam dajejo energijo tudi 
za vnaprej. Seveda pa se ob 
tem tudi iskreno zahvaljujemo 

vsem, ki nam pomagate, nas 
podpirate in z nami sodelujete.
Ljubezen ...  Najmočnejša nit, 
ki povezuje misli, roke, srca, ži-
vljenja. Vedno je, vedno bo ...

 Za Ženski pevski zbor Korona:

Sonja Špegel

ne izzveni inštrument, ki jo iz-
vaja. Izbrano ime torej izraža 
naše upanje, da pesem iz naših 
ust in src še dolgo ne bo izzve-
nela.
Obisk številnih domačinov, 
znancev in prijateljev, poziti-
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Kulturno obarvana zima

Dolga in zasnežena zima je očitno pravi čas za dejavnost do-
brnskih kulturnikov. Zimsko »sezono«  kulturnih prireditev so 25. 
12. 2012 otvorili pevci Moškega pevskega zbora KUD Dobrna 
s svojim tradicionalnim božičnim koncertom v župnijski cerkvi.
Tudi proslave KUD Dobrna ob 8. februarju, slovenskem kultur-

nem prazniku, postajajo tradicionalne. Letos so se prizadevni 
člani KUD-a potrudili in 7. februarja organizirali prireditev v pro-
storih Kulturnega doma Dobrna. Proslavo so začeli pevci moške-
ga pevskega zbora in pevke ženske vokalne skupine. Z venčkom 
ljudskih plesov so nastopili člani folklorne skupine, za strumni 
zaključek pa je poskrbela godba na pihala. Da na mladih svet 
stoji tudi na kulturnem področju, so tudi tokrat dokazali učenci 
Osnovne šole Dobrna, ki so sodelovali na proslavi.
Zaključek zime in prihod pomladi na kulturnem področju je 
simbolično označil valentinov koncert Ženske vokalne skupine 
Korona, 17.2.2013.

Zapisal: Aleš Štepihar, 

predsednik KUD Dobrna,

foto:  Bojan Vrečer

Razmišljanje ob kulturnemu prazniku 
Človek se mora podati tudi kdaj 
v razmišljanje o času in dogaja-
nju okoli njega. Tako se nehote 
prikrade vprašanje o nas samih, 
o naših delih in ne delih, o od-
nosu do naše duhovnosti in 
razmerju do soljudi, ki jih mor-
da dobro poznamo, vendar 
jih na novo spoznavamo vsak 
dan. Zapiranje vase, za zidove 
svojega malega kraljestva, nam 
ne prinaša zadovoljstva in sre-
če. Misli postajajo temnejše in 
smeh ob pozdravu nam hitro 
zbledi z obraza.
So pa ljudje, ki se združujejo, si 
delijo življenje v skupnih stva-
reh, ki jih radi počnejo in nikoli 
ni čas za druženje ničen. Pro-
stovoljno se družijo in ustvar-
jajo ne-le za svojo dušo, ampak 
za vse nas, vendar le v tolikšni 
meri kolikor želimo to mi sami 

sprejeti. Se kdaj vprašamo, zakaj 
gremo ali ne gremo na priredi-
tev, ki jo organizirajo. Saj bi pol-
na dvorana bila lepa nagrada za 
njihovo delo in prizadevanja. Se 
kdaj vprašamo, zakaj na prire-
ditvah ni ljudi, ki so dobili naše 
zaupanje na volitvah in nam na 
nek način tudi krojijo življenje. 
Saj bodo jutri spet iskali naše 
glasove. Tudi tistih ni, ki so tu 
zaradi občine, z obnašanjem pa 
kažejo, kot da je le-ta zaradi njih 
samih.Res je, da človek lahko 
sam izbira kam bo šel in kdaj, 
vendar je kulturni praznik, dr-
žavni praznik in edinstven pra-
znik, ki ga drugi narodi nimajo. 
Zato je udeležba na proslavi, če 
že ne njihova obveza pa vsaj 
moralna dolžnost, (če sploh 
vedo, kaj to je).
Težko je gledati sokrajane, ki 

mislijo, da je izobrazba vse, žal 
pa se ne zavedajo, da izobrazba 
še ne da inteligence in svetovni 
nazor je še daleč od njih .Ponos 
lastnega naroda je pa v nas sa-
mih in ravno France Prešeren 
je to pokazal svetu, da je tudi 
naš jezik enakovreden vsem 
svetovnim jezikom. Narod, ki 
zanemarja lastno kulturo, pa je 
zapisan propadu. Ob letošnjem 
kulturnem prazniku je bilo več 
nastopajočih kot obiskoval-
cev. Tudi tisti, ki so nas nekoč 
to učili,  se izogibajo takšnim 
srečanjem. Kaj delamo napak? 
Obstajajo le redke izjeme, ki pa 
radi pridejo pogledat, kaj je zra-
slo iz njihovega dela in kako se 
prenaša na mlajše rodove. Hva-
la njim. Končno smo dobili dom 
kulture, ki pa to ni. Brezosebna 
zgradba, kjer sekcije nimajo 

kam obesiti svojih priznanj in 
se z njimi pohvaliti pred lju-
dmi, da o likovnih razstavah 
domačinov, pa tudi drugih, ne 
bi izgubljali besed pa še o čem. 
Temu domu je treba s pravim 
vodstvom in nami, obiskovalci, 
nujno dati življenje, drugače je 
to izgubljena investicija. Tako se 
človek pogleda v ogledalo in 
se vpraša:«Sem kaj prispeval v 
življenju za naše ljudi, za moje 
Dobrčane, ali sem pustil kakšno 
sled o svojem obstoju ?«  Vsak 
se  lahko zamisli  in najde od-
govor zase. Različne talente 
imamo in različno jih izražamo, 
tako različno nas tudi drugi vi-
dijo in sprejemajo. Spreminjati 
druge je težko, skoraj nemogo-
če, spremeniti samega sebe pa je 
vendarle najtežje delo -   mar ne?

 Bojan Vrečer
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Dobrna - Tradicionalna prireditev 
pokop pusta 

Na pepelnično sredo, 13. fe-
bruarja 2013, s pričetkom ob 
16. uri, se je v centru Dobrne 
odvijala že 48. tradicionalna 
prireditev Pokop pusta na Do-
brni. Dogodek, ki je potekal v 
organizaciji Prostovoljnega ga-
silskega društva v sodelovanju 
z Občino Dobrna in Javnim 
zavodom za turizem, šport in 
kulturo, je kljub slabemu vre-
menu privabil množico sode-
lujočih s pustnimi maskami in 
obiskovalcev, ki so pospremili 
še zadnje dejanje norčavega 
pustnega časa.
V uvodnem delu je zbrani 
množici najprej zaigrala God-
ba Dobrna. Sam pričetek pri-
reditve je sledil, ko so bili na 
oder pozvani vsi glavni akterji 
prireditve: predsednik PGD 
Dobrna, g. Štefan POHAJAČ, 
župan občine Dobrna, g. Mar-
tin BRECL, direktorica ZTŠK 
Dobrna, ga. Marija ŠVENT in 
soorganizator Pustnega kar-
nevala v Novi Cerkvi, g. Ivan 
JEZERNIK. Obiskovalci priredi-
tve so si lahko v povorki, ki je 
sledila uradni otvoritvi, poleg 

PUSTOVA OPOROKA

našemljenih učencev Osnovne 
šole Dobrna ogledali še nekaj 
več kot 15 za ta namen prire-
jenih vozov, ob zaključku pa 
še skupino kurentov. Večina 
letošnjih pustnih vozov je bila 
izražena kot zrcalo aktualnih 
političnih dogajanj v državi in 
v občini, tako da zanimivih tem 
ni manjkalo. 
Po zaključku povorke je v pri-
sotnosti župnikov, pokojnikove 
vdove, nosačev, zastavonoše 
ter ostalih žalujočih sledila še 
obsodba pusta, ki mora odgo-
varjati za naše storjene grehe 
in neumnosti. S slamo napol-
njenega pokojnika, oblečene-
ga v stara oblačila, je doletela 
smrtna kazen, ki je bila izvrše-
na s sežigom v krematoriju. S 
tem je bila zaključena 48. pri-
reditev Pokop pusta na Dobr-
ni. Vsi sodelujoči v povorki in 
obiskovalci prireditve so bili 
ob zaključku povabljeni na pu-
stovo sedmino, ki je potekala 
v prostorih gasilskega doma 
Dobrna. 
Pri  uspešni tradicionalni pri-
reditvi pokopu pusta je kljub 

Drage moje Dobrčanke
in žalujoči Dobrčani!

Prestopno leto je za nami.
Nič kaj prida ga ni bilo.
Vročina in suša nas je 

pestila,
jeseni pa voda mnoge je 

zalila.

Suša tudi državno blagajno 
je praznila.

Ga ni junaka, ki bi 
napovedal,

kdaj in kako se spet bo 
napolnila.

KOT DOMINE SO PADALA 
PODJETJA.

Državna in zasebna.
Pred Borzo dela vrsta vsak 

dan daljša,
ki delavcem obup naj lajša.

Potem jesen, ko vse je 
prekipelo.

Protesti, stavka in nemiri.
Sem poskušal zadevo umirit.

Res je, da nisem bil 
učinkovit.

So kamen v hrbet mi zagnali 
in me za LOPOVA imenovali.

Močno sem si prizadeval 
in vrtec vam pod streho 

spravil.

Cerkveno oblast vam 
prevetril, 

pri Miklavžu pa mežnarja 
upokojil.

Zdaj avtomatika deluje.
Zvonjenje lepo vsak dan bolj 

se čuje.

 

  

 

 

 

  

 

Topličico sem reguliral,
pred poplavo center in Terme 

zaščitil

ter cerkveno obzidje obna-
vljal.

Z mojo ženo SLABO BANKO,
sva močno se trudila, 
da denarcev bi kaj več 

dobila.

Suša v žepu muči vse 
občane,

rebalansi krčijo občinske 
plane.

PRIJATLI MOJI!

Prišel je čas, da vsi zavihamo 
rokave

in kaj postorimo za naše 
skupne blagre.

Zdaj se od vas poslavljam,
že oporoko novo vam 

pripravljam.

Za mojo ženo SLABO BANKO 
poskrbite,

v miru, slogi še naprej živite.

Tudi drugo leto z vami:

Vaš Pust  
LOPOV!
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Novoletni pohod na Paški Kozjak
Ljubitelji pohodništva in planin tudi pozimi ne mirujemo. Plani-
ne so lepe v vsakem letnem času, tudi pozimi, ko se vse umiri in 
počiva. V tem letnem času  izbiramo cilje, ki so lahko dostopni 
in so nam dobro poznani že iz poletnega potepanja, predvsem 
pa morajo biti varni pred morebitnimi snežnimi plazovi.
Ko zapade sneg po okoliških hribih, raje obiščimo našo bližnjo 
okolico, kjer ni teh nevarnosti.
Planinci PD Dobrna že nekaj let zapored ob vstopu v novo leto, 
torej 1. januarja, obiščemo nam najbližji Paški Kozjak. Novoletni 
pohod smo letos pričeli na Brdcah, saj nam po silvestrski noči 
zgodno vstajanje ni preveč dišalo.  Čeprav je letošnja zima zelo 
bogata s snegom, je bil čas okrog božiča in novega leta z njim 
bolj skop in je bila pot skoraj spomladansko obarvana. Ob poti 
proti Štrukljevemu vrhu je namreč veselo cvetel teloh. Takrat 

foto: Pavli Žužek

tako želeni sneg smo v nekoliko večji količini dočakali šele na 
senčni strani travnate planote Ostrica, potem pa je bila pot po 
grebenu  proti sv. Joštu spet skoraj spomladanska.
Na željo po snegu smo pri Olgi v Planinskem domu  pozabili, saj 
nas je bogato pogostila z okusno juho.

 Za PD Ana Žužek                                                                                 

Zahvala dosedanjemu vodstvu UO in NO PGD Dobrna
Dne 26. januarja smo gasilci Prostovoljnega gasilskega društva 
Dobrna imeli vsakoletni občni zbor, ki  pa smo ga nekateri za-
pustili presenečeni in razočarani. V letošnjem letu so pri gasilcih 
bile volitve, na občnem zboru so vodenje društva prevzeli novi 
člani društva. Nekateri  so se od vodenja poslovili, med njimi 
tudi Stanislav Božnik, ki je bil poveljnik operativne enote 24 let. 
Ni pa bil le poveljnik, bil je dober prijatelj, ki je znal prisluhniti, 

spodbujati in pomagati tudi takrat, ko ni bilo intervencij. A ven-
dar od gasilcev, ki so prevzeli vodilne položaje, ni prejel nobene 
zahvale pa tudi od predsednika gasilskega društva, s katerim 
sta dolga leta sodelovala, ne. Slavko nas je veliko naučil ter v 
gasilskih vrstah pustil ogromno prostega časa. 
Zahvala pa velja tudi vsem ostalim, ki so do sedaj opravljali vo-
dilne funkcije v  PGD DOBRNA.

