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SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI

Pred tremi meseci smo vstopili v novo leto, polni lepih misli in 
želja za vse ljudi okoli nas, za zdravje, ljubezen, srečo, za lepšo 
prihodnost in življenje na tem svetu ... Življenje nam daje čas in 
veliko priložnosti, da se z dejanji in delom tem svojim željam in 
občutkom čim bolj približamo, da jih udejanjamo, da se trudimo 
tako živeti. 
Ko razmišljamo, kaj nas osrečuje, nam lepša življenje in mu daje 
smisel, ugotovimo, da moramo srečo deliti in odgovor na vpra-
šanje,  kdaj smo najbolj srečni, je, ko ustvarjamo pogoje in ude-
janjamo dobre stvari za srečo drugih, jo z njimi delimo in živimo. 
Tako enostavno se zdi, saj je vse v naših rokah, v tem duhu bi si 
morali prizadevati za naše sobivanje in tako živeti, saj si na koncu 
koncev vsi želimo biti zdravi, srečni, ljubljeni, zadovoljni, uspešni 
in povsem normalno bi moralo biti,  da vse to želimo tudi dru-
gim, da vse to prenašamo na soljudi in na svet okoli nas,  da vsak 
dan tako usmerjamo naša ravnanja, da tako delamo in živimo, 
da skupaj gradimo lepši svet.  Spoštovani,  naj bo to razmišljanje 
moje iskreno povabilo za naše skupno delo in sodelovanje tudi 
v prihodnje.

ZAHVALA ZA SODELOVANJE PRI REALIZACIJI PROJEKTOV
Ko v občini iščemo rešitve in izvajamo projekte za boljše življenje 
naših ljudi, se pogosto obračamo na vas, spoštovane občanke in 
občani, lastniki zemljišč, kjer potekajo naše ceste, vodovodi, kana-
lizacije in druga javna infrastruktura, s prošnjami za sodelovanje 
in služnosti, da lahko projekte izvajamo. Zdi se mi prav, da se tudi 
tako javno zahvalimo vsem, ki ste nas pri teh prizadevanjih ra-
zumeli, podpirali in podpisali potrebne služnostne pogodbe in 
tako omogočili izvajanje projektov. Še enkrat vsem in vsakemu 
posebej iskrena hvala in obenem tudi prošnja za tako lepo sode-
lovanje tudi pri projektih za naprej. Prosili vas bomo za soglasja za 
odmero še nekaterih neodmerjenih cest, za projekte  vodo oskr-
be v naseljih Brdce, Strmec nad Dobrno, Vinska Gorica in seveda 
povsod, kjer se bomo ob različnih projektih in posegih v prostor 
še srečevali.  

NAŠ TURIZEM IN GOSPODARSTVO
Tako na splošno bi lahko rekli, da se (po krizi) danes v gospodar-

stvu vse hitro dogaja. Še nikoli ni bilo s strani tega toliko predlo-
gov za urejanje prostora v smeri razvoja turizma v naši občini.    

Na srečo je Občina Dobrna  v vseh teh letih delovanja vseskozi 
spremljala in sledila trendom in potrebam razvoja turizma in v tej 
luči tudi pripravljala prostorske možnosti in pogoje za razvoj na-
šega gospodarstva – turizma,  tako je danes temu na razpolago 
preko 20 ha večinoma komunalno že ali vsaj delno opremljenih 
stavbnih zemljišč, tako da s predlogi in pobudami investitorjev 
večinoma ne bo težav pri umeščanju v prostor.      

V Občini Dobrna smo vseskozi veliko vlagali tudi v vso potrebno 
javno infrastrukturo, ki pogojuje razvoj v prostoru  (vodovode, 
čistilna naprava, kanalizacije, ceste, šola, vrtec, kulturni dom, Tu-
ristični informacijski center TIC, itd.),  veliko tudi s pridobivanjem 
evropskih sredstev, kar nam sedaj pomaga, da bomo lahko znižali 
komunalni prispevek za cca 30 % , kar bo vzpodbuda za nove 
investicije v občini in verjamem,  da tudi za mlade družine. 
Izjemno smo hvaležni za vse investicije, ki se v Dobrni že dogajajo 
na področju turističnega gospodarstva in se veselimo novih.  

Seveda vlaganj v razvoj, (v gospodarstvo, v potrebno infrastruk-
turo, v turizem, itd.. ) nikoli ni dovolj, zato smo v Občini Dobrna 
predvideli (tako smo tudi planirali porabo evropskih sredstev za 
naše območje, ko smo za obdobje 2019 – 2023 prijavljali projekte 
za razvoj regij) izgradnjo regijske kolesarske povezave do obeh 
večjih sosednjih občin oziroma mest, preko Vojnika do Celja in iz 
Dobrne preko Vinske Gore do Velenja. S projektom se ukvarjamo 
že kar nekaj časa, izdelani so že idejni projekti in trasa umeščena 
v prostor,  pridobili smo že vsa soglasja lastnikov zemljišč in je že 
tudi v fazi projektiranja PGD in PZI projektne dokumentacije.

Kolesarska pot bo v prihodnje še ena izmed ponudb, ki bo tu-
ristom in drugim obiskovalcem Dobrne in seveda tudi doma-
činom ob vseh drugih možnostih v občini  ( urejene pohodne, 
tematske, planinske in druge poti, urejene lokalne kolesarske poti 
po našem podeželju, urejena trim steza, izjemen zdraviliški park, 
športno rekreativne površine pri šoli, dejavnosti Zavoda za turi-

beseda           župana
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zem šport in kulturo in Turistično informacijskega centra TIC, kul-
turne in druge prireditve in dogodki v organizaciji naših društev 
in sekcij,  ponudbe naše naravne kulturne dediščine,  kulinarike, 
itd. ), nudila izjemno kvaliteto bivanja, veliko možnosti za  zdravo 
in vsesplošno razgibano preživljanje časa in življenja v naši občini. 

Če navedeno povežemo v celoto in k temu dodamo še v vseh 
ozirih bogato ponudbo našega turističnega gospodarstva ter 
butično ponudbo kulinarike in doživetij našega podeželja = to 
enako strateški viziji slovenskega turizma, ki pravi: » Slovenija je 
globalna zelena butična destinacija za zahtevnega obiskovalca, 
ki išče raznolika in aktivna doživetja, mir in osebne koristi,« so za-
pisali v Strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma 2017- 2021. 
Težko je reči, da Dobrna ni vse to. 

Za doseganje takšnih  ciljev je nujno dobro sodelovanje vseh 
dejavnikov razvoja v občini. Ob gospodarstvu, ki skrbi za svoje 
razvojne potrebe, pripada občini skrb za izgradnjo, urejanje in 
vzdrževanje vse zgoraj že navedene turistične in druge javne in-
frastrukture. Za te  namene, za promocijo in razvoj turizma, Ob-
čina Dobrna vsako leto namenja sorazmerno velika sredstva, ki 
močno presegajo pobrano turistično takso. 

Veseli smo, da takšna prizadevanja vseh dejavnikov razvoja v  naši 
občini opazijo  predvsem tisti, ki nas primerjajo, ocenjujejo in gle-
dajo »od zunaj«.  Prav je, da ob takih priložnostih to tudi povemo. 
Ponosni smo na vsa prejeta priznanja, saj smo prejeli priznanje 
Turistične zveze Slovenije v projektu Moja dežele lepa in gosto-
ljubna, kjer smo  pri ocenjevanju urejenosti turističnih krajev Slo-
venije zasedli tretje mesto, takoj za drugim Podčetrtkom in prvo 
Rogaško Slatino, nadalje smo planetu Zemlji prijazna občina,  pre-
jeli smo certifikat Zlati kamen ISSO standard 2017, kjer se Občina 
Dobrna po merjenih kazalnikih vlaganj in urejenosti posameznih 
področij, ekologije, skrbi za starejše in demografije, učinkovitosti 
delovanja občine, izobraževanja in drugih kriterijih, uvršča med 
10 - 20 mest med 212 slovenskimi občinami. Poleg tega smo na 
terenu že  izvedli vse potrebno in zadostili pogojem, da letos do-
bimo še certifikat  Invalidom prijazna občina. 

Terme Dobrna so pridobile znak: SLOVENIA GREEN ACCOMMO-
DATION.  Za pridobitev znaka SLOVENIA GREEN ACCOMMODA-
TION ali SLOVENIA GREEN TRAVEL AGENCY mora ponudnik ob 
vstopu v Zeleno shemo slovenskega turizma predložiti dokazilo 
o imetju enega izmed šestih mednarodno uveljavljenih znakov, ki 
jih priznava Zelena shema slovenskega turizma. Iskrene čestitke!

Lepo je slišati kolege iz drugih,  tudi mnogo večjih okolij (občin), 
ko se mudijo pri nas v Dobrni, kako so presenečeni nad dobro 
ponudbo in hrano v vseh naših hotelih in gostilnah. 
Gostilna Koren že tradicionalno z izjemno okusno hrano  razva-
ja svoje goste, gostilna Pod kostanji v centru Dobrne je vse bolj 
prepoznavna po izjemnih jedeh z  žara na naravnem  oglju, hotel 
Triglav je v tem sorazmerno  kratkem času delovanja v turistični 
ponudbi Dobrne s svojo ponudbo tudi drugim ponudnikom ku-
linarike postavil visoka merila, kar obiskovalci cenijo.  
Posebej moram podati povratne informacije obiskovalcev in go-
stov o zdravstvenem  kot tudi turističnem delu naših Term. Večina 
je izjemno zadovoljna z vsem, kar koristijo v naših toplicah in prav 
tako z bivanjem v Dobrni. 

Na vse to smo več kot upravičeno lahko ponosni; iskrena hvala 
vsem,  ki k temu lepemu mozaiku prispevate svoj delež.   

DRUŠTVA IN SEKCIJE V OBČINI DOBRNA
Za svoje delovanje imajo vsa društva v Občini Dobrna, po usta-
ljenem urniku brezplačno na razpolago prostore v Kulturnem 
domu Dobrna, ki je v upravljanju našega Zavoda za turizem, 
šport in kulturo. Turistično društvo ima dodatno še prostore v 
sklopu paviljona v centru Dobrne, kjer lahko izvaja informacijske, 
prodajne, promocijske in vse druge aktivnosti.  V Občini Dobrna 
vsako leto v proračunu zagotavljamo potrebna sredstva (letos 
smo za nove sekcije še nekaj dodali) za delovanje naših društev in 
sekcij. Ob tem vsa društva in sekcije vabimo, da sledite razpisom 
občine za sofinanciranje dela društev in se pravočasno prijavite, 
saj nam pravila financiranja izven razpisov financiranje društvenih 
dejavnosti močno omejujejo oziroma prepovedujejo. 

V prvih mesecih leta je nekoliko več aktivnosti v naših društvih, 
ko pregledujete opravljeno delo in pripravljate načrte za naprej. 
V občini cenimo in smo ponosni na delo številnih društev, sek-
cij, organizacij in mnogih posameznikov, ki s svojim delovanjem 
bogatite   življenje v tem prostoru, ohranjate našo dediščino in 
kulturo ter promovirate Občino Dobrna doma in po svetu. Vsem 
in vsakemu posebej iskrena hvala! 

Za nami so občni zbori društev in sekcij in tudi že kar nekaj izje-
mnih dogodkov in prireditev, ki ste jih ustvarili. Plani dela, ki so bili 
predstavljeni  na občnih zborih, naznanjajo pestro in raznoliko 
dogajanje v letu 2018. 

Spoštovane občanke in občani, veliko svojega časa, znanja in 
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energije je v ustvarjanju in delu ljudi, ki delujejo v naših društvih 
in sekcijah,  zato jim izkažimo našo hvaležnost za vložen trud in se 
udeležujmo dogodkov in prireditev in ob tem naredimo še nekaj 
zase in za svojo dušo. 

SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK 
Izjemno lep večer so nam ob letošnjem kulturnem prazniku pri-
pravili otroci osnovne šole in Vrtca  Dobrna v sodelovanju z naši-
mi kulturniki. Lepo vzdušje in polna dvorana s specifično publiko, 
otroci, starši, dedki in babice, so bili pravi navdih za vse nastopa-
joče na odru in seveda dober zgled mladim, da je prav, da Slo-
venci edini na svetu praznujemo svoj kulturni praznik, da svojo  
kulturo močno povezujemo z narodno bitjo, da verjamemo, da 
smo se na tem zemljevidu Evrope skozi zgodovino, brez lastne 
države, ohranili s pomočjo jezika in kulture. Pomembne mejnike 
obstoja in identitete naroda so  skozi zgodovinska obdobja po-
stavljali in  udejanjali in tako tlakovali pot naši današnji domovi-
ni  ravno naši kulturniki in mnogi domoljubi.  Brez Trubarja, ki je 
pred 468 začel pisati prve knjige (prvo knjigo Katekizem je izdal 
pod psevdonimom Ilirski domoljub) v slovenskem jeziku in tako 
narodu dal možnost izražanja,  izobraževanja in sporazumevanja 
v maternem jeziku, bi se naš jezik v takratnem agresivnem evrop-
skem prostoru velikih narodov zagotovo izgubil. Na tej osnovi so 
kasneje buditelji naroda Prešeren, Slomšek, Gregorčič, Cankar, 
Župančič  in mnogi drugi skozi pisano besedo, prozo in poezi-
jo, pomembno vplivali na narodno zavest, na  prepoznavnost in 
obstoj našega naroda na tem prostoru. Prešeren je slovenski jezik 
skozi svojo poezijo postavil ob bok jezikom velikih narodov; tudi 
zato je danes slovenski jezik eden izmed jezikov današnje Evrop-
ske unije. Vsekakor si kultura, v vseh pomenih besede, zasluži svoj 
praznik.  

KULTURNI UTRIP DOBRNE  
Vsako leto smo veseli koncerta naše Godbe Dobrna. Letos je bil 
ob 10. obletnici delovanja   temu primerno še bolj pester in bo-
gat. Polna dvorana je vedno nagrada za vse, ki si prizadevajo in se 
trudijo ustvariti dogodek in prireditev za obiskovalce. 

Vsako leto nas ženski pevski zbor Korona v sodelovanju z gosti 
razvaja za valentinovo; izjemna skupina, ki se je v zadnjem času 
precej pomladila, je na regijskem tekmovanju v Celju za las zgre-
šila zlato odličje. Iskrene čestitke! 

Pevsko društvo Stara ljudska pesem je društvo, v okviru katerega 
prepeva družina Jakob, ki veliko nastopa po vsej Sloveniji, večino-

ma  na prireditvah  ljudskega petja. Od Javnega sklada kulturnih 
dejavnosti Republike Slovenije je na tekmovanju Pevci nam poje-
jo, godci pa igrajo  prejela  zlato priznanje.  

Moški pevski zbor v Dobrni deluje že 72 let, mnoge generacije 
pevcev so skozi desetletja pomembno sooblikovale kulturni utrip 
Dobrne; tako je tudi danes. So prejemniki Zlatega grba Občine 
Dobrna 2016.

Skupina Grče s svojim ubranim petjem razveseljuje poslušalce ob 
različnih priložnostih v Dobrni in tudi širše, tradicionalno pa že 
nekaj let tudi na Slovaškem vsako leto predstavijo naše ljudsko 
petje.

Stari običaji, ljudsko petje, šege in navade so del naše identitete 
in kulture. Posvojile so jih  Ljudske pevke, ki delujejo v okviru Dru-
štva podeželskih žena in deklet »Arnika«. Vsako leto nam  na svoji 
prireditvi prikažejo delček naše preteklosti in kulinarike našega 
podeželja. Na enak način obogatijo tudi mnoge druge dogodke 
in prireditve v občini.

Folklorna skupina Dobrna deluje v Dobrni že 68 let. Skoraj ni prire-
ditve v kraju, ki se ne bi ponašala z narodnimi nošami in plesi. Za-
radi prepoznavnosti in bogastva narodnih noš so željena skupina 
tudi na prireditvah in dogodkih v drugih okoljih, kjer predstavlja-
jo Občino Dobrna in so prejemniki Zlatega grba Občine Dobrna 
2010. V svoje vrste z veseljem vabijo nove in mlade plesalce. 

Vokalna skupina Sekstet Vigred obstaja že 28 let. Sestavljajo jo 
fantje (možje),  ki  se srečujejo in zapojejo ob različnih priložno-
stih, sicer pa so vsi pevci v drugih, prej navedenih, zborih in vo-
kalnih skupinah. 

Kulturno podobo našega okolja ob svojih dejavnostih oblikujejo 
tudi druga društva in sekcije v občini, enako tudi veliko število 
različnih instrumentalnih skupin in ansamblov.  Ponosni smo na 
naše Modrijane, ki so k tej zvrsti glasbe pritegnili toliko mladih po 
vsej naši domovini. In nenazadnje je obetaven tudi podatek, da 
letno okoli 50 otrok iz Dobrne obiskuje eno izmed glasbenih šol. 

JESEN ŽIVLJENJA V DOMAČEM OKOLJU
Naj bo čim daljša,  zdrava in lepa je želja vsakega, ki se  po 40-le-
tnem delovniku, vsak dan v službo in nazaj, mora podati na neko 
drugo pot, ki ji pravimo upokojitev. Da bi ob skromni hrani in sta-
novanju ostalo še nekaj za zdravje, za kakšen dan toplic,  morda 
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za kakšno potovanje ali izlet in še rezerva, če se pokvari pralni 
stroj ali bog ne daj stari avto, pa še malo za dušo, za otroke in 
vnuke…to pa so le sanje večjega dela naših upokojencev. S tem 
korakom človek prestopi iz obdobja aktivnega dela v povsem 
drugačen življenjski prostor, kjer vsak po svoje poskuša najti zase 
tisto, kar mu je blizu, za kar prej ni imel dovolj časa.

Po statističnih podatkih živi v naši državi okoli 14,5 % ljudi, (cca 
290 000) pod pragom revščine, kar ljudem jemlje dostojanstvo 
in jih vodi v socialno izključenost, ki pa zajema že 20,4% prebi-
valstva (cca 420 000 ljudi) , pri čemer jih  cca 10%  (cca 200 000 ) 
ostaja trajno revnih. Izračunan prag tveganja revščine je prihodek 
manjši od 596 € mesečno na osebo; pod to mejo sodi, žal, veliko 
število naših upokojencev. Takšna je demografska in socialna slika  
naše družbe, ki mnogim ne omogoča normalnega preživetja. Še 
posebej težko je na stara leta, ko moči pešajo in brez pomoči 
bližnjih preprosto ne gre več ali pa je nujna domska oskrba, ki pa 
večinoma presega prihodke iz pokojnine po 40 letih dela, kar je 
žalostno, saj bi morala minimalna pokojnina človeku na stara leta 
omogočiti preživetje v domu in še za žepnino in za kavico bi mo-
ralo ostati. To bi moral biti cilj vsake civilizirane socialne družbe! 

Vsakdo si želi preživeti svojo starost  v domačem okolju, skupaj 
z bližnjimi, s katerimi se razume, s katerimi deli dobro in slabo. 
Te cilje morajo zasledovati družbe, kjer je skrb za starejše visoko 
postavljena. Namestitev v domovih za starejše je možnost, ki jo 
koristimo, ko so za življenje v domačem okolju izčrpane vse dru-
ge možnosti, zdravstvene, socialne, ali pa če je to izrecna želja 
posameznika. 

Vesel sem, da lahko tudi v naši občini postavljamo skrb za starej-
še zelo visoko in med prioritetne naloge. Imamo izjemno razvito 
socialno mrežo, ki skrbi za ljudi, potrebnih različnih pomoči ali so 
iz različnih razlogov socialno izključeni. Veliko dela opravijo naši 
prostovoljci v okviru Rdečega križa, Karitasa in  društva upoko-
jencev tako, da komisija za socialo pri Občini Dobrna skoraj nima 
dela, kar nas zelo veseli. 

Koncept dolgotrajne oskrbe starejših doma, v družinskem oko-
lju, je ljudem najbolj prijazen, najbolj človeški, bogati družino in 
družbo in je tudi cenovno najbolj sprejemljiv za vse.  Zato takšen 
pristop k oskrbi starejših zelo podpiramo tudi v Občini Dobrna. 

E - OSKRBA STAREJŠIH
Da bi danes,  ob vseh obremenitvah svojcev in službenih izostan-
kih od doma,  lahko starejši bolj varno in dlje časa ostajali doma 
tudi, ko jim moči že nekoliko pešajo ali  ostanejo sami,  razvijajo 
ponudniki na trgu  različne programe za spremljanje dogajanj 
doma in obveščanje svojcev in drugih ustanov ( zdravstvenih do-
mov, bolnišnic, itd. ) o morebitnih nesrečah, poškodbah,  padcih 
starostnikov, ko so ti sami doma. Tako je pomoč ob morebitni ne-
sreči, zlomu ali padcu zaradi 24-urnega dežurstva zagotovljena 
takoj, kar seveda pomeni mnogo hitrejše in lažje okrevanje, boljše 
življenje ponesrečenca in nenazadnje tudi svojcev.  
Temu načinu pravimo E - OSKRBA na domu. Projekt razvija med 
drugimi tudi Telekom Slovenije pod imenom Varni in povezani 
na domu, kjer si ga lahko na spletni strani Telekoma  https://www.
youtube.com/watch?v=bDCo0rJaFTA tudi ogledate, 
Zakaj vas, spoštovane občanke in občani,  o tem načinu oskrbe 
starejših  na domu obveščamo. Predvsem zato, ker želimo našim 
starostnikom zagotoviti  možnost čim daljšega bivanja v doma-
čem okolju, za kar bo Občina Dobrna sofinancirala E - OSKRBO 
na domu  našim občankam in občanom, ki bodo izpolnjevali 
pogoje za vključitev v projekt Varni in povezani na domu. Vse 
informacije v zvezi s tem lahko dobite na telefonski številki 041 
851 523 (ZTŠK Dobrna). 

Spoštovane občanke in občani! 
Po dokaj ostri zimi se pomlad prebuja in narava oživlja v vsej svoji 
lepoti, kar pozitivno vpliva tudi na ljudi. Naj se ta čudež prebuja-
nja sveta v vsem lepem, skupaj z našimi spomladanskimi prazniki, 
dotakne tudi vseh vas. 

Velika noč je najpomembnejši krščanski praznik z močno tradici-
jo.  Za verujoče  je praznik veselja in upanja. Velikonočna tradicija 
je močno povezana z vero in življenjem,  v krščanskem svetu pa 
tudi s kulinariko, ki simbolizira sporočilo praznika. Spoštovani, naj 
vas velikonočni prazniki povežejo v veselju in upanju, pa tudi v 
duši in srcu, ko jih boste praznovali v družinskem krogu. 

Drage žene, matere in dekleta, naj vam materinski dan in dan 
žena prineseta nekaj pomladi tudi v vaša srca in v srca vseh,  ki 
jih imate rade. Vse najlepše ob vašem prazniku in tudi sicer, skozi 
vse leto! 

Župan Občine Dobrna, 

Martin Brecl

BESEDA ŽUPANA
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Novi EKO otoki 

Za lepši videz in urejenost okolja smo uredili EKO otoke in na-
mestili nove zabojnike. Vsem, ki spoštujete pravila ravnanja 
z odpadki in jih odlagate v skladu s pravili v zabojnike, večje  
kosovne odpadke pa odvažate v skupne zbirne centre v Voj-
nik ali v Celje na Bukovžlak, se zahvaljujemo za vaš prispevek k 
urejenosti in lepem videzu okolja, v katerem skupaj živimo. Žal 
še vedno opažamo, da na vseh EKO otokih ni tako, da nekateri 
izven zabojnikov odlagajo marsikaj. Naj bo to povabilo vsem, ki 
še niste osvojili naše skupne odgovornosti za okolje, v katerem 

GLASILO OBČINE DOBRNA

skupaj živimo, da svoje odpadke, ki jih ni možno odložiti v za-
bojnike na EKO otokih, odpeljete v zbirne center v Vojnik ali pa 
na Bukovžlak v Celje, nikar pa jih ne odlagajte v naravo. 

Težko razumemo tudi ravnanja ljudi, ki ravnajo, kot kaže slika 
zgoraj. Mnogi nas na taka ravnanja opozarjate in jih obsojate, 
na žalost pa je tako, da tudi pristojni (inšpekcijske službe) ne 
morejo ukrepati, če (dokler) ne poznamo storilcev teh dejanj.  