Mihael Korošec ter ostali gasilci

vsemu nekaj grenkega prio-
kusa. V Dobrni je registriranih 
14 društev, ki se ponašajo z 
velikim številom članov, do-
bijo za svoje delo dotacijo iz 
proračuna Občine Dobrna, 
nekatera izmed njih imajo v 
svojih programih in so hkrati 
tudi registrirana za turistično 
in kulturno dejavnost, vendar 
pa ob prirejanju tradicionalnih 
prireditev v kraju ne želijo ak-
tivno sodelovati, prav tako jim 
ni mar kakšen bo nivo in uspeh 
prireditve, po drugi strani pa 
sami  tarnajo, da so njihove 
prireditve slabo obiskane. Od-
govor je na dlani, ni prave vo-
lje, žara, zagnanosti, pomoči in 

povezovanja med društvi. Vsak 
stoji čvrsto na svojem bregu ali 
za svojim plotom, zato je sta-
nje tako kot je in če ne bomo 
stopili skupaj, se to še dolgo 
ne bo izboljšalo. Zavedati se 
moramo, da je Dobrna turi-
stični kraj in če se bodo vrsti-
le odmevne prireditve, bomo 
pritegnili turiste, kar je za tu-
rizem strateškega pomena. 
Nista dovolj le voda in narava. 
Turisti pričakujejo nekaj več, 
tudi razvedrilo. Mrtvilo v kraju  
nam zgolj škoduje. Morda smo 
v zmoti, vendar pa še kako drži 
pregovor, da riba smrdi pri …, 
zato vodilni, zamislite se, kako 
boste svojo dejavnost peljali 

naprej.
Občini Dobrna in ZTŠK Do-
brna, gasilcem in vsem spon-
zorjem ter donatorjem, ki ste 
prireditev podprli in prispevali 
nagrade ter s tem pripomogli 
k uspešni organizaciji in izved-
bi te prireditve  pripada vsa 

zahvala, še  posebej vsem so-
delujočim, brez katerih takšne 
prireditve zagotovo ne bi bilo 
mogoče izvesti. 
Nasvidenje na 49. tradicionalni 
prireditvi Pokop pusta na Do-
brni. 
 Stanislav Pečnik
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Aktivnosti in dejavnosti PGD Dobrna
Spoštovane občanke in občani, zopet je pred nami čas izida 
nove številke občinskega glasila Dobrčan, v katerem vas želi-
mo v največji možni meri sprotno obveščati o dogodkih, ki 
spremljajo delo, naloge in aktivnosti Prostovoljnega gasilskega 
društva Dobrna. V obdobju zadnjih treh mesecev oziroma od 
takrat, ko ste prejeli zadnjo številko Dobrčana, se je v našem 
društvu zvrstilo kar nekaj pomembnih aktivnosti in dogodkov, 
s katerimi vas želimo seznaniti. Ko smo že verjeli in upali, da bo 
leto minilo mirno, se je zvrstilo kar nekaj požarov na stanovanj-
skih objektih. V prednovoletnem času smo gasilci obiskali ve-
čino gospodinjstev naše občine ter občanom ob predaji gasil-
skih koledarjev izrekli voščila z najlepšimi željami v prihajajočem 
letu. Sicer pa je bilo največ pozornosti in aktivnosti namenjenih 
pripravam na izvedbo letnih občnih zborov gasilske mladine in 
članstva, saj je letošnje leto za večino gasilskih društev volilno 
leto. Vse to pa zahteva še vrsto dodatnih nalog in aktivnosti, ki 
spremljajo priprave na volitve vodstva in organov društva. Veli-
ko dela je bilo opravljenega tudi v pripravah na tradicionalno že 
48. prireditev Pokop pusta na Dobrni, o čemer pa je napisanega 
nekaj več v posebnem članku. Gasilci smo izvajali že utečene 
mesečne aktivnosti, s katerimi zagotavljamo maksimalno pri-
pravljenost v primeru potrebe po hitri, zanesljivi in učinkoviti 
intervenciji, sicer pa je bilo o tem že veliko napisanega. Kljub 
temu je potrebno ponovno poudariti, da je osnovna naloga in 
cilj društva skrb za varstvo pred požari, varstvo pred naravnimi 
in drugimi nesrečami ter zaščita in reševanje ljudi in premože-
nja.
Toliko naj bo za uvod v prvi letošnji članek. V nadaljevanju vas 
želim nekoliko podrobneje seznaniti z aktivnostmi in naloga-
mi društva, ki so nas spremljale v zadnjem obdobju. Večina ak-
tivnosti izhaja iz letnega plana dela in sklepov sej Upravnega 
odbora društva, seveda pa se med njimi vedno najdejo tudi 
dodatni in nepredvideni dogodki. 

V PGD Dobrna smo v zadnjem obdobju izvajali nasle-
dnje aktivnosti: 
	29.11.2012 – je nekaj minut čez 13. uro zagorelo v kurilni-
ci stanovanjske hiše na Dobrni. Ogenj se je razširil na večji del 
kurilnice. Zaradi hitre in učinkovite intervencije so gasilci požar 
uspešno lokalizirali in pogasili ter prezračili prostore. V požaru, ki 
je uničil večji del opreme v kurilnici in zadimil bivalne prostore 
stanovanjske hiše,  je nastala večja materialna škoda. 

	01.12.2012 – je prišlo do manjšega dimniškega požara v 
Vinski Gorici. Požar je bil hitro in učinkovito pogašen, pri tem pa 
ni nastala materialna škoda. 

	13.12.2012 – je ob 15.37 v Zavrhu nad Dobrno zagorelo v 
kurilnici stanovanjske hiše. Ob hitrem posredovanju so gasilci 
požar omejili in pogasili, izpraznili kurilnico, nato pa še prezračili 
ter pregledali vse prostore. V požaru je nastala materialna škoda.  

	31.12.2012 – na silvestrovo smo se članice in člani PGD Do-
brna ob 23.30 uri zbrali pred gasilskim domom z namenom, da 
skupaj vstopimo v leto 2012. Ob prijetnem druženju, glasbi, ple-
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su, bližnjem ognjemetu in dobri kapljici so zadnji trenutki odha-
jajočega leta hitro minili. Natanko ob polnoči smo nazdravili in 
si iskreno voščili z željami, da bi bilo leto 2013 srečno, zdravo in 
polno uspehov predvsem pa da bi bilo čim bolj mirno. Želimo, 
da druženje postane tradicionalno in že sedaj vabimo, da se ga 
v tem letu udeleži še več gasilcev.

	19.01.2013 – je v dvorani gasilskega doma PGD Dobrna 
potekal letni zbor mladine. V poročilu predsednice so bile po-
dane vse aktivnosti pionirk in pionirjev ter mladink in mladincev 
v letu 2012, ki se odražajo predvsem v sodelovanju na različnih 
gasilskih tekmovanjih. Izpostavljeni so bili tudi dobri tekmovalni 
rezultati, ki jih v lanskem letu ni manjkalo. V razpravi sta spre-
govorila tudi predsednik in poveljnik PGD Dobrna ter izrazila 
podporo pri izvajanju dejavnosti mladih, pohvalo za dosežene 
rezultate in spodbudo za nadaljnje delo. Po končanem zboru je 
sledilo druženje z zabavo in raznimi igrami. 

	21.02.2013 – je bilo v dvorani gasilskega doma za člane 
PGD Dobrna organizirano tekmovanje v streljanju z zračno pu-
ško. Tekmovanje je potekalo posamično in ekipno. Vsem tek-
movalcem čestitke za dosežene dobre rezultate! (Slika št. 6)

	26.01.2013 – je v dvorani gasilskega doma PGD Dobrna 
potekal še zbor članov PGD Dobrna. Na zboru je bilo priso-
tnih približno polovica vseh članic in članov društva, skupaj z 
vabljenimi gosti je bilo tako tudi to leto prisotnih več kot sto 
udeležencev. Na zboru so bila podana vsa potrebna poročila 
predsednika, poveljnika, blagajnika in mladine o delu in aktiv-
nostih društva v preteklem letu, podprta s  fotografijami v obliki 
projekcije. Vsa podana poročila za leto 2012 pa tudi plan dela 
in aktivnosti ter finančni plan za leto 2013 so bila po zaključeni 
razpravi v celoti sprejeta in potrjena. Na zboru članov so bile 
izvedene volitve, na katerih so bili izvoljeni člani v organe in 
na vodstvene funkcije v društvu. Vsem izvoljenim pa ob izvo-
litvi izrekamo čestitke. Dosedanjemu poveljniku PGD Dobrna, 
Stanislavu BOŽNIKU, se iskreno zahvaljujemo za dolgoletno 
zelo uspešno opravljanje funkcije poveljnika v društvu in mu 
želimo veliko uspehov v njegovi nadaljnji gasilski karieri. Novo 
izvoljenemu poveljniku, Borisu REPASU, pa čim več uspehov pri 
nadaljnjem vodenju operativnih gasilcev v našem društvu. Ob 
zaključku zbora so bila nekaterim članicam in članom društva v 
skladu s pravilnikom podeljena še gasilska priznanja in odliko-
vanja. Ob prijetnem druženju se je zaključek zbora nadaljeval še 
pozno v noč. 

DOGODKI
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	08.02.2013 – je na pobudo nekaterih članov pričela s svo-
jim delovanjem tudi sekcija za igranje namiznega tenisa, pred-
vsem z namenom druženja, rekreacije,  ohranjanja in izboljša-
nja fizične kondicije, ki je pri opravljanju gasilskih nalog še kako 
potrebna. Ob tej priliki vabimo vse gasilke in gasilce, ki bi želeli 
sodelovati pri igranju namiznega tenisa, da se nam pridružite. 

 09.02.2013 – smo člani PGD Dobrna s pustnim vozom so-
delovali na pustnem karnevalu v Novi Cerkvi. Pustni voz, s kate-
rim so se na karnevalu predstavili člani našega društva, je pona-
zarjal politično in gospodarsko situacijo v Sloveniji z naslovom 
»Za silo pošteni Slovenci«. Po karnevalu je v dvorani gasilskega 
doma sledilo še prijetno druženje z organizatorji karnevala in 
člani gasilskih društev GZ Vojnik – Dobrna). 

	24.02.2013 – sta na Igu pri Ljubljani člana PGD Dobrna, 
Primož POHAJAČ in Marko PUŠNIK, uspešno opravila tečaj za 
tehničnega reševalca. Čestitamo! 

Naj bo dovolj o aktivnostih in opravljenem delu prostovoljnega 
gasilskega društva Dobrna v obdobju zadnjih treh mesecev. Iz 
navedenih aktivnosti je zagotovo razvidno, da je bilo v društvu 
kljub nekoliko mirnejšemu zimskemu obdobju opravljenega 
veliko dela. Želimo si, da občani še naprej namenjajo veliko po-
zornost predvsem preventivnemu ravnanju v smislu požarne 
varnosti, kar zagotavlja čim manj resnih intervencij, člani dru-
štva pa bomo lahko več pozornosti namenjali nadaljnjemu ra-
zvoju društva.
Pred nami je obdobje pomladanskih del, čiščenje raznih 
travniških in drugih površin, kjer pride do požigov v nara-
vi, zato ni odveč, da vas ob tej priliki ponovno opozorimo 
zlasti na ustrezno in premišljeno ravnanje pri teh delih, 
kajti kurjenje v naravi je statistično ugotovljeno največ-
krat vzrok požarov, zato previdnost in opozorila nikoli 
niso odveč.
Za zaključek pa še prošnja in obvestilo, ki velja za vse občane in 
sicer: »Obveščamo vas, da gasilci PGD Dobrna še naprej zbira-
mo staro železo, zato vas prosimo, da odpadno železo oddate 
v kontejner, ki se nahaja pri Stanislavu KRULCU, na naslovu Do-
brna 32/b. 
Na pomoč!

Za PGD Dobrna:

Tekst in fotografije:

Stanislav Pečnik 
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O dejavnosti DU Dobrna
Dejavnostim  » veselega decembra«, ki smo jih opravili v celoti 
in v prijetnem vzdušju, običajno sledi nekoliko predaha. V na-
šem  društvu pa temu ni bilo tako. V januarju in februarju smo 
opravili kar nekaj obiskov jubilantov. Organizirali smo predava-
nje »Voda in kemikalije«. 

Pa tudi druženje članov ob družabnih igrah je bilo dobro obi-
skano in lepo sprejeto. Politična  situacija v državi nas je tako 
razburila, da smo se vključili  celo v  pokop pusta.  Seveda pa 
so bile naše aktivnosti usmerjene tudi v pripravo zbora članov 
društva. Ta je sedaj uspešno za nami in zdi se mi potrebno in 
prav,  da naše člane v tem prispevku seznanimo predvsem s 
programom DU Dobrna za to leto.  Saj želimo, da se kar se da 
aktivno in številno vključujete v zastavljeni program. 

Zapisali smo, da se bomo  potrudili, da bo v programu DU Do-
brna za leto 2013  v polni  meri zadoščeno že ustaljenim aktiv-
nostim društva, kakor tudi osnovnemu poslanstvu, ki naj bi se 
odražalo skozi medsebojne oblike pomoči, čim aktivnejšemu 
življenju v naših letih, skozi želje po druženju in omiljevanju te-
žav, ki spremljajo starejše. Vse to bomo udejanjali:  
-  z aktivnim delom v sekcijah (balinarski, strelski, pohodniški in 

telovadni)

-  z organizacijo izletov. Teh naj bi bilo vsaj  6 in sicer: 
• v marcu – Vitanje, ogled KSEVT, Slovenske Konjice /vin-

ska klet/
• v maju - Gorenjska /Brezje,Žiri,Polhov Gradec/
• v juniju - Avstrija-Koroška in morda srečanje upokojen-

cev
• v avgustu – Piran, ogled solin in Strunjan
• v oktobru - Festival za 3. življenjsko obdobje, Ljubljana
• v novembru – martinovanje

-  z izvajanjem projekta »Starejši za starejše«
-  z organizacijo družabnih srečanj in predavanj.

Istemu cilju bodo sledile tudi majhne pozornosti do članov, kot 
so: obiski in voščila  jubilantom in članom, obiski in obdaritev 
starejših občanov ob novem letu, poklon praporščaka umrlim 
in morda še kaj. 

Zelo pomembna in  zaželena naloga za naš turistični kraj je tra-
dicionalna razstava kulinarike, zeliščarstva, ročnih del in čebelar-
stva. Že sedaj prosimo za aktivno sodelovanje.
V dogovoru z Ljudsko univerzo Celje se pripravlja tečaj »Razgi-
bajmo življenje z učenjem«. Vanj bo vključeno učenje tujih je-
zikov, računalništva in še kaj. Namenjen pa bo vsem občanom 
Dobrne. 

Na predavanju - Voda ali kemikalije 

Zbor članov DU Dobrna

Obisk jubilantke

Na družabnem srečanju
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Še naprej nam bodo omogočene tudi  ugodnosti iz programa 
Term Dobrne. Prav pa bi bilo, da bi se bolj posluževali tudi ugo-
dnosti letovanja v hotelu Delfin v Izoli in morda tudi v Počitni-
škem domu ZDUS v Rogaški  Slatini.
V kolikor imamo ideje in želje, ki so uresničljive oziroma v naših 
zmožnostih,  se lahko tudi te vključijo v program društva. Upa-

mo in želimo pa, da tudi v predstavljenem programu najdete  
možnosti za aktivno sodelovanje. Veselimo se vašega sodelo-
vanja!
Vsem občanom želimo  tudi vesele  velikonočne praznike in 
obilo pirhov !

Predsednik DU Dobrna:

 Drev Anton

Jesenski lov in obisk pri častnem članu LD Dobrna
»Danes lovimo Vinski vrh«, je 
bilo kratko sporočilo, ko smo 
se nedeljo, 25. 11.2012, zbrali 
pri graščini Ružička. » Po kon-
čanem lovu se dobimo na do-
mačiji Koštomajevih, na Vinski 
Gorici«.
Nedeljsko jutro je obetalo lep, 
sončen dan. Jesensko obarva-
no drevje listavcev je ponuja-
lo čudovite barve in številne 
možnosti fotografom za sne-
manje. Že preteklo nedeljo se 
je med lovci šušljalo, da nam 
danes malice v nahrbtniku ni 
potrebno nositi. Radovedni, 
komu bo namenjena lovska 
sreča, smo se odpravili na sto-
jišča. Potem pasji lajež in prvi 
streli. Napetost se je stopnje-
vala. Le komu je danes boginja 
DIANA namenila lovski blagor?
Okrog dvanajste ure smo bili 
že vsi zbrani na dvorišču Košto-
majevih. Lovski rog je zatrobil 
pozdrav lovini. Pred nami je le-
žal kapitalni lisjak, okrog njega 
pa so se nekako brezskrbno 
sprehajale domače kokoši. Po-
vedali so nam, da si jih je nekaj 
med letom sposodil, pa nikoli 
vrnil, ker je moral nahraniti lisi-
čji naraščaj.

Občini Dobrna. Pove, da v krizi, 
ki ne popušča, ne bo mogoče 
uresničiti vseh predvolilnih 
obljub.
Dan se je nagibal v pozno po-
poldne, ko smo skupaj s pevci 
našega Lovskega pevskega 

Pred domačijo Koštomajevih v Vinski Gorici.                    Foto: Darko Senič

Sonce je prijetno grelo, ko smo 
kar na cesti posedli ob pogr-
njenih mizah. Obložene so bile 
z domačim kruhom in drugimi 
dobrotami. Zdaj je bil čas, da 
nazdravimo uplenitelju in go-
spodarju kmetije g. Daniju Ko-
štomaju, ki skupaj z ženo Brigi-
to vodita kmetijo in skrbita za 
očeta Ivana, ki se že deset let 
bori z zahrbtno boleznijo, tako 
da danes ni mogel zapustiti 
bolniške postelje. Obiskali smo 
ga in ugotovili, da je kljub težki 
bolezni ostal njegov spomin 
bister. Ni pozabil, kako je v eni 
noči pri čistilni napravi pokon-
čal tri lisice in eno kuno belico.
Večkrat smo ga klicali kar LISI-
ČJA SMRT. Od 1963. leta je član 
naše lovske družine in letos sla-
vi 50 let članstva. Pri aktivnem 
delu v LD Dobrna mu je vedno 
zvesto stala ob strani žena Mic-
ka, ki pa danes brez bergel ne 
more hoditi. Ivan je častni član 
naše LD od leta 2007.
Marsikaj bi bilo na kmetiji še 
za postoriti, vendar kaj več ob 
delu pri Elektru Celje in skrbi 
za starše ne gre. Sin Danijel je 
član občinskega sveta za nase-
lji Pristova in Vinska Gorica pri 

zbora zapeli tisto: V GOZDU 
TAM KJER SRNICA SE PASE.
Še stiski rok in iskrena hvala 
družini KOŠTOMAJ za pogosti-
tev in sodelovanje.

  Anton Mogu
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Visoke pete in špičaki tudi pri srnjadi
V soboto, 15. 9. 2012, je član LD 
Dobrna Vili Grušovnik 100 m 
pred naseljem Dobrna 
uplenil starejšo srno, ki se je pri 
hoji nekam čudno obnašala. 
Na to so nas opozorili tudi 
okoliški prebivalci.
Bilo je kaj videti! Na desni Sprednji nogi uplenjene srne

sprednji nogi je imela odebe-
ljen parkelj z 8 cm visoko peto, 
na levi pa 12 cm dolg parkelj v 
obliki čevlja-špičaka.
Ker je bila z njim žena Majda, ki 
je tudi članica naše LD, pravijo, 
da mu je nekako takole opo-
nesla: »Vidiš, pa si mi zadnjič 

rekel, da špičaki niso več mo-
derni«!
Obe okončini je že oddal pre-
paratorju v obdelavo in bosta 
na ogled v njegovi
lovski zbirki.

 Anton Mogu

Ne dovolimo, da bi naš dolg do 
njih, ki v teh grobovih počivajo,
ostal neporavnan
Že skoraj pred sto leti je Srečko Kosovel zapisal
» Nobena doba še ni bila tako velika po svojih vprašanjih in tako 
bedna po svojih odgovorih, kot je naša.
Pravica je edini svetilnik,
ki naj orientira razbito ladjo človeštva
iz divjih valov nasilij, krivic in obupov.
Mladi verujejo vate, Pravica.«
Žal lahko ugotovimo, da so njegove besede kot bi bile vzete iz 
današnjega dne. Mar smo se res tako malo, skoraj nič, naučili? 
Videti je, da ponavljamo napake izpred desetletij. Da le vse ne 
bi bilo kot takrat,  12. februarja 1945 leta, v Grabnu, na Stranicah! 
Društvo 100 Frankolovskih žrtev skupaj z občinami Celje, Slo-
venske Konjice, Vitanje, Vojnik in Zreče ter združenji borcev za 
vrednote NOB teh občin pripravlja spominske slovesnosti z na-
menom opozarjanja na grozote, ki se ne smejo več ponoviti.
Pred 69 leti so se borci Bračičeve brigade, 2. februarja 1945 leta, 
želeli oskrbeti z orožjem. Napadli so kolono nemških vojakov, v 
kateri je bil nepričakovano tudi celjski kreisfurer in landrat An-
ton Dorfmeister, ki je bil ob tej priložnosti ranjen in je zaradi 
poškodb čez dva dni umrl v celjski bolnišnici. General lajtnant 
- SS gruppenfihrer in šef policije 18. vojnega okrožja Salzburg, 
s sedežem v Ljubljani, Erwin Rosener je, v opomin Slovencem, 
ukazal naj  ob cesti, kjer je bil izveden napad, na obcestne jabla-
ne obesijo sto talcev.
Dan pred zločinom so jih pripeljali tudi iz Maribora in Trbovelj 
v Stari pisker. 12. februarja zjutraj, ko je bilo zunaj -15 C, so jih 
naložili na štiri kamione, vse neprespane, pretepene, stare od 16 
do 64 let. Med njimi so bili delavci, mali kmetje, študenti, verni, 

neverni; vsi domoljubi, zajeti partizani v decembrsko-januarskih 
ofenzivah na Kozjanskem in v Savinjski dolini. Med talci sta bila 
tudi oče in sin in ko je oče videl, da želijo obesiti njegovega 
sina, ki je imel komaj 16 let, je želel z begom ustvariti zmedo in 
upal, da bo tako lahko njegov sin pobegnil. A so očeta hladno 
ustrelili, sina pa obesili.
Danes si težko predstavljamo grozo talcev, ki so čakali na smrt 
gledajoč obešanje drugih. Še težje je razumeti, zakaj je bilo po-
trebno že tako razčlovečene talce pred pokopom še sleči in jih 
tako še bolj ponižati. In vse to februarja 1945. leta, ko se je ideja 
o velikem Rajhu vse bolj drobila v prah. 
Ko danes stojimo ob njihovih grobovih in nas ob mislih na to gro-
zodejstvo stiska v prsih, ne moremo razumeti, da se še vedno 
najdejo ljudje, ki oporekajo odločitvam našega ljudstva o oboro-
ženem odporu, poveličujejo »modrost« kolaboracije. Na ta način 
med ljudi vnašajo nemir in tudi sovraštvo samo zato, da bi si na 
ranah izpred skoraj sedemdesetih let kovali politični kapital za 
vsakdanjo rabo. Ali res ne najdejo idej iz današnjih dni?
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Pri obeležju na Brdcah, ki je postavljeno v spomin na devetin-
trideset padlih partizanov, smo s tihim poklonom izrazili spo-
štovanje njim, ki so izgubili življenje v boju proti okupatorju v 
teh  krajih februarja 1944. V nadaljevanju je spregovorila Andreja 
Stopar. Besede, ki jih je povzela po pesniku Srečku Kosovelu, so 
se nas vseh dotaknile. Čeprav zapisane pred skoraj sto leti, so 
bile pomembne med vojno, poseben pomen pa imajo tudi v 
današnjem času. Po krajši spominski slovesnosti smo pot nada-
ljevali do domačije Pečnik, kjer so nas toplo sprejeli. Ob dobri 
malici  in toplem čaju je vzdušje postalo še boljše. Predvsem 
so bili iskrivi najmlajši med nami. Čez čas smo nadaljevali pot 
v dolino, kamor smo se varno vrnili malo pred petnajsto uro....  

Samo Kunej

DOGODKI

Tu, v obeh grobovih v Grabnu, jih počiva sto, ki so dali vse, kar so 
imeli – svoja življenja, da bi uresničili svoje sanje: mir, človeka do-
stojno življenje, ohranitev narodove kulture, soodločanje o lastni 
usodi. Ti, ki počivajo tu, niso čakali, kaj jim bo prinesel nov dan, 
kaj jim bo dala država. Odločili so se in se sami borili za svoje 
pravice. Sadove njihovega boja uživamo tudi mi. Kaj smo mi, kaj 
sem jaz naredil(a), da bi uresničili njihove sanje? Sodelujoči na 
prireditvi in udeleženci smo se jim s svojo prisotnostjo zahvalili 
za njihovo žrtev in upamo, da bomo tudi na ta način prihodnje 
rodove obvarovali pred grozodejstvi vojn. 
Prepričani smo, da je res, kar je zapisal Kosovel: 
Resnica bo zakraljevala,
Vera v resničnost tega je vera,
ki pospešuje razvoj človeštva.

Andreja Stopar

Po poteh XIV. divizije 

Letos je v  februarju minilo devetinšestdeset let od  prihoda XIV. 
divizije na Štajersko, ki je potekal tudi v naši neposredni bližini. V 
počastitev spomina na hrabre borce, ki so bili težke bitke z Nem-
ci na območju Paškega Kozjaka, smo člani Združenja borcev za 
vrednote NOB Vojnik Dobrna , 17. 2. 2013, organizirali spominski 
pohod z Dobrne do obeležja na Brdcah nad Dobrno. 
V ranem nedeljskem jutru smo se zbrali  pohodniki z Dobrne, 
Frankolovega, Nove Cerkve in Vojnika v centru Dobrne. Dobro 
razpoloženi smo se odpravili proti spominskemu obeležju na 
Brdcah, kamor smo prispeli dobri dve uri kasneje. Čeprav je bila 
letošnja zima do sedaj zelo radodarna s snegom, ta pohodnikov 
ni motil. V mislih smo bili s partizani, ki so si takrat, februarja 
1944, utirali pot v mnogo težjih razmerah. 

Darilo narave

Rastline lahko delajo prave čudeže
Bistvo naravne kozmetike je dejstvo, da so uporabljene sesta-
vine povsem naravnega izvora, iz kontrolirane predelave ali na-
brane v neoporečnih predelih. Ti izdelki ne vsebujejo sintetičnih 
barvil, konzervansov ali dišav in obenem niso testirani na živalih. 
Na osnovi teh postopkov produkt pridobi posebne certifikate, ki 
dokazujejo njegovo kvaliteto in naravnost.
Za to kozmetiko je značilno, da ne moti naravnih procesov v 

telesu, temveč skuša delovati z njimi v sozvočju, saj je njen cilj 
delovanja vzpostavljati naravno ravnovesje. 

Naravno, organsko, ekološko
V kolikor je kateri izdelek označen kot organski ali ekološki, po-
meni, da vsebuje naravne sestavine, ki so bile gojene in predela-
ne brez uporabe sintetičnih gnojil, pesticidov, regulatorjev rasti 
ipd. Žal mnogi kozmetični izdelki, ki so označeni kot naravni, 
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vsebujejo veliko mero škodljivih primesi, kar pomeni, da vseka-
kor ne sodijo v to kategorijo. Po svetu veljajo različni predpisi, ki 
označujejo mero naravnega proizvoda. V EU velja, da se izdelek 
lahko označi kot naravni produkt, kadar vsebuje vsaj 2 % narav-
nih sestavin, ob vseh zgoraj naštetih pogojih same proizvodnje.

Prikrite nevarnosti
V kolikor izdelek vsebuje katero od naštetih sestavin: sodium la-
ureth sulfate (SLES/SLS), ethyl paraben, methyl paraben, propyl 
paraben, butyl paraben, isobutyl paraben ali E216, zagotovo ni 
naraven izdelek.
Poglejmo si določene kemične sestavine kozmetike z negativni 
učinki:
- Mineralna olja, ki jih pridobivajo z destilacijo nafte, zaradi 

česa so brez hranilnih snovi, mašijo pore in s tem preprečuje-
jo vnos vitaminov, topnih v maščobah.

- Parabeni, uporabljeni kot konzervansi, so sintetičnega izvora, 
povzročajo alergije z estrogenskim učinkom.

- Aluminij, uporabljen v dezodorantih, lahko povzroča nega-
tivne reakcije na koži, dolgoročno tudi nekatere nevrodege-
nerativne bolezni.

- Silikoni in dimetikon so prav tako sestavine sintetičnega izvo-
ra, delno biološko razgradljivi in s tem tudi škodljivi okolju.

Mayevsko izročilo – zdravilni ključ … ČUDODELNA ALOE VERA
Aloe vera je že od nekdaj poznana kot eliksir dolgega življenja. 
Zaradi svoje sestave in njenih učinkov je prvorazredno dopolni-
lo k prehrani, hkrati pa zagotavlja tudi izjemen zdravilni učinek. 
Aloe vera je sukulenta iz družine lilijevk. Uspeva samo v toplih 
klimah, kar ji omogoča tudi ohranitev več zdravilnih učinkovin. 
Najboljši pogoji zanjo so v povprečni letni temperaturi nad 22 
°C (Karibi, Mehika).
Kaj vsebuje njen gel (sok)?
Znanstveniki so ugotovili, da gel aloe vere vsebuje več kot 240 
sestavin in med njimi najpogosteje omenjamo: vitamine (A, B1, 

B2, B3, B6, B12, C, E in folno kil-
sino), več kot dvajset mineralov 
(Ca, P, K, Fe, Na, Mg, Mn, Cu, Kr, 
Zn…), polisaharide (pomemb-
ne za naš organizem in najbolj 
zaslužne za aloine »čudežne 
lastnosti«. Med njimi so izolirali 
acemanan (poznan kot pomoč 
pri zdravljenju raka in AIDS-a), 
aminokisline (potrebne za sin-

tezo beljakovin. Aloe vera vsebuje od 7 do 8 esencialnih amino-
kislin in 11 od 14 neesencialnih aminokislin), encime (ki poma-
gajo pri prebavi beljakovin, celuloze, maščob in OH), ter lignine, 
saponine itd.

Uživanje gela (soka) aloe vere dodatno pripomore k bla-
godejnemu delovanju številnih funkcij organizma, in sicer 
pri:
- krepitvi imunskega sistema
- zmanjševanju vnetja
- uničevanju virusov,bakterij in glivic
- razstrupljanju organizma
- krepitvi metabolizma ter pospeševanju delovanja vseh orga-

nov: jeter, žolča, ledvic, srca, prebavnega in živčnega sistema, 
kože, oči

- odvajanju od kajenja, alkohola in mamil
- odpravljanju alergij, cejenju ran in opeklin, ustavitvi krvave-

nja iz ran
- zmanjševanju bolečin v sklepih in mišicah
- odpravljanju vnetij dlesni, parandotoze, aft 
- lajšanju tegob bolezni oči
- odpravljanju aken, seboreje, prhljaja … 

Podrobnejše delovanje aloe vere:
Zaradi številnih izjemnih učinkovin soka aloe vere ima kot do-
polnilo vpliv na pomoč številnim procesom v našemu telesu, 
in sicer:
- PREBAVNE FUNKCIJE: pri prebavi, pri zvišani želodčni kislini, 

pri uravnavanju delovanja gastrointestinalnih ambiotičnih 
bakterij, pri zmanjševanju vsebin glivic, pri normaliziranju pH 
blata, pri iratibilnem sindromu črevesja, kolitisu, driski, zapr-
tju. Ker prodira skozi steno prebavnega trakta, nudi pomoč 
pri izpiranju škodljivih bakterij in čiščenju črevesnih resic. Na 
ta način pomaga zmanjševati vnetja in poveča absorbcijo 
hranilnih snovi.