Župan Občine Dobrna, 

Martin Brecl

Kolesarske poti do mestnih središč
Pogosto nas sprašujete, kako je s kolesarskimi povezavami in 
potmi v naši občini. Izjemno smo veseli in hvaležni vsem lastni-
kom zemljišč, kjer bo na območju Občine Dobrna potekala re-
gijska kolesarska pot Velenje – Dobrna – Vojnik -  Celje , da smo 
se lahko z vsemi uskladili in dogovorili za soglasje za izvedbo te, 
danes za zdravje, turizem, šport  in rekreacijo, tako  pomembne 
infrastrukture. Na osnovi izdelanih idejnih zasnov je kolesarska 
pot bila umeščena v prostor, po pridobitvi soglasij vseh lastni-
kov zemljišč je na DRSI potrjena projektna naloga in v pripravi 

je tudi razpis za izdelavo PGD in PZI projektov. Izvedba celotne 
poti je predvidena v letih 2019 do 2023 in se bo financirala iz 
treh virov, večinoma iz ESRR,  deloma  pa tudi iz  državnih in 
občinskih sredstev. Tako bo Dobrna dobila kolesarsko povezavo 
z dvema mestnima središčema Celje in Velenje. Grafični prikaz 
in opis kolesarske poti je v  nadaljevanju tega glasila. 

Župan Občine Dobrna, 

Martin Brecl
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Anton Mogu in njegovih 90 let

naši jubilanti

Kdo ga ne pozna?  Rodil se je 1. januarja 1928 v Podgorju pri Le-
tušu v Savinjski dolini, v predelu Slovenije, kjer je bila med dru-
go svetovno vojno nekakšna meja med  na severu osvobojenim 
ozemljem in na jugu okupirano cono. Tako ga je druga svetovna 
vojna močno zaznamovala, saj je bilo na Podgorje v času vojne, 
kot sam pravi, preko 70 napadov nemških sil. Da ni bil vpoklican 
v nemško vojsko ali v partizanske enote ga je reševala letnica 
rojstva (pošali se, da samo en dan), saj so oboji mobilizirali fante 
do vključno letnika 1927.  Odraščal je na manjši kmetiji v družbi 
štirih sestra in sedmih bratov, od katerih danes živita še dva; naj-
starejši naš Tone in najmlajši  Jože, ki živi v Švici. 
Po zaključeni osnovni šoli v Letušu, leta 1942,  je delal doma na 
kmetiji do leta 1948,  ko je bil  vpoklican na služenje vojaškega 
roka v Vranje in po 26 mesecih se je leta 1950 vrnil domov, kjer 
je  do leta 1954 pomagal pri obnovi  domačije, ki jo je leta 1949 
prizadel požar. Življenje v  času vojne in po njej ni bilo lahko, saj 
so od leta 1941 do leta 1953 živeli »na karte«. 

Po zaposlitvi, leta 1955,  na  Okrajni upravi za gozdarstvo v Celju 
in končani gozdarski šoli v Idriji, je bil Tone avgusta 1956 na-
meščen za gozdarja na Dobrno. Kasneje je ob delu končal še 
Srednjo gozdarsko šolo Postojna.

Na Dobrno se je pripeljal z avtobusom in kot pravi turist se je 
najprej usedel na klopco v parku, kjer so v paviljonu igrali klasič-
no glasbo in takrat si je dejal, da tu se bo pa dalo živeti, pove z 
malo nostalgije. 
Je že tako, da mlademu človeku lasje hitro rastejo, tako je Tone 
vedno pogosteje zahajal v frizerstvo Lovašič, kjer je bila frizerka 
mlada  Ida Dobovičnik. Gozdarski poklic in lovstvo sta že po 
svoji  naravi povezana in tudi Tone je pri svojem poklicu oboje 
združil. Govorice o lovcih in njihovi odsotnosti od doma so mla-
do Ido begale, a jih je mama, ki ji je Tone  kmalu prirasel k srcu,  
kmalu ovrgla z besedami, da je boljše, da moški hodi v gozd na 
lov kot v gostilno, kar je bilo v tistih časih tudi v Dobrni  običaj-
no, vsakdanje moško opravilo.. 
Po poroki leta 1960 sta si v Dobrni ob potoku zgradila hišo in 
ustvarila družino, leta 1961 se jima je pridružil sin Leon in leta 
1966 še hči Andreja. Danes jima jesen življenja bogatita dva 
vnuka, Blaž in Lara, ter pravnuk Mark. 

Gozdarski poklic je močno povezan z okoljem in z ljudmi in 
Tone je znal vse to,  z veliko entuziazma in naravo umirjene-
ga, premišljenega človeka z jasnimi cilji,  vseskozi združevati za 
dobro skupnosti in ljudi. Tako je bil vseskozi vpet v politično in 
družbeno življenje skupnosti. Bil je aktiven v samoupravnih or-

ganih Gozdnega gospodarstva Celje, kjer je bil zaposlen, bil je 
predsednik sveta KS Dobrna od 1964-1968 in 1978-1986, pred-
sednik Turističnega društva Dobrna od 1971-1978 in 1988-1994 
, predsednik Lovske družine Dobrna 1965-1973 in 1976-1982. 
Vmes je bil dva mandata odbornik Skupščine občine Celje. Leta 
1989 se je upokojil, a je vseskozi še vedno aktiven član naših 
društev, še posebej v Društvu upokojencev, v Turističnem dru-
štvu in v Lovski družini Dobrna.   

Tone še vedno piše  za naše glasilo Dobrčan, njegove članke 
najdemo pogosto tudi v glasilih Celjske turistične zveze. V ime-
nu občine se je ob odprtem grobu poslovil od mnogih naših 
rojakov, prijateljev, znancev, občank in občanov.  

Težko je pravilno in s pravimi besedami ovrednoti tako obsežno 
delo človeka, ki je prehodil tako bogato življenjsko pot. 

Spoštovani g. Anton Mogu, nekaj te hvaležnosti za vse opra-
vljeno se skriva v dveh odličjih - Častni občan Občine Vojnik in 
Častni občan Občine Dobrna ter v mnogih drugih priznanjih.  
Iskreno in iz srca se Vam z velikim spoštovanjem tudi po tej poti  
zahvaljujem v imenu Občine Dobrna in v svojem imenu  za vse, 
kar ste storili za dobrobit družbe in naših ljudi. 

Naj Vam jesen življenja nakloni še veliko zdravih in srečnih dni z 
ljudmi,  ki so Vam blizu, ki Vam lepšajo in bogatijo življenje. 

Župan Občine Dobrna, 

Martin Brecl,

foto: Edi Dobovičnik
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NAŠI JUBILANTI

Marija Kreuh  pri 95 letih  še vedno mlada po duši 
Obiskali smo jo na njenem domu v Loko-
vini,  v ponedeljek, 5. februarja 2018, za 
njen 95. rojstni dan, ko se je z družino - s 
snaho Marijo, sinom Milanom in vnukom 
Tomažem, mladim atijem, veselila nove 
družinske sreče pri Kreuhovih, prejšnjo 
noč je namreč dobila pravnukinjo Nežo.  

Kljub letom,  še vedno je vitalna, sprošče-
na in suverena v pogovoru,  preseneča s 
poznavanjem današnje družbe, ki jo rada 
primerja s časi, ko je bila še aktivna.  Go-
spa Marija je skromna v svojih pričakova-
njih in je prijetna sogovornica, ki še vedno 
spremlja življenje današnjega časa in se 
rada  simpatično pošali tudi na svoj ra-
čun. Pravi, da mora imeti svoj red, vstaja 
vedno ob isti uri, veliko bere in tudi gleda 
televizijo, po svojih močeh pomaga tudi 
snahi v kuhinji.  Za svoj rojstni dan je za 
goste spekla  pecivo, ki je bilo res dobro. 
Pravi, da komaj čaka pomlad, da bo lahko 
še zunaj kaj postorila, saj sin Milan vsega 
ne more, ga zagovarja in se smeji. 

Marija Kreuh se je rodila 5. februarja 1923.
leta v Betovjah pri Šentjurju. Na rodni Šen-

tjur, na mladost in življenje na skromni 
kmetiji v družbi treh otrok in staršev jo ve-
žejo lepi spomini.  Ob delu na kmetiji se 
je izučila za  šiviljo in v Topru delala celih 
12 let, nato pa do upokojitve leta 1980 v 
Kolodvorski restavraciji v Celju. 

Spomin ji med pogovorom večkrat uide v 
tiste čase, ko so s toliko ponosa in zagna-
nosti gradili nov svet. Veliko so delali in 

presegali norme, da so takrat znali ceniti 
delo in delavce  s ponosom pokaže » Or-
den rada za zasluge na obnovi i izgradnji 
naše zemlje«,  ki ga je na predlog Predse-
dnika vlade FNRJ prejela julija 1951.  Pravi,  
da danes človek ni nič več vreden, da je 
vse podrejeno nekim drugim ciljem, je 
kritična. 

Marija Kreuh je generacija, ki jo je druga 
svetovna vojna   močno zaznamovala. 
Spominja se, kako so jih Nemci povsod 
nadzirali in spremljali, kako jim niso do-
volili biti Slovenci, kako so morali hoditi v 
nemške šole. Zatem še pove, kako moč-
no in čustveno je leta 1945 doživela smrt 
najboljše prijateljice, pozabila tudi ni, kako 
jo je mož, še kot fant,  hodil čakat pred 
tovarno. 

Spoštovana ga. Marija Kreuh, še enkrat 
iskrene čestitke za Vaš jubilej, naj Vam 
zdravje in tako dober spomin služita še 
mnoga leta. Bodite še naprej tako mladi 
po duši, v srcu iskreni in nasmejani. 

Župan Občine Dobrna,  

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

 

ČISTILNE AKCIJE PO 
ZASELKIH, 

 

ki	bo	v	soboto,	5.	aprila	2014,	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 udeležbo 
sporočite Mariji Švent na telefonsko številko (03) 780‐10‐64 oziroma 

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

Prijazno vabljeni! 
 
 

Sodelovanje na čistilni akciji je prostovoljno in na lastno odgovornost.  
Organizator ne odgovarja za morebitne škodne dogodke, nastale zaradi sodelovanja na čistilni akciji. 

 
 

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

 

ČISTILNE AKCIJE PO 
ZASELKIH, 

 

ki	bo	v	soboto,	5.	aprila	2014,	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 udeležbo 
sporočite Mariji Švent na telefonsko številko (03) 780‐10‐64 oziroma 

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

Prijazno vabljeni! 
 
 

Sodelovanje na čistilni akciji je prostovoljno in na lastno odgovornost.  
Organizator ne odgovarja za morebitne škodne dogodke, nastale zaradi sodelovanja na čistilni akciji. 

ČISTILNE AKCIJE 
PO ZASELKIH,

ki bo v soboto, 24. marca 2018, ob 9. uri.

Zbrali se bomo na naslednjih 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 domačiji Kačnik

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, tel. št. (03) 780‐10‐64 ali

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

Sodelovanje na čistilni akciji je prostovoljno in na lastno odgovornost.
Organizator ne odgovarja za morebitne škodne dogodke, nastale zaradi sodelovanja v akciji.

V primeru zelo slabega vremena čistilna akcija odpade.

komunala 
in okolje
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Občina Dobrna, v sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo 
(DRSI), pripravlja projektno dokumentacijo za ureditev kroži-
šča na regionalni cesti R2-429/1154 pri naselju Dobrna v km 
0.734. Odsek ceste, na katerem se nahaja lokacija obravnavanega 
krožišča, je gledano v smeri stacionaže regionalne ceste, tik pred 
vstopom v naselje Dobrna, pri odcepu za Novi grad v smeri 
proti CUVD Dobrna. V sklop ureditve krožišča sodi tudi ureditev 
otoka krožišča.
Predmetno krožno križišče bo služilo za prevajanje novih prome-

Ureditev krožišča na regionalni cesti R2-429/1154 
pri naselju Dobrna

tnih obremenitev, ki se bodo pojavile po izgradnji objektov po 
lokacijskih načrtih Novi grad in Športni kompleks, ob nudenju pro-
metne varnosti vseh prisotnih udeležencev v prometu. Pred nase-
ljem oz. osnovno šolo bo krožno križišče služilo tudi kot ukrep za 
umirjanje prometa. Ocenjena vrednost ureditve krožišča je okoli 
800.000 €.

V nadaljevanju je prikazana pregledna situacija ureditve krožišča in 
vizualizacija otoka krožišča.

KOMUNALA IN OKOLJE

Občina Dobrna je na podlagi izdelane projektne dokumentacije 
in pridobljenih notarsko overjenih služnostnih pogodb vseh la-
stnikov zemljišč, kjer je predvidena izgradnja fekalne kanalizacije, 
pridobila konec meseca februarja 2018 gradbeno dovoljenje za 
izgradnjo fekalne kanalizacije v delu naselij Lokovina (faza A), Loka 
(faza B), Zavrh in Vrba (faza C) ter Vrba (faza D).
V preteklih letih je občina že pridobila tudi gradbeno dovoljenje 
za izgradnjo fekalne kanalizacije v naseljih Dobrna (faza 1), Klanc in 
Zavrh (fazi 2 in 3), Vinska Gorica (faza 4), Pristova (faza 5), Lokovina 
(faza 6), Zavrh in Vrba (faza 7) ter Vrba (faza 8). Od teh sta ostali 
nerealizirani fazi 6 in 7.

Fekalna kanalizacija na območju Občine Dobrna

Tako je za realizacijo po obeh projektih ostala izgradnja manjkajo-
če komunalne infrastrukture v skupni dolžini okoli 12.600 m, oce-
njena vrednost projekta je okoli 1,6 mio evrov. Izvedba je odvisna 
od uspešno pridobljenih sofinancerskih sredstev.
S projektom je predvideno, da se vsa fekalna kanalizacija iz nave-
denih območij preko obstoječe fekalne kanalizacije poveže na cen-
tralno čistilno napravo v Vinski Gorici, razen naselij Zavrh in Vrba, ki 
se vežeta na čistilno napravo Nova Cerkev. Opcijsko je tudi možna 
izgradnja manjših čistilnih naprav v naseljih Lokovina in Zavrh.
V nadaljevanju je prikazana situacije zgrajene in predvidene fekal-
ne kanalizacije na območju Občine Dobrna.

Urška Vedenik

Kolesarska povezava v Savinjski regiji

V Občini Dobrna, kjer se ponašamo z bogato turistično tradicijo, 
si tudi želimo, da bi bili kolesarsko povezani z ostalimi deli regije. 
Zato smo s toliko večjim navdušenjem pristopili k projektu Kole-
sarske povezave v Savinjski regiji. 
Namen projekta je zgraditi regionalno kolesarsko povezavo na od-
seku Celje-Vojnik-Dobrna, ki bo povezala Mestno občino Celje kot 
pomembno regionalno in lokalno središče z zaledjem (občini Voj-
nik in Dobrna) ter tudi Občino Dobrno (zaledje) z Mestno občino 
Velenje kot pomembno regionalno in lokalno središče, in sicer v 
prvi vrsti z namenom zagotavljanja dnevne mobilnosti s kolesom 
ter trajnostne mobilnosti v širšem konceptu.
Na območju Občine Dobrna se trasa kolesarske poti na južnem 
delu Občine Dobrna, v naselju Vinska Gorica, naveže na kolesarsko 
povezavo iz Lemberga in se nato nadaljuje vzdolž doline poto-
ka Dobrnica in obstoječe sprehajalne poti vse do predvidenega 
športnega kompleksa (ki pomeni mejo med urbaniziranim delom 
občine in južnim trajno varovanim kmetijskim območjem) in pred-
videnega krožišča za Novi grad, tik pred naseljem Dobrna. Od tam 
naprej nato en krak kolesarske povezave vodi skozi naselje Dobrna 

do kompleksa Term Dobrna, drugi krak kolesarske povezave pa se 
nadaljuje po hribovitem terenu proti zahodu, čez naselje Lokovina, 
vse do občinske meje z Mestno občino Velenje. Dolžina odseka na 
Dobrni je 5,36 km, ocenjena vrednost znaša 1,7 milijona EUR.  

Občina je na podlagi izdelane idejne zasnove pridobila od vseh 
lastnikov zemljišč načelna soglasja, ki predstavljajo nekakšne vsto-
pnice za nadaljevanje projekta, za kar se lastnikom zemljišč zahva-
ljujemo. Na osnovi izdelane idejne zasnove je na DRSI potrjena 
projektna naloga in v pripravi tudi razpis za izdelavo PGD in PZI 
projektov. Izvedba celotne poti je predvidena v letih 2019 – 2023 
in se bo predvidoma financirala iz treh virov, večinoma iz evrop-
skih sredstev, deloma pa tudi iz državnih in občinskih sredstev.
Kolesarska pot na Dobrni bo v našem turističnem kraju dobrodošla 
podporna infrastruktura, ki bo namenjena tako dodatni ponudbi 
naših term kot tudi našim občankam in občanom.

V nadaljevanju je prikazan potek kolesarske povezave na območju 
občine Dobrna.
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REGIJSKA KOLESARKA POT NA OBMOČJU OBČINE DOBRNA
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invalidom 
prijazna občina

Projekt Invalidom prijazna občina
Občina Dobrna nadaljuje z izvajanjem projekta »Invalidom pri-
jazna občina«. V sodelovanju z Medobčinskim društvom delov-
nih invalidov Celje je bilo organiziranih več sestankov in uskla-
jevanj za pripravo gradiv in prijave na Javni razpis za pridobitev 
listine »Občina po meri invalidov«. Prijavo na javni razpis smo 
oddali v  januarju 2018.  V februarju smo od Zveze delovnih in-
validov Slovenije prejeli veselo novico, da smo izpolnili vse for-
malne pogoje javnega razpisa in smo se uvrstili med kandidate 
za pridobitev prej omenjene listine v letošnjem letu. Vzporedno 
potekajo aktivnosti, ki smo si jih zadali v akcijskem načrtu za 
triletno obdobje. V torek, 10. aprila, nas bo obiskala ekipa Zveze 
delovni invalidov Slovenije in opravila razgovore s projektnim 
svetom projekta ter si ogledala izvedene ukrepe na terenu. 

V okviru projekta je bila v januarju izvedena povezovalna pešče-
na pešpot s sprehajalne poti ob Dobrnici do parkirišča pri go-
stilni Koren. Dela je izvedel Režijski obrat občine v sodelovanju 
z izbranim zunanjim izvajalcem.

O nadaljnjih aktivnostih projekta vas bomo obvestili v naslednji 
številki Dobrčana. Vse informacije v zvezi s projektom najdete 
tudi na občinski spletni strani www.dobrna.si, in sicer v rubriki 
Projekti – projekt Invalidom prijazna občina. 

ZTŠK Dobrna,

Marija Švent

Urejanje potke

kmetijstvo
Težko pričakovana razglasitev 
Svetovnega dne čebel in prvo 
praznovanje, ki ga bomo obe-
ležili in praznovali  20. maja, 
nas navdaja z  velikim veseljem.  
Svetovni dan čebel pa nas 
poleg velike prepoznavnosti 
opominja in nalaga odgovor-
nost do čebel in ostalih opra-
ševalcev, ki so zelo občutljivi na 
spremembe v okolju in jih zato 
upravičeno imenujemo indika-
tor čistega okolja. Zavedati se 
moramo, da smo ravno ljudje 
tisti, ki s svojim obstojem in de-
lovanjem lahko poskrbimo, da 
bodo čebele in ostali opraše-

Kaj lahko vsak posameznik naredi 
za čebele in kako lahko vsi skupaj 
pomembno prispevamo k ohranjanju 
okolja in s tem pogojev za obstoj čebel?

valci še naprej opravljali svoje 
osnovno poslanstvo, to pa je 
opraševanje rastlin. Predvsem 
je naša naloga, da prav vsak 
posameznik po svojih močeh 
prispeva k ohranjanju okolja in 
s tem tudi našim zanamcem 
zagotovi pogoje za  življenje. 
Ne smemo dopustiti, da nas  
notranji pohlep žene v nepre-
mišljena dejanja, ki dolgoročno 
ogrožajo živalske vrste, kamor 
sodijo tudi čebele. Verjetno se 
niti ne zavedamo, da s takšni-
mi dejanji ogrožamo tudi sebe. 
Postavlja pa se vprašanje, kako 
lahko vsak od nas prispeva  k 

ohranjanju okolja. Nekateri bo-
ste znali zelo hitro odgovoriti, 
da pa en sam tako ali tako ne 
more ničesar spremeniti. Ste že 
slišali za tisti znameniti rek, ki ga 
je nekoč izrekel Dalai Lama: »Če 
mislite, da ste premajhni, da bi 
lahko kaj spremenili, poskusi-
te zaspati s komarjem v sobi«. 
Zato je pomemben prav vsak 
posameznik, prav vsak šteje. 
Več nas bo, večji bodo premiki. 
Za vse, ki verjamete, da je svet 
lahko lepši,  smo pripravili ne-
kaj predlogov, ki so primerni  
za posameznike in tudi za ve-
čje skupnosti. 

Kako lahko vsi skupaj poma-
gamo?
Čebelam je treba pomagati 
s sajenjem medovitih rastlin, 
predvsem avtohtonih. K temu 
lahko pripomore vsak od nas in 
tako čebelam pomaga prežive-
ti. Na svoj cvetlični in zelenjav-
ni vrt, na balkone in v cvetlične 
lončke posadimo medovite 
rastline, lokalne oblasti pa jih 
lahko sadijo na javnih površi-
nah. Te rastline dajejo čebelam 
medičino in cvetni prah, nas 
pa bodo razveseljevale s cve-
tjem in svojo lepoto. Treba je 
le izbrati prave sorte, tako da 
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bomo prijetno združili s kori-
stnim, da bo torej lepo za naše 
oko in koristno za čebele. 

Katere medovite rastline, ki 
privabljajo čebele, lahko po-
sadimo na domačem vrtu in 
na javnih površinah? 
Pomembnejše rastline za če-
bele so: leska, zvončki, troben-
tice, žafrani, vrbe, telohi, rese, 
divja češnja, vse začimbnice in 
dišavnice, vso sadno drevje, olj-
na ogrščica, akacija, lipa, javor, 
kostanj, sončnica, ajda, facelija 
in druge. Precej je tudi rastlin, 
ki jih gojimo kot okrasne in so 
prav tako koristne za čebele. S 
sajenjem avtohtonih in okra-
snih cvetočih rastlin lahko pre-
cej pripomoremo k ohranitvi 
čebel. Na svoje vrtove sadimo 
medovite trajnice, kot so: skalni 
grobeljnik, avbrecija, zvončni-
ca, nageljčki, plamenka, grenik, 
teloh, jesenska astra, rudbekija, 
orlica, srčki, potonika, plahti-
ca, ivanjščica, lilija, maslenica, 

ostrožnik, ameriški slamnik, 
rman, jetičnik, jesenska ane-
mona, kamnokreč, šmarnica, 
krvomočnica, hosta, herme-
lika, homuljica, jeglič, netresk 
in številne druge. S primerno 
zasaditvijo bo naš vrt zažarel v 
prelepih barvnih odtenkih, če-
bele pa bodo na njem pridno 
nabirale medičino in cvetni 
prah. Poleg okrasnih rastlin so 
zelo medovite vse začimbnice 
in dišavnice, ki jih je prav tako 
koristno imeti na vrtu. To so 
predvsem žajbelj, origano, ba-
zilika, vse vrste met, hermelika, 
timijan, pelin, melisa in številne 
druge. Če imamo na vrtu veliko 
prostora, lahko zasadimo večje 
medovito grmičevje in dreve-
sa, ki nam ne bodo samo po-
pestrila okolice doma, ampak 
bodo privlačna tudi za čebele. 
Od grmov lahko sadimo dišeče 
vrtnice, lešnike, ribez in kosmu-
lje, vse vrste vrb oziroma mačic, 
liguster, hibiskus, vse vrste dre-
nov in kovačnikov ter druge. 

Od dreves pa lipo, divjo češnjo, 
pravi in divji kostanj, evodijo, 
japonsko soforo, cigarovec, 
tulipanovec, amorfo, gledičijo 
ter seveda številne druge. Z av-
tohtonimi rastlinami je mogo-
če urediti vrt, ki bo prijazen do 
čebel, saj bodo v njem vedno 
našle nekaj paše, hkrati pa nam 
bo v lep okras in ponos. 

Ureditev okolice z medoviti-
mi rastlinami
Najbolje je grede oblikovati 
po robovih parcel in objektov 
in ne na sredini zelenic. To je 
eno od pravil vrtnarskega obli-
kovanja. Posebej urejen videz 
dosežemo tudi z ureditvijo 
roba grede tako, da ločimo 
samo gredo z robom od zele-
nice. Če bomo sadili povečini 
domače avtohtone medovite 
rastline, posebnih zahtev gle-
de priprave tal ni, v kolikor pa 
bomo posadili kaj drugega, pa 
je smiselno pri sajenju posa-
mezne zahteve upoštevati, saj 
bo kasneje  rastlina bolje uspe-
vala. Možnosti kombinacije je 
neskončno, prav tako je glede 
sort rastlin, ki so danes na voljo 
o vrtnarijah in vrtnih centrih, 
nabor izredno pester. 
Tisti, ki imajo na voljo zasadi-
ti večje površine, se bodo pa 
samega sajenja lotili drugače, 
saj tam ni smiselno delati gred 
ampak rastline posaditi v sku-
pine in po več skupaj. Vizualni 
efekt je vedno večji, ne glede 

na to kar sadimo, če sadimo v 
skupine. Izogibajmo se sajenju 
počez in vse mešano. Vzdrže-
vanje takšnega vrta je potem 
izredno zahtevno, še najbolj pa 
košnja, saj se izogibamo vsa-
ke rastline posebej. Pri sajenju 
dreves le-tem vedno dodamo 
oporo, vse ostalo pa po sajenju 
dobro zalijemo. Za ureditev 
vrta se lahko odločimo tudi 
kasneje v letu, saj je danes mo-
žno dobiti rastline vzgojene 
v loncih, kar omogoča, da jih 
lahko kadarkoli presadimo, je 
pa bolje, če se tega dela lotimo 
spomladi ali pa jeseni. Z malo 
volje in improvizacije se da z 
medovitimi rastlinami okolico 
svojega bivanja spremeniti v 
pravcati medeni park, ki bo 
čebelam v korist in čebelarju v 
ponos. 

Medovita drevesa za novo-
rojence
V nekaterih lokalnih skupno-
stih so se že pridružili pobudi 
Čebelarske zveze Slovenije, da 
vsakemu novorojenčku podari 
avtohtono medovito sadiko 
drevesa, ki bo rastlo skupaj z 
otrokom in  poleg tega tudi če-
belicam in ostalih živalim nudi-
lo hrano in zatočišče. 
Osmislimo svoje življenje in 
življenja mladih generacij.

Jure Justinek, 
Nataša Klemenčič Štrukelj,

Čebelarska zveza Slovenije
Avtor fotografij: Jure Justinek

KMETIJSTVO
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SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA  - 
sedež na Območni obrtno-podjetniški zbornici Celje 
V marcu 2018 poteka že tretji mesec izvajanja 5-letnega pro-
jekta SPOT svetovanje Savinjska, pod okriljem SPIRIT SLOVENIJA, 
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter EU sklada 
za regionalni razvoj.  V ambiciozno zastavljenem projektu, v 
katerem smo postali ena izmed 12 slovenskih poslovnih točk 
(v nadaljevanju SPOT), sodeluje 7 partnerjev: Savinjsko-šaleška 
gospodarska zbornica, Zbornica zasebnega gospodarstva Ža-
lec, Šolski center Slovenske Konjice-Zreče, Razvojna agencija 
Savinja, Savinjsko šaleška območna razvojna agencija d. o. o., 
Razvojna agencija Sotla in Območna obrtno-podjetniška zbor-
nica Celje, kjer se nahaja sedež SPOT svetovanje Savinjska.
Osem usposobljenih svetovalk SPOT svetovanje Savinjska vam 
je na razpolago za informiranje, svetovanje - podjetnikom in 
potencialnim podjetnikom, animiranje in povezovanje regio-
nalnega okolja, mreženje subjektov podpornega okolja v regi-
ji, promocije in informiranja o podjetništvu, usposabljanja, 
delavnice, izmenjavo dobrih praks v Sloveniji in tujini, odpiranje 
poslovnih priložnosti, srečanje podpornega okolja v regiji ter še 
mnoge druge aktivnosti, ki bodo potekale pod okriljem projek-
ta. 

Na sedežu SPOTa v prostorih Območne obrtno-podjetniške 
zbornice Celje bo vzpostavljen Showroom regije, kjer se bodo 
predstavljala regijska podjetja.

Prvi meseci izvajanja delavnic, informiranja, svetovanja in dru-
gih aktivnosti za promocijo podjetniške kulture so pokazali izre-
dno dober odziv med uporabniki storitev. 

Udeleženka delavnice Vpliv komunikacije na uspešnost poslo-
vanja,  Pekarna slaščičarna trgovina bar, Natalija Peternel, s. p. 
pravi: »Tovrstna izobraževanja so dobrodošla. Zmeraj je koristno 
izvedeti kaj novega in obnoviti stara znanja. S tem se prilagaja-
mo tudi novim trendom v komunikaciji.«

To je kazalnik, ki kaže na potrebnost  tovrstnih projektov za izva-
janje celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in 
MSP, povezovanje različnih institucij in vzpostavljanje partner-
stev za spodbujanje podjetništva na lokalni in regionalni ravni 
ter evidentiranje potreb na lokalni in regionalni ravni in poroča-
nje o zaznanih administrativnih ovirah s strani svetovancev pri 
nastajanju in delovanju  podjetij.
Aktivnosti projekta bodo potekale 5 let, zato vabimo vse poten-
cialne podjetnike in že obstoječa podjetja, da nas čim prej obi-
ščejo ali kako drugače navežejo kontakt z našo poslovno točko.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter 
SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Svetovalka SPOT svetovanje Savinjska: 

mag. Tatjana Štinek

           
             
 

GLASILO OBČINE DOBRNA
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GLASILO OBČINE DOBRNA

Služnostna pot  in nujna pot – dostop do nepremičnin
V praksi pride večkrat do si-
tuacije, ko glede dostopa do 
nepremičnine naletimo na 
konflikt vezan na pravico do ko-
riščenja posamezne nepremič-
nine v breme le-te, da preko nje 
peljemo ali hodimo in v korist 
druge, da do nje na tak način  
dostopamo.  Omenjeno korist 
hoje ali vožnje v breme ene in v 
korist druge nepremičnine ure-
ja institut služnostne pravice, 
sicer urejen z določbami Stvar-
no pravnega zakonika (Ur. l. RS, 
št.: 87/02 in naslednji,  v nadalje-
vanju:  SPZ).  Posamezniki se to-
rej v življenju večkrat srečujemo 
s pravnim vprašanjem  vezanim 
na  institut  služnostne pravice 
(npr. hoje in/ali vožnje, oziroma 
poti do določene nepremični-
ne), kakor tudi z institutom nuj-
ne poti (v primeru, da ureditev 
služnosti na nobenega izmed 
pravno dopustnih načinov ni 
možna, do nepremičnine pa 
tudi sicer (z javne ceste) ni mo-
žno ustrezno dostopati). Na-
men koriščenja nepremičnine, 
tako da lahko do nje tudi dosto-
pamo, je življenjsko gledano bi-
stvenega pomena, zaradi česar 
zakon predvideva možne reši-
tve situacij v primeru, ko vpraša-
nje dostopa bodisi ni ustrezno 
urejeno (ni vpisano v zemljiško 
knjigo) ali pa zaradi morebitne-
ga konflikta interesov med la-
stniki posameznih nepremičnin 
to vprašanje sploh ni urejeno. 
Služnostna pot je torej pravica 
lastnika (gospodujoče) ne-
premičnine izvrševati za njene 
potrebe določena dejanja na 
tuji (služeči) nepremičnini 
(pozitivna služnost)) ali zahteva-
ti od lastnika služeče nepremič-
nine, da opušča določena de-
janja, ki bi jih sicer imel pravico 
izvrševati na svoji nepremičnini 
(negativna služnost) – v namen, 
da lahko nekdo prečka nepre-

mičnino druge osebe, zato da 
pride na svojo, in sicer peš ali 
z motornimi vozili. Običajno in 
pogosto je, da se služnost usta-
novi na podlagi soglasja volj 
lastnika gospodujoče in služeče 
nepremičnine. Na ta način se 
služnostna pravica poti  pridobi 
s pravnim poslom (pogod-
bo) – 215. čl. SPZ, za katero je 
priporočljivo, da jo v izogib ne-
jasnostim ali pravnim dilemam 
pripravi pravni strokovnjak, ter 
jo  je potrebno notarsko overiti 
in z ustrezno vknjižbo sprovesti 
v zemljiški knjigi. Vpis učinku-
je na vsakokratnega lastnika 
omenjenih nepremičnin, sama 
služnost pa je lahko odplačna 
ali neodplačna, ter ustanovlje-
na za dogovorjeno časovno 
obdobje ali za nedoločen čas. 
Služnostna pravica lahko na-
stane tudi na podlagi odločbe 
državnega organa – 216 čl. 
SPZ. Lahko pa se pridobi tudi 
na podlagi zakona – s pripo-
sestvovanjem, in sicer kot to 
določa  217. člen SPZ v primeru,  
če je lastnik gospodujoče stva-
ri dejansko izvrševal služnost v 
dobri veri (»je bil prepričan, da 
mu služnost pripada«) deset 
let, ali če je lastnik gospodujo-
če stvari dejansko izvrševal slu-
žnost dvajset let, lastnik služeče 
stvari pa temu ni nasprotoval. 
Kot določa SPZ,  stvarne služno-
sti ni mogoče priposestvovati, 
če je lastnik gospodujoče stva-
ri zlorabljal zaupanje lastnika 
ali neposrednega posestnika 
služeče stvari, če je služnost 
izvrševal s silo ali zvijačo ali če 
je bila služnost dovoljena do 
preklica, prav tako ni mogoče 
priposestvovati negativne slu-
žnosti. Potrebno je vedeti, da se 
mora stvarna služnost, ko je en-
krat pridobljena oziroma ko ta 
nastane,  izvrševati na način, ki 
najmanj obremenjuje služe-

čo nepremičnino. Lastnik go-
spodujočega zemljišča pa ima 
zagotovljeno pravno varstvo 
v primeru, da mu lastnik služe-
čega zemljišča onemogoča iz-
vrševanje služnosti. Tako lahko 
zahteva, da se to preprečevanje 
preneha. Služnostna pot pre-
neha na podlagi zakona, sodne 
odločbe ali na podlagi pravne-
ga posla, na za to predvidene 
načine, o katerih se je v pri-
meru, da služnost, ko je enkrat 
ustanovljena in se morda ne iz-
vršuje več, smiselno pogovoriti 
s pravnim strokovnjakom – kajti 
nepremičnina, po nepotreb-
nem obremenjena s služnostno 
pravico, zopet nima svoje prave 
vrednosti, zato jo je v tem pri-
meru smiselno izbrisati. Stvar-
nopravni zakonik  pa v 88. členu 
(kot možnost ureditve dostopa 
do posamezne nepremičnine) 
ureja  tudi institut nujne poti 
(kadar ureditev služnosti ni mo-
žna) -  ki določa, da sodišče do-
voli nujno pot za nepremičnino, 
ki nima za redno rabo potreb-
ne zveze z javno cesto ali pa 
bi bila taka zveza povezana 
z nesorazmernimi stroški. 
Pogoji za ustanovitev nujne 
poti so, da nepremičnina nima 
potne zveze z javnim cestnim 
omrežjem, da se z nujno potjo 
ne onemogoča ali znatno ovira 
izkoriščanje ali uporaba zemlji-
šča, po katerem naj bi nujna 
pot tekla, da je korist za gospo-
dujoče zemljišče višja od škode, 
ki nastane na obremenjeni ne-
premičnini. Postopek ureditve 
nujne poti se ureja sodno – z 
vložitvijo ustreznega zahtevka 
na sodišče, pri čemer sodišče 
po izvedenem postopku s skle-
pom določi nujno pot – njen 
potek, način uporabe ter višino 
denarnega nadomestila, ki ga 
je dolžan upravičenec do nujne 
poti plačevati lastniku z nujno 

potjo obremenjene nepremič-
nine. Sodišče pri določanju viši-
ne nadomestila upošteva višino 
škode, ki bo nastala nepremič-
nini zaradi same ustanovitve 
nujne poti ter samo zmanjšanje 
vrednosti obremenjene nepre-
mičnine. Institut nujne poti je 
dobrodošel predvsem v prime-
rih, ko neka nepremičnina zara-
di neurejenega dostopa nima 
dejanske funkcionalnosti in za-
radi tega tudi ne ekonomske 
vrednosti – izhaja pa iz pravice 
do lastninske pravice in dejstva, 
da mora vsak lastnik imeti vsaj 
eno možnost dostopa do svo-
je nepremičnine in s tem do-
stopa do javne poti. Nujna pot 
se vknjiži v zemljiško knjigo in 
zavezuje nadaljnje naslednike 
lastnikov tako »obremenjene« 
nepremičnine. V primeru neja-
snosti ali potrebe po ureditvi 
bodisi služnostne pravice ali 
nujne poti, upoštevaje dejanske 
okoliščine primera, se svetuje 
posvet s pravnim strokovnja-
kom, ki lahko najde najenostav-
nejši način ureditve konkretne 
problematike, vezane na sam 
dostop do konkretne zasebne 
ali javne »zemlje«.

Prispevek  pripravila:  

odvetnica Nina Fijavž Sirc, odvetniška 

pisarna Nina Fijavž Sirc, Tepanje 28 b, 

Slovenske Konjice, 

P. E. Vojnik, Celjska cesta 39 a, 3212 Vojnik 
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Pomlad prinaša novo priložnost za načrtovanje prihodnosti
Katera je prva stvar, na katero pomislite ob besedi »po-
mlad«? Da, tudi nam se pred očmi prikaže sveže cvetje in 
pisane barve narave. Čisto prva stvar pa je seveda SONCE.
Višje temperature in lepo vreme pripomorejo k boljšemu 
počutju. Kaj pa vaše razpoloženje največkrat pokvari? Vsaj 
enkrat mesečno je to račun za elektriko. Ni potrebe, da je 
temu tako! Sončne žarke lahko izkoristimo tudi za pridobi-
vanje zastonj elektrike in jo porabimo
v svojem gospodinjstvu. Tako bomo dobre volje celo leto!

Naše mnenje je, da proizvodnja elektrike in njena distri-
bucija močno onesnažujeta okolje ter povzroča veliko ad-
ministrativnih stroškov, v največji meri pa visoke stroške 
porabe pri končnem porabniku.

Zakaj  ne bi raje proizvajali svoje elektrike?
Električno energijo lahko kar na strehi svoje hiše pridobivate či-
sto sami s sončno elektrarno za samooskrbo! Na prvi pogled se 
nekaterim skeptikom morda zdi velika začetna investicija, ven-
dar se  v določenem času izkaže za odlično porabo kapitala, ki 
bi ga sicer skozi leta porabili za plačevanje položnic. Fizičnim 
osebam so s strani Eko sklada (Slovenski okoljski javni sklad) 
na voljo nepovratne finančne spodbude in ugodni krediti za 
rabo obnovljivih virov energije, večjo energijsko učinkovitost 
stanovanjskih stavb in električna vozila. Obstaja torej možnost 
subvencije, nagrada za vaš prispevek k čistejšemu okolju. Vso 
dokumentacijo in administracijo uredimo pri nas.
Podjetje Energing se med drugim ukvarja tudi z namestitvijo 
sončnih elektrarn po hišah v Sloveniji, izkušnje pa imamo že s 
postavitvijo veliko večjih elektrarn za oskrbo ogromnih objek-
tov, šol, tovarn ipd. Naš strokovni sodelavec izračuna točno po-

zicijo na strehi, kamor bi  elektrarno namestili in opravi ener-
getsko analizo vaše hiše, po čemer določi velikost oziroma moč 
sončne elektrarne, ki jo potrebujete za samooskrbo z elektriko.
Solarni moduli se namestijo na vašo streho, kjer od sonca zbira-
jo energijo skozi vse leto. Tudi čez oblake pronica majhna koli-
čina sončnih žarkov, ki nam dajejo svetlobo, sicer pa je nekoliko 
samoumevno, da sončna elektrarna najbolj intenzivno opravlja 
svoje delo v sončnem vremenu. Torej ne izključno v poletnih 
mesecih, ampak prav vsak dan kadar na njo posije sonce.  Ele-
ktrično energijo je potrebno tudi shranjevati. Trenutno kot hra-
nilnik energije služi javno energetsko omrežje, v prihodnosti (že 
sedaj v nekaterih primerih) pa bodo imele hiše lastne hranilnike 
energije oziroma akumulatorje, ki bodo proizvedeno energijo 
hranili za noč in za oblačne dneve. Zbrana energija pod visoko 
napetostjo pride do razsmernika, ta pa jo pretvori v našem oko-
lju bolj primernih in potrebnih 230 V. Kadar prižgete luč ali želite 
napolniti mobilni telefon ter za napajanje toplotne črpalke torej 
porabite elektriko, ki ste jo proizvedli sami. Če ni to en super 
občutek! V prihodnosti, ki se nam zdi še zelo oddaljena, vendar 
se nam s svetlobno hitrostjo približuje, bo imela prav vsaka dru-
žina na strehi svojo sončno elektrarno, s katero bo proizvajala 
elektriko za svoje potrebe, posebej za polnjenje električnih av-
tomobilov, katerih število strmo narašča.
Z namestitvijo sončne elektrarne na streho svoje hiše izkažemo 
nestrinjanje z onesnaževanjem okolja in spodbujamo globalno 
porabo naravnih virov energije. Mi pa s seznanjanjem o procesu 
namestitve sončne elektrarne za samooskrbo vabimo občane, 
da prispevajo k še bolj zelenemu videzu naše lepe pokrajine. Na 
vsa vprašanja, ki so se vam utrnila ob branju članka, vam bomo 
z veseljem odgovorili, zato nas brez zadržkov kontaktirajte!

Lep pomladni pozdrav,

Energing

Telefonska številka: 041-857-442

E-pošta: info@energing.eu
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Za varno uporabo kurilnih naprav 
je odgovoren uporabnik
Sekcija dimnikarjev pri OZS uporabnike kurilnih, di-
movodnih in prezračevalnih naprav opozarja, da je 
treba kljub prihajajočim toplejšim dnevom še naprej 
zagotavljati varno uporabo kurilnih naprav. Treba je 
poskrbeti, da ne bo prišlo do zastrupitve z dimnimi 
plini, dimniškega požara ali do prevelikega onesnaže-
vanja okolja z dimnimi plini. Tudi v tem času je običaj-
no več dimniških požarov.

V zadnjem obdobju, ko so bile zunanje temperature zelo nizke, 
je bilo kurjenje v kurilnih napravah bolj intenzivno. Zato je prišlo 
do več dimniških požarov, celo nekaj večjih požarov stavb. V ko-
likor iz kurilne naprave v dimnik pridejo (pre)visoke temperature 
dimnih plinov, se lahko katranske obloge v dimniku vnamejo. 
Večja količina katranskih oblog pa lahko povzroči pregretje di-
mnika. V kolikor dimniki niso odporni proti dimniškem požaru, 
niso zgrajeni požarno varno, so poškodovani ali so gorljivi ma-
teriali preveč blizu dimnika, lahko pride do prenosa požara na 
stavbo. Tudi prej kot v 90 minutah, kar mora dimnik pri trdnemu 
gorivu zdržati.

Kako preprečiti dimniški požar in požar stavbe     
Dimniški požar se prepreči tako, da se uporablja kurilne naprave 
z nizkimi emisijami saj, z visokim izkoristkom ter se kuri zračno 
suh les ustreznih dimenzij in količin, kot jih določi proizvajalec. 
Kurilne naprave morajo imeti ustrezno urejen stalen dovod zra-
ka, ne smejo imeti prevelike ali premajhne moči, dimniki morajo 
biti pravilno dimenzionirani, pri kurilnih napravah na trdno go-
rivo pa tudi odporni proti požaru katranskih oblog. Odmik gor-
ljivih materialov od certificiranega dimnika določi proizvajalec, 
sicer pa 40 cm oziroma skladno s tehnično smernico SZPV 407.
Če se v dimniku nabirajo katranske obloge, jih z izbrano dimni-
karsko družbo pravočasno odstranite. Nujno pa je treba odstra-
niti tudi vzroke za nastajanje katranskih oblog. Če do dimni-
škega požara pride, je pred nadaljnjim obratovanjem kurilne 
naprave treba opraviti predpisan izredni pregled, da se ugotovi 
vzroke in se prepreči nadaljnje tveganje.

Ker v praksi uporabnik zelo težko sam razbere vse vzroke za di-
mniški požar, zastrupitve z dimnimi plini, preveliko onesnaževa-
nje okolja in večjo porabo goriva, je pravilna izbira dimnikarske 
družbe zelo pomembna. Najnižja cena dimnikarskih storitev 
zato še ne pomeni najcenejšega izvajalca, saj lahko nestrokov-
ne storitve vodijo v škodljive posledice. V osnovi je za varno 
uporabo kurilnih naprav odgovoren uporabnik. Zato v sekciji di-

mnikarjev pozivajo uporabnike naj izberejo ugledno dimnikar-
sko podjetje, ki zna strokovno svetovati glede izbire, vgradnje in 
uporabe kurilnih naprav, prav tako pa tudi  redno opravlja pre-
glede naprav ter čiščenje; če je potrebno tudi pogosteje, kot je 
predpisano. Svetujejo tudi, da za vgradnjo kurilnih, dimovodnih 
in prezračevalnih naprav uporabnik izbere ugledne izvajalce 
(pečarje in inštalaterje) z obrtnim dovoljenjem.

Spomnimo tudi na nevarnosti zastrupitev z dimnimi plini, ka-
dar kurilne naprave zrak zajemajo iz prostora ali so odvisne od 
prostora. Če vgradimo nova okna in vrata ali obstoječa zatesni-
mo, če vgradimo ali zamenjamo kuhinjsko napo ali druge ven-
tilatorje, če vgradimo dodatne kurilne naprave, če odstranimo 
zračnike ali prezračevalne odprtine, če posegamo v prostor s 
kurilno napravo, če spremenimo ali vgradimo nov dimnik itd., je 
treba s pregledom dimnikarske družbe preveriti izpolnjevanje 
varnostnih pogojev. To je še posebej pomembno pri prenovah 
stavb, med katere sodijo tudi energetske prenove. Dimnikarja 
zato s spremembami in posegi seznanite ter mu zaradi varnosti 
omogočite dostop do vseh delov kurilnih, dimovodnih in pre-
zračevalnih naprav.  

Sekcija dimnikarjev pri OZS obžaluje neljube dogodke, poveza-
ne z dimniškimi požari in zastrupitvami z dimnimi plini, in spod-
buja vse dimnikarje z licenco k odgovornemu, uporabnike pa 
k rednemu opravljanju dimnikarskih storitev. V kolikor so bile 
z dimnikarskimi storitvami ugotovljene pomanjkljivosti, naj jih 
uporabniki čim prej odpravijo. V skrajnem primeru pa kurilne 
naprave, ki predstavljajo večje pomanjkljivosti, zaradi varnosti 
ne uporabljajte.

Simon Dovrtel, 

predsednik sekcije dimnikarjev pri OZS
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javni razpisi
Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 69/03, 18/04 – 
ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 
87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US in 27/17), Zakona o splošnem uprav-
nem postopku (Ur.l. RS, št. 24/2006-UPB2, 126/2007, 65/2008, 47/2009, 
48/2009, 8/2010, 82/13), Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 
3/07 – UPB, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 
57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17 in 54/17), Pravilnika 
o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur.l. RS, št. 14/04, 34/04, 
62/06, 11/09, 81/11, 47/14) in Pravilnika o merilih za ugotavljanje vredno-
sti stanovanj in stanovanjskih stavb (Ur. l. RS, št. 127/04 in 69/05), 

Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna

objavlja

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PROSTIH NEPROFITNIH 
STANOVANJ V GRAŠČINI GUTENIK 
(ZAVRH NAD DOBRNO 1) V NAJEM

I. PREDMET RAZPISA

1.1.
      
Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, razpisuje oddajo treh prostih 
(3) starejših neprofitnih stanovanj v najem, ki se nahajajo v graščini 
Gutenik, Zavrh nad Dobrno 1,(l. 1760), in sicer: stanovanje v velikosti 
59,76 m2, ki se nahaja v pritličju, točkovno s 163,00 točkami, stanovanje v 
velikosti 108,69 m2, ki se nahaja v 1. nadstropju, točkovno s 173,00 točka-
mi in stanovanje v velikosti 64,89 m2, ki se nahaja v 1. nadstropju, točkov-
no s 173,00 točkami. 

Prosta starejša neprofitna stanovanja bodo upravičencem uspelim na jav-
nem razpisu, oddana v najem predvidoma v mesecu juniju ali juliju 2018.

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 dodelje-
vanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 14/04, 34/04, 
62/06, 11/09, 81/11) oproščeni plačila lastne udeležbe in  var-
ščine;

- 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 stanovanj v Graščini Gutenek je Občina Dobrna. Najemnik bo na-
jemne pogodbe sklepal z lastnikom stanovanj, Občino Dobrna.

1.2.

Najemnina za dodeljeno neprofitno stanovanje bo določena na podlagi 
Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanova-
njih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin 
(Ur. list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 62/2010-ZUPJS) oziroma na podla-
gi predpisa, ki bo veljal v času sklepanja najemne pogodbe. Najemnik, ki 
izpolnjujejo pogoje, lahko uveljavlja pravico do znižane neprofitne naje-
mnine v skladu z uredbo, citirano v prejšnjem odstavku oziroma predpi-
som, veljavnim v času trajanja najemnega razmerja.
Za stanovanje v velikosti 59,76 m2, ki se nahaja v pritličju, točkovno s 
163,00 točkami, znaša najemnina v mesecu marcu 2018, izračunana na 

podlagi navedenih veljavnih predpisov 60,99 EUR, za stanovanje v veli-
kosti 108,69 m2, ki se nahaja v 1. nadstropju, točkovno s 173,00 točkami, 
znaša najemnina v mesecu marcu 2018, izračunana na podlagi navede-
nih veljavnih predpisov 112,79 € in za stanovanje v velikosti 64,89 m2, ki 
se nahaja v 1. nadstropju, točkovno s 173,00 točkami, znaša najemnina v 
mesecu marcu 2018, izračunana na podlagi navedenih veljavnih predpi-
sov 70,29 EUR.