- JETRA IN ŽOLČ: pri razstrupljanju, obnavljanju in izboljševa-
nju delovanja jeter in žolča. Priporoča se kot dopolnilo terapi-
ji pri cirozi jeter, akutnem in kroničnem hepatitisu.

- SLADKORNA BOLEZEN: pri uravnavanju in zniževanju nivoja 
sladkorja v krvi ter nihanju sladkorja.

- RESPIRATORNA BOLEZEN:  pri akutnih in kroničnih vnetjih re-
spiratornih organov.

- SRCE IN OŽILJE: pri krepitvi srčne mišice, zniževanju nivoja 
holesterola v krvi, krvnega pritiska in pogostosti napadov an-
gine pektoris.

DOGODKI
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- VNETJE SEČNIH POTI IN PROSTATE: pri akutnih in kroničnih 
vnetjih, pri delovanju tudi na bakterije, ki so odporne na an-
tibiotike.

- BOLEZNI IMUNSKEGA SISTEMA (rak, tumorji, AIDS): pri vpli-
vu na tumorje (alfa faktor blokira dotok krvi v rastoči tumor, 
acemanan …), vzpodbujanju imunskega sistema. Kot dopol-
nilna terapija je učinkovit pri zmanjševanju stranskih učinkov 
obsevanja in kemoterapije.

- ALERGIJSKE BOLEZNI: pri blaženju simptomov astme in osta-
lih alergijskih vnetij.

- LUSKAVICA: pri rezultatih izboljšanja.
- BOLEČINE (sklepi, mišice, revma, osteoartritis, osteoporoza): 

pri zmanjševanju vnetij, rdečine, otekline sklepov in mišic. Pri 
zvinih, nategu in vnetju kit, modric in tudi pri nevralgiji, išia-
su in glavobolu. Kot dopolnilna pomoč je učinkovita tudi pri 
osteoporozi.

- OČESNE BOLEZNI: v obliki kapljic za oči se uspešno uporablja 
pri vnetjih očesne sluznice, mreni.

- NEGA KOŽE IN KOŽNE BOLEZNI: pri vlaženju kože, pomlaje-
vanju kože (povečuje ustvarjanje fibroblastov 8-krat hitreje, 
kot običajno), pospeševanju celjenja ran. Primerna za suho, 
občutljivo in poškodovano kožo, pri vnetjih sluznic, glivičnih 
infekcijah, hemeroidih, bradavicah, trdi koži ipd.

URESNIČENA ŽELJA PO KOZMETIKI S 100 % NARAVNIMI, 
EKOLOŠKIMI, BIOLOŠKIMI UČINKOVINAMI tudi 
v Termah Dobrna
Slediti zagotovilom, ki pomagajo krepiti zdravje, smo tudi v Ter-
mah Dobrna izkoristili čudež narave in med svoj asortiman uvr-
stili 100 % naravno, eko in bio kozmetiko Pharmos Natur Green 

Luxury, katere nit vseh tretmajev je sveži gel iz svežega lista aloe 
vere.
V čem je razlika? Je brez alkohola, brez citronske kisline, brez 
parabenov in brez vode! To je jamstvo za uspeh čiste narave 
na vaši koži. Namesto vode se uporablja čisti bio gel aloe vere 
iz Srednje Amerike. Na tej podlagi so dodane izbrane rastline 
v posebno zdravilno rastlinsko naravno kozmetiko z največjim 
deležem rastlinskih učinkovin, ki je potrjena z bio certifikatom. 
To je največ, kar je sploh možno v kozmetičnih proizvodih in je 
edinstveno.
V nasprotju z vodo se gel aloe vere vpije izjemno globoko v 
kožo. Zaradi posebne viskoznosti in sestave lahko bio sok aloe 
vere veže bogate učinkovine rastlin, ki tako prodrejo v spodnje 
plasti kože. Več kot 100 učinkovin bio soka aloe vere medse-
bojno deluje v kombinaciji z rastlinskimi učinkovinami in tako 
potencira svoj enkratni regenerativni učinek. Celice dobijo po-
sebno veliko vlažnosti in izredne rastlinske substance. Rezultat 
je pospešena regeneracija in pomladitev kože, trajno zaščitene 
pred zunanjimi vplivi.

Izjemna pomembnost okolja in pridelave
Ta kozmetika bistveno prekaša konkurenco s tem, da vsebuje 

DOGODKI

LEPOTNI TRETMAJI
PHARMOS NATUR® GREEN LUXURY
Popolnoma naravna kozmetika z rastlinskim »repair kompleksom« pospešuje regeneracijo kože in nudi koži nego in 
zaščito. V naravni zdravilni kozmetiki je osnova 100% čisti bio sok aloje vera, proizvaja se brez alkohola, brez citronske 
kisline, brez parabena, brez kemično pripravljene vode.

Ob nakupu naravne klasične nege obraza (60 minut) po ceni 49 €
PODARIMO KUPON za klasično ročno masažo hrbta (15 minut)
Kupon velja do 31.03.2013. Ugodnost se prizna ob predložitvi kupona na recepciji masažno-lepotnega centra »Hiša na 
travniku«. Predhodna rezervacija storitev na 03 78 08 555 (masažno-lepotni center). Kupona ni mogoče zamenjati za 
koriščenje druge storitve iz ponudbe Term Dobrna. Ugodnosti se ne seštevajo.

Terme Dobrna, masažno lepotni center Hiša na travniku: 03 78 08 555
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visoke deleže 100 % či-
stega Bio aloe vera soka 
iz rastlin, ki jih gojijo na 
ekološko neoporečen 
način in to v njenem 
naravnem okolju – 
tropskem deževnem 
gozdu, saj aloe vera 
najbolje uspeva v me-
šani kulturi, v sozvočju 
z drugim avtohtonim 
rastlinjem. Tako si lahko 
raznotere rastline iz-
menjujejo pomembne 

tvarine, česar pa ni mogoče doseči v monokulturnih nasadih, 
kjer je za ustrezno rast potrebno uporabljati škodljive herbicide, 
pesticide, kemična gnojila ali umetna namakanja.
Za popolno vrednost sestavin je, poleg omenjene rasti v me-
šani kulturi, pomemben tudi nadaljnji postopek. Najprej je po-
trebno liste ročno nabrati , da se le ti ne ranijo, saj v tem prime-
ru rastlina porabi sestavine za lastno celjenje. Iz notranjosti lista 
nato ročno, kar se da hitro, izvlečejo čisti gel, s čimer preprečijo 
oksidacijo. Od nabiranja listov do predelave naj ne bi minilo več 
kot 48 ur, saj le tako ni potrebno ne stabiliziranje, ne konzervira-
nje in ne dodajanje alkohola. Gre torej za zelo zahteven posto-
pek, ki je edini, s katerim je moč ohraniti povsem sveži rastlinski 
sok, kakršen edino  optimalno učinkuje.
Proizvodi so na voljo za lepoto od zunaj in znotraj.  Kot sveži sok 
(napitek) in kot kozmetična sestavina v celoti izpolnjuje posta-
vljene zahteve eko-bio-natural. V potrditev tega je družba pre-
jela ekološko kontrolno številko in bio pečat, ki jamčita za 100 
% biološko in ekološko kvaliteto njenih sokov iz sveže aloe vere.
V lepotnem centru Hiša na travniku tako nudimo tri 100 % na-
ravne nege, in sicer: klasično nego obraza, proti-starostno nego 
obraza, vratu in dekolteja ter nego telesa, s katerimi dosegamo 
izjemne rezultate. V kolikor se pristop nadaljuje tudi z uživanjem 
svežega soka aloe vere, ki ga prav tako zagotavljamo strankam 
za nadaljnjo domačo uporabo, je željen končen uspeh po lepo-
ti, zdravju in dobremu splošnemu počutju zagotovljen.  

Vir: www.magicaloe.com in brošura Margot Esser, Pharmos Natur: skrivnost 

lepote
Patricija Goubar, dipl. fiziot.,vel. svet.

Vodja centra za fizioterapijo in balneoterapijo ter

Vodja masažno lepotnega centra in salona za nego las

Hiša na travniku
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šolski 
kotiček

2. dobrodelni koncert – 
Odprimo srce otrokom

Pričetek letošnjega šolskega leta so zaznamovale priprave na 2. 
dobrodelni koncert, ki ga je tudi tokrat pripravil Šolski sklad OŠ 
Dobrna. 
Tako smo 23. novembra 2012 uspešno zaokrožili priprave z ne-
pozabnim večerom, ki se je zgodil v Kulturnem domu na Dobr-
ni. Našemu vabilu so se prijazno odzvali nastopajoči, povezova-
lec Gorazd Špegel in ozvočevalec Robert  Pilih. 
Na odru so se zvrstili: pevki SANJA POLJŠAK PESAN in URŠKA 
OPRČKAL,  ansambli VIHAR, VIKEND, KVARTA, VITEZI CELJSKI, 
KATRCA, IZZIV in OKAJENI GODCI. Gostom so se pridružili tudi 
pevci združenega pevskega zbora OŠ Dobrna in učenka Hana 
Brecl s humorističnim prispevkom. Poudariti je potrebno, da so 
se vsi sodelujoči v celoti odpovedali honorarju, za kar se jim 
še enkrat iskreno zahvaljujemo. Seveda pa večer ne bi izzve-
nel v tako prijetnem vzdušju brez hvaležnih poslušalcev, ki so 
do zadnjega kotička napolnili dvorano in z nakupom vstopnice 
prispevali v sklad. Izvedbo večera je podprlo tudi nekaj spon-

zorjev in donatorjev, ki so bili predstavljeni na koncertu samem. 
Zahvaljujemo se tudi vsem sodelavcem našega zavoda, ki so 
pomagali izpeljati ta večer in tudi učencem, ki so se izkazali s 
prodajo vstopnic. Vsem iskrena hvala in zavezujemo se, da 
bomo zbrana sredstva preudarno in smotrno porabili.  Večino 
sredstev bomo namenili pomoči učencem pri izvajanju nad-
standardnega programa, za nakup dodatne opreme in učil v 
šoli in vrtcu. Del sredstev pa smo lahko tudi namenili družinam 
naših učencev, ki so se ob koncu leta znašli v hudi stiski, ko jim 
je požar uničil dom.

Prav posebno pa nas veseli, da smo v teh nevzpodbudnih časih 
pripravljeni deliti in pomagati in znova se je potrdilo reklo: Kar 
od srca pride, se srca prime.

Za šolski sklad zapisala: 

Terezija Audič



št. 57 / 201352

DOGODKI

Prižgimo si lučke
Veseli december in veselo prednovoletno vzdušje se je poča-
si stopnjevalo in v tihem pričakovanju snega in prazničnih dni 
smo tudi letos pripravili prireditev Prižgimo si lučke. V četrtek, 
20. 12. 2012, smo se tako poslovili od leta 2012, počastili dan 
samostojnosti in enotnosti in si zaželeli veliko lepega v novem 
letu. Na prireditvi so nastopili Moški pevski zbor Dobrna, otroci  
Vrtca Dobrna, plesalki Polona in Laura iz 8. razreda, šestošolci 
in prvošolci z dramatizacijo, deklamatorji iz drugega razreda, 
pevke iz osmega razreda, instrumentalisti, recitatorji, otroški in 
mladinski pevski zbor naše šole. 

Novinarski krožek

Mentorica: Sonja Špegel

Otroški parlament – Odraščanje
30. januarja smo se predstavniki  razredov naše šole odpravi-
li na medobčinski parlament v Celje. Predstavniki 9. b razreda 
smo bili: Hana Brecl, Žan Vodenik in Matej Cvikl. Udeležili smo se 
delavnice Otroci prehitro vstopajo v svet odraslosti. Delavnica 
je bila zelo zanimiva ter poučna. Govorili smo o vplivu vrstni-
kov, vzornikov in staršev, o drogah, kajenju in vseh lastnostih, 
ki kažejo na odraščanje. Predstavnici 9. b razreda Katja Žerjav in 
Nina Bunderla pa sta se udeležili skupine Pomembne odločitve 
v času odraščanja. Ob koncu pa smo se okrepčali s sendviči.

Hana Brecl, 9. b razred

Zimski športni dan 
na predmetni stopnji
V ponedeljek, 4. februarja 2013, je za učence od 6. do 9. razreda po-
tekal zimski športni dan. Učenci so lahko izbirali med smučanjem, 
drsanjem in krpljanjem. Učenci, ki pa niso sodelovali v nobeni iz-
med naštetih aktivnosti, so se zbrali ob 8.20 v knjižnici, kjer so po-
magali pri izdelavi mask za pustno povorko.  Smučarji in pohodniki 
so se zbrali ob 7.45 na parkirišču in se ob 7.55 odpravili proti Rogli. 
Tod so smučarji uživali na lepo zasneženih strminah, pohodniki pa 
so se preizkusili v krpljanju, uživali v spustu s sanmi na Zlodejevem 
in se zabavali na snegu. Drsalci pa so se najprej zbrali v telovadnici, 
kjer so do 10.00 potekale športne igre. Dekleta so se pomerila v 
odbojki, fantje pa v nogometu. Po malici so se odpravili na drsali-
šče v Celje, kjer so na ledeni površini uživali do 12.30. Z različnimi 
dejavnostmi smo uspešno izvedli zimski športni dan.

Novinarski krožek                                                                                                               

Mentorica: Sonja Špegel

Športni dan – drsanje

V ponedeljek, 4. februarja, smo se odpravili na celjsko drsališče. 
Nekateri smo bili na ledu prvič, drugi pa smo bili že dolgoletni 
drsalci. Vstop na drsališče je bil zelo vznemirljiv in poln adrena-
lina. Po izposoji drsalk smo se odpravili v garderobo in si obuli 
drsalke. Naše drsanje je spremljala glasba.