Stanovanja, ki so predmet oddaje v najem se nahajajo v starem objektu 
(Graščina Gutenik), so v slabšem stanju in nimajo ustreznih ogrevalnih 
naprav. Ogrevanje v stanovanjih bi so predmet javnega razpisa bo dopu-
stno ogrevanje le na električno energijo. 

Najemodajalec neprofitnega stanovanja ima pravico vsakih pet let pre-
veriti 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 ne-
profitnega 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 upra-
vičen do neprofitnega stanovanja, se najemna pogodba lahko spremeni v 
najemno pogodbo za tržno stanovanje.

Če se socialne razmere najemnika, ki plačuje za stanovanje prosto obliko-
vano 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 na-
jemnino.

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

5-člansko nad 65 m2 do 75 m2 nad 65 m2 do 95 m2

6-člansko nad 75 m2 do 85 m2 nad 75 m2 do 105 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 Re-
publike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Dobr-
na.   

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, ki so sofinancirarani s strani Občine Dobr-
na;

- invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ali traj-
no pomoč druge osebe, ne glede na kraj stalnega prebivališča, če 
imajo v Občini Dobrna možnosti za zaposlitev ali imajo zagotovlje-
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no 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 obdobju od januar do december 2017 ne prese-
gajo zgornje meje določene v odstotkih od povprečne neto plače v drža-
vi, ki je v obdobju januar do december 2017 znašala 1.062,00 EUR. Glede 
na višino dohodka gospodinjstva, kot je razvidno v točki 2.3., prosilci kan-
didirajo 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 prosil-
ce, 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 
gospodinjstva

LISTA  A LISTA B

% Meja dohodka % Meja dohodka
1-člansko 90 % do 955,80 € od 90 % do 200 % nad 955,80 € 

do 2.124,00 €
2-člansko 135 % do 1.433,70 € od 135 do 250 % nad 1.433,70 € 

do 2.655,00 €
3-člansko 165 % do 1.752,30 € od 165 do 315 % nad 1.752,30 € 

do 3.345,30 €
4-člansko 195 % do 2.070,90 € od 195 do 370 % nad 2.070,90 € 

do 3.929,40 €
5-člansko 225 % do 2.389,50 € od 225 do 425 % nad 2.389,50 € 

do 4.513,50 €
6-člansko 255 % do 2.708,10 € od 255 do 470 % nad  2.708,10 € 

do 4.991,40 €
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 na-
vedenih pogojev izpolnjevati še naslednje splošne pogoje:
- da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni najemnik nepro-

fitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno na-
jemnino 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 stanova-
nja v najem, poravnal vse obveznosti iz prejšnjega neprofitnega na-
jemnega 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 15.148,80 EUR 

2-člansko 18.515,20 EUR

3-člansko 23.564,80 EUR 

4-člansko 27.604,48 EUR 

5-člansko 31.980,80 EUR 

6-člansko 35.347,20 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 na-
jem bo sestavljena na podlagi kriterijev, ki jih določa Pravilnik o dodelje-
vanju neprofitnih stanovanj v najem. Poleg kriterijev iz prejšnjega odstav-
ka 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 dalj-
šo delovno dobo, ki so brez stanovanja ali podnajemniki, žrtve družinske-
ga 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,
- prosilec se prvič prijavlja na javni razpis za dodelitev neprofitnega 

stanovanja v Občini Dobrna

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

3.2.

Prednostne kategorije prosilcev in dodatni pogoji se za posamezno listo 
A oziroma listo B točkujejo z naslednjo višino točk:
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 stano-
vanja 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 preki-
nitve 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 koli-
kor ima udeleženec razpisa ali njegov zakonec oz. part-
ner vpisan ali dokončan podiplomski študij še dodatno 

40

20

40

20
7. Prijavitelj se prvič prijavlja na javni razpis za dodeli-
tev neprofitnega stanovanja v Občini Dobrna.

20 20

Opomba: Dodatno pogoji se lahko točkujejo z največ 133 točkami. 

JAVNI RAZPISI
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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 me-
rilih 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 po-
računa ob prenehanju najemnega razmerja.
Lastno udeležbo in varščino so zavezani plačati upravičenci, katerih doho-
dek presega mejo določeno v 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofi-
tnih stanovanj v najem (upravičenci po listi B), pred oddajo stanovanja v 
najem. Podrobnejši pogoji v zvezi s plačilom in vračilom varščine se opre-
delijo 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 javni razpis od 22. 
3. 2018 do vključno 24. 4. 2018 do 12.00 ure, v tajništvu Občine Do-
brna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, ali pa si vlogo natisnejo sami s spletne 
strani Občine Dobrna: https://www.dobrna.si.

Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati upravno takso v višini 22,60 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 
22,60 EUR se nakaže s plačilnim nalogom na transakcijski račun za plačilo 
takse številka: 01355-5550309108, Sklic: 11 76546-7111002-2007- Občin-
ske upravne takse, katerega fotokopijo se nalepi na vlogo.

Taksni zavezanci v slabih premoženjskih razmerah lahko zahtevajo opro-
stitev plačila takse, če izpolnjujejo zahtevane kriterije po 25. členu Zakona 
o upravnih taksah, s tem da status dokažejo s pravnomočno odločbo Cen-
tra za socialno delo ali drugimi dokazili. 
Vloge z dokazilom o plačani upravni taksi bo razpisnik sprejemal do 
vključno 24. 4. 2018 do 12.00 ure. 
Prosilci lahko oddajo vloge osebno v tajništvu Občine Dobrna, v času 
uradnih ur, oziroma jih pošljejo po s priporočeno poštno pošiljko na na-
slov: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna. Vloge, oddane po pošti, 
se bodo štele za pravočasne, če bodo s poštno pošiljko prispele na naslov 
Občine Dobrna, do vključno 24. 4. 2018 do 12.00 ure. 
Izpolnjeni vlogi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem morajo 
prosilci priložiti vse listine, ki so zahtevane v vlogi. 
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 skle-
pom zavržene. 
V primeru, da prosilec uveljavlja dodatne točke po posameznih kriterijih, 
ustreznih prilog iz 6. točke tega razpisa pa ne bo priložil, ne bo pozvan k 
dopolnitvi in bo vloga obravnavana, kot da dodatnih točk ne uveljavlja. 
K vlogi za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem morajo prosilci priloži-
ti naslednje listine navedene pod tč. 1., 2. in 3. in druge listine, če se nana-
šajo 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. 2017 od 1. 1. 
2017 do 31. 12. 2017;

2.  dokazila o vseh izplačanih neto plačah v letu razpisa l. 2018, če v pre-
teklem koledarskem letu pred razpisom ni imel dohodkov iz delovne-
ga 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 star-
ših ali sorodnikih oziroma izjavo prosilca zakaj najema pogodba ni 
sklenjena;

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 na-
jemu neprofitno stanovanje.

7.  potrdilo o nezaposlenosti prosilca, njegovega zakonskega ali izven-
zakonskega partnerja oziroma drugega družinskega člana (izda Za-
vod RS za zaposlovanje), ki izda tudi potrdilo o skupni delovni dobi 
prosilca;

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 sta-
novanja 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.  dokazilo o strokovni izobrazbi prosilca (fotokopija diplome, spričeva-

la; listinam izdanim v tujini mora biti priloženo mnenje o priznavanju 
in vrednotenju izobraževanja);

15.  zdravniško potrdilo o nosečnosti;
16.  odločbo socialne službe o ločenem življenju roditeljev in mladole-

tnih otrok zaradi neprimernih stanovanjskih razmer (rejništvo, oskrba 
v tuji družini, zavodu, če so razlog oddaje neprimerne stanovanjske 
razmere);

17.  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 veza-
na na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe;

19.  dokazilo o invalidnosti I. kategorije (odločba Centra za socialno delo, 
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oziroma Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje RS).            

20.  izvid osebnega zdravnika, s katerim se dokazujejo trajna obolenja 
prosilca ali družinskih članov, pogojena s slabimi stanovanjskimi raz-
merami;

21.  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;

22.  strokovno mnenje Centra za socialno delo ter vladnih in nevladnih 
organizacij (materinski domovi, zatočišča - varne hiše, zavetišča, cen-
tri za pomoč žrtvam kaznivih dejanj), ki nudijo ženskam in ženskam z 
otroki psihosocialno pomoč ob nasilju;

23.  odločbo o statusu žrtve vojnega nasilja;
23.  izjavo o sodelovanju na prejšnjih razpisih;
24.  notarsko overjeno potrdilo o javno priznani izobrazbi (diploma), v ko-

likor ima udeleženec razpisa ali njegov zakonec vpisan ali dokončan 
podiplomski študij potrdilo o vpisanem študiju ali notarsko overjeno 
potrdilo o javno priznani podiplomski izobrazbi;

25.  originalno potrdilo o plačilu upravne takse ali dokazilo za taksno 
oprostitev iz V. točke razpisa.

JAVNI RAZPISI
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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 upravljal-
cih 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 od-
stavkom potrdila o državljanstvu, potrdila o stalnem prebivališču in šte-
vilu članov gospodinjstva od pristojnih državnih organov, podatke o ob-
davčljivih in neobdavčljivih dohodkih ter prejemkih pa iz obstoječih zbirk 
podatkov.
Podatke, ki se štejejo za davčno tajnost, pridobijo najemodajalci neprofi-
tnih stanovanj za prosilca in polnoletne člane gospodinjstva iz dokončnih 
odločb o odmeri dohodnine, iz drugih dokončnih odločb davčnega or-
gana in iz davčnih obračunov. Iz navedenih dokumentov lahko najemo-
dajalci neprofitnih stanovanj pridobijo podatke o davčni številki, o vzdr-
ževalnih 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 ob-
računu akontacije dohodnine ter od dohodkov iz kmetijstva in od dohod-
kov iz dejavnosti, če davčni organ s temi podatki razpolaga. Najemodajal-
ci neprofitnih stanovanj v tem odstavku navedene podatke pridobivajo 
od finančne uprave v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek.

Na zahtevo najemodajalca upravljavci zbirk podatkov brezplačno posre-
dujejo vse podatke o obdavčljivih in neobdavčljivih dohodkih in prejem-
kih za preteklo koledarsko leto pred letom razpisa za prosilca in polno-
letne člane gospodinjstva, navedene v vlogi za pridobitev neprofitnega 
stanovanja. Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti sta-
rejša 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. Glede na okoliščine po-
sameznega primera lahko razpisnik od prijavitelja zahteva tudi dodatna 
pojasnila, listine in dokazila.

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 predno-
stne 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 sta-
novanjskih 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 neuvrsti-
tvi na prednostno listo upravičencev v roku 6 mesecev po zaključku jav-
nega 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 za-
gotovljena stanovanja. Z uspelimi upravičenci bodo sklenjene najemne 
pogodbe za nedoločen čas in z neprofitno najemnino. Uspeli upraviče-
nec, ki neupravičeno zavrne dodeljeno primerno stanovanje, ali ki 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 neprofitne-
ga stanovanja v najem. V primeru bistveno spremenjenih okoliščin, zara-
di 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 v času 
uradnih ur ali na telefonski številki 03/ 780 10 53 ali pa preko elektronske 
pošte na e-naslovu: obcina@dobrna.si.

Občina Dobrna

JAVNI RAZPISI

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Dobrna za leto 2018 (Uradni list 
RS, št. 75/17) in Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetij-
stva in podeželja v Občini Dobrna za programsko obdobje 2015 – 2020 
(Uradni list RS, št. 55/15), Občina Dobrna objavlja naslednji 

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja 

kmetijstva in podeželja v Občini Dobrna za leto 2018

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Občina Dobrna (v nadaljevanju občina) razpisuje nepovratna finančna 
sredstva za podporo ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in 
podeželja za leto 2018 v skupni višini  16.800,00 EUR, po shemi državnih 

pomoči v kmetijstvu, skladno z  Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 in 
pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013. Sred-
stva se dodelijo za naslednje ukrepe:

UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sred-
stva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvo-
dnjo 

UKREP 4: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dedi-
ščine na kmetijskih gospodarstvih 

UKREP 5: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živil-
skih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de 
minimis
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UKREP 6: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nek-
metijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja – de minimis

UKREP 7:  Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja 
podeželja – ostali ukrepi

II. UKREPI IN PODUKREPI

UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena 
sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetij-
sko proizvodnjo

Višina razpisanih sredstev znaša 10.100,00 EUR.

Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih ciljev:
- izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega go-

spodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali iz-
boljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje,

- izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standar-
dov za dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne 
standarde Unije,

-  vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z ra-
zvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z 
dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem 
zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo,

- zagotavljanje večje stopnje samooskrbe s hrano, zlasti z zago-
tavljanjem boljših pogojev za pridelavo ter večanjem lokalne 
pridelave hrane.

Pomoč se ne dodeli za:
- nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastli,
- zasaditev letnih rastlin,
- dela v zvezi z odvodnjavanjem,
- nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč,
- naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, do-

deljene mladim kmetom v 24 mesecih od začetka njihovega 
delovanja,

- za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumenta-
cije,

- investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
- investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike 

Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem prestrukturiranja 
vinogradov,

- stroške, povezane z zakupnimi pogodbami,
- obratna sredstva.

Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvo-
dnjo se lahko dodeli za:

Podukrep 1.1. : Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Podukrep 1.2. : Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov.

Podukrep 1.1. :  Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvo-
dnjo na kmetijskih gospodarstvih.

Upravičeni stroški:
- stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (re-

konstrukcijo) hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih 
gospodarstvih,

- stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospo-
darskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih, ki služijo primar-
ni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala 
in storitev),

- stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene tržne vredno-
sti,

- stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij,
- stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku,
- stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremen-

skimi razmerami (protitočne mreže …),
- stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, li-

cenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.

Upravičenci do pomoči so:
- kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospo-

darstev, ki ležijo na območju občine,
- dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na naj-

manj 1 ha primerljivih kmetijskih površin. 

Pogoji za pridobitev:
- predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je 

s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno,  
- projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o 

teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja,
- za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena Uredbe 

702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, če je le-ta po-
trebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči, 

- ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo,
- predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v teko-

čem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v 
tekočem letu še ni potekl,

- mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pri-
pravi pristojna strokovna služba, če vrednost investicije pre-
sega 30.000,00 EUR.

Intenzivnost pomoči: 
- do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodar-

stvih.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 100 EUR, najvišji znesek pa 
3.500 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega go-
spodarstva. 

Podukrep 1. 2. : Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov.

Upravičeni stroški:
- stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (ne-

zahtevne agromelioracije, pašniki, 
- stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije, 
- stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov 

z ograjo,
- stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.

Upravičenci do pomoči:
- posamezna kmetijska gospodarstva in ali več kmetijskih go-

spodarstev, vključenih v skupno naložbo (pašna skupnost, 
agrarna skupnost),

- kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospo-
darstev, ki ležijo na območju občine,

- dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na naj-
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manj 1 ha primerljivih kmetijskih površin. 
Pogoji za pridobitev:

- ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za iz-
vedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni 
do sofinanciranja,

- predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
- kopija katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pri-

stojna strokovna služba, kadar je predmet podpore ureditev 
kmetijskih zemljišč ali nezahtevna agromelioracija,

- dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru 
zakupa zemljišča,

- predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v teko-
čem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v 
tekočem letu še ni potekel.

Intenzivnost pomoči: 
- do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodar-

stvih. 
Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 100 EUR, najvišji 

znesek pa 3.500 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec 

kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo pooblasti-
jo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v skupno naložbo. 

UKREP 4: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne 
dediščine na kmetijskih gospodarstvih 

Višina razpisanih sredstev znaša 800,00 EUR.

Cilj pomoči je varovanje in ohranjanje značilnosti kulturne in naravne 
dediščine na kmetijskih gospodarstvih.

Upravičeni stroški:
– stroški naložbe v opredmetena sredstva (stroški za nabavo materi-

ala za obnovo, stroški za izvajanje del).

Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki so dejavna v kmetijskem sektorju in so 

vpisana v register kmetijskih gospodarstev ter so lastniki objektov, 
vpisanih v register nepremične kulturne dediščine in ležijo na 
območju občine. 

Pogoji za pridobitev:
– stavba mora biti vpisana v register nepremične kulturne dediščine 

(RKD), ki ga vodi ministrstvo pristojno za kulturo,
– ustrezno dovoljenje za izvedbo naložbe, v kolikor je le-to potreb-

no,
– ustrezna dokumentacija za izvedbo naložbe s predračunom stro-

škov.

Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov.

UKREP 5: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih 
in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na 
kmetiji – de minimis

Višina razpisanih sredstev znaša  3.000,00 EUR.

Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v 
predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter širjenje nek-
metijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.

Upravičeni stroški:
- stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v predelavo 

in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov, ter naložbe v nekme-
tijske dejavnosti na kmetiji,

- stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trže-
nja kmetijskih proizvodov ter  nekmetijske dejavnosti na kmetiji,

- stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja 
na kmetijah ter  nekmetijske dejavnosti.

Upravičenci do pomoči:
- kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem 

oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi, s sedežem dejavnosti in na-
ložbo na območju občine.

Pogoji za pridobitev sredstev:
- dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu,
- dokazilo o registraciji dejavnosti, v kolikor upravičenec pomoči še 

nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti,
- dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let po zaključeni na-

ložbi,
- predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s 

predpisi s področja gradnje objektov to potrebno,  
- projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh 

stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja,
- poslovni načrt za izvedbo naložbe s predračunom stroškov, če vre-

dnost investicije presega 30.000,00 EUR,
- predračun stroškov.

Intenzivnost pomoči:
- do 50 % upravičenih stroškov 

Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z 
odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči.

UKREP 6: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju 
nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja – de 
minimis

Višina razpisanih sredstev znaša 800,00 EUR.

Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in usposo-
bljenosti kmetov in njihovih družinskih članov s področja nekmetijskih 
dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja kmetijskih proizvodov, ki 
niso proizvodi primarne kmetijske proizvodnje.

Upravičeni stroški:
- stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in 

strokovne ekskurzije povezane z nekmetijskimi dejavnostmi 
ter s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov,

- stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede pove-
zane z nekmetijskimi dejavnostmi ter s predelavo in trženjem 
kmetijskih proizvodov,

- stroški strokovnih gradiv, pomembnih za izobraževanje in 
usposabljanje povezano z nekmetijskimi dejavnostmi ter s 
predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov,
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- stroški udeležbe na sejmih, povezanih z nekmetijskimi dejav-
nostmi ter s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov.

Upravičenci do pomoči:
- pravne in fizične osebe ter njihovi družinski člani, ki se ukvar-

jajo z nekmetijsko dejavnostjo ter s predelavo ali trženjem na 
kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih 
gospodarstev in ima sedež na območju občine.

Pogoji za pridobitev sredstev:
- račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uvelja-

vlja pomoč,
- program izobraževanja oziroma usposabljanja povezanega 

z nekmetijskimi dejavnostmi na kmetiji, s  predelavo ali trže-
njem kmetijskih proizvodov.

Intenzivnost pomoči:
- do 100 % upravičenih stroškov.

Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z 
odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči.

UKREP 7:  Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in 
razvoja podeželja – ostali ukrepi

Višina razpisanih sredstev znaša 2.100,00 EUR.

Namen ukrepa je sofinanciranje neprofitnih aktivnosti in materialnih 
stroškov društev oz. združenj s področja kmetijstva in razvoja pode-
želja, ki imajo sedež v Občini Dobrna oz. so člani društva s sedežem 
izven Občine Dobrna občani Občine Dobrna in ne predstavljajo držav-
ne pomoči ter njihov cilj z ustanovitvijo in delovanjem ni pridobivanje 
dobička. 
Cilj ukrepa je omogočanje izvedbe programov dela navedenih društev 
oziroma združenj. 
Upravičeni stroški:

- stroški povezani s predstavitvijo oz. promocijo dejavnosti dru-
štva, pomembno za razvoj kmetijstva in razvoja podeželja, 
kot so: splošna predavanja, tečaji brez pridobitve certifikata, 
krožki, strokovne ekskurzije, seminarji, udeležbe na posvetih, 
okrogle mize ipd.,

- stroški povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti 
društev oz. združenj, ki prispevajo k prepoznavnosti občine, 
kot so: priprava gradiv, zloženk, objave v medijih, organizacija 
samostojnih prireditev ipd.,

- stroški povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti, 
ki izhajajo iz ohranjanja kulturne in tehnične dediščine kmetij-
stva in podeželja: prikazi tradicionalnih domačih obrti in obi-
čajev, prikazi tehnične dediščine, razstave, tekmovanja ipd.,

- stroški povezani s sodelovanjem in predstavitvijo društev na 
prireditvah lokalnega, regionalnega, državnega ali mednaro-
dnega pomena ter na prireditvah drugih društev in organiza-
cij,

- materialni stroški, povezani z izvedbo programov društev oz. 
združenj.

Pogoji za pridobitev pomoči: 
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:

- finančno in vsebinsko ovrednoten letni program dela društva 
oz. združenja,

- seznam članov društva iz območja Občine Dobrna (ime, prii-
mek in naslov).

Pomoč se ne dodeli: 
- za prijavljeni program, za katerega so že bila pridobljena 

sredstva na drugih razpisih Občine Dobrna oziroma so njihovi 
programi na kakršenkoli način že financirani iz proračuna 
Občine Dobrna,

- društvom, katerih dejavnost je pridobitnega značaja.

Upravičenci do pomoči:
- registrirana stanovska društva in interesna združenja, ki delu-

jejo na področju kmetijstva in razvoja podeželja na območju 
občine in imajo sedež na območju Občine Dobrna oziroma so 
člani društva občani Občine Dobrna.

Finančna določbe / intenzivnost pomoči:
- do 100% upravičenih stroškov

Znesek dodeljene pomoči se določi na podlagi doseženih točk, razpo-
ložljivih sredstev in števila prispelih vlog.

Merila za izbor prijav

ŠTEVILO ČLANOV DRUŠTVA ALI ZDRUŽENJA Z OBMOČJA OBČINE 
DOBRNA
do vključno 20 članov 5 točk
od 21 do vključno 50 članov 10 točk
nad 51 članov 20 točk
SEDEŽ DRUŠTVA/ZDRUŽENJA
sedež v Občini Dobrna 20 točk
sedež v drugi občini (člani iz Občine Dobrna) 10 točk
PROMOCIJA, SODELOVANJE IN TRADICIONALNOST
prireditve oz. projekti, ki prispevajo k promociji oz. prepoznavnosti
občine

 do 10 
točk

sodelovanje z Občino Dobrna ali z drugimi organizacijami v Občini
Dobrna

do 5 
točk

vsakoletna izvedba prireditve oz. projekta do 5 
točk

III. ROK ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS

Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
- izpolnjen prijavni obrazec (1, 2, 3, 4 ali 5) za podporo ohra-

njanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini 
Dobrna v letu 2018, 

- obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k po-
sameznemu ukrepu.

Vloga bo na voljo od dneva te objave v času uradnih ur v sprejemni pi-
sarni Občine Dobrna ali na spletni strani Občine Dobrna: www.dobrna.
si

Rok za prijavo na javni razpis je 24. 4. 2018 do 12.00 ure. Za pravoča-
sno predložene se štejejo prijave, ki bodo najkasneje  24. 4. 2018 do 
12.00 ure predložene v tajništvu Občine Dobrna, Dobrna 19, 3204 
Dobrna, v zaprtih kuvertah, s pripisom »NE ODPIRAJ – RAZPIS KMETIJ-
STVO 2018 – UKREP ŠT. ____«. Nepravočasne prijave ne bodo obravna-
vane in bodo s sklepom zavržene.  Komisija bo vloge odprla in pregledala 
najkasneje v 10 delovnih dneh.
Rok za oddajo zahtevka, ki je eden izmed pogojev za izplačilo odobre-
nih sredstev, je do 26. 10. 2018.
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Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 15 dni 
od potrditve predlogov upravičencev. 

IV.  SPLOŠNI POGOJI ZA DODELITEV SREDSTEV

Do sredstev niso upravičeni vlagatelji, ki imajo na dan prijave na javni 
razpis do razpisovalca Občine Dobrna neporavnane zapadle obveznosti.

DDV po tem razpisu ni upravičen strošek in velja za vse ukrepe. 

V. OBRAVNAVANJE VLOG IN IZPLAČILA SREDSTEV

Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014 se pomoč lahko dodeli, če 
ima spodbujevalni učinek. Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga 
za pomoč predložena pred začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti.

Župan Občine Dobrna imenuje komisijo, ki bo prispele vloge obravnavala 
ter odločila o posamezni vlogi. O dodelitvi sredstev upravičencem odloča 
pooblaščena uradna oseba na predlog strokovne komisije. Upravičencem 
bo izdana odločba o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep. 
Odpiraje vlog ne bo javno.  

Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo 
županu v roku 8 dni od prejema odločbe. Odločitev župana je dokončna. 
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo 
s pogodbo. Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti odločbe.

Z izbranimi kandidati bodo sklenjene pogodbe, kjer bodo navedeni po-
drobnejši pogoji koriščenja sredstev.

Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na 
predpisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili. 

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 zavržene in ne bodo obravnavane v postopku dodelitve 
sredstev.

Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi 
zahtevka posameznega upravičenca. Zahtevek mora vsebovati naslednjo 
dokumentacijo:

−	 račun in dokazila o plačilu obveznosti (račun/situacija in 
potrdilo/dokazilo o plačanem računu).

Upravičencem se sredstva iz proračuna nakažejo na transakcijski račun na 
podlagi zahtevka, razen za ukrep št. 7. Zahtevek mora vsebovati dokazila 
o plačilu obveznosti in račune oziroma dokumentacijo glede na posame-
zen ukrep.  Zahtevek in pogodba morata biti dostavljena na Občino Dobr-
na najkasneje do datumov navedenih v javnem razpisu.

Računi in dokazila o plačilu obveznosti so potrebni za izvedene aktivnosti 
za vse ukrepe, razen za ukrep št. 7. 

Strokovna komisija lahko zmanjša delež sofinanciranja pri posameznih 
ukrepih pri obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov:

−	 zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za 
leto 2018,

−	 zaradi večjega števila zahtevkov kot je zagotovljenih sredstev 
v proračunu.

Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti Proračun Občine Dobrna za leto 
2018. Sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2018.

Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za odo-
britev pomoči po tem pravilniku, deset let od datuma prejema pomoči iz 
tega pravilnika.

Občina mora voditi natančne evidence z informacijami o dodeljenih 
pomočeh in dokazili o izpolnjevanju pogojev deset let od dneva zadnje 
dodelitve pomoči po tem pravilniku.

VI. NADZOR IN SANKCIJE

Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kme-
tijstva in podeželja v občini, pridobljenih po tem pravilniku oz. javnem 
razpisu, spremlja in preverja pri prejemnikih občinska strokovna služba, 
pristojna za področje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo poo-
blasti župan. Namenskost porabe ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.

V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev mora prejemnik 
vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi 
obrestmi, če se ugotovi:

−	 da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko po-
rabljena,

−	 da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev na-
vajal neresnične podatke,

−	 da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil 
finančna sredstva.

V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe sredstev upravi-
čenec izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za nasle-
dnji dve leti. 

VII. MESTO ODDAJE VLOGE

Prijavni obrazec bo na razpolago v tajništvu Občine Dobrna od dneva te 
objave v času uradnih ur in ves čas na spletnih straneh Občine Dobrna 
(www.dobrna.si). Vloge sprejemamo na naslovu: Občina Dobrna, Dobrna 
19, 3204 Dobrna, v času uradnih ur.

VIII. DODATNE INFORMACIJE

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo 
vsak delovni dan na telefonski številki 03 780 10 57 (Zdenka Kumer).

Župan Občine Dobrna, 
Martin Brecl
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Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, na podlagi 7. člena Statuta 
Občine Dobrna (Ur. l. RS, št. 55/2017), 4. člena Pravilnika o sofinanciranju 
programov na področju turizma v Občini Dobrna (Ur. l. RS, št. 32/05, 
22/2010), Letnega programa turizma za izvedbo javnega razpisa za so-
financiranje programov na področju turizma v Občini Dobrna za leto 
2018 in na podlagi Odloka o Proračunu Občine Dobrna za leto 2018 (Ur. 
l. RS, št. 75/2017), objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU TURIZMA 

V OBČINI DOBRNA ZA LETO 2018

1.) Občina Dobrna objavlja javni razpis za dodelitev finančnih sredstev 
iz občinskega proračuna za sofinanciranje programov na področju tu-
rizma v Občini Dobrna za leto 2018. 
Skupni znesek razpisanih sredstev za sofinanciranje programov na po-
dročju turizma v Občini Dobrna za leto 2018 znaša 3.280,00 EUR, ki so 
zagotovljena na proračunski postavki številka 14005. 
2.) Predmet sofinanciranja so naslednji programi:
•	 aktivnosti za ohranjanje kulturne in naravne dediščine - izvajanje 

programa obsega ohranjanje kulturne in naravne dediščine ter vklju-
čevanje le-teh v turistično ponudbo,

•	 urejanje in varstvo okolja - iz tega programa se sofinancira spomla-
danski sejem cvetja in domače obrti 2018 ter v preostalem delu pro-
grami urejanja in varstva okolja v občini,

•	 organiziranje in usklajevanje prireditev - izvajanje programa obsega 
podporo za izvajanje javnih prireditev v Občini Dobrna, ki so dosto-
pne vsem obiskovalcem in so organizirane v skladu s predpisi, ki ure-
jajo javna zbiranja, 

•	 izvajanje promocijske in informativne dejavnosti - izvajanje progra-
ma obsega sprejemanje in informiranje turistov in drugih obiskoval-
cev, sodelovanje z drugimi turističnimi organizacijami iz Slovenije in 
tujine, predstavitve na sejmih in razstavah doma in v tujini, predsta-
vitev naše občine potencialnim turistom s svojimi izdelki in storitva-
mi ipd.,

•	 izvajanje ozaveščenosti prebivalstva in mladine za delovanje na po-
dročju turizma - izvajanje tega programa obsega programe ozave-
ščenosti prebivalstva in predvsem mladine za delovanje na področju 
turizma,

•	 število članov turističnega društva - s tem ukrepom se podpira teh-
nično delovanje izključno turističnih društev in njihovih sekcij za po-
krivanje materialnih stroškov za redno delovanje,

•	 izobraževanje članov društva - izvajanje programa obsega podpo-
ro in spodbujanje izobraževanja kadrov za delovanje na področju 
turizma, podporo programov za krepitev trajnostnega turističnega 
razvoja (predavanja za člane društva, strokovne ekskurzije, ogledi 
dobrih praks in druga izobraževanja). 

3.) Pravico do sofinanciranja programov na področju turizma imajo dru-
štva, ki delujejo na področju turizma v Občini Dobrna, to pa so tista, 
katerih programi vsebujejo aktivnosti navedene v 2. točki tega javnega 
razpisa in izpolnjujejo naslednje pogoje:
•	 da so registrirana v skladu z zakonom o društvih in imajo sedež na 

območju Občine Dobrna, kar bo razpisovalec preverjal iz javno do-
stopnih evidenc o društvih,

•	 da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo do-
kumentacijo v skladu z določili o registraciji, kar mora prijavitelj pri-
ložiti k prijavi,

•	 da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih 
programov, kar prijavitelj potrdi z izjavo,

•	 imajo poročilo o delu društva in finančno poročilo društva za prete-
klo leto 2017, kar mora prijavitelj priložiti k prijavi,

•	 da imajo sprejet program dela in finančni načrt za leto 2018, ki ga je 
sprejel pristojni društveni organ, kar mora prijavitelj priložiti k prijavi,

•	 da pristojnim občinskim organom redno dostavljajo letna poročila o 
realizaciji programov.

Izvajalci programov na področju turizma in ostalih dejavnosti promo-
viranja Občine Dobrna, ki izpolnjujejo zgornje pogoje, vendar se na 
razpis ne prijavijo ali pa se ne prijavijo skladno z razpisno dokumenta-
cijo, v letu 2018 ne bodo upravičeni do namenskih sredstev Proračuna 
Občine Dobrna.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2018, za namene, 
za katere so bila dodeljena.
Poročila o izvedbi programov sofinanciranih na podlagi javnega razpi-
sa za leto 2018 morajo izvajalci programov sofinanciranih iz predme-
tnega razpisa, v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov na 
področju turizma v Občini Dobrna (Uradni list RS, št. 32/05, 22/2010), 
predložiti Občini Dobrna v pisni obliki najkasneje do 31. 3. 2019.
4.) Programi bodo sofinancirani v skladu s Pravilnikom o sofinancira-
nju 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 Do-
brna za leto 2018, sprejetim na 21. redni seji Občinskega sveta Občine 
Dobrna, dne 12. 12. 2017 in objavljenim na spletni strani Občine Dobr-
na: www.dobrna.si.
Sredstva za posamezne programe se razdelijo na osnovi razdelitve 
sredstev v Letnem programu turizma za izvedbo javnega razpisa za 
sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Dobrna za leto 
2018, glede na doseženo število točk skladno z 8. členom Pravilnika o 
sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Dobrna, Ur. list 
RS, št. 32/2005, 22/2010).
Odločitev o organizatorju programa, če se za isto organizacijo progra-
ma prijavi več organizatorjev, bo sprejeta na podlagi točkovanja po na-
slednjih kriterijih z maksimalnim številom 100 točk:
•	 uspešna izvedba iste prireditve v preteklem letu: 0-35 točk
•	 kvaliteta programa: 0-55 točk
•	 zagotovljeni prostorski, kadrovski in tehnični pogoji: 0-10 točk.
5.) Razpisna dokumentacija za prijavo na javni razpis je na voljo v taj-
ništvu Občine Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna ali na spletnih straneh 
Občine Dobrna: http://www.dobrna.si.
6.) Rok za prijavo na javni razpis je do 24. 4. 2018 do 12.00 ure.                                                          
Za pravočasno predložene se štejejo vloge, ki bodo najkasneje 24. 
4. 2018 do 12.00 ure predložene v tajništvu Občine Dobrna, Dobrna 
19, 3204 Dobrna. Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane in bodo 
s sklepom zavržene. Prijave morajo biti podane na razpisnih obrazcih, 
ki jim je potrebno priložiti zahtevane priloge. O izboru in višini sredstev 
bodo izvajalci obveščeni s sklepi v roku 30 dni od izteka roka za prijavo 
na javni razpis. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe. 
Komisija bo odpirala prispele prijave na javni razpis 25. 4. 2018 ob 10.30 
uri v prostorih Občine Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna. Odpiranje prijav 
ni javno. 
7.) Prijave na javni razpis z zahtevano dokumentacijo se oddajo neposre-
dno v tajništvo Občine Dobrna ali pa pošljejo s priporočeno poštno po-
šiljko na naslov: OBČINA DOBRNA, Dobrna 19, 3204 DOBRNA, s pripisom 
»NE ODPIRAJ - JAVNI RAZPIS ZA PROGRAME TURIZMA V OBČINI DOBRNA 
2018!«, ter s pripisanim naslovom pošiljatelja.  
8.) Vse dodatne informacije o javnem razpisu, razpisnih pogojih in raz-
pisni dokumentaciji so na voljo v času uradnih ur na Občini Dobrna, pri 
Mateji Smrečnik, in na telefonski številki: 03/ 780 10 53 ali po elektronski 
pošti na naslov: mateja.smrecnik@dobrna.si.

Župan Občine Dobrna, 
Martin Brecl
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Na podlagi Odloka o Proračunu Občine Dobrna za leto 2018 (Ur. l. RS, 
št. 75/2017), Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševa-
nje razvoja malega gospodarstva v Občini Dobrna (Ur. l. RS, št. 47/2007, 
22/2010) in Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospe-
ševanje odpiranja novih delovnih mest v Občini Dobrna (Ur. l. RS, št. 
48/2007, 22/2010), ter v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, 
Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, objavlja 

JAVNI  RAZPIS
za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega 

gospodarstva in obrti
v Občini Dobrna za leto 2018

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 finanč-
nih sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa za pospeše-
vanje razvoja malega gospodarstva  v Občini Dobrna za leto 2018, na 
proračunski postavki številka 14001, znaša 4.000,00 EUR.

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 raz-
pisa v obliki dotacij, je 4.000,00 €.

a) Spodbujanje začetih investicij
-     Stroški materialnih investicij: zemljišča, zgradbe, oprema, stroji,   
      do 50% upravičenih stroškov pridobitve oz. največ 800,00 EUR.
- Pridobitev ali podaljšanje standarda kakovosti, ki je priznan v 

tujini, do 45% upravičenih stroškov pridobitve oz. največ 800,00 
EUR.

- Stroški nakupa in pridobitev patentov, licenc izumov, tehnič-
nih izboljšav, nepatentiranega tehničnega znanja in blagov-
nih znamk: do 50% upravičenih stroškov oz. do maksimalne višine 
800,00 EUR. 

- Stroški izdelave projektne dokumentacije in stroški investicij-
skih programov: do 45% upravičenih stroškov pridobitve oz. do 
maksimalne višine 800,00 EUR. Prejemnik pomoči mora prispeva-
ti najmanj 25% vrednosti investicije. Investicijski projekti morajo 
ostati v občini vsaj 5 let.
Prednost pri sofinanciranju bodo imeli prijavitelji, ki se na jav-
ni razpis prijavljajo prvič. Prijavitelj lahko za ukrep Spodbuja-
nje začetih investicij poda le eno vlogo.

b) Prva udeležba na sejmih ali razstavah
- Krijejo se upravičeni stroški najetja, postavitve in delovanja 
stojnice v višini do 50 % upravičenih stroškov oz. maksimalno do 
320,00 EUR. Upravičen strošek je prva postavitev in delovanje 
stojnice na sejemski prireditvi v letu 2018. Upravičenci so do sred-
stev 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 jav-
ni razpis prijavljajo prvič. Prijavitelj lahko za ukrep Prva ude-
ležba na sejmih in razstavah poda le eno vlogo.

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

–  samozaposlitev osebe, 
–  zaposlitev osebe za nedoločen čas, če ima taka zaposlitev za 

posledico neto povečanje delovnih mest pri prosilcu-upravičencu,
– za odprtje posameznega delovnega mesta upravičenec lahko 

zaprosi le enkrat, do maksimalne višine 800,00 EUR.

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

III. Upravičenci

Do sredstev občinskega proračuna so upravičeni: 
– samostojni podjetniki, 
– male gospodarske družbe. 
Prosilci morajo tako pridobljena sredstva vložiti v razvoj in razširitev 
obstoječe dejavnosti oziroma novo dejavnost na območju Občine Do-
brna. Prav tako morajo imeti pravne osebe sedež na območju Občine 
Dobrna, fizične osebe pa morajo imeti stalno prebivališče na območju 
Občine Dobrna. 
Do pomoči niso upravičena podjetja iz sektorjev jeklarstva, premogov-
ništva, kmetijstva in ribištva in akvakulture, za primarne proizvodnje 
kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi 
Evropske skupnosti, za predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz se-
znama v Prilogi I k Pogodbi pa v naslednjih primerih: 
-  če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih 

proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadev-
na podjetja dajo na trg, 

-  če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na 
primarne proizvajalce. 

Pomoč ni namenjena spodbujanju izvoza oz. z izvozom povezane 
dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč neposredno 
povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem 
distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno 
dejavnostjo. 

Do sredstev za razvoj niso upravičena podjetja in samostojni podjetni-
ki, ki so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ali pa so kapitalsko 
neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s preneseni-
mi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe. Do sredstev 
tudi niso upravičeni samostojni podjetniki in gospodarske družbe, ki 
imajo na dan prijave na javni razpis do razpisovalca Občine Dobrna ne-
poravnane zapadle obveznosti.
Za »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v 
enem od naslednjih razmerij: 
(a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov 
drugega podjetja, 
(b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov 
upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja, 
(c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje 
na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v 
njegovi družbeni pogodbi ali statutu, 
(d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi 
dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja 
sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov 
navedenega podjetja. 
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Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) prvega 
pododstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za 
enotno podjetje. 
Pomoč ne bo namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, 
ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz. 

Upošteva se kumulacija pomoči, in sicer: 
- pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi 

z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za 
financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja 
intenzivnost pomoči ali znesek pomoči,

- pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 
1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno 
v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, 
določene v uredbi 360/2012, 

- pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 
1407/2013 se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v 
skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje 
(200.000 oz 100.000 EUR). 

Občina Dobrna bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev 
pridobila pisno izjavo o: 
1. vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je podjetje prejelo na 
podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem 
proračunskem letu, 
2. drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške 
in zagotovil, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis« ne bo 
presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči 
po drugih predpisih. 

Občina Dobrna bo prejemnika pomoči pisno obvestila, da je pomoč 
dodeljena po pravilu »de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) 
št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 
Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list 
EU L 352, 24. 12. 2013) in o znesku de minimis pomoči. 

Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju, ne sme preseči 
200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede 
na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli 
iz sredstev države, občine ali EU (v primeru podjetij, ki delujejo v 
komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena 
meja pomoči 100.000,00 EUR). Evidence o individualni pomoči de 
minimis Občina Dobrna hrani 10 let od datuma dodelitve pomoči. 

Za pridobitev sredstev za odpiranje novih delovnih mest mora 
upravičenec izpolnjevati še naslednje:
– novo zaposlena oseba mora biti državljan Republike Slovenije,
– da je zaposlitev osebe sklenjena v koledarskem letu 2018, 
– da ima prejemnik sredstev sedež dejavnosti na območju Občine Dobrna,
– da pomoč predstavlja spodbudo za neto povečanje delovnih mest pri 

prosilcu - upravičencu glede na zadnji dve pretekli leti (l. 2016 in l. 2017),
– za odprtje posameznega delovnega mesta upravičenec  lahko zaprosi le 

enkrat,
– zaposlitev je potrebno ohraniti za nedoločen čas.
Prednost pri subvencioniranju bodo imeli prijavitelji, ki se na javni raz-
pis prijavljajo prvič.

IV. Vsebina vloge

Vloga 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 za-
četih investicij in b- prva udeležba na sejmih ali razstavah):
1. odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje gospodarskih dejav-

nosti,
2. potrdilo o plačanih davkih,
3. potrdilo o poravnanih zapadlih plačilnih obveznostih do Občine Do-

brna,
4. izjavo prosilca o višini lastnih sredstev za posamezen namen,                                                                                                              
5. izjavo, da podjetje ni v težavah in da predstavlja razpisana pomoč 

spodbudo za izvedbo nameravanega projekta,
6. izjavo, da za ta namen še ni dobil državne pomoči oziroma kolikšen 

del je že dobil iz drugih virov,
7. izjavo, da se vlagatelj na javni razpis prijavlja prvič.

Za posamezne ukrepe je potrebno predložiti tudi:

* stroški materialnih investicij:
- dokazilo o plačilu, pogodba 
- račun

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

* Stroški nakupa in pridobitev patentov, licenc izumov, tehničnih izbolj-
šav, nepatentiranega tehničnega znanja in blagovnih znamk:

- dokazilo o plačilu 
- račun

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

cijskih 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 Do-

brna,
- 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.
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V. Rok in način prijave na javni razpis

Rok za prijavo na javni razpis je do porabe sredstev najkasneje do 28. 9. 
2018 do 12.00 ure. Vloga z zahtevanimi dokazili mora biti poslana s pripo-
ročeno poštno pošiljko ali osebno oddana v tajništvu Občine Dobrna, Do-
brna 19, 3204 Dobrna, najkasneje do porabe sredstev oziroma najkasneje 
do roka za prijave, to je do 28. 9. 2018 do 12.00 ure. Za čas prejema se šte-
je, ko je vloga v tajništvu Občine Dobrna. Obrazci za prijavo na javni razpis 
so dostopni tudi na spletni strani Občine Dobrna, http://www.dobrna.si.

Upravni organ Občine Dobrne lahko od prosilca zahteva tudi dodatno do-
kumentacijo. V primeru, da vloga ne bo dopolnjena v določenem roku, se 
s sklepom zavrže. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, v 

primeru zavajajočih izjav in v primeru neizpolnitve projekta iz pogodbe je 
prejemnik sredstev dolžan takoj vrniti Občini Dobrna dodeljena sredstva 
skupaj z zakonitimi zamudnimi obresti.
Vse vloge bo obravnaval Odbor za malo gospodarstvo in obrt Občine Do-
brna, ki bo sprejel sklep o dodelitvi sredstev najkasneje v roku 45 dni od 
poteka roka za prijavo na javni razpis.

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

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, 
št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16 in 
61/17), v skladu s Pravilnikom za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejav-
nosti v Občini Dobrna (Ur. l. RS, št. 32/05, 113/07, 22/2010, 105/2010, 92/2014) 
ter na podlagi Odloka o Proračunu Občine Dobrna za leto 2018 (Ur. l. RS, št. 
75/2017), Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, objavlja

JAVNI RAZPIS
za zbiranje ponudb programov s področja ljubiteljske kulturne de-

javnosti v Občini Dobrna za leto 2018

1.) Pravico za pridobitev sredstev za letne programe ljubiteljskih kulturnih 
dejavnosti za leto 2018 imajo upravičeni nosilci in izvajalci ljubiteljskih kul-
turnih dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
•	 imajo	sedež	v	Občini	Dobrna,
•	 so	registrirani	najmanj	eno	leto,
•	 njihova	dejavnost	je	področje	kulture,
•	 delujejo	v	javnem	interesu,
•	 dejavnost	opravljajo	na	neprofitni	osnovi,	
•	 imajo	urejeno	evidenco	o	članstvu,
•	 pristojnim	občinskim	organom	redno	dostavljajo	letna	poročila	o	realiza-

ciji programov iz preteklega leta 2017 ter načrt aktivnosti za leto 2018,
•	 predloženi	program	je	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 pred-
stavijo širši javnosti vsaj trikrat letno,

•	 kulturna	dejavnost	predšolske,	osnovnošolske	in	srednješolske	popula-
cije 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	dejav-

nosti, 
•	 kulturne	prireditve	in	aktivnosti	(navesti	prireditve,	ki	jih	namerava	dru-

štvo organizirati), 
•	 drugi	programi,	ki	dokažejo	vsebinsko	upravičenost.	
Osnovna dejavnost sekcij ljubiteljskih kulturnih društev in skupin se sofi-

nancira le pod pogojem, da rezultate svojega dela predstavijo širši jav-
nosti najmanj trikrat letno: 

–  enkrat brezplačno nastopijo, razstavijo za Občino Dobrna ali za Javni 
Zavod za turizem, šport in kulturo Dobrna (ZTŠK Dobrna) ali v Občini 
Dobrna, če so pozvani k nastopu, 

–  pripravijo eno samostojno prireditev, razstavo ali projekt ali pa nastopijo 
kot gostje na eni od prireditev v občini ali izven občine ali v tujini, 

–  udeležijo se vsaj enega strokovnega izobraževanja ali posveta s podro-
čja svojega delovanja.

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

3.) V roku dospele prijave bodo ovrednotene v skladu s pogoji in merili 
Pravilnika za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Do-
brna (Ur. l. RS, št. 32/05, 113/07, 22/2010, 105/2010, 92/2014) ter v skladu z 
Letnim programom kulture Občine Dobrna za leto 2018, sprejetim na 21. 
redni seji Občinskega sveta Občine Dobrna, dne 12. 12. 2017 in objavljenim 
na spletni strani Občine Dobrna, https:www.dobrna.si. Dodeljena sredstva 
morajo biti porabljena do 31. 12. 2018, za namene, za katere so bila dode-
ljena. Poročila o izvedbi programov sofinanciranih na podlagi tega javnega 
razpisa za leto 2018 morajo izvajalci podati na enotnem obrazcu, v skladu 
s Pravilnikom za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Do-
brna, Občini Dobrna v pisni obliki najkasneje do 31. 3. 2019.

4.) Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev je 9.400,00 EUR, in sicer na pro-
računski 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, Do-
brna, v času uradnih ur, na voljo je tudi na spletni strani Občine Dobrna, na 
naslovu: http://www.dobrna.si. 

6.) Prijave se podajo neposredno ali pošljejo po pošti v zaprti kuverti na 
naslov: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna. Na kuverti mora biti vi-
dno označeno: »NE ODPIRAJ - PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS KULTURA 2018!«, s 
pripisanim naslovom pošiljatelja. Rok za prijavo na javni razpis je do 24. 
4. 2018 do 12.00 ure. Za pravočasno predložene se štejejo prijave, ki 
bodo najkasneje 24. 4. 2018 do 12.00 ure predložene v tajništvu Ob-
čine Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna. 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 skle-
njene pogodbe o sofinanciranju programov. Komisija bo prispele prijave na 
javni razpis odpirala dne 25. 4. 2018 ob 10.00 uri v prostorih Občine Dobrna, 
Dobrna 19, 3204 Dobrna. Odpiranje prijav bo javno. Komisija bo pravoča-
sno prispele prijave odpirala po vrstnem redu glede na čas prispetja k razpi-
sovalcu Občini Dobrna.      
 
8.) Vse dodatne informacije o razpisu dobijo zainteresirani na Občini Dobr-
na, po tel. 03/ 780 10 53, pri Mateji Smrečnik v času uradnih ur ali na e-mail: 
mateja.smrecnik@dobrna.si.