Hana Brecl, 9. b razred

Veselo je, kadar nas je sankališču veliko …

Učenci od 1. do 5. razreda so se sankali

Med drsanjem smo se tudi okrepčali v garderobi. Športni dan 
smo  utrujeni, a polni veselja, uspešno zaključili. 
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Kulturni dan
V četrtek, 7.  2.  2012, smo pripravili proslavo ob Prešernovem 
dnevu oz. slovenskem kulturnem prazniku.
Delo na šoli je bilo organizirano tako, da je prve tri šolske ure 
potekal pouk po urniku, nato pa smo se vsi učenci, učitelji in 
tudi otroci vrtca  zbrali v telovadnici naše šole. Prišlo je tudi ne-
kaj staršev, domačinov in uporabnikov CUDV-ja.
Proslavo je pričel mladinski pevski zbor s himno, nato pa je po-
vezovalka Hana Brecl iz 9. razreda napovedala g. ravnatelja, ki 
nas je v svojem govoru spomnil na kulturo, kulturno ustvarjanje 
in kulturno obnašanje. Nato se je mladinski pevski zbor pred-
stavil še z dvema pesmima. Otroci Vrtca Dobrna so deklamirali, 

Pust 2013
Pa je prišel pustni torek – naj-
bolj norčavi dan v letu.
Že kar nekaj dni se je šušljalo 
o tem, kaj bo kdo za pusta, 
kakšne skupinske maske se 
pripravljajo ipd. In tako smo v 
torek, 12.  2.  2012, že v avli šole 
srečevali princeske, razbojnike, 
klovne, črnce, kavboje, smrti, 
razbojnike, pirate, gejšo, smrk-

pevci pevskega zbora iz vrtca pa so zapeli. Učenci 3. in 4. razreda 
so pripravili dramatizacijo Najlepša beseda, prvošolci pa recital 
in rap. Med prireditvijo smo lahko prisluhnili recitacijam Prešer-
novih pesmi, ki so jih pripravili člani recitatorskega krožka in sed-
mošolki. Za spremljavo na citrah je poskrbela Vanessa Vrečič, za 
glasbeni predah pa Mia Zala Smrečnik iz 7. razreda s kitaro ter 
Ana Repas in Timeja Čerenak na klavirju. Seveda pa ni manjkalo 
tudi plesa in harmonike. Zaplesali so plesalci folklornega krož-
ka, s harmoniko pa jih je spremljala Katja Žerjav. Razmišljanja o 
Prešernu, njegovih delih in kulturi je zaključil nastop otroškega 
pevskega zbora.

Timeja Čerenak, 5. razred

ce, muce idr.
Prve tri šolske ure je sicer pote-
kal pouk, čeprav je bila priso-
tna pestra in norčava družba, 
nato pa se je pričel pustni ples 
za razredno stopnjo in eno uro 
kasneje še za predmetno sto-
pnjo. Bilo je zabavno in veselo.
Marsikdo pa je še popoldne 
nadaljeval  z norčavim obisko-

Učenci OŠ Dobrna na Pokopu pusta

vanjem domačinov in s tradici-
onalnim vprašanjem: Imate kaj 
za pusta hrusta?
Naslednji dan pa je bil organi-
ziran pokop pusta, na katerem 
so sodelovali tudi naši učenci. 
Predstavljali so London, zato so 
se na povorko 'odpeljali' kar z 
značilnim rdečim avtobusom. 
Kljub močnemu sneženju so 
dobro zastopali 'otoške' barve 
in hrabro navijali za nogome-
tne klube Arsenal, Chelsea ipd.

Novinarski krožek

Mentorica: Sonja Špegel

Pustna zabava učencev OŠ Dobrna
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drobtinice iz vrtca
Zima zima bela, 
vrh gore sedela …
in nam nasula prve snežinke, 
ki  smo se jih zelo razveselili.

V mesecu decembru je poleg 
zime v igralnicah zadišalo tudi 
po praznikih. Praznično smo 
okrasili igralnice in  se pogo-
varjali o dobrih možeh, ki nas 
obiščejo v tem času.  Otroci so 
z veseljem in polni pričakovanj 
pomagali pri krašenju igral-
nic. V 5. skupini smo s starši 
ustvarjali v prazničnih delavni-
cah. Izdelovali smo  adventne 
venčke, aranžmaje, voščilnice 
in okraske za igralnico. Naredili 
smo si EKO drevo in nanj obe-
sili naravne okraske. 

Seznanili smo se z otroškim 
ljudskim izročilom, spoznavali 
praznike in praznične navade.  
V 1., 2. in 5. skupini smo sejali 
božično žito, ga skrbno zali-
vali in spremljali njegovo rast.  
Igralnice so zablestele s pra-
zničnimi pogrinjki med obroki. 
V soju svečk  smo prebirali tudi 
pravljice in tako je bil decem-
ber le še bolj čaroben. 

Zimsko – novoletne radosti v Vrtcu Dobrna

V igralnicah pa je zadišalo tudi 
po sveže pečenih piškotih, ki 
so jih pekli  otroci pod našim  
vodstvom. V 1. in 2. skupini 
smo si pripravili  čajanko ter se 
posladkali z njihovimi piško-
ti, dobrim čajem in rajanjem. 
Vzgojiteljice  smo otrokom za-
igrale lutkovno igrico Zrcalce.  

V 3. skupini smo si s starši 
ogledali lutkovno predstavo 
Lepe praznike, sovica Marič-
ka, v izvedbi mamic in sestric, 
in bili več kot navdušeni, nato 
pa smo ob piškotih in čaju še 
malo poklepetali. 

 V 4. skupini smo na pomoč pri 
peki poklicali slaščičarko, ki je 

pomagala pri krašenju slastnih 
medenjakov. Pripravili smo 
Miklavžev in božični bazar ter 
tako popestrili ponudbo kraja 
z novoletnimi izdelki v Termah 
Dobrna. 

Vse skupine smo s svojimi iz-
delki sodelovale na božično-
-novoletnem sejmu, kjer je 
otroke obiskal tudi Božiček. 
Otroci so izdelali voščilnice in 
jih z dobrimi željami odnesli 
domov. V 2. skupini je uro pra-
vljic obiskal eden od staršev 
in s seboj pripeljal lutko – ko-
njička Ferda. Pripravili smo tudi 
razstavo v  Frizerskem salonu 
Metka. 

Starka zima nam je nasula pr-
vih snežink, ki smo se jih prav 
vsi zelo razveselili. Otroci v 1. 
skupini so izdelali vsak svoje-
ga sneženega moža in nanj 
lepili koščke pene. Vsi pa smo 
se odpravili raziskovat sneg. 
Ogledali smo si tudi predstavo 

Medvedje sanje, s katero nas 
je obdarila občina. V 4. skupini 
smo z  Lanino mamico Matejo, 
ki je fizioterapevtka, sestavili 
zgodbo, kjer so nastopale živa-
li in z njihovo pomočjo razgi-
bali celo telo. 

Prav tako pa sta decembrske 
dni popestrili ga. Cilka Okro-
žnik z interpretacijo pravljice in 
ga. Jolanda Memon z  božično 
delavnico, kjer so otroci z vese-
ljem izdelovali okraske.
Mladi planinci smo se odpra-
vili tudi na prvi planinski izlet. 
Naš cilj je bila VOJAŠKA ANTE-
NA nad Dobrno in to v poznih 
popoldanskih urah. Ker je bilo 
še nekaj snega, smo si nabirali 
prve izkušnje v zimskih razme-
rah. Za prijetno vzdušje pa so 
poskrbeli Miheljakovi na Klan-

Praznična delavnica v 5. skupini

Praznični pogrinjki v 3. skupini

Čajanka v 1. skupini

Lutkovna predstava Lepe praznike, 
sovica Marička

Obisk slaščičarke v 4. skupini

Konjiček Ferdo v 2. skupini

Obisk ge. Mateje v 4. skupini 

Mladi planinci
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cu, kjer smo se pogreli ob topli 
skodelici čaja in domačih do-
brotah. 
Seveda pa nismo pozabili na 
otroke iz socialno ogroženih 
družin. Skupaj z Župnijskim 
karitasom Dobrna smo sode-
lovali v dobrodelni akciji  in 
tako zbrali skupno kar 252 
šolskih potrebščin in igrač. Za 
vašo pomoč in pripravljenost, 
spoštovani starši, se vam naj-
lepše zahvaljujemo.
Po praznikih so otroci pripove-
dovali o ognjemetih, ki so jih 
videli v svojem okolju ali na TV. 
Tako smo v 5. skupini pričeli z 
raziskovanjem. Naredili smo si 
preproste ognjemete s pomo-
čjo šumečih tabletk in bleščic. 
Tako so ognjemeti razsvetlje-
vali tudi igralnico.

Tetka zima je pokrajino po-
novno odela v belo.  Odšli 
smo v naravo, kjer smo uživali 
v zimskih radostih – se gibali 
po snegu in opazovali sledi, 
oblikovali snežne kepe ter 
izdelali snežaka. Kotalili smo 
kepe, se metali in kotalili po 
snegu, skakali, tekali … Ugo-
tovili smo tudi, da je sneg zelo 
mrzel in  moker. Otroci 4. sku-
pine  smo se podali na zimski 

pohod na Kačji grad in iskali 
sledi v zasneženi pokrajini. 
Imeli smo se lepo in uživali v 
zimski idili. 

Na sneg pa smo se odpravili 
tudi v 5. skupini. Skupaj s starši 
smo si naredili sankališče pri 
ribniku in uživali na snegu. 
Otroci so se vozili v parih, se 
spretno umikali drug druge-
mu in potem skupaj vlekli san-
ke po hribu navzgor. V parku 
so izvajali vadbene ure na 
snegu, si razvijali naravne obli-
ke gibanja in moč z metanjem 
kep v določen cilj. Kupi snega 
pred 3. skupino so bili nalašč 
za izdelavo snežnega toboga-
na, naredili pa smo tudi sneža-
ka in ga poimenovali Gozdni 
Vinko. 

Igrali smo se s snegom in de-
lali poskuse   kar v igralnici. 
Otroci so bili zelo aktivni in 
zelo so uživali. Kup snega smo 
dali na mizo ter različne poso-
dice in pribor. To je bilo nepo-
pisno veselje. Otroci bi še kar 

vztrajali, če se sneg ne bi sto-
pil. Kepice snega smo dali tudi 
v vodo in opazovali dogajanje. 
Sneg smo držali tudi na dla-
ni in opazovali, kako nastaja 
voda. 

Kadar vreme ni dopuščalo, da 
bi odšli ven, smo si pripravili 
gibanje na hodniku. Telovadili 
so z različnimi rekviziti in brez 
njih, si pripravili poligon, ska-
kali v vrečah, se kotalili, poda-
jali žogo in se vozili s poganja-
či.  Igrali smo se tudi s koščki 
gobe, jo prelagali, presipavali, 
nalagali na krožnike. V 1. sku-
pini smo padanje snežink do-
življali s slikanjem na modre 
in bele liste ter se ob glasbi 
spremenili v plešoče snežin-
ke in v snežene može. Koščke 
stiropora smo prelagali iz ene 
v drugo posodico z žličko in 
pinceto. Kotalili smo lesene 
kroglice po žici, peljali kroglice 
po labirintu, napeljevali vrvico 
skozi luknjice… S temi dejav-
nostmi so razvijali pincetni pri-
jem, za pravilno držanje pisal. 

V 1. skupini smo nekaj časa 
namenili medvedom vseh 
vrst. O njih smo se pogovarja-
li, jih opisovali, iskali v knjigah 
in revijah.  Izdelali smo si tudi 
medvedjo hišico – brlog  ter 
si izdelali lutko na palici-med-
vedka.   Z njo smo tudi animi-
rali. Nastali so zanimivi pogo-
vori med medvedki-lutkami.
V 2. skupini smo utrjevali smo 
barve in jih sortirali ter se raz-
gibaval z vajami KindyRoo. Po-
drobneje pa smo se posvetili 
knjigi Mojca Pokrajculja in jo 
tudi  dramatizirali. Izdelali smo 
si naglavne lutke in pripomoč-
ke, si uredili še piskerček in igra 
se je pričela. 

 V 3. skupini pa smo se najprej 
posvetili spoznavanju in utr-
jevanju barv. Pripravili smo si 
barvne dneve in tako barve še 
bolje spoznali. Slikali smo s fr-
nikolami, izdelali lepljenko, se 
igrali z barvnim želejem, pre-
livali obarvano vodo in ugo-
tavljali, kako se mešajo barve. 
Barvnim folijam smo dodali 
svetilke in se pogovarjali, kaj 
je  svetloba, od kod prihaja in 
kaj vse sveti, opazovali smo 
sence in ugotavljali komu pri-
pada katera senca. Zatemnili 

Zimske radosti (2. skupina) 

Pohod na Kačji grad

Gozdni Vinko (3. skupina)

Poskusi s snegom v 1. skupini

Igra s peno v 1. skupini

Mojca Pokrajculja v 2. skupini
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smo igralnico. Svetili smo skozi 
plastične in steklene posode 
z obarvanimi tekočinami  in 
opazovali, kaj se dogaja. Zgra-
dili smo stolp, posvetili vanj 
in opazovali njegovo senco. 
Igrali pa smo se tudi z grafo-
skopom. Nanj smo polagali 
različne predmete, ugotavljali 
sence ter se igrali s senčnimi 
lutkami. Otrokom sva pripravi-
li lutkovno igrico Trije snežaki 
in jih nato spodbudili, da jo 
odigrajo tudi sami. Hodili smo 
pred grafoskopom in opazo-
vali naše sence. 

Nismo pa pozabili na vodo – v 
igralnico smo si prinesli sneg 
in opazovali, kako se topi. Spo-
znali smo pomen vode, kje 
vse se voda nahaja in zakaj jo 
potrebujemo. Vodo smo pre-
livali iz posode v posodo, sli-
kali vodo s tehniko mokro na 
mokro in preizkušali, kaj v vodi 
plava in kaj potone. 
V 4. skupini smo se podali v 
čudoviti svet glasbe. Prepe-
vali so pesmice ob spremljavi 
flavte, se učili  novih pesmi in 

plesov, spoznavali različne in-
strumente, jih grupirali, opiso-
vali  in iskali glasbila v knjigah 
in slikanicah  in s tem obogatili 
svoja znanja o glasbi. 
Zelo pa jim je bila všeč glas-
bena pravljica Peter in Volk 
(Prokofjev). Otroci so poskušali 
ugotoviti, kateri inštrumenti 
predstavljajo glavne osebe: 
Petra, muco, ptičko, raco, vol-
ka, dedka in lovce.
V  5. skupini smo se pogo-
varjali tudi o elektriki (kje jo 
dobimo, kako pride do naših 
domov, kje vse jo potrebuje-
mo … ). V skupino smo pova-
bili tudi učiteljico, go. Martino 
Jovan, ki nam je pokazala,  kaj 
potrebujemo in kaj naredimo, 
da bo žarnica zasvetila. Skle-
nili smo električni tok tudi s 
pomočjo gibalne igrice. Ugo-
tavljali smo tudi prevodnost 
različnih materialov (kovanec, 
papir, plastični zamašek, ko-
vinska sponka…). Napravili 
smo precej poskusov o sta-
tični elektriki s pomočjo glav-
nika, balona, papirnatih žabic, 
žlice in vodnega curka.  

V mesecu februarju pa smo 
veliko pozornost namenili kul-
turnemu obnašanju na prire-
ditvah, v različnih ustanovah, 
v igralnici … Tako smo se »uči-

li« pozdravljanja ob prihodu in 
odhodu iz igralnice, na hodni-
ku, sprehodu. Tudi na pravilno 
sedenje za mizo in uporabo 
jedilnega pribora smo se spo-
mnili.  Otroci so spoznali na-
šega največjega slovenskega 
pesnika, dr. Franceta Prešerna. 
Brali smo njegove Poezije, pri-
sluhnili slovenski himni, gospa 
knjižničarka Valerija Pečnik 
pa nam je na zanimiv način 
predstavila Povodnega moža. 
Franceta Prešerna smo tudi 
likovno  poustvarili − narisali 
smo ga z ogljem. 

 Ves predpustni teden smo po 
skupinah ustvarjali v pustnih 
delavnicah. Izdelovali smo na-
kit iz slamic, ki smo jih nizali na 
vrvico. Ustvarjali smo zmaje iz 
časopisnega papirja, ki smo ga 
poslikali s tempera barvami 
in okrasili s pisanimi trakovi. V 
igralnici smo se maskirali s pi-
sanimi klobuki in kapami, ki so 
jih otroci izdelali sami. Naučili 
so se pesmico o pustu, ter ra-
jali ob glasbi in plesali z baloni. 
Prepoznavali in  poimenovali 
so različne maske ter prepeva-

li pesmi o pustu. Uredili smo si 
kotičke šemljenja in si izdelali 
očala in maske. 

Raznobarvne trakove smo le-
pili na podlago in balone ter 
rajali z veselim pustom. V 3. 
skupini smo podrobneje spo-
znali kurenta, opazovali smo 
ga na fotografijah in si ogle-
dali video posnetek. Prebrali 
smo zgodbico Mali kurent in 
ga tudi narisali. Izdelali smo si 
tudi kurentove maske in po-
slušali, kako zveni pravi kravji 
zvonec.  Na pustni torek pa 
so v vrtec namesto otrok pri-
šli Nodiji, čebelice, batman, 
čarovnice, miške, rožice, pika-
polonice … Tisti dan smo se 
mastili s krofi, rajali, peli in se 
veselili. 

S prijatelji iz  4. in 5. skupine 
smo se udeležili tudi pustnega 
rajanja v hotelu Vita. Tam smo 
peli, rajali skupaj s klovnom in 

Igra z grafoskopom v 3. skupini 

Čudoviti svet glasbe v 4. skupini

Elektrika v 5. skupini

France Prešeren, 
avtor: Domen Jeseničnik

Nas prepoznate? (2. skupina)

Veseli pust v 1. skupini
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se posladkali s pustnimi do-
brotami, ki so jih pripravili.
V želji, da ZIMA ŠE OSTANE, pa 
smo rajali, se ličili in maskirali 
še ves teden. To je bilo veselje! 
Otroci 4. in 5. skupine obisku-
jejo pevski zbor Vrtca Dobrna. 
Letos so se predstavili kar tri-
krat. V mesecu decembru so 
sodelovali skupaj s preostalimi 
otroki 5. skupine na šolski pri-
reditvi »Prižgimo si lučke«,  na 
proslavi ob slovenskem kultur-
nem prazniku ter na valenti-
novem koncertu (v organiza-
ciji Ženskega pevskega zbora 

Korona). 
Konec meseca pa smo se po-
govarjali o ljubezni, prijatelj-
stvu in se naučili deklamacijo 

Ljubezen. 
Mesec marec bomo posve-
tili pomladi in ptičkom. Po-
drobneje bomo spoznali naše 

družine in si ogledali njihove 
fotografije. Pridno pa se pri-
pravljamo na skupno priredi-
tev za starše.

Za Vrtec Dobrna zapisali:

Milena Korenak in Mojca Krajšek

4. in 5. skupina na rajanju v Termah Dobrna

Pevski zborček na valentinovem  koncertu

DROBTINICE IZ VRTCA

utrinki iz 
CUDVZdravstveni program specialne 

olimpiade na svetovnih zimskih 
igrah v Južni Koreji

Med svetovnimi zimskimi igrami v Južni Koreji se je mag. Tine 
Kovačič, klinični direktor zabavnega fitnesa SO Slovenija in vod-

ja oddelka medicinske rehabilitacije CUDV Dobrna, izobraževal 
za novo funkcijo kliničnega svetovalca zabavnega fitnesa za po-
dročje Evrope in Evroazije.
Vloga, ki jo bo opravljal odslej, mu je pripadla zaradi strokov-
nega znanja, neprecenljivih izkušenj pri delu s specialnimi 
olimpijci in predvsem uspehov pri organizaciji zdravstvenega 
programa Specialne olimpiade Slovenije. Za vodjo sta ga pre-
dlagala dr. Donna Bainbridge, svetovalka za zabavni fitnes pri 
Special Olympics International, članica ameriškega združenja 
fizioterapevtov in Bjoern Koehler, regijski vodja za zdravstveni 
program Special Olympics Europe Euroasia. Mag. Tine Kovačič 
se je v novi funkciji kliničnega svetovalca pridružil veliki družini 
zdravstvenih strokovnjakov z vseh kontinentov in bo tako pripo-
mogel k širjenju zabavnega fitnesa v številnih državah Evrope in 
Evroazije, kar predstavlja veliko čast tudi za Specialno olimpiado 
Slovenije in ne nazadnje za CUDV Dobrna in Občino Dobrna.Tine Kovačič v družbi z dr. Donno Bainbridge ter drugimi kliničnimi svetovalci z 

vsega sveta pred muzejem
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Ob samem izobraževanju so številni eksperti-prostovoljci s cele-
ga sveta sodelovali tudi pri testiranju športnikov, ki so tekmovali 
na svetovnih igrah. Uspešno so testirali in dali dodatne napotke 
kar prek tisoč specialcem, kar predstavlja aktualni rekord na sve-
tovnih igrah. V okviru zdravstvenega programa v Južni Koreji se 
je mag. Tine Kovačič tudi osebno srečal z dr. Timothijem Shri-
verjem, predsednikom Special Olympics International - sinom 
Eunice Kennedy Shriver (sestre znamenitega predsednika ZDA 
Kennedy-ja), ki je vsem kliničnim direktorjem in bodočim kli-
ničnim svetovalcem izrekel zahvalo za neprecenljiv prispevek v 
zdravstvenem programu SO in predvsem za zdravje in bodoče 
uspehe športnikov-specialnih olimpijcev, ki so prejeli zdravstve-
ne storitve. Mag. Tine Kovačič se bo v svoji novi funkciji že doka-
zal konec aprila v Belgiji, kjer bo vodil dvodnevno izobraževanje 
in usposabljanje novih kliničnih direktorjev iz držav Evrope in 
Evroazije.

Avtorja: 

Urška Kustura, sekretarka SO in 

mag. Tine Kovačič

Tine Kovačič v družbi z dr. Donno Bainbridge ter drugimi kliničnimi svetovalci z 
vsega sveta

Tine Kovačič v družbi z dr. Timothy Shriver-jem in dr. Donno Bainbridge ter drugimi 
kliničnimi svetovalci z vsega sveta

5. državne vodne igre specialne olimpiade MATP ji

Konec leta  2012 smo se ude-
ležili 5. državnih vodnih iger 
specialne olimpiade MATP. Pri 
motoričnih aktivnosti v vodi 
želimo z večdisciplinarnim pri-
stopom pri uporabnikih do-
seči optimalno samostojnost 
na področju samostojnega gi-

loške obravnave, je optimalna 
udeležba v vsakodnevnem 
življenju, zato je potrebno iz-
vajati terapijo v različnih situa-
cijah resničnega življenja in ne 
le v sterilnem terapevtskem 
kabinetnem okolju. Končni 
cilj je optimizacija aktivnosti 
in udeležbe ter posledično 
izboljšanje kvalitete življenja 
uporabnikov. Tako 
smo tudi mi teorijo 
realizirali v praksi in se 
udeležili omenjenega 
državnega tekmova-
nja, ki je potekalo v 
terapevtskem bazenu 
CUDV Draga na Igu 
pri Ljubljani. Zavestno 
vložena trud in napor 

banja v vodi, opravljanja mo-
toričnih aktivnosti, športno-
-terapevtskega udejstvovanja, 
aktivnega vključevanja v pro-
ces habilitacije in rehabilitacije 
ter prenos terapije v vsakdanje 
življenje. Razvoj motoričnih 
spretnosti uporabnikov, nujen 
za nadgradnjo MATP vodnih 
aktivnosti, je  že prej v indivi-
dualnih terapijah oddelka me-
dicinske rehabilitacije CUDV 
Dobrna. Postopki terapevtske 
intervencije so izbrani glede 
na funkcionalne cilje-smiselne 
aktivnosti, ki so vedno izbrani 
na nivoju udeležbe uporabni-
ka. Namen vodnih motoričnih 
aktivnosti MATP, ob upošteva-
nju principov razvojno nevro-

tekmovalcev in terapevtov sta 
bila poplačana, saj smo bili de-
ležni priznanj in pohval s strani 
našega olimpijca Mitje Petkov-
ška, ki je vsem tekmovalcem 
izročil priznanja in medalje. 

 Mag. Tine Kovačič, 

vodja oddelka medicinske rehabili-

tacije CUDV Dobrna
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Kurentovanje na Ptuju

“Pust ni nikjer tako vesel kot 
tam, kjer preganjajo zimo ku-
renti!” smo si rekli in se z majh-
no skupino mladostnikov na 
pustno nedeljo odpravili na 
Ptuj. Udeležili smo se kurento-
vanja, največje kulturno-etno-
grafske prireditve v Sloveniji. 
Sprehodili smo se po najstarej-
šem slovenskem mestu, nato 
pa smo se med množico lju-
di stlačili v center mesta in si 
ogledali tradicionalno pustno 
in karnevalsko povorko, le-
tos že triinpetdeseto po vrsti. 
Lepo vreme je na ulice zvabilo 
ljudi od blizu in daleč. Videli 
smo tradicionalne pustne ma-
ske, kot so kopjaši, piceki, ruse, 
medvedi. Celo prava rimska 
četa je šla mimo nas na svoj 
bojni pohod! Povorke so se 
udeležile tudi maškare iz Nem-

Pust v CUDV 
Dobrna 
skozi likovne 
izdelke naših 
kreativnih 
uporabnikov

čije, Srbije, Hrvaške, Slovaške, 
Romunije, celo iz Turčije so pri-
potovale. 
Največja skupina maškar so bili 
seveda kurenti oziroma koran-
ti, kakor jim rečejo domačini. 
Že dolgo jih nismo videli toliko 
na kupu; organizatorji so spo-
ročili, da naj bi jih bilo več kot 
sedemsto! S kravjimi zvonci, 
obešenimi okrog pasu, so pre-
ganjali zimo, od lepih deklet 
pobirali robčke iz blaga (kar 
nekaj kurentov je hotelo zaple-
sati z našo Ino, pa je sramežlji-
vo pogledala stran). Na srečo 
pa njihova ježevka ni zapela 
po naši zadnji plati – očitno 
smo bili v letošnjem letu do-
volj prizadevni. 
Navdušili so nas tudi pokači, 

mladi fantje, ki so vrteli starin-
ske biče, pletene iz vrvi, in z 
njimi glasno pokali. Jasminko 
je sprva mislil, da sliši petarde, 
a je hitro ugotovil, od kod pri-
haja pokanje. Sandi je bil naj-
bolj uspešen pri spoznavanju 
novih prijateljev, rokoval se je 
kar s štiriindvajsetimi pustni-
mi maskami! 
Obisk karnevala smo zaključi-
li  kot se spodobi: z obiskom 
prave slovenske gostilne, kjer 
smo se mastili s pustnimi do-
brotami in se pogreli s toplim 
čajem. Na Ptuj bomo zagoto-
vo še prišli. Zanima pa nas, če 
je vedno tako glasen in poln 
obiskovalcev!

 Urška Slana

Mentor:

Simon Krajnc
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Na lep zimski dan smo si privoščili izlet na  smučišče Trije kralji. 
Sankaški izlet. Toplo smo se oblekli, si pripravili malico, spakirali 
sani in odbrzeli. Na Pohorju nas je pričakal pravi snežni vihar, 
ampak se mu nismo pustili motiti. 
Gospod policist, ki skrbi za varnost na smučišču, nas je veliko-
dušno popeljal z motornimi sanmi en velik krog, in to vsakega 
posebej. Izjemno doživetje in prav vsi smo več kot uživali. Na 
vrsto je prišel napornejši del sankanja. Vleči smo morali navkre-
ber, sani vendar! Pa kaj, saj navzdol je šlo pa kar samo. Prijazni 
Pohorci so nam posodili tudi ene posebne sani domače izdela-
ve. Prave dirkaške. To smo drveli in uživali.
Ko smo se že vsi zadosti utrudili in sta nas veter in sneg že do-
dobra namučila, smo se skrili v toplo zavetje hotela Jakec. Bil je 
že čas za topel čaj ter odlično kosilo in v hipu smo pozabili na 
mrzel veter in snežinke. 
Ker se mi ne damo zlahka, smo se pred odhodom še zadnjikrat 

Sankanje

uprli vetru in pozirali za eno snežno, viharno fotografijo. 
Nato smo se zadovoljni, utrujeni, siti ter nasmejani pričeli počasi 
prebijati skozi zamete proti domu. 

 Jerneja Borovnik

Mavrica prijateljstva

Na Osnovni šoli Antona Ašker-
ca Velenje že tri leta izvajajo 
projekt Mavrica prijateljstva. 
Slednji se izvaja enkrat meseč-
no in traja dva dni. V projektu 
sodelujejo tudi vrtci, uporabni-
ki CVIU Velenje, povabljeni pa 
smo bili tudi mi.. Tema sreča-
nja, 22. januarja, je bila:  doma-
če živali in kemijski poizkusi.

Iz CUDV Dobrna smo se od-
pravili na pot trije uporabniki 
in spremljevalka.  S seboj smo 
peljali enega zajčka, morskega 
prašička in kačo. Ob prihodu 
smo se razdelili v skupine, ki so 
delovale v naslednjih delavni-
cah:  domači hišni ljubljenčki in 
različni kemijski poizkusi. Naj-
zanimivejši so nam bili balonč-

ki iz milnice. Postopek je pote-
kal tako, da je vsak posameznik 
vstopil v bazenček z milnico, 
na gladino milnice se je posta-
vil obroč, ki ga je učenec nato 
dvignil v zrak. 
Najbolj aktivno smo sodelovali 
pri domačih živalih. Najatrak-
tivnejša žival med uporabniki 
in učenci je bil kraljevi piton. 
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Poleg kače smo lahko opazovali še: hrčka, močerada, želve, psič-
ko, našega zajčka in morskega prašička. Na koncu nas je prijazna 
vodja projekta pogostila s keksi in sokom.