Župan Občine Dobrna,
Martin Brecl
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Na podlagi 19. in 21. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 29/2017), 9. in 
10. člena Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Dobr-
na (Ur. l. RS, št. 32/05, 22/06, 22/2010, 105/2010) ter na podlagi Odloka 
o Proračunu Občine Dobrna za leto 2018 (Ur. l. RS, št. 75/2017), Občina 
Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov športa na območju Občine 

Dobrna za leto 2018

1. Na razpis za sofinanciranje športnih programov iz občinskega pro-
računa za leto 2018 lahko kandidirajo naslednji izvajalci športnih pro-
gramov: 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 po-
datke.

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 
(1.224,00 EUR).

1.1 interesna športna vzgoja predšolskih otrok
1.2 interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
1.3 interesna športna vzgoja mladine 
2. športna rekreacija (916,80 EUR)
3. šport invalidov (200,00 EUR)
4. izobraževanje, usposabljanje in izpolnjevanje strokovnih kadrov v 

športu (240,00 EUR)
5. pomembne mednarodne, državne, medobčinske in občinske špor-

tne prireditve (1043,20 EUR)
6. delovanje  društev, športnih zvez in zavodov na ravni lokalne sku-

pnosti (960,00 EUR).

V primeru neporabljenih sredstev na razpisu pri določeni vsebini LPŠ se 
ta sredstva prenesejo na 6. vsebino LPŠ, to je delovanje društev, špor-
tnih zvez in zavodov na ravni lokalne skupnosti.

4. V roku dospele prijave bodo ovrednotene v skladu s pogoji in merili 
Pravilnika 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 2018, sprejetega na 21. redni seji Občinskega 
sveta Občine Dobrna, dne 12. 12. 2017.

5. Okvirna vrednost razpisanih sredstev za leto 2018 je 4.584,00 EUR na 
proračunski postavki 18009, in sicer za dejavnosti na področju športa in 
rekreacije predvidenih 3.360,00 EUR in na področju predšolske in šol-
ske dejavnosti 1.224,00 EUR.  

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2018, za name-
ne, za katere so bila dodeljena. Poročila o izvedbi programov sofinan-
ciranih na podlagi tega javnega razpisa za leto 2018 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 pi-
sni obliki najkasneje do 31. 3. 2019.

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 neposredno ali pošljejo po pošti v 
zaprti kuverti na naslov: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna. Na 
kuverti mora biti vidno označeno: »NE ODPRIRAJ - PRIJAVA NA JAVNI 
RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA NA OBMOČJU OB-
ČINE DOBRNA ZA LETO 2018!«, s pripisanim naslovom pošiljatelja. Rok 
za prijavo na javni razpis je do 24. 4. 2018 do 12.00 ure. Za pravoča-
sno predložene se štejejo vloge, ki bodo najkasneje 24. 4. 2018 do 
12.00 ure predložene v tajništvu Občine Dobrna, Dobrna 19, 3204 
Dobrna. Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane in bodo s skle-
pom 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. Komisija bo na javni 
razpis prispele prijave odpirala 25. 4. 2018 ob 11.00 uri v prostorih Obči-
ne Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna. Odpiranje prijav ni javno.  
 
8. Vse dodatne informacije o razpisu dobijo zainteresirani na Občini Do-
brna, po tel. 03/780 10 53, pri Mateji Smrečnik v času uradnih ur ali na 
e-mail: mateja.smrecnik@dobrna.si.

Župan Občine Dobrna,
Martin Brecl
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Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju socialnih in humanitarnih dejavno-
sti v Občini Dobrna (Ur. l. RS, št. 119/08, 105/2010, 101/2011) ter v skladu z 
Odlokom o Proračunu Občine Dobrna za leto 2018 (Ur. l. RS, št. 75/2017), 
Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU SOCIALNIH, 

HUMANITARNIH IN ZDRAVSTVENIH DEJAVNOSTI V OBČINI 
DOBRNA ZA LETO 2018

1.)  Višina sredstev
Občina Dobrna objavlja javni razpis za dodelitev finančnih sredstev iz ob-
činskega proračuna za sofinanciranje programov in projektov na podro-
čju humanitarnih, socialnih in zdravstvenih dejavnosti v Občini Dobrna 
za leto 2018. Skupni znesek razpisanih sredstev za leto 2018 na prora-
čunski postavki 20005 (Ostali programi, spec. zavodi in društva) znaša 
4.700,00 EUR. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2018, 
za namene, za katere so bila dodeljena.

2.)  Pravica do sofinanciranja
Pravico do sofinanciranja programov in projektov na področju humani-
tarnih, socialnih in zdravstvenih dejavnosti imajo izvajalci, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje:
- imajo sedež v Občini Dobrna, delujejo na njenem območju in vključu-

jejo občane s stalnim prebivališčem v Občini Dobrna oziroma ne gle-
de 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,
-  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 sofi-
nanciranje investicij v prostore društev.

Izvajalci programov na področju humanitarnih, socialnih in zdravstvenih 
dejavnosti, ki zgornje pogoje izpolnjujejo, vendar se na ta razpis ne pri-
javijo ali pa se ne prijavijo skladno z razpisno dokumentacijo, v letu 2018 
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 de-

javnosti na področju socialnega varstva,
- društva na področju zdravstva, socialnega varstva in humanitarne de-

javnosti registrirana v skladu z zakonom o društvih,
- prostovoljne in neprofitne organizacije, ki delujejo na področju social-

nega 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
V roku dospele prijave bodo ovrednotene v skladu s pogoji in merili Pra-
vilnika o sofinanciranju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Do-

brna (Ur. l. RS, št. 119/08, 105/2010, 101/2011). Pri  ocenjevanju  komisija  
poleg  zgornjih  kriterijev  upošteva naslednja  merila za ocenjevanje:
-  program  je   usmerjen   v   preprečevanje,   lajšanje   in   zmanjševanje   

socialnih   stisk posameznikov ali skupin občanov, ima postavljene ja-
sne 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 orga-
nizacije - do 50 točk,

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

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

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

Komisija lahko dodatno dodeli še 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 raz-
pis 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 vse-
bine 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: http://www.do-
brna.si. Rok za prijavo na javni razpis je do 24. 4. 2018 do 12.00 ure. 
Za pravočasno predložene se štejejo prijave, ki bodo najkasneje 24. 
4. 2018 do 12.00 ure predložene v tajništvu Občine Dobrna, Dobrna 
19, 3204 Dobrna. Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane in bodo 
s sklepom zavržene. Prijave morajo biti podane na razpisnih obrazcih, 
ki jim je potrebno priložiti zahtevane priloge. O izboru in višini sredstev 
bodo izvajalci obveščeni v roku 30 dni od izteka roka za prijavo na javni 
razpis. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe. 

6.) Oddaja vlog
Vloge z zahtevano dokumentacijo se oddajo neposredno v tajništvu Ob-
čine Dobrna ali pa pošljejo priporočeno na naslov: Občina Dobrna, Dobr-
na 19, 3204 Dobrna, s pripisom: »NE ODPIRAJ - JAVNI RAZPIS SOCIALNE, 
HUMANITARNE IN ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI V OBČINI DOBRNA ZA 
LETO 2018!« ter s pripisanim naslovom pošiljatelja. Komisija bo prispele 
prijave na javni razpis odpirala 26. 4. 2018 ob 10.00 uri v prostorih Občine 
Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna. Odpiranje prijav ni javno. 
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
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Na podlagi 7. čl. Statuta Občine Dobrna (Ur. l. RS, št. 55/2017) in na pod-
lagi 9. čl. Odloka o priznanjih Občine Dobrna (Ur. l. RS, št. 22/2010), Ko-
misija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Občine 
Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, objavlja 

J A V N I   R A Z P I S
ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE DOBRNA ZA LETO 2018

I.

Priznanja Občine Dobrna za leto 2018, in sicer naslednja priznanja: Ča-
stni občan Občine Dobrna, Zlati grb Občine Dobrna, Srebrni grb Občine 
Dobrna in Bronasti grb Občine Dobrna, bo Občinski svet Občine Dobr-
na podelil na slavnostni seji Občinskega sveta ob občinskem prazniku 
Občine Dobrna 2018, v mesecu juniju 2018.

II.

Občina Dobrna lahko podeljuje priznanja zaslužnim občanom in dru-
gim 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 ča-
stnega občana Občine Dobrna lahko prejme le posameznik. Naziv Ča-
stni 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: 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: se podeli za vrsto odmevnih dosežkov 
in uspehov v daljšem časovnem obdobju, pomembnih za razvoj Obči-
ne Dobrna, ki praviloma pomenijo uspešnost posameznika ali izjemno 
uspešnost skupine v fazi njene potrjene rasti. Srebrni grb Občine Do-
brna ima vgravirano posrebreno borduro ter ime in priimek ali naziv 
prejemnika grba  z datumom podelitve.
Bronasti grb Občine Dobrna: se podeli za pomembne začetne ali več-
kratne uspehe v krajšem časovnem obdobju in kot vzpodbuda za na-
daljnje delo. Bronasti grb Občine Dobrna ima vgravirano bronasto bor-
duro ter ime in priimek ali naziv prejemnika grba  z datumom podelitve

IV.

Pobude oziroma predloge za podelitev priznanj lahko podajo posame-
zniki, družbe, zavodi, politične in druge organizacije in skupnosti, dru-

štva ter organi lokalne skupnosti.
Predlog za podelitev naziva Častni občan Občine Dobrna, zlatega, sre-
brnega in bronastega grba Občine Dobrna mora biti predložen v pisni 
obliki in mora vsebovati skladno s 6. členom Odloka o priznanjih Ob-
čine Dobrna: 

– splošne podatke o pobudniku, 
– predstavitvene podatke o kandidatu, 
– vrsto priznanja za katerega je kandidat predlagan, 
– utemeljitev pobude s podrobnejšim opisom uspeha ali do-
sežkov, 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 pri-
znanja skladno s predhodno veljavnim odlokom o podelitvi priznanj 
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 obrazloži-
tvijo obvesti Občinski svet Občine Dobrna. 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Obči-
ne 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 pri-
znanja Občine Dobrna, odloča Občinski svet Občine Dobrna. Sklep Ob-
činskega 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 neposredno ali pošljejo po pošti 
v zaprti kuverti na naslov: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, s 
pripisom: »NE ODPIRAJ – PREDLOGI ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE 
DOBRNA ZA LETO 2018!«, najkasneje do 24. 4. 2018 do 12.00 ure. Za 
pravočasne predloge se štejejo predlogi, ki bodo najkasneje 24. 
4. 2018 do 12.00 ure predloženi v tajništvu Občine Dobrna, Dobr-
na 19, 3204 Dobrna. Nepravočasni predlogi ne bodo obravnavani in 
bodo predlagateljem v zaprtih ovojnicah vrnjeni.

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



št. 77 / 201840

JAVNI RAZPISI

Javni zavod za turizem, šport in kulturo Dobrna na podlagi sprejetega 
Letnega programa dela s finančnim in kadrovskim načrtom ZTŠK Dobr-
na za leto 2018, ki ga je potrdil Svet zavoda dne 21.2.2018, objavlja

JAVNI RAZPIS 
ZA ORGANIZACIJO PRIREDITVE NOČ POD KOSTANJI 2018

I.

Javni zavod za turizem, šport in kulturo Dobrna, Dobrna 1 a; 3204 Dobr-
na (v nadaljevanju ZTŠK Dobrna) vabi vse zainteresirane pravne osebe, 
društva in podjetnike posameznike k prijavi na razpis in podaji ponud-
be za organizacijo prireditve Noč pod kostanji na Dobrni, v terminu 
med 10. 8. 2018 in 27. 8. 2018, v skladu s tem javnim razpisom. Prireditev 
mora potekati najmanj tri dni zapored v navedenem terminu. Za pri-
mer deževnega obdobja v terminu med 10. 8. 2018 in 27. 8. 2018 lahko 
izvajalec izbere termin pred tem datumom ali po njem, temu ustrezno 
mora izvajalec urediti obveščanje javnosti in pridobiti vsa potrebna do-
voljenja, usklajena na nov termin, ter v tem smislu urediti in uskladiti 
vse druge aktivnosti vezane na prireditev.

II.

ZTŠK Dobrna bo za izvedbo prireditve Noč pod kostanji na Dobrni po 
tem javnem razpisu v delu zagotovil finančna sredstva v višini 5.000,00 
EUR. Razpisna sredstva mora prejemnik porabiti za pokrivanje nasle-
dnjih stroškov: 

- Prijava prireditve, nujna medicinska pomoč, varovanje prire-
ditve, požarna varnost in red na parkiriščih, odvoz odpadkov, 
stroški sanitarnih kabin, stroški Sazas-a, IPF – a, promocija  pri-
reditve. Stroški se lahko priznajo le, če so nastali za predmetno 
prireditev v letu 2018.

Izbrani izvajalec, s katerim bo sklenjena pogodba za izvedbo prireditve 
Noč pod kostanji 2018, bo prejel avans v višini 50 %  predvidenih sred-
stev najkasneje do 31. 7. 2018 ob pogoju, da dostavi ustrezno dovolje-
nje za izvedbo predmetne prireditve. Preostalo polovico predvidenih 
sredstev bo izvajalec prejel v 15 dnevih po oddaji poročila o izvedeni 
prireditvi in izpolnitvi vseh pogojev iz tega javnega razpisa. Izbrani iz-
vajalec mora pred izplačilom preostanka, 50 % sredstev dostaviti ZTŠK 
podpisano izjavo lastnika zemljišča, da je zemljišče očiščeno in vzposta-
vljeno v prvotno stanje ter izjavo predstavnika Režijskega obrata Obči-
ne Dobrna, da je okolica ustrezno očiščena in vzpostavljena v prvotno 
stanje, da na urbani opremi in v kraju ni nobenih poškodb in posledic 
prireditve ter ZTŠK predložiti potrdila o plačilih, za katere je po tem 
javnem razpisu potrebno prioritetno pokrivanje stroškov navedenih v 
prejšnjem odstavku. Predmetni izjavi sta sestavni del tega razpisa.  

Pogoj za nakazilo sredstev je, poleg vsega navedenega v tem javnem 
razpisu,  praviloma pravnomočno dovoljenje Upravne enote Celje za 
izvedbo predmetne javne prireditve (če je le-to po zakonu obvezno, 
v nasprotnem primeru pa dovoljenje drugega organa pristojnega za 
njegovo izdajo)  ter izvedba prireditve po predloženem programu.  V 
nasprotnem primeru se sredstva ne dodelijo.

III.
 
Ponudniki so lahko vsi, pravne osebe, društva, organizacije, podjetniki 

in posamezniki, ki so registrirani in imajo ustrezna dovoljenja za opra-
vljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega razpisa.
Prednost pri izboru bodo imeli ponudniki s sedežem in delovanjem na 
območju Občine Dobrna in ponudniki, ki imajo izkušnje pri organizaciji 
prireditev. Izbran bo ponudnik, ki bo pripravljen in sposoben organi-
zirati prireditev v skladu s pogoji tega javnega razpisa, ima potrebne 
reference in bo ponudil najboljši in raznovrsten program. 

Ponudnik mora v svoji vlogi obvezno navesti:
- Ime, sedež ter zastopnika pravne osebe, društva oziroma podjetni-

ka posameznika,
- Opis programa za vsak posamezni dan prireditve,
- Seznam  sodelujočih na prireditvi,
- Navedbo ponudnikovih referenc o izvedbi podobnih prireditev, 
- Kraj in čas izvedbe prireditve,
- Predvideno finančno konstrukcijo celotne prireditve.

Ponudnik mora vlogi priložiti Izjavo, ki je sestavni del razpisne doku-
mentacije, s katero se prijavi na javni razpis in sicer:

- Izjavo o zagotovitvi lastnih sredstev za izvedbo prireditve,
- Izjavo o izvedbi prireditve v skladu z vsemi trenutno veljavni-

mi predpisi s področja Zakona o javnih zbiranjih in s področja 
drugih veljavnih predpisov organiziranja tovrstnih dogodkov 
oziroma prireditev,

- Izjavo o zadostnih kadrovskih in tehničnih zmogljivostih,
- Izjavo o ekonomsko finančni sposobnosti z obvezno prilogo 

pristojnega Finančnega urada o poravnanih davkih, prispev-
kih in drugih obveznih dajatvah (izjava ne sme biti starejša več 
kot 30 dni, šteto od objave javnega razpisa),

- Izjavo o ne zavajajočih podatkih,
- Izjavo o pridobljenih soglasjih lastnikov zemljišč, na katerih je 

predvidena izvedba prireditve (celoten prireditveni prostor in 
brezplačna parkirišča za obiskovalce).

Ponudnik mora upoštevati naslednje: 
- Prireditev mora potekati najmanj tri dni zaporedoma v času 

med 10. 8. 2018 in 27. 8. 2018, za primer napovedanega dežev-
nega obdobja v terminu med 10. 8. 2018 in 27. 8. 2018 lahko 
izvajalec izbere termin pred tem datumom ali po njem, temu 
ustrezno mora izvajalec urediti obveščanje javnosti in prido-
biti vsa potrebna dovoljenja usklajena na nov termin ter v tem 
smislu urediti in uskladiti vse druge aktivnosti vezane na pri-
reditev,

- Ponudnik mora navesti lokacijo izvajanja prireditve, ki mora 
biti na območju Občine Dobrna, 

- Ponudnik mora poleg ponujenega zabavno - animacijskega 
programa v primernem obsegu, glede na pričakovano število 
obiskovalcev, v vseh dneh trajanja prireditve zagotoviti hrano, 
pijačo, točilna mesta, sanitarne kabine, parkirna mesta in vse 
druge elemente vezane na število obiskovalcev,

- Ponudnik si mora pravočasno in na svoje stroške zagotoviti 
vso potrebno infrastrukturo (kot npr. elektro priključek, vodni 
priključek, mesta za odpadke …), da bo lahko nemoteno izva-
jal prijavljeno prireditev,

- Prireditev mora ponuditi zabavni program za vse generacije 
(otroški program, zabavni program; narodno zabavni pro-
gram, …),
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- Ponudnik mora pravočasno (vsaj 14 dni pred pričetkom pri-
reditve) zagotoviti oglaševanje in medijsko podporo v časo-
pisih, pri radijskih postajah, televizijskih hišah, spletno ogla-
ševanje, … Pri oglaševanju in označevanju prireditve mora 
ponudnik uporabljati grb Občine Dobrna in logotip Javnega 
zavoda za turizem, šport in kulturo Dobrna. Pri vseh medijskih 
objavah o prireditvi mora navesti, da prireditev sofinancira-
ta Občina Dobrna in Javni zavod za turizem, šport in kulturo 
Dobrna,

- Ponudnik mora praviloma v roku 5 dni pred pričetkom prire-
ditve Občini Dobrna dostaviti vlogo in seznam ponudnikov 
na premičnih stojnicah in drugih začasnih objektih (zabavišč-
ni park, kioski s prehrano in napitki, napihljive skulpture, …) 
za izdajo potrebnega  soglasja občine,

- Vsem pristojbinam za premične stojnice in druge začasne 
objekte na prireditvi Noč pod kostanji 2018 se Občina Dobrna 
odpove v korist organizatorja prireditve, 

- Izbrani izvajalec  mora najkasneje v treh dneh po zaključeni 
prireditvi v celoti očistiti vse površine vezane na prireditev 
(prireditveni prostor z okolico, parkirišča, površine kjer se 
bodo zadrževali obiskovalci, ...) in sanirati morebitno povzro-
čeno škodo.     Za vsak zamujeni dan neizpolnitve navedenega 
pogoja se izbranemu izvajalcu od preostanka pogodbenega 
zneska za nakazilo odšteje 100,00 EUR.

- Ponudnik mora pred vsako spremembo programa predho-
dno z ZTŠK Dobrna uskladiti vse spremembe, ki odstopajo od 
podane prijave ponudnika. 

IV.

Organizatorja prireditve Noč pod kostanji izbere komisija, ki jo sesta-
vljajo predstavniki ZTŠK Dobrna in Občine Dobrna. Komisijo imenuje 
direktor ZTŠK Dobrna.

Komisija si pridržuje pravico, da glede na prispele ponudbe ne izbere 
nobenega izvajalca prireditve. Obvestilo o izbiri izvajalca ali o ne izbiri  
je dokončno. 

V.

Točkovnik za izbiro izvajalca prireditve je sledeč:

KRITERIJI TOČKOVANJA MOŽNO ŠTEVILO TOČK

Vsebina programa
2 - primerna, 
1 - delno primerna,
0 - neprimerna

Ocena primernosti oziroma iz-
virnosti programa

2 - primerno,  
1 - delno primerno, 
0 - neprimerno

Skladnost ponujenega programa s 
tem razpisom 

2 - primerno,  
1 - delno primerno,
0 - neprimerno

Primernost lokacije prireditve in 
prireditvenega prostora 

1 - primerno,
0 - neprimerno

Vključenost lokalnega okolja in 
ponudnikov  

3 - 3 ali več ponudnikov, 
2 - do 2 ponudnika, 
0 - brez vključevanja

Dosedanje izkušnje z organizacijo 
podobnih prireditev

2 - da, več kot dve tovrstni prireditvi, 
1 - da, ena prireditev,
0 – ne

Izbran bo izvajalec, ki bo po točkovniku glede na kriterije zbral največje 
število točk. V primeru, da bo več prijaviteljev zbralo isto število točk, 
lahko komisija prijavitelju z vsebinsko najbolj bogatim programom do-
deli dodatno točko, ki se prišteje skupnemu številu točk.

VI.

Rok za prijavo na javni razpis je 24. 4. 2018 do 12.00 ure. 

Za pravočasno predložene se štejejo vloge, ki bodo najkasneje 24. 
4. 2018 do 12.00 ure predložene v tajništvu Občine Dobrna, Dobr-
na 19, 3204 Dobrna. Nepravočasne vloge ne bodo obravnavane in 
bodo s sklepom zavržene. 

Na sprednji strani ovojnice mora prijavitelj navesti: »NE ODPIRAJ 
– JAVNI RAZPIS NOČ POD KOSTANJI 2018!«. Na hrbtni strani ovoj-
nice mora biti obvezno naveden ponudnik, ki oddaja ponudbo. V 
primeru nepravilno označenih ponudb, le-te ne bodo obravnava-
ne in bodo v zaprtih kuvertah vrnjene pošiljateljem.

Odpiranje ponudb ni javno. Obvestilo o izboru bo komisija izdala v roku 
30 delovnih dni od izteka datuma za prijavo na ta javni razpis oziroma v 
roku 30 delovnih dni od prejema dopolnitev vlog.

Vse dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom dobite pri ge. 
Mariji Švent (ZTŠK Dobrna), telefon (03) 780-10-64 ali (041) 851-523 in 
po elektronski pošti: marija.svent@dobrna.si.

Razpisna dokumentacija bo na voljo od izida glasila Dobrčan, predvido-
ma od 22. 3. 2018  na spletni strani Občine Dobrna www.dobrna.si (pod 
rubriko Javni razpisi in objave).

 
VII.

Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba, ki je sestavni del razpi-
sne dokumentacije po tem javnem razpisu.

ZTŠK DOBRNA
Marija Švent, direktorica
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z zasedanja 
Občinskega sveta 
Občine Dobrna

Od izida zadnje številke glasila Občine Dobrna št. 76, ki je izšla 
v mesecu decembru 2017, so svetniki Občinskega sveta Občine 
Dobrna zasedali na eni redni seji, ki je bila 12. 12. 2017, in sicer na 
21. redni seji Občinskega sveta Občine Dobrna.
Na 21. redni seji so svetniki Občinskega sveta Občine Dobrna 
sprejeli  osnutek Odloka o programu opremljanja stavbnih ze-
mljišč v Občini Dobrna. Sprejete so bile tudi spremembe eko-
nomske cene programov  v Vrtcu Dobrna, ki veljajo od 1. 1. 2018 
dalje, in sicer potrjena je bila ekonomska cena za prvo starostno 
obdobje za 6-9 urni program v višini 442,45 EUR in potrjena eko-
nomska cena za 4-6 urni program prvega starostnega obdobja v 
višini 389,10 EUR. Svetniki so sprejeli tudi spremembe Pravilnika o 
plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, čla-
nov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov 
Občine Dobrna. Obravnavan in sprejet je bil 2. rebalans Prora-
čuna Občine Dobrna za leto 2017 in sprejet Odlok o 2. rebalansu 
Proračuna Občine Dobrna za leto 2017. Sprejet je bil tudi Letni 

Z zasedanja Občinskega sveta 
Občine Dobrna

program prodaje občinskega finančnega premoženja ter načrt 
ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Dobrna za leto 
2018 in načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Dobr-
na za leto 2018 ter sprejet Proračun Občine Dobrna za leto 2018. 
Na 21. redni seji so bili sprejeti tudi letni program kulture v Občini 
Dobrna za leto 2018, letni program športa v Občini Dobrna za 
leto 2018 in letni program turizma za izvedbo javnega razpisa za 
sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Dobrna 
za leto 2018, ki so podlaga za izvedbo javnih razpisov na področju 
ljubiteljske kulture, športnih programov in programov  turizma v 
Občini Dobrna za l. 2018. Obravnavana in potrjena je bila tudi 
Analiza položaja invalidov v Občini Dobrna z Akcijskim načrtom s 
konkretnimi nalogami 2017 - 2021 in obravnavano Poročilo o iz-
vajanju akcijskega načrta v Občini Dobrna za obdobje 2016 - 2017.