Grebensko prečenje Ramšakov vrh – Radojč
Na čudovit skoraj že pomladni 
januarski dan smo se odpelja-
li do Lopatnika, kjer je bilo pri 
lovski koči izhodišče za našo 
turo. Cilj je bil skoraj 970 me-
trov visoki Ramšakov vrh in 
njegov sosed Radojč (930 m). 
Prava poslastica pa je bil gre-
ben, ki ju povezuje. S turo smo 
pričeli pozno popoldan in se 

pod nami. V daljavi je bilo vi-
deti celo planoto Medvednico 
nad Zagrebom.  Sledil je naj-
lepši del ture. Po grebenu smo 
se preko snežnih zametov 
prebijali proti Radojču in vmes 
opazovali prečudovit sončni 
zahod. Žal nas je prehitela noč 
in smo zato malo pred Radoj-
čem sestopili po kolovozu do 

kmalu preko lepih travnikov 
povzpeli do razpotja za Paški 
Kozjak. Tam smo jo ubrali na-
ravnost navzgor po skalnate-
mu grebenu, kjer je potekala 
stara, zapuščena pot na vrh. 
Malo je bilo še snega na poti, a 
nas to ni ustavilo. Sledila je za-
služena malica na vrhu in ob-
čudovanje prelepe pokrajine 

izhodišča. Tako imamo idejo 
za naslednjo turo. Tura je bila 
res nepozabna, predvsem za-
radi lepega razgleda in sonč-
nega zahoda ter prijetnega 
druženja uporabnikov. 

Športna pedagoga

Andrej Pompe in Pavel Kuralt

Zahvalili smo se jim za povabilo v upanju, da bomo še kdaj so-
delovali v Mavrici prijateljstva, ki nas povezuje. 

                           Avtor članka: Kaja Doler



št. 57 / 201362

UTRINKI IZ CUDV

Decembrske dogodivščine
V začetku decembra nas je obiskal Miklavž in nam prinesel da-
rila. Tudi dedek Mraz nas je obiskal in nam prinesel darila. Slad-
karije in bonbone. Meni je božiček prinesel čokolado in liziko in 
dnevnik za pisati. Ves december smo imeli vaje za nastop. Na 
nastopu smo povedali, kako voščijo novo leto v različnih drža-
vah. 

V Angliji voščijo Happy New Year, v Nemčiji Ein gluckliches ne-
ues Jahr. V Španiji Feliz anno nuevo, V Rusiji S novym Godom, v 
Franciji Bonne Annee, v Italiji Felice Anno Nuovo, na Hrvaškem 
Sretna nova godina, na Švedskem Godt Nytt  Ar in v Sloveniji- 
Srečno novo leto. Imeli smo tudi čajanko v telovadnici. Miklavž 
mi je prinesel fige in miklavža. Dedek Mraz pa mi je prinesel 
roladico. Za božič smo šli v hotel na Dobrno na kavo in tortico in 

v cerkev gledat jaslice. Jaslice so se mi zdele lepe. Za silvestrovo 
pa smo šli k Vilmi domov na Dobrno na kavo in kekse.

Luka

6. turnir v krpljanju v Črni na Koroškem
V četrtek, 14. februarja, smo se 
odpeljali čez prelaz Sleme v 
zasneženo Črno novim dogo-
divščinam naproti. Pravljično 
zasnežena vasica je tudi letos 
gostila zimski turnir krpljanja 
v okviru Specialne olimpiade 
Slovenije. Naš zavod je zasto-
palo šest tekmovalcev. Tekmo-
vanje je bilo čisto zares zimsko, 
saj je prav ves čas snežilo. Naj-
prej so bile kvalifikacije, kjer so 
naši uporabniki takoj pokazali, 
da so dobro pripravljeni. V fina-

lu so potem dosegli eno prvo 
in tri tretja mesta. Turnirja se je 
udeležilo skoraj 170 tekmoval-
cev iz cele Slovenije, kar kaže, 
da je krpljanje vsako leto bolj 
popularno. Naši uporabniki so 
dosegli izjemne rezultate, zato 
bomo naslednje leto prišli v še 
večji zasedbi. Preživeli smo ču-
dovit zimski dan v rojstni vasici 
Tine Maze.

Športni pedagog

Andrej Pompe
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uporabnikom, ki imajo padavinsko odpadno vodo s strehe speljano 
v kanalizacijo. S prihodkom iz tega naslova se pokriva del stroškov, 
vezanih na odvajanje in čiščenje padavinskih voda s streh. Posle-
dično se zaradi te dodatne postavke poceni tako cena odvajanja 
komunalne odpadne vode kot tudi cena čiščenja komunalne od-
padne vode.

S 1. januarjem 2013 se pri odvajanju in čiščenju komunalnih in 
padavinskih odpadnih voda dodatno zaračuna strošek odva-
janja in čiščenja padavinske odpadne vode s streh, posledično 
se zniža cena odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, 
hkrati pa se pri čiščenju odpadne komunalne vode cena raz-
deli na fiksni in variabilni del.
 
ODVAJANJE IN ČIŠČENJE PADAVINSKIH ODPADNIH VODA S 
STREH  je novost v zaračunavanju storitev (nova storitev), zato v na-
daljevanju podajamo v zvezi s tem nekaj več pojasnil. Posebej se ta 
strošek do sedaj ni zaračunaval, saj evidenca o kvadraturi streh, ki 
je merilo pri odmeri stroška, ni bila vzpostavljena. Do sedaj je bil ta 
strošek del cene odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda, 
po novem pa se ta storitev zaračuna uporabnikom posebej. Ta stro-
šek je odvisen od velikosti strehe uporabnika storitev in od tega, 
ali je padavinska odpadna voda s strehe speljana v kanalizacijo di-
rektno ali z zadrževanjem na površini.

Zakaj zaračunavamo padavinske odpadne vode s streh?

Okoljski cilji Evrope in Slovenije so, da čim več padavinske vode po-
nikne in da se jo čim dlje zadrži na površini. Z zaračunavanjem od-
vajanja padavinskih odpadnih voda s streh se poskuša uporabnike 
spodbuditi k temu, da bi, če je le mogoče, to vodo poniknili ali jo 
zadržali na površini. Cilj tega je doseči povečanje nivoja podtalnice 
kot tudi prispevati  k  manjši  poplavni  ogroženosti.  Pri  tem  obra-
čunu  gre  samo  za  prerazporeditev  obremenitve uporabnikov, saj 
bodo tisti, ki bodo imeli padavinsko vodo urejeno na zgoraj ome-
njeni način, plačevali manj, tisti, ki pa bodo padavinsko vodo odva-
jali direktno v kanalizacijo, pa bodo to dodatno storitev plačevali. 
Skratka, namen tega zaračunavanja je spodbuditi uporabnike k čim 
manjšemu odvajanju padavinskih odpadnih voda direktno v javno 
kanalizacijo.

Obračun padavinskih odpadnih voda s streh je sledeč:
- tisti, ki nima speljanih padavinskih odpadnih voda v kanal, 

ne  plača nič 
- tisti, ki ima padavinske odpadne vode s streh speljane v 

kanalizacijo  preko  urejenega  zadrževanja, plača 50 % 
količin padavinskih odpadnih voda s streh

- tisti, ki odvaja padavinske odpadne vode s streh direktno v  
kanal in nima urejenega zadrževanja,  pa plača celotno 
količino padavinskih odpadnih voda s strehe.

obvestila
NOV NAČIN ZARAČUNAVANJA 

STORITEV S 1. JANUARJEM 2013

Obveščamo vas, da je s 1. januarjem prenehala veljati Uredba o 
določitvi najvišjih cen komunalnih storitev (Ur. l. št. 66/2012). Ta 
uredba je do sedaj onemogočala spremembo načina obračuna, kot 
ga je določal Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen sto-
ritev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja (Ur. l. št. 63/2009), kot tudi realno povišanje cen skladno z 
novonastalimi stroški izvajanja javne službe. Kljub temu da so bile  
nove  cene  potrjene  s  strani  ustreznih  občinskih  organov  in  
pridobljeno  pozitivno  strokovno  mnenje Ministrstva za okolje že 
leta 2010, nam šele prenehanje zgoraj navedene uredbe dovoljuje 
uveljavitev teh cen.
Konec leta 2012 je bila sprejeta tudi Uredba o metodologiji za obli-
kovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja (Ur. l. št. 87/2012), po kateri se bodo v prihodnje obli-
kovale cene na področju gospodarskih javnih služb.

Zaračunavanje storitev in spremembe pri obračunu

1. Oskrba s pitno vodo
Cena obračuna oskrbe s pitno vodo se deli na:
a)  fiksni del (omrežnina) in 
b)  variabilni del (vodarina)
Omrežnina predstavlja fiksni del cene in se obračunava v fiksnem 
znesku vsak mesec v odvisnosti od velikosti vodomera oz.
priključka. Pokriva samo stroške najemnine infrastrukture.
Vodarina je variabilni del cene, ki se obračuna na podlagi porabljene 
količine pitne vode v m³. Obremenitev je odvisna od porabe pitne 
vode in pokriva vse ostale stroške oskrbe s pitno vodo.

S 1. januarjem 2013 se pri oskrbi s pitno vodo povišajo samo 
cene, ne spremeni pa se obračun.

2. Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne 
vode
Cena storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in pada-
vinske odpadne vode je sestavljena iz:
a)  odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki se nadalje 
deli na:
 a1) fiksni del (omrežnina) in
 a2) variabilni del (cena odvajanja in čiščenja komunalne  
 odpadne vode). 
b) odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode s streh

Omrežnina predstavlja fiksni del cene in se obračunava v fiksnem 
znesku vsak mesec v odvisnosti od velikosti vodomera oz.
priključka. Pokriva samo stroške najemnine infrastrukture.
Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode je variabilni del 
cene, ki se obračuna na podlagi porabljene količine pitne vode v m³. 
Obremenitev je odvisna od porabe pitne vode in pokriva vse ostale 
stroške odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda.
Odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode s streh je po-
stavka, ki jo s 1. 1. 2013 uvajamo na novo in se zaračunava samo 
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Kaj predstavlja osnovo za obračun?
a)   Evidenca  streh  -  podatki  o  površini  strehe  so  bili  pridobljeni  

na  osnovi  ankete,  izvedene  med uporabniki storitev leta 2006, 
prijav vodovodnih in kanalizacijskih priključkov in podatkov iz 
evidenc Geodetske uprave RS.

b)   Količina padavin - obračun se izvede glede na količino padavin, 
ki pade na tlorisno površino strehe.

 Gre za povprečno količino padavin v obdobju zadnjih pet let, 
ki je izmerjena v okviru meritev državne mreže meteoroloških 
postaj. Za naše območje znaša ta količina 1092 mm padavin, kar 
pomeni 1,092 m³ vode na m² strehe v enem letu.

Kako urediti zadrževanje padavinskih odpadnih voda s streh, 
smo v javnem podjetju že pred leti poskušali pojasniti uporabnikom, 
ko smo jih ob opuščanju greznic usmerjali k uporabi le-teh za zadr-
ževalne bazene. Kako si urediti   zadrževanje   padavinskih   odpa-
dnih   vod,   si   lahko   preberete   na   spletni   strani   http://www.
vo-ka- celje.si/images/stories/Kaj_lahko_naredimo_sami_za_vejo_
poplavno_varnost_2007.pdf   (zavihek Zloženke: Kaj lahko naredimo 
sami za večjo poplavno varnost?).

• Primer izračuna količine padavinskih odpadnih voda s 
strehe

Če znaša površina vaše strehe 120 m², se le-ta pomnoži s povprečno 
količino padavin (1092 mm) in dobimo letno količino odvedenih pa-
davinskih odpadnih voda s strehe, ki v tem primeru znaša 131,04 m³. 
Ko to delimo z 12 meseci, dobimo mesečno količino odvedenih pa-
davinskih odpadnih voda s strehe, ki v tem primeru znaša 10,92 m³.

Uporabniki lahko morebitne spremembe kvadrature strehe, iz 
katere imajo speljano padavinsko odpadno vodo v javno kana-
lizacijo, sporočijo preko priloženega obrazca, in sicer preko elek-
tronske pošte  info@vo-ka-celje.si, preko navadne pošte na naslov 
podjetja Vodovod-kanalizacija, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje ali preko 
faksa 03 42 50 310.
Uporabniki,  ki  imajo  skupnega  upravljavca  za  večstanovanjski  
objekt,  bodo  morebitna  odstopanja  izračuna
kvadrature streh urejali preko njega.

OBVESTILA

Sodelovanje je ključ do uspeha 
Z izvajanjem dveh projektov, ki ju  podpira tudi Občina Do-
brna, poskuša Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje 
(v nadaljevanju OOZ Celje)  poseči na uravnavanje trga dela 
in prispevati k povečanju konkurenčnosti podjetnikov in obr-
tnikov. V prvem projektu poskuša OOZ Celje osnovnošolcem 
približati pomembnost pridobivanja tistih informacij, ki so 
pomembne pri odločitvah učencev o tem, kaj bi v življenju 
zares radi delali  in jim lahko vsaj malo olajšajo odločitev o 
izbiri nadaljevanja izobraževanja ter možnosti pridobitve ka-
drovskih štipendij. V drugem projektu, ki je namenjen brez-
poselnim osebam, potencialnim podjetnikom in delujočim 
podjetjem oziroma samostojnim podjetnikom, pa  podaja-
mo informacije in  svetovanja vsem, ki se zanimate za samo-
stojno podjetniško pot, pridobitev ugodnih finančnih virov 

Skupni projekti Občine Dobrna in Območne obrtno-podjetniške zbornice Celje

 

ali pa se preprosto znajdete pred izzivom, pa ne veste kako 
naprej. 

Pričakujemo vas v prostorih Območne obrtno-podjetniške 
zbornice Celje, Cesta na Ostrožno 4, 3000 Celje. Kontakti so 
mogoči tudi po telefonu na št. 425 22 70, GSM: 041 335 285 
ali e- maila: tatjana.stinek@ozs.si. Vse novosti so dosegljive na 
spletni strani: http://www.ooz-celje.si/.

Dobrodošli!

Samostojna svetovalka OOZ Celje                     

in vodja  projekta: mag. Tatjana Štinek  

Predsednik OOZ Celje: Miran Gracer
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ogrevane površine stanovanja.

Pogoji dodeljevanja nepovratnih 

finančnih spodbud za nakup okolju 

prijaznih vozil ostanejo v primerjavi 

z lanskim letom nespremenjeni.

Vsi javni pozivi za dodeljevanje ne-

povratnih sredstev bodo odprti do 

konca leta oziroma do objave za-

ključka.

 

Hkratna pridobitev ugodnega kredita in subvencije za zah-
tevnejše ukrepe

Dodatna ugodnost, ki jo bo Eko sklad ponudil investitorjem obča-

nom tudi v letošnjem letu, je možnost najema ugodnega kredita 

ob hkratni pridobitvi nepovratnih sredstev za naložbe občanov, 

ki lahko združujejo enega ali več različnih ukrepov, ki jih Eko sklad 

sofinancira in ki skupaj presežejo 10.000 evrov priznanih stroškov, 

kot so opredeljeni v javnih pozivih. Pri tem velja, da skupni znesek 

nepovratnih sredstev in kredita ne sme presegati priznanih stro-

škov kreditirane naložbe. Obrestna mera kreditov je trimesečni 

EURIBOR + 1,5 %, efektivne obrestne mere pa so objavljene v be-

sedilu javnega poziva 47OB12, ki bo veljal še do konca februarja, 

razpisana sredstva pa so bila decembra povišana za en milijon 

evrov. V marcu Eko sklad načrtuje nadaljevanje kreditiranja in ob-

javo novega javnega poziva. Javni pozivi so objavljeni v Uradnem 

listu RS in na spletnih straneh Eko sklada.

Financiranje delovanja svetovalne mreže ENSVET tudi v letu 
2013

Na podlagi sprejetega poslovnega načrta bo Eko sklad iz sredstev, 

zbranih po uredbi o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih 

odjemalcih, v prvi polovici leta 2013 zagotavljal tudi sofinanciranje 

svetovalnih pisarn, združenih v svetovalno mrežo ENSVET, na kate-

re se občani lahko obrnejo za brezplačno energetsko svetovanje.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

EKO SKLAD OBJAVIL NOVE JAVNE 
POZIVE ZA DODELJEVANJE 

NEPOVRATNIH SREDSTEV V LETU 2013

Nepovratna sredstva tudi letos
Za okoljske naložbe občanov več ugodnih kreditnih 
sredstev

Nadzorni svet Eko sklada je ta teden potrdil javne pozive, na pod-

lagi katerih bo Eko sklad v letu 2013 ponudil skupaj 20,8 milijonov 

evrov nepovratnih sredstev. Razpisanih bo 20 milijonov evrov za 

ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije 

na stanovanjskih stavbah in 0,8 milijona evrov za vozila, ki manj 

obremenjujejo okolje.

Tehnične zahteve posameznega ukrepa, ki je predmet spodbu-

de v stanovanjskih stavbah, bodo v primerjavi z lanskim javnim 

pozivom spremenjene pri vgradnji kurilne naprave za centralno 

ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso. Z namenom 

spodbujanja vgradnje najbolj učinkovitih naprav in skladno s pre-

dlogom nove uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih 

kurilnih naprav ter reševanja problema emisij mora biti emisija ce-

lotnega prahu manjša od 40 mg/m3  (prej 50 mg/m3), vrednost 

emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 500 mg/m3 (prej 750 

mg/m3).

Prav tako bodo z namenom optimiranja energijsko učinkovite 

gradnje nizkoenergijskih in pasivnih  hiš,  kjer  se  kot  pomemben  

kriterij  izpostavlja  njihova  velikost,  spremenjene površine,  za  

katere  bo  mogoče  dodeliti  nepovratne  finančne  spodbude  

Eko  sklada. Spodbuda za nizkoenergijske ali pasivne eno ali dvo-

stanovanjske stavbe bo še vedno določena glede na energijsko 

učinkovitost, vrsto in volumski delež izolacijskega materiala v to-

plotnem ovoju stavbe ter neto ogrevano površino stavbe, vendar 

se bo lahko dodelila za največ 150 m2 za samostojno stoječo eno-

stanovanjsko hišo (prej 200 m2) in 120 m2 za vrstno hišo ali za eno 

stanovanje v dvojčku ali za stanovanje v samostojni hiši z dvema 

stanovanjema (prej 150 m2).

Za nakup stanovanja v večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali preno-

vljeni v pasivnem energijskem razredu, bo spodbuda lahko do-

deljena v višini 250 € na m2 za največ 80 m2 (prej 100 m2) neto 

OBVESTILA
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ZAHVALA
Prijatelja spoznaš v nesreči …..
Iskrena zahvala za izkazano pomoč pri požaru 
vsem tistim, ki so nam nesebično pomagali… 

Še posebej:
PGD DOBRNA

OBČINA DOBRNA
OŠ DOBRNA

PRALNICA FARKY
KARITAS PONIKVA

SINDIKAT ZDRAVSTVA IN 
SOC. VARSTVA ŽALEC

in vsem neimenovanim prijateljem, sorodnikom 
in znancem, ki so nam na kakršen koli način nu-
dili svojo pomoč.
Hvala vsem in vsakemu posebej …

Družina Strahovnik – Šibanc 

Ločevanje odpadkov
Veljavna zakonodaja predpisuje načine ravnanja z odpadki. Iz 
tega izhajajo dolžnosti, ki zavezujejo občine, izvajalce javnih 
služb ravnanja s komunalnimi odpadki in občane.
Odredba o ločenem zbiranju odpadkov (Ur.l.RS st.21/01) zahte-
va ločeno zbiranje odpadkov na izvoru nastanka. Za odpadke, 
ki jih ni možno ločeno oddati v lastne zabojnike, je potrebno za-
gotoviti brezplačno oddajo v zbirnih centrih, s katerimi upravlja 
izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
Zbirni centri so skladno z zahtevami odredbe zgrajeni v obči-
nah, kjer število prebivalcev presega  število  3000.  Ce je  pre-
bivalcev manj, pa mora biti zagotovljeno, da lahko povzročitelji 
komunalnih odpadkov oddajo ločene frakcije v zbirnih centrih, 
ki jih upravlja izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi od-
padki.
V Občini Dobrna je število prebivalcev manjše od predpisanega 
standarda 3000 in več (cca. 2.100 prebivalcev), zato izgradnja 
zbirnega centra ni zahtevana in smiselna ter tudi ekonomsko 
upravičena, saj cena storitve ne bi prenesla dragega poslovanja 
zbirnega centra.
Ob osrednjem zbirnem centru v Celju - Bukovžlak je zgrajen tudi 
zbirni center v Vojniku, oba centra sta v upravljanju izvajalca jav-
ne službe ravnanja s komunalnimi odpadki - Simbio d.o.o. in kot 
taka lahko služita tudi za potrebe občanov občine Dobrna.
Zaradi strožjih zahtev pri ločevanju komunalnih odpadkov in in-
špekcijskega nadzora vam v bodoče (predvidoma od 31.03.2013 
dalje) ne bomo mogli več zagotavljati kontejnerjev za oddajo 
nesortiranih komunalnih odpadkov, ki jih potem ni mogoče več 
ustrezno predelati.
Zaradi navedenih dejstev predlagamo, da se občani Občine 
Dobrna z aprilom 2013 za odlaganje komunalnih odpadkov, ki 
jih ne morejo ločeno oddati v lastne zabojnike, poslužujejo od-
daje odpadkov v zbirnih centrih v Celju in v Vojniku.
Kako lahko občani občin: Celje, Vojnik, Štore in Dobrna, kjer je iz-
vajalec javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki SIMBIO d.o.o. 
oddajo odpadke, ki jih ni možno ločeno oddati v lastne zabojnike?
Občani občine Dobrna lahko odpadke, ki jih ni možno ločeno 
oddati v lastne zabojnike oddate BREZPLAČNO v zbirnih centrih 
s katerimi upravlja izvajalec javne službe ravnanja s komunalni-
mi odpadki SIMBIO d.o.o, v zbirni center v Celju in v zbirni center 
v Vojniku in sicer:

1./ Enkrat letno lahko BREZPLAČNO naročite odvoz 1m3 odpad-
kov pri izvajalcu javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki 
SIMBIO d.o.o. -je vključeno v ceni plačila položnic ravnanja z od-
padki.
2./ Štirikrat letno lahko z osebnim vozilom pripeljete polno avto 
prikolico v zbirni center v Vojnik ali v Celje v Bukovžlak - BREZ-
PLAČNO (pokazati morate položnico, s katero dokažete, da ste 
vključeni v ravnanje z odpadki).

Delovni čas zbirnega centra v Vojniku:
Četrtek: od 14. do 18. ure (IS.nov. - 15. mar.) oz. od 15. do 19. ure 
(16. mar. -14. nov.) Sobota: od 8. do 12. ure

Delovni čas zbirnega centra v Celju, v Bukovžlaku:
Od ponedeljka do petka: od 6. do 20. ure Sobota: od 6. do 14. 
ure
Lepo pozdravljeni!

mag. Marko Zidanšek 

OBVESTILA/ZAHVALA
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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  servis.drev@gmail.com   
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OGLASIKoledar prireditev in dogodkov april-maj 2013

IME PRIREDITVE DATUM URA KRAJ KONTAKT (odgovorna 
oseba) ORGANIZATORJA Telefon Elektronska pošta

ČISTILNA AKCIJA PO ZASELKIH 23. 3. 2013 9.00-12.00
Zaselki po Občini 
Dobrna

ZTŠK DOBRNA,         
ga. Marija Švent

03 780-10-64
marija.svent@dobrna.si;            
www.ztsk-dobrna.si

PRIREDITEV OB MATERINSKEM 
DNEVU

24. 3. 2013 17.00
Kulturni dom 
Dobrna

FOLKLORNA SKUPINA 
DOBRNA,           
g. Ernes Ovčar

040 745-891 eovcar@siol.net

SEJEM 13. 4. 2013 8.00-17.00
na ploščadi ob 
občinski stavbi

ga. Maršanič Ljubica (031) 359-976 /

POMLADNI SEJEM IN 
»COKNPOK«  KUPČIJA vol. 4 

21. 4. 2013 8.00-12.00
ploščad ob 
zgradbi občine

TURISTIČNO DRUŠTVO 
DOBRNA,                       
g. Gorazd Špegel

041 355-814 gorazd.spegel@gmail.com

STAND UP KOMEDIJA - 
MARTINA IPŠA

27. 4. 2013 20.00
Kavarna hotela 
Vita

TERME DOBRNA 03 780-8000 www.terme-dobrna.si

KRESOVANJE Z 
ANSAMBLOM ODPEV

30. 4. 2013 20.00
Piknik prostor pri 
Marovšek

ZTŠK Dobrna v 
sodelovanju s kmetijo 
Marovšek

03 780-10-58
marija.svent@dobrna.si;            
www.ztsk-dobrna.si

PRVOMAJSKA BUDNICA PO 
ZASELKIH

1. 5. 2013 5.00
zaselki po občini 
Dobrna

GODBA DOBRNA,              
g. Vinko Edvard Flis

041 252-373 flis.vinko@gmail.com

SEJEM 13. 5. 2013 8.00-17.00
na ploščadi ob 
občinski stavbi

ga. Maršanič Ljubica (031) 359-976 /

DAN ODPRTIH VRAT CUDV 
DOBRNA

15. 5. 2013 /
Enoti Dnevni 
center Celje in 
VDC Vojnik

ga. Bojana Lipičnik, 
ga. Brigita Kuder

03 780-10-00
uprava-zuvd@siol.net
www.centerdobrna.si

DAN ODPRTIH VRAT CUDV 
DOBRNA

16. 5. 2013 / CUDV Dobrna ga. Bojana Lipičnik 03 780-10-00
uprava-zuvd@siol.net
www.centerdobrna.si

DAN ODPRTIH VRAT ZA OŠ 
DOBRNA IN DRUŽINSKE ČLANE 
ZAPOSLENIH

17. 5. 2013 / CUDV Dobrna ga. Bojana Lipičnik 03 780-10- 00
uprava-zuvd@siol.net
www.centerdobrna.si

ZAKLJUČNA AKADEMIJA 23. 5. 2013 18.00 OŠ DOBRNA ga. Sonja Špegel 03 780-11-50 os.dobrna@guest.arnes.si

STAND UP KOMEDIJA - TINA 
GORENJAK

25. 5. 2013 20.00
Kavarna hotela 
Vita

TERME DOBRNA 03 780-80-00 www.terme-dobrna.si

SPEED DATING V TERMAH 
DOBRNA

25. 5. 2013 20.00 Zdraviliški dom TERME DOBRNA 03 780-80-00 www.terme-dobrna.si

LIKOVNA RAZSTAVA UČENCEV 
OŠ DOBRNA

1. 6. 2013 17.00 Hotel Vita ga. Andreja Kveder 03 780-11-50 os.dobrna@guest.arnes.si

Organizatorji si pridržujejo pravico do spremembe njihovega programa prireditev.
Kontakt: Zavod za turizem, šport in kulturo Dobrna - Marija Švent, 03 780-10-64, 041 851-523, tic@dobrna.si, www.ztsk-dobrna.si
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KOLEDAR POHODOV IN IZLETOV 
PLANINSKEGA DRUŠTVA DOBRNA

Kontakt: pd@dobrna.si

IME PRIREDITVE DATUM KONTAKT Telefon

RADUHA 23. 3. 2013
PD DOBRNA, 
Pavli Žužek

031 380-191

IŠKI 
VINTGAR

7. 4. 2013
PD Dobrna, 
Janez Škoflek

041 515-578

BAŠKA
27. in 
28. 4. 2013

PD Dobrna, 
Slavko Božnik

041 763-350

VODIŠKA 
PLANINA

12. 5. 2013
PD Dobrna, 
Irena Žagavec

051 367-661

SREČANJE 
PLANINCEV 
SMDO

25. 5. 2013
PD Dobrna, 
Janez Škoflek

041 515-578

NOVOST 
NA DOBRNI 

Od aprila dalje bo vsakega 13. v mesecu na ploščadi 
ob občinski zgradbi sejem.

Med 8.00 in 17.00 boste lahko kupili kmetijske pri-
delke, mesnine, tekstil, obutev, kreme, bižuterijo,...

Društvom, ustanovam, kmetijam,… iz Občine 
Dobrna bo omogočena brezplačna predstavitev. 

Vsak sodelujoči mora biti v primeru prodaje svojih 
izdelkov in pridelkov ustrezno registriran. Svojo 

udeležbo sporočite najkasneje do 10. v mesecu na 
marija.svent@dobrna.si oziroma 

na telefon (041) 851-523.

Prijazno vabljeni!

POMLADNI SEJEM IN 
»COKNPOK« KUPČIJA vol. 4 

(NA OBISKU NA DOBRNI)

Vsako registrirano gospodinjstvo v občini je upravičeno 
do brezplačne rožice, ki jo lahko dobite le na sejmu!
Sejem bo 21.4.2013,od 8. do 12. ure, na ploščadi ob 
občinski zgradbi.
 
Če v tvoji omari poležavajo oblekice, puloverji, torbice, 
majice, kostimi, hlače, jakne, čeveljci, nakit, otroška obla-
čila, igrače ...,
je v nedeljo, 21. aprila, čas, da pobašeš svoj »coknpok« 
in ga prineseš na pomladni sejem. 
Obstaja samo eno pravilo: vsak kos lahko prodaš za ceno 
od 1 € do največ 3 €. 
Z nabranim izkupičkom si lahko privoščiš kaj od »coknpo-
ka« pri sosednji stojnici. Tako preprosto je to. Pridi tudi ti!

INFORMACIJE in PRIJAVE na: turisticna.dobrna@gmail.com 
ali na 041 355 814 (Gorazd)

vabila
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Pokop pusta 
Foto:  g. Stanislav Pečnik
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Letošnja zima v vseh svojih čarih
Foto: arhiv Občine Dobrna