Po gradivu Občinskega sveta Občine Dobrna povzela: 

Mateja Smrečnik

Upravna enota 
Celje svetuje

Delovanje Upravno-informacijskega servisa Celje

Kaj je UIS?
Upravno-informacijski servis Celje (UIS), ki deluje od 31. 3. 2010 na 
naslovu www.uis.si, je spletna, interaktivna, javno dostopna sto-
ritev, preko katere organi državne uprave in lokalne samoupra-
ve celjskega območja odgovarjamo na splošna vprašanja strank 
iz naših upravnih področij. Če stranko zanima odgovor na neko 
vprašanje iz pristojnosti v servisu sodelujočih organov, ji zato ni 
treba hoditi v uradne prostore, vprašanje lahko postavi preko 
računalnika. Ob tem stranki tudi ni potrebno natančno vedeti v 
pristojnost katerega organa spada določeno vprašanje.
V spletnem servisu z odgovori na vprašanje strank sodeluje kar 
23 organov državne uprave in lokalne samouprave s celjskega 
območja.

Kako deluje?
Stranka svoje vprašanje postavi na spletni strani www.uis.si. Če 
želi biti obveščena o odgovoru po elektronski poti, ob postavitvi 

vprašanja v ustrezno polje navede svoj elektronski naslov. 
Strankino vprašanje prejme urednik UIS, ki se nahaja na UE Celje. 
Le-ta ga objavi na spletu in ga posreduje področnemu uredni-
ku organa, v katerega pristojnost spada postavljeno vprašanje. 
Področni urednik pripravi odgovor, glavni urednik pa ga objavi 
in mu dodeli status končano. V kolikor je stranka ob postavitvi 
vprašanja navedla svoj elektronski naslov, dobi odgovor tudi po 
elektronski pošti.
Vsi v UIS so javno dostopni. Prikazani so po statusu, naslovu vpra-
šanja, področju in organu, ki ureja vprašanje.
Vsa vprašanja in odgovori v UIS tvorijo neke vrste bazo vprašanj in 
odgovorov, ki jih je mogoče pregledovati oz. iskati na tri načine:
•	 	po	ključnih	besedah	preko	iskalne	vrstice
•	 	po	področjih
•	 	po	organih	in
•	 	po	statusih

                                                                                                                 Načelnik,

                                                                           Damjan Vrečko
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Obisk Božička z 
obdarovanjem otrok
V soboto, 16. decembra, smo za otroke od 2. do 9. leta pripravili 
tradicionalno praznično prireditev z obiskom Božička in obda-
rovanjem otrok. Otroci s starši, dedki in babicami ter prijatelji 
so napolnili dvorano in nestrpno pričakovali začetek prireditve. 
Najprej sta nastopili plesni skupini M-dance, nato pa sta obisko-
valce zabavala Klovn Jaka in Pika Nogavička. Pridružil se jima je 
še Božiček in vsi skupaj so zaplesali in zapeli ter nato obdarili 
vse otroke. Otroci so bili razigrani, polni pričakovanja ter so v 
programu aktivno sodelovali.
Prireditev je organizirala Občina Dobrna v sodelovanju z ZTŠK 
Dobrna. Obdarovanje otrok so poleg organizatorjev omogočili 
še naslednji donatorji: EGAL PB D. O. O., ETT LIGHTING, D .O. 
O., LEKARNA PRI TEATRU-DUŠAN HUS S. P., PEOR D. O. O., 
HOTEL – GOSTILNA TRIGLAV DOBRNA, PROFILPLAST D. O. 
O., SALON METKA-MARJETA KRAJNC S. P., PREVOZ OSEB 
IN BLAGA - ŠTIMULAK JOŽEF S. P., TOMGRAD – TOMAŽ 
HOHNJEC S. P., ZDRAVSTVENO SVETOVANJE - ANDREJ 

KRAVOS S. P., GOSTILNA IN PIZZERIA POD KOSTANJI - 
ANDREJ FARKAŠ S. P., ODVETNIŠKA DRUŽBA GREGORIN - 
ŠTIFTER in SLAŠČIČARNA JAGODA - ŠENAZI IBRAHIMI S. P.
Vsem se najlepše zahvaljujemo!

ZTŠK Dobrna,

Marija Švent

Silvestrovanje na prostem na novi lokaciji
Prostovoljno gasilsko društvo Dobrna je v sodelovanju z Obči-
no Dobrna in ZTŠK Dobrna po dvoletnem premoru ponovno 
organiziralo silvestrovanje na prostem, ki se je letos odvijalo na 
prireditvenem prostoru pod obnovljenim stopniščem v centru 
Dobrne. 
Za zabavo so poskrbeli člani ansambla U-NULO. Vse zbrane je 
malo pred polnočjo pozdravil župan, g. Martin Brecl, in jim zaže-
lel vse dobro v prihajajočem letu. Sledilo je odštevanje zadnjih 
sekund starega leta in slavnostni preskok v novo leto z izmenja-
vo voščil in lepih želja. 
Vreme nam je bilo zelo naklonjeno in zato se je prijetno druže-
nje ob plesu nadaljevalo do zgodnjih jutranjih ur.

ZTŠK Dobrna,

Marija Švent
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Deset let Godbe Dobrna
Pred desetimi leti se je skupina glasbenih zanesenjakov še zbi-
rala po domovih in gostilnah, da bi igrali za svojo dušo in prija-
telje. Mitja Marošek, ki  je v teh fantih in dekletih začutil glasbeni 
potencial, pa  je dal pobudo za ustanovitev godbe. Tako nekako 
bi lahko orisali nastanek Godbe Dobrna, ki je s koncertom v Kul-
turnem domu Dobrna v nedeljo,  28. januarja 2018, proslavila 
desetletnico svojega dela. Pred prepolno dvorano so nastopili 
skupaj z  mladinskim in otroškim zborom Osnovne šole Dobrna, 
ženskim pevskim zborom Korona, ansambloma Golte in Za žur, 
Euro kvintetom in kvintetom U-nulo.
Skozi nastop so se z besedami Mojce Zaponšek, ki je koncert 
povezovala, predstavili  javnosti. Spoznali smo njihovo delo, 
lepe trenutke in tudi težave, s katerimi se pri svojem delu  sre-
čujejo. Godba Dobrna, ki je danes del Kulturno umetniškega 
društva Dobrna, trenutno združuje 22 glasbenikov iz Dobrne 
in okolice. S svojimi nastopi razveseljujejo poslušalce širom Slo-
venije. Dobrčani smo lahko resnično ponosni, da imamo svojo 
godbo na pihala. Mnogi večji kraji je namreč nimajo. In med-
tem, ko mi lahko prisostvujemo dogodkom, kot je bil nedeljski 
koncert, mora večina Slovencev počakati na zvoke godbe do 
prvomajske budnice. 
Da pa je pred desetimi leti prišlo do ustanovitve Godbe Dobrna 
in da je godba vsa ta leta uspešno delovala, gre velika zasluga 
dvema možema, Vinku »Viniju« Flisu in Mitji Marošku. Obema je 

KUD Dobrna ob 10. obletnici ustanovitve Godbe Dobrna po-
delil priznanji za dolgoletno uspešno organizacijsko vodenje 
ter dolgoletno uspešno umetniško vodenje godbe. Vinko Flis 
je vsa leta delovanja vodja Godbe Dobrna, je tisti, ki skrbi za 
»red in disciplino« na vajah in daje godbi na nastopih ustrezno 
težo. S tem zadnjim mislim dobesedno. Da pa ima godba tudi 
ustrezno vsebino, gre zasluga Mitji Marošku, umetniškemu vodji 
godbe. 

Pripravil Aleš Štepihar, 

predsednik KUD Dobrna

Valentinov koncert 2018
Življenje je kratko, v njem malo je dni,
ko res bil si ljubljen, ko res ljubil si.
A vsaka ljubezen je vredna tega,
da njene sokove izpiješ do dna.

Četudi je kratka in v srcu boli,
četudi boleče prekinja noči,
četudi prehitro ugasne njen žar –
je bolje, kot da bi ne ljubil nikdar.

Lepe misli, ljubeči verzi in rahločutni ritmi so odzvanjali na že 
trinajstem tradicionalnem Valentinovem koncertu, ki smo ga 
pevke Ženskega pevskega zbora Korona KUD Dobrna pripravile 
v nedeljo, 18. februarja 2018. Ob polnoletnosti, saj zbor delu-
je že 18 let, v zadnjih dveh letih pa pod strokovnim vodstvom 
Jana Grobelnika, smo na koncertu, ki smo ga razdelile na dva 
dela, predstavile del svojega pevskega  ustvarjanja.

V prvem delu smo vsem navzočim ljubiteljem zborovskega pe-
tja predstavile  tekmovalni program, s katerim smo na regijskem 
tekmovanju v Celju decembra 2017 dosegle srebrno priznanje. 
Zapele smo hudomušno Simonitijevo Kurje gospe, umirjeno 
Makorjevo Dobro jutro mamica, čutečo in nežno Ola Gieilovo 
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Ubi Caritas ter razgibano  Dežniki avtorice Tadeje Vulc.
Zatem so se na odru predstavili pevci Moškega pevskega zbora 
KUD Dobrna, ki so pod vodstvom Marine Hrovat Božnik zapeli 
Zvečer Frana Levstika in Hrabroslava Volariča ter Zvezde Jožeta 
Kocbeka in Radovana Gobca. 

V drugi del so nas popeljale misli o ljubezni, že tako razvneta 
srca pa nam je z nastopom ogrela Tjaša Hrovat, mlada in uspe-
šna pevka iz Doba pri Domžalah, v družbi Uroša Steklase. V sklo-
pu ljubezenskih pesmi, ki jih pojemo tudi na porokah, smo za-
pele čustveno Čopijevo Ljubim, nato pa skupaj s Tjašo Hrovat 
in Urošem Steklaso Boš znal naprej me ljubiti. V romantičnem 
in čustvenem valu smo zapele še Čopijevo Poljubi me in Ditki-
no Ne bodi kot drugi. 
Tik pred koncem koncerta so se nam ponovno pridružili naši 
gostje, pevci MoPZ KUD Dobrna, in skupaj smo v duhu dobrega 
sodelovanja in prijateljstva ubrano in z veseljem zapeli Šifrerje-
vo Za prijatelje.

V romantičnem vzdušju, ki je prevzelo tudi vse navzoče v dvo-
rani in povzročilo, da se je raznežilo še tako trdno srce, smo 
izpeljale koncert, na katerem smo neizmerno uživale in smo 
nanj zelo ponosne. Ob tem pa se želimo zahvaliti zborovod-
ji, Janu Grobelniku, ki nas vzpodbuja, v nas verjame in z vso 
strokovnostjo in neustavljivo energijo postavlja pred nas vedno 
nove pevske izzive. In čeprav nas povezuje trdno prijateljstvo in 
predanost petju, je za izpeljavo koncerta potrebna dobra orga-
niziranost, za kar se zahvaljujemo predsednici zbora Jadranki 
Golčer ter vsaki posameznici, ki je z veseljem in odgovornostjo 
sprejela in odlično izpeljala dano nalogo. Zahvaljujemo se tudi 
vsem organizacijam in posameznikom, ki so nam kakorkoli po-
magali pri izpeljavi koncerta.

Za ŽPZ Korona KUD Dobrna:

Sonja Špegel
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Društvo ARNIKA Dobrna 
v letu 2017
V začetku lanskega leta se je 
sestal iniciativni odbor za usta-
novitev društva podeželskih 
žena in deklet. Zbralo se nas je 
petnajst. Dogovorile smo se, da 
bomo sklicale ustanovni zbor 
članov, ki se je zgodil 21. 2. 2017. 
Na tem zboru smo izoblikova-
le sklep o ustanovitvi novega 
društva podeželskih žena in 
deklet ter  določile zastopnika 
društva. Zapisale smo pravila 
društva, v katerih je zapisan na-
men ustanovitve, cilji in naloge 
društva. Na tem zboru smo iz-
brale tudi ime društva: Društvo 
podeželskih žena in deklet AR-
NIKA Dobrna  ali krajše Društvo 
ARNIKA Dobrna. Dogovorile 
smo se tudi, da bomo upora-
bljale krajšo obliko imena.
Namen našega društva je, da si 
prizadevamo za ustrezno me-
sto podeželskih žena in deklet 
v naši družbi, da ohranjamo 
kulturo podeželja, združujemo 
žene in dekleta v tem okolju, 
jih povezujemo in usklajujemo 
skupne in posamezne interese 
članic. Naši cilji pa so:
- ustvarjanje vzpodbudnega 

okolja za povezovanje, 
- ohranjanje ljudske kulture in 

umetnosti,
- povezovanje posameznic,
- krepitev prepoznavnosti do-

mačega okolja in njegovih 
znamenitosti.

27. marca 2017 smo imele prvi 
občni zbor društva, na katerem 
se je zbralo 20 članic. Na tem, 
volilnem, občnem zboru smo 
izvolile posamezne organe 
društva:
-  predsednik: Branka Gal
-  namestnik: Marta Javornik 
 (vodja sekcije Ljudske pev-

ke)
-  tajnik: Edica Jevšnik, Anita 

Javornik
-  blagajnik: Irena Kos, Jožica 

Špegel
-  nadzorni odbor: Danica Dr-

gajner, Ivanka Štravs, Marja-
na Dobovičnik

-  disciplinsko razsodišče: Eva 
Brecl, Irena Lokovšek, Ivanka 
Božnik

Izbrale smo tudi logotip in pe-
čat društva ter določile višino 
članarine, 6 EUR. V okviru naše-
ga društva  deluje tudi sekcija 
Ljudske pevke, ki jo vodi  Marta 
Javornik.

V aprilu so se  članice društva 
udeleževale delavnic, ki jih je, v 
sodelovanju z Ljudsko univerzo 
Celje, organiziralo Društvo vse-
življenjskega učenja Dobrna. 
V mesecu maju smo v sodelo-
vanju z Društvom Meta iz Vojni-
ka organizirale delavnico o pri-
pravi različnih peciv in prelivov.
V juniju je  gostilna Triglav or-
ganizirala 1. kuhanje pokrite 
rihte, ki smo se ga z veseljem 
udeležile. Vzdušje je bilo vese-
lo, saj se družilo večje število 
društev. Pri tem opravilu so se 
izkazali prav vsi sodelujoči. Ob 
zabavnem tekmovanju smo 
dosegle drugo mesto. 
V avgustu so se članice udele-
žile srečanja društev kmetic in 
podeželskih žena v Vitanju. Ob 
zelo veliki udeležbi ni manjkalo 
izmenjave mnenj in veselega 
druženja. V tem mesecu smo 
se pripravljale tudi na mlinar-
sko nedeljo, ki pa je, žal, zaradi 
slabega vremena odpadla.
Se je pa v mesecu septembru 
nekaj članic udeležilo 2. kuha-
nja pokrite  rihte v organizaciji 
Hotela, gostilne Triglav.

V novembru smo sodelovale 
na martinovanju in se povese-
lile na prednovoletnem sreča-
nju v gostilni Koren. Srečanje je 
minilo v veselem razpoloženju, 
tudi ob zvokih harmonike.
Mesec december je bil zelo 
pester. 2. decembra smo pri-
pravile pogostitev ob župano-
vem sprejemu, 3. decembra 

smo odšle na TV Celje, kjer 
smo v oddaji Pod lipo z gosti, 
županom , kvartetom Grče in 
predstavnikom CUDV Dobr-
na, predstavile Dobrno. Nato 
pa smo se posvetile praznični 
Dobrni. Izdelovale smo adven-
tne venčke, postavljale jaslice 
pri cerkvi, ki jim je ob pomoči 
posameznic največ svojega 
prostega časa namenila Frida 
Plevnik. Ob večerih smo opra-
vile tudi nekaj dežurstev ob 
jaslicah in ljudem ponudile ku-
hano vino in domače pecivo.

Glede nato, da smo se šele do-
bro sestavile, menim, da smo 
opravile kar nekaj dela in s tem 
pripomogle k ugledu in prepo-
znavnosti Dobrne.
Ob koncu leta je društvo štelo 
41 članic.

Tudi za leto 2018 smo sestavile 
kar pester program dela. Že 25. 
marca 2018, na cvetno nedeljo, 
vas vabimo v center Dobrne, 
ko bomo poskrbele, da ne bo 
manjkalo domačih dobrot in 
mogoče še česa. 
Sodelovale bomo tudi z dru-
gimi društvi v kraju in izven 
njega. Za Dobrno, ki sodi med 
manjše občine, je pomembno, 
da se ljudje, društva in organi-
zacije med seboj povezujemo, 
saj tako lahko vsi skupaj in vsak 
zase veliko pripomoremo k 
prepoznavnosti našega okolja.

Branka Gal,

predsednica društva ARNIKA Dobrna
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Ob tej priložnosti je pevce spre-
jel tudi župan mesta Bardejov 
na Slovaškem in izrazil željo, da 
bi kvartet tudi letos sodeloval 
v kulturnem programu tradi-
cionalnega sejma v Bardejovu, 
ki ga mesto vsako leto prireja v 
mesecu avgustu. Po sprejemu 
je župan GRČE povabil na slav-
nostno kosilo v družbi prijatelja 
kvarteta, šefa mestne policije 
Bardejov, ki je v letu 2016 obiskal 
tudi Dobrno.  

DOGODKI

Kvartet GRČE iz Dobrne je v decembru 2017 
zapel na Slovaškem in Poljskem

V decembru preteklega leta je 
kvartetu Grče kljub kadrovskim 
težavam uspelo     opraviti pev-
sko turnejo na Slovaško in Polj-
sko.
Vsako leto v decembru na 
severovzhodu Slovaške in ju-
govzhodu Poljske potekata 
mednarodna festivala pevskih 
zborov. Na Slovaškem je orga-
nizator Grškokatoliška cerkev, na 
Poljskem pa Kulturni center me-
sta Gorlice. Zbori in tudi male 
vokalne zasedbe iz Poljske, Slo-
vaške in Slovenije se na festival-
nih koncertih, ki jih obišče veliko 

V imenu kvarteta GRČE se za-
hvaljujem strokovnemu vodji 
Janezu Koleriču za ves trud in 
delo, seveda pa je njegova zaslu-
ga, da se lahko s pesmijo pred-
stavimo tudi v tujini.
Vsem ostalim, ki nam kakorkoli 
pomagate, se vam pevci kvarte-
ta lepo zahvaljujemo.

 Ivan Krivec      

število poslušalcev, predstavijo 
s cerkveno glasbo, predvsem 
pa pojejo adventne in božične 
skladbe, saj sta festivala orga-
nizirana nekaj dni pred boži-
čem. Kvartet GRČE je na obeh 
festivalih zastopal Slovenijo in 
se v družbi vrhunskih pevskih 
zborov iz Poljske in Slovaške 
odlično predstavil s pevskim 
programom slovenske cerkve-
ne glasbe. Decembra lani je bil 
za kvartet GRČE že drugi nastop 
na teh mednarodnih zboro-
vskih festivalih cerkvene glasbe 
na Slovaškem in Poljskem. 

Večletni pevski nastopi kvarteta 
GRČE iz Dobrne na zgodovin-
skem sejmu mesta Bardejov in 
nastopi na mednarodnih pev-
skih festivalih cerkvene glasbe 
na Slovaškem in Poljskem so 
zagotovo lepa promocija za kraj 
Dobrna in Slovenijo, saj so pevci 
tem oddaljenim krajem ponesli 
slovensko ljudsko, narodno-za-
bavno in cerkveno pesem, ki jo 
poslušalci na daljnem vzhodu 
Evrope z navdušenjem spreje-
majo. Prav gotovo pa je zasluga 
kvarteta tudi, da je že kar nekaj 
prijateljev iz Bardejova in oko-
lice obiskalo naš kraj in Terme 
Dobrna.
Kvartet GRČE je letos svoje pev-
sko poslanstvo pričel v preno-
vljeni zasedbi, vsa leta pa je odli-
ka vseh pevcev redno in pridno 
delo, zato se pričakujejo novi 
pevski uspehi doma in v tujini. 
Kvartet GRČE, iskrene čestitke!  

Umetniški vodja kvarteta,

Janez Kolerič
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Programi, ki jih Ljudska univerza 
Celje  izvaja na Dobrni
Študijski krožek – S pametnim telefonom po Dobrni 
24. januarja 2018 je LU Celje na Točki vseživljenjskega učenja na 
Dobrni začela izvajati  Študijski krožek (ŠK), ki nosi naslov S pa-
metnim telefonom po Dobrni. ŠK so skupinske oblike neformal-
nega učenja, v katerih se udeleženci na prijazen način naučijo 
določenih znanj in spretnosti. V našem primeru smo za vsebino 
vzeli praktično uporabo pametnega telefona, ker vemo, da ga 
začenjajo uporabljati tudi starejši ljudje, ki pa imajo z njegovo 
uporabo vsaj na začetku velike težave. Kako klicati, pošiljati spo-
ročila, fotografirati, katere aplikacije so uporabne za vsakdanje 
življenje, kako prenesti fotografije in videoposnetke na računal-

nik in jih urediti? To so vprašanja, s katerimi se v sedmih sklopih 
naših srečevanj soočamo in jih poskušamo usvojiti tako dobro, 
da bodo pametni telefoni postali veselje in praktično uporabni 
za vsak dan. Upamo, da nam bo uspelo! Utrinek z našega sreča-
nja lahko vidite na fotografiji.

Stanislav Žlof,

 Ljudska univerza Celje

Usposabljanje za življenjsko 
uspešnost – Izzivi podeželja 
Izbira življenjskega okolja je velikokrat po-
gojena predvsem z željami in potrebami 
posameznika v različnih življenjskih obdo-
bjih in s preteklimi življenjskimi situacijami. 
Življenje na ruralnih območjih predstavlja 
veliko prednosti in priložnosti za razvoj, le 
prepoznati jih moramo. 
Z vključitvijo v program Usposabljanje za 
življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja (UŽU-
-IP) so se z novimi priložnostmi in izzivi 
podeželja spoprijeli tudi prebivalci Dobr-
ne. 
Od novembra 2017 do februarja 2018 je 
Ljudska univerza Celje v okviru projekta 
Krepitev temeljnih in poklicnih kompetenc 
zaposlenih v Savinjski regiji 2016–2019, ki 
ga sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport in Evropski socialni sklad, 
v sodelovanju z Društvom podeželskih 
žena in deklet Arnika, Dobrna in Dru-
štvom vseživljenjskega učenja Dobrna 
uspešno izpeljala javno veljavni program 
UŽU-IP. Udeleženci so se med drugim se-
znanili z uporabo računalnika in sodobne 

tehnologije, ki prežema naš vsakdan. 
Uspešna komunikacija in korektni med-
človeški odnosi so izrednega pomena pri 
vsakdanji komunikaciji. Veliko udeležen-
cev programa je nosilec dopolnilne de-
javnosti na kmetiji, zato smo posebno po-
glavje namenili komunikaciji s strankami 
in komunikaciji v trženju, bodisi storitev 
ali izdelkov. Občina Dobrna ponuja veliko 
turističnih aktivnosti (terme, sprehajalne 
poti, bogata kulturna dediščina …), ki pri-
vabljajo precej turistov iz različnih držav, 
med njimi tudi nemško govoreče. Zato 
smo prepoznali potrebo vključenih v pro-
gram, da poglobijo in nadgrajujejo nem-
ški jezik. Na ta način bodo lažje opravljali 
svojo dopolnilno ali osnovno kmetijsko-
-turistično dejavnost. 
Udeleženci so se seznanili tudi s podje-
tniškim načinom razmišljanja. Skupaj smo 
prepoznavali možnosti za nadaljnji razvoj 
kmetijske in turistične dejavnosti okolja, v 
katerem živijo. Ugotavljali smo, kako svoje 
storitve ali izdelke uspešno tržiti in jih tudi 

ovrednotiti. Udeleženci so se seznanili z 
ekonomiko poslovanja in subvencijami, ki 
so namenjene kmetijskim dejavnostim. 

Zadovoljstvo udeležencev programa nam 
daje nov zagon za izvedbo še kakšnih 
programov na Dobrni. Želimo si širiti kul-
turo vseživljenjskega učenja v ruralnih ob-
močjih in okrepiti zaposlene s kompeten-
cami, ki jih potrebujejo tako v vsakdanjem 
življenju kot za uspešno opravljanje svoje 
dejavnosti, torej na delovnem mestu.                                                                                                                

Andrijana Božić,

Ljudska univerza Celje
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Aktivnosti DVU – društva vseživljenjskega 
učenja Dobrna v  letu 2017

Ljudska univerza Celje je v Dobrno »prišla« leta 2009 s tečaji 
računalništva v sklopu programa Računalniška pismenost za 
odrasle. Od takrat je v kraju vsako leto organizirala vsaj en pro-
gram, bodisi tako imenovani študijski krožek bodisi tečaj tujega 
jezika ali računalništva.
Da bi nadgradila to sodelovanje, je Ljudska univerza Celje 14. 
marca 2017 v Dobrni odprla Točko vseživljenjskega učenja Ljud-
ske univerze Celje. V okviru te točke je dala možnost delovanja 
Društvu vseživljenjskega učenja Dobrna. 
Društvo vseživljenjskega učenja Dobrna, ki ga sestavljamo do-
mačini in je del Točke vseživljenjskega učenja Ljudske univerze 
Celje na Dobrni, skrbi, da se v kraju na področju izobraževanja 
odraslih vedno nekaj dogaja. Trudimo se z organizacijo prak-
tičnih krajših delavnic, jezikovnih in drugih tečajev. Želimo, da 
bi na Dobrni vsako leto organizirali tudi kak študijski krožek. Na 
Točki imamo redne uradne ure, kjer smo na voljo za svetova-
nja, obiskovalci pa  imajo v okviru SSU, Središča za samostojno 

učenje Dobrna, možnost uporabe računalnika z dostopom na 
internet. 
V letu 2017  smo v Društvu vseživljenjskega učenja Dobrna, v 
okviru SSU, organizirali učenje in usposabljanje s pomočjo raču-
nalnikov. Izvedenih je bilo 390 ur dela. Uporabniki so bili stano-
valci Bivalne enote 6, doma Nine Pokorn Grmovje.
Prav tako smo v okviru DVU izvajali delavnice za uporabo pa-
metnega telefona, delo z youtubom, facebookom, internetom... 
V letu 2017 je bilo opravljenih 15 pedagoških ur delavnic, ki so 
jih obiskovali predvsem starejši občani Dobrne.

DVU je v letu 2017 organiziralo tudi delo dveh študijskih krožkov 
na Dobrni:
- Stara hišna imena pripovedujejo,
- Stare hiše imajo svojo dušo.

V okviru ŠK je bilo opravljenih 56 pedagoških ur dela.
Skrb DVU je, da Ljudska univerza Celje v Dobrni izvede tudi ka-
kšno od svojih izobraževalnih oblik, ki jih dobi na razpisih. Tako 
sta se lani v okviru programa UŽU IP izvajala tečaja angleškega 
jezika in računalništva.
Poskrbeli smo tudi, da je Dobrna prišla na zemljevid TVU, Tedna 
vseživljenjskega učenja. V okviru TVU 2017 smo namreč organi-
zirali lastno delavnico. Za Ljudko univerzo Celje, ki je bila lokalni 
koordinator TVU, pa smo dokumentirali akcije drugih društev v 
Dobrni.

Aleš Štepihar,                                    

 predsednik Društva vseživljenjskega učenja Dobrna

5. ocenjevanje salam
                                                          

                                                           
                                                          

 

Vse ljubitelje izdelovanja salam tudi  letos vabimo, da se oddajo 
salame v ocenitev. Poleg strokovnega dela je z ocenitvijo pove-
zano tudi druženje z ocenjevalci. Tako izdelovalci salam lahko s 
komisijo izmenjajo mnenja. 
Opaziti je, da se je v petih letih, kar Turistično društvo Dobrna, 
s strokovno komisijo pod vodstvom   Viktorja Štokojnika, izvaja  
ocenitev salam, kvaliteta tega suhomesnatega izdelka bistveno 
izboljšala. Mnogi so dobili v pisni  obliki nasvete in sugestije, 
kako pripraviti maso za salame, kako sušiti in shranjevati izdelek.  

Salame bomo zbirali v trgovini 
TUŠ  do PETKA, 6. aprila do 13. ure.

Ocenitev salam bo potekala v petek, 6. 4. 2018 od 15. ure 
dalje v Kulturnem domu  Dobrna – društveni prostori.

Po izkušnjah iz preteklih let bo imela komisija približno 4 ure 
dela z ocenitvami, torej bo možen razgovor s komisijo za sveto-
vanje oz. mnenje o posameznih izdelkih po 19. uri v društvenih 
prostorih kulturnega doma. 
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Poleg vsakoletne ocenitve salam, ki jih poimenujemo tudi slo-
venska salama in je narejena pretežno iz svinjine in govedine, 
bo letos komisija ocenila še: 
ŠPEHOVKE, salame, ki imajo nad 80 % slanine in salame iz divja-
čine in jagnjetine.

Informacije dobite pri Mariji Deu Vrečer 041 769 684

Pomladna nedelja v Dobrni
Razstava, degustacija in podelitev priznanj 

za leto 2018 bo na prireditvi
15. aprila ob 16. uri  v Kulturnem domu Dobrna 

Na POMALDNO NEDELJO že sedaj prisrčno vabljeni občani Ob-
čine Dobrna, saj je namenjena druženju in podelitvi priznanj.
•	 Prvič	bomo	podelili		listino	ČASTNI	ČLAN	DRUŠTVA	.
•	 Komisija	 za	 ocenjevanje	 okolice	 javnih	 stavb,	 kmetij,	 hiš	 in	

balkonov je tudi letos v občini izbrala 12 nagrajencev. 
•	 Vinogradniki	bodo	9.	aprila	organizirali		drugo	strokovno	oce-

njevanje vin iz Občine Dobrne in širše.
•	 Ocenjevanje	 salam	 	 bo	 letos	 potekalo	 že	 petič.	 Vsako	 leto	

dobi komisija na ocenitev do 30 kom  salam, ki jih  ob zaključ-
ku prireditve ponudimo vsem udeležencem v degustacijo.

Pripravili smo tudi kulturni del prireditve. S  programom zimze-
lenih melodij, spletom Ježkovih in Mlakarjevih pesmi bo skupi-
na- GEMAJ udeležence razveselila tudi  z izborom dalmatinskih 
pesmi.  Solist skupine GEMAJ je Boštjan Pušaver- zmagovalec 
tekmovanja  DRUŽINA POJE. Morda bo s seboj pripeljal tudi svo-
jo zmagovalno  družino?

Torej vabljeni na družabni dogodek 15. aprila v Kulturnem 
domu Dobrna.

Turistično društvo Dobrna

Marija Deu Vrečer, predsednica 

Utrinki iz prireditve 2017 
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Aktivnosti in dejavnosti PGD Dobrna
Spoštovane občanke in občani, zopet je pred nami čas izida 
nove številke občinskega glasila Dobrčan, to pa je tudi prilo-
žnost, da vas na kratko seznanimo z dogodki in opravljenim 
delom v Prostovoljnem gasilskem društvu Dobrna. V obdobju 
zadnjih treh mesecev oziroma od izida zadnje številke občin-
skega glasila Dobrčan, se je v našem društvu zvrstilo kar nekaj 
pomembnejših aktivnosti in dogodkov, s katerimi vas želimo 
seznaniti v tokratnem članku. 
Ob zaključku preteklega leta smo gasilci obiskali večino go-
spodinjstev v naši občini ter občanom ob predaji gasilskih 
koledarjev izrekli voščila z najboljšimi željami ob prihajajočem 
letu 2018. Za vaše prispevke, ki ste jih namenili gasilskemu 
društvu, se še enkrat iskreno zahvaljujemo, kajti zavedamo se, 
da brez vaše pomoči ne bi uspeli uresničiti vseh naših nalog 
in ciljev. Zahvaljujemo se tudi vsem, ki ste v preteklem letu 
namenili del dohodnine kot donacijo našemu društvu. V za-
dnjem obdobju je bilo veliko aktivnosti namenjeno pripravam 
na letne občne zbore mladine in članstva društva. Tudi kandi-
dacijski postopek in volitve, ki smo jih izvedli v mesecu januar-
ju, so zahtevale kar nekaj dodatnega dela in aktivnosti, ki jih je 
bilo potrebno izvesti. Gasilci smo izvajali že utečene mesečne 
aktivnosti, s katerimi zagotavljamo maksimalno pripravljenost 
v primeru potrebe po hitri, zanesljivi in učinkoviti intervenciji. 
Ker v društvu nenehno skrbimo za izobraževanje naših čla-
nov, tudi v tem času v okviru GZ Vojnik-Dobrna poteka tečaj 
za operativnega gasilca, ki ga obiskuje kar nekaj naših članov. 
Uspešno je zaključil izobraževanje za gasilskega časnika naš 
član Andrej ARNŠEK, za kar mu izrekamo vse čestitke.
Kot je to že običajno, vas tudi tokrat želim v kronološkem pre-
gledu nekoliko podrobneje seznaniti z aktivnostmi in naloga-
mi društva, ki so nas spremljale v zadnjem obdobju. 

V našem društvu smo v zadnjem obdobju izvajali nasle-
dnje aktivnosti:
 18. 11. 2017 – je v Termah Dobrna potekal posvet predsednic 
in namestnic komisije za članice pri gasilskih zvezah iz cele Slo-
venije. Posveta se je udeležilo nekaj več kot 160 članic iz raznih 
gasilskih društev. Za udeleženke posveta so bile organizirane 
razne operativne  delavnice in predavanja. Seveda pa so takšni 
posveti poleg izobraževanja, pridobivanja novih znanj in infor-
macij namenjeni tudi druženju, ki so ga udeleženke doživljale v 
družabnem večeru s plesom, zabavo in raznimi igrami. Posvet 
se je zaključil naslednji dan, ko so udeleženke polne lepih vtisov 
veselo zapuščale Terme Dobrna. Predsednica komisije za člani-
ce GZ Vojnik-Dobrna, ga. Danica JEZERNIK, je izrekla zahvalo in 
pohvale PGD Dobrna za vso pomoč pri izvedbi posveta. 

  
 29. 11. 2017 – je v prostorih gasilskega doma potekala seja 
komisije za zgodovino gasilstva pri svetu GZ Celjske regije. Sejo 
je vodil predsednik komisije, tov. Florjan JANČIČ. Komisija je raz-
pravljala o pomembnih vprašanjih povezanih z ohranjanjem 
gasilske dediščine v društvih, sprejela program dela za leto 2018 
ter si po zaključku seje ogledala še novo pomembno pridobi-
tev na Dobrni – paviljon gasilske dediščine, ki predstavlja še en 
kamenček v mozaiku ohranjanja lastnih korenin in bogate zgo-
dovine gasilstva na Slovenskem.

 7. 12. 2017 – je nekaj po 17. uri bila opravljena intervencija na 
naslovu Dobrna 28, kjer so se vnele saje v dimniku stanovanj-
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ske hiše. Ekipa gasilcev je izpraznila kurišče v peči ter s termo 
kamero spremljala in opazovala stanje dimnika do izgoretja saj, 
zatem pa še prezračila prostore. V požaru ni nastala materialna 
škoda. 

 12. 12. 2017 – je skupina ga-
silcev s pomočjo gasilske avto 
lestve, ki je v lasti PGD Velenje,  
odstranila nekaj suhih in po-
lomljenih vej z visokih dreves 
v parku TERM Dobrna. Veje so 
predstavljale veliko nevarnost 
v primeru padca na cestišče ali 
pločnik.

 21. 12. 2017 – je strelska 
sekcija PGD Dobrna v dvorani 
gasilskega doma organizirala 
tradicionalni novoletni turnir v 
streljanju z zračno puško. Tek-
movanje je potekalo posamič-
no in ekipno. Tekmovanja so se 
udeležile tudi ekipe iz drugih 
društev v občini. Vsem tekmo-

valcem, ki ste sodelovali na tekmovanju, gredo vse čestitke za 
dosežene rezultate. Že sedaj ste vabljeni tudi na letošnji novo-
letni turnir.

 27. 12. 2017 – je v hotelu Vita TERME Dobrna potekala za-
ključna seja UO PGD Dobrna v letu 2017. Na seji je predsednik 
društva, Štefan POHAJAČ, predstavil rezultate opravljenega dela 
v preteklem letu ter nanizal nekaj smernic za delo društva v letu 
2018. Beseda je tekla tudi o volitvah v društvu, saj se doseda-
njemu vodstvu, funkcionarjem in organom društva v letu 2018 
izteče petletni mandat. Ob zaključku pa so bile vsem prisotnim 
izrečene še novoletne čestitke.

 31. 12. 2017 – gasilci smo v sodelovanju z Občino Dobrna 
in ZTŠK Dobrna v centru Dobrne organizirali silvestrovanje na 
prostem z živo glasbo. 

Za dobro vzdušje na prireditvi je poskrbel kvintet U-NULO, ki je 
z narodno zabavno glasbo dodobra ogrel pete marsikaterega 
obiskovalca. Nekaj minut pred polnočjo je župan Občine Do-
brna, g. Martin BRECL, nagovoril udeležence prireditve, z njimi 
nazdravil in jim zaželel vse najboljše v letu 2018. Veseljačenje po 
prestopu v novo leto je trajalo še dolgo v noč. Silvestrovanje je 
bilo zelo dobro obiskano, tako da predlagamo, da se s to prire-
ditvijo nadaljuje tudi v prihodnje.
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 2. 1. 2018 – smo obiskali našega dolgoletnega in najstarejše-
ga člana društva, g. Martina PODLESNIKA. Srečanje in druženje 
z njim je bilo zelo prijetno, saj se rad spomni trenutkov, ko je še 
bil aktiven član društva. Dragi Martin, naj ti zdravje služi še na 
mnoga leta.

 13. 1. 2018 -  je sekcija namiznega tenisa PGD Dobrna za čla-
nice in člane društva  organizirala novoletni turnir za prehodni 
pokal v igranju namiznega tenisa. Udeležba je bila zelo dobra, 

saj je tekmovalo več kot 20 tekmovalcev. Nekateri tekmovalci 
in tekmovalke so pokazali veliko znanja in spretnosti pri igranju 
namiznega tenisa. Najboljšim trem igralkam in igralcem so bili 
podeljeni pokali, najboljši igralec pa je prejel še prehodni po-
kal. Vsem udeležencem turnirja izrekamo čestitke za dosežene 
uspehe in zahvalo za sodelovanje na tekmovanju. 

 19. 1. 2018 – je v dvorani gasilskega doma PGD Dobrna 
potekal letni zbor mladine. Iz poročila predsednice gasilske 
mladine o opravljenem delu v letu 2017 je bilo razvidno, da je 
bila gasilska mladina v preteklem letu zelo aktivna, kar se kaže 
predvsem v sodelovanjih na različnih tekmovanjih v okviru GZ 
Vojnik-Dobrna kot tudi širše. Doseženo je bilo veliko dobrih re-
zultatov, ki morajo biti in so vzpodbuda za nadaljnje delo ga-
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silske mladine v našem društvu; tako so tudi zapisali v planu 
dela za leto 2018. V razpravi, ki je bila namenjena gostom, so 
spregovorili predsednik društva, Štefan POHAJAČ, podžupan 
Občine Dobrna, Stanislav BOŽNIK, in predsednica mladine GZ 
Vojnik-Dobrna, Petra TRŽAN, ter izrekli čestitke in pohvale za 
opravljeno delo kot tudi podporo pri uresničevanju zastavljenih 
ciljev. Po končanem zboru je sledila pogostitev in druženje pol-
no zabave in raznih iger.  
  
 27. 1. 2018 – je bil sklican 143. redni letni, hkrati tudi volilni 
občni zbor članstva PGD Dobrna. Zbora se je udeležilo nekaj 
manj kot 100 članic in članov društva, 13 članov pa je svojo od-
sotnost opravičilo. Skupaj z vabljenimi gosti je bilo na zboru pri-
sotnih preko 120 udeležencev. Po kratkem kulturnem programu 
je predsednik društva pozdravil goste in vse ostale prisotne na 
zboru. Sledilo je nadaljevanje občnega zbora po predlaganem 
dnevnim redu. Podana so bila vsa poročila o delu in aktivnostih 
društva v preteklem letu. Delo društva je bilo hkrati predsta-
vljeno tudi s fotografijami v obliki projekcije. Vsa poročila o delu 

društva kot tudi finančno poročilo so bila v celoti sprejeta in 
potrjena. V nadaljevanju je bila dana razrešnica dosedanjemu 
vodstvu društva, ki mu je potekel mandat. V začetku meseca 
januarja so bile izvedene tajne volitve za funkcionarje ter or-
gane društva. Poročilo o rezultatih volitev je podal član volilne 
komisije, občni zbor pa ga je soglasno potrdil. Novoizvoljeni 
predsednik društva, Štefan POHAJAČ, in poveljnik Aleš HREN sta 
predstavila svoji ekipi, ki bosta v naslednjih petih letih opravljali 
odgovorne funkcije v društvu. Tudi ti predlogi so bili soglasno 
potrjeni. Vsem izvoljenim so bile ob izvolitvi izrečene čestitke, 
staremu vodstvu pa zahvala za dobro opravljeno delo. Nato je 
bila opravljena podelitev priznanj in odlikovanj. Ob zaključku 
zbora je bila dana še beseda gostom. Po uradnem delu občne-
ga zbora je sledila še pogostitev in prijetno druženje.

 10. 2. 2018 -  smo z enim pustim vozom sodelovali na tradi-
cionalnem, tokrat že 31., Pustnem karnevalu v Novi Cerkvi. Voz, 
s katerim smo sodelovali na karnevalu, je bil namenjen temi, ki 
govori o težavah v Piranskem zalivu. 
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 17. 2. 2018 – je bilo na Dobrni za mladino GZ Vojnik-Dobrna 
organizirano tekmovanje v kvizu. Ekipe iz našega društva so do-
segle zelo dobre rezultate, za kar jim iskreno čestitamo.

 17. 2. 2018 – se je skupina naših članic in članov udeležila 
občnega zbora pobratenega gasilskega društva v Suhorju.

 18. 2. 2018 – smo pričeli z deli pri montaži novega sistema 
za alarmiranje ter v celotnem gasilskem domu omogočili delo-
vanje brezžičnega omrežja WiFi.

 19. 2. 2018 – smo gasilci obiskali jubilanta Rudija PODPEČA-
NA, ki je dopolnil okroglih 60 let, ter mu zaželeli še veliko zdravja 
in vsega dobrega v nadaljnjem življenju.
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 4. 3. 2018 – je bil članom predstavljen nov, sodoben sistem 
alarmiranja in obveščanja namenjen hitrejšemu in bolj učinko-
vitemu obveščanju operativnih gasilcev v primeru, ko nastane 
potreba po intervenciji.

Toliko o aktivnostih in opravljenem delu prostovoljnega gasil-
skega društva Dobrna v zadnjem obdobju. Navedene aktivno-

sti pričajo o tem, da je bilo v društvu, kljub nekoliko mirnejše-
mu zimskemu obdobju, opravljenega veliko dela. Želimo si, da 
občani še naprej namenjajo veliko pozornosti predvsem pre-
ventivnemu ravnanju v smislu požarne varnosti, še zlasti v tem 
zimskem obdobju, ko je povečana potreba po ogrevanju naših 
bivalnih prostorov. Zavedati se moramo, da se v času kurilne 
sezone poveča tudi tveganje dimniških požarov. Vzroki za požar 
v dimniku največkrat nastanejo zaradi neustreznega kurjenja, 
zapiranja dovoda zraka, slabega goriva, nerednega vzdrževanja 
dimovodnih naprav ali pa so le-te neustrezno dimenzionirane. 

Pred nami je obdobje pomladanskih del, čiščenje travniških in 
drugih površin, kjer prihaja do požigov v naravi, zato ni odveč, 
da vas ob tej priliki ponovno opozorimo zlasti na ustrezno in 
premišljeno ravnanje pri teh delih, kajti kurjenje v naravi je tudi 
največkrat vzrok požarov, zato previdnost in opozorila naj ne 
bodo nikoli odveč.

Za zaključek pa ponovno obveščamo vse občane, da gasilci 
PGD Dobrna še naprej zbiramo staro odpadno železo, zato vas 
prosimo, da odpadno železo oddate v kontejner, ki se nahaja pri 
Stanislavu KRULCU, na naslovu Dobrna 32 b. Hvala vam!

Na pomoč!

     Tajnik PGD Dobrna,

Stanislav Pečnik 

Prispevek društva upokojencev Dobrna 
Spoštovane upokojenke in upokojenci, 
kar krepko smo že zakorakali v leto 2018, 
zato vam bom na kratko predstavil nekaj 
dogodkov, ki so se v tem obdobju doga-
jali v društvu.
Za člane DU smo ob zaključku leta orga-
nizirali silvestrovanje, ki je bilo zelo lepo 
organizirano v kavarni hotela Vita. Bilo je 
dobro vzdušje in prav prijetno druženje. 
Po bogati večerji smo po želji lahko tudi 
zaplesali ob zvokih tamkajšnjega dueta, 
vmes pa smo izpeljali tudi dve zanimivi 
igrici, tako da smo se pošteno nasmejali. 
Tudi Božiček nas je obiskal in nas obdaril 
z novoletno torto in penino, s katero smo 
nazdravili prihajajočemu letu. 
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podarili šopek rož, ter ji zaželeli veliko 
zdravja in sreče ob njenem častitljivem 
95. rojstnem dnevu. Nasmejana in mal-
ce utrujena nas je z veseljem povabila v 
hišo, kjer smo nazdravili in se okrepčali z 
dobrotami njene snahe Marije. Med prije-
tnim druženjem smo ji prisluhnili in se z 
njo skupaj veselili njenega pripovedova-
nja o spominih iz preteklosti. 

Še posebej pa se je razveselila pravnukinje 
Neže, ki je prijokala na svet ravno v času 
njenega praznovanja visokega življenjske-
ga jubileja. Res je lahko lepo  življenje, če 
ga napolnijo tako čudoviti dogodki. 

V februarju je bil sklican redni letni zbor 
članov DU Dobrna, ki smo ga pričeli z 
lepo pripravljenim kulturnim programom 
skupine otrok OŠ Dobrna pod vodstvom 
mentorice Urše ŽUŽEK. V uvodnem delu 
je nastopila še pevska skupina naših čla-

DOGODKI

Ob novoletnih voščilih smo vsem zažele-
li čim več zdravja in vsega tistega, kar si 
pač človek vedno najbolj želi. Kar prehi-
tro je minil čas in že se je bilo potrebno 
posloviti. Verjamem in sem prepričan, da 
ste udeleženci silvestrovanja odšli domov 
z dobrimi vtisi in lepimi spomini. 

Z velikim veseljem, polni dobre volje in 
razpoloženja smo obiskali našega člana, g. 
Antona MOGUJA ob njegovem okroglem 
jubileju. Prav na dan novega leta je dopol-
nil častitljivih 90 let svojega življenja. 
Razveselili smo ga s šopkom rož in čestit-

kami ter mu zaželeli še veliko let in trdne-
ga zdravja. Tone nas je vedrega in nasme-
janega obraza sprejel in povabil v svojo 
lepo urejeno lovsko sobo ter nam ves po-
nosen na svoje trofeje in slike malo opisal 
veliko lepih dogodkov, ki jih v njegovem z 
izkušnjami bogatem življenju ni bilo malo. 
Po prijetnem in zanimivem druženju smo 
se polni prijetnih občutkov poslovili od g. 
Toneta, kot ga kličemo, in gospe Ide ter 
jima še enkrat zaželeli vse najboljše v nju-
nem nadaljnjem življenju.

Obiskali smo tudi go. Marijo KREUH in ji 
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nov s harmonikarjem Stankom Cviklom. 
Vsem lepa hvala za tako lep uvod. Pregle-
dali smo delo društva  v preteklem letu 
in prišli do zaključka, da nam je v celoti 
uspelo realizirati vse zadane naloge. Zato 
se vam vsem, ki ste sodelovali in se vklju-
čevali v dogodke v letu 2017, lepo zahva-
ljujem in vas vabim tudi letos, da skupaj 
dosežemo po planu zadane cilje. Vse in-
formacije o programu dela za leto 2018 
lahko najdete na zloženki, ki ste prejeli na 
občnem zboru. Zloženka je še na razpo-
lago v društvenih prostorih KD Dobrna in 

jo lahko dobite vsak petek v času uradnih 
ur med 10. in 11. uro. Zloženko si lahko 
ogledate tudi na naši spletni strani www.
posrcumlad.si/dobrna/ in na oglasni deski 
DU Dobrna. Po uradnem delu smo se lah-
ko tudi zavrteli ob zvokih treh muzikantov 
Stanka, Janka in Petra. Skupina naših čla-
nov pod vodstvom Antona DREVA pa je 
uprizorila še kratek skeč. Vsem lepa hvala 
za popestritev večera.

Že ustaljeno druženje in družabne urice, 
rekreativna telovadba, plesne vaje pote-
kajo še naprej  ob sredah v KD Dobrna od 
16.–18. ali 19. ure. Veseli smo tudi na novo 
ustanovljene pevske skupine, ki jo s har-
moniko spremlja g. Stanko CVIKL. Skupina 
že pridno vadi od novembra in so nas na 
začetku zbora članov razveselili  z dvema 
lepo zapetima pesmima. Vabimo vas in 
veseli bomo vsakega, ki ima željo, da se 
nam pridruži pri teh zimskih aktivnostih.

Ugodnosti in popusti, ki jih za naše člane 
nudijo v Termah Dobrna:
- 10% popusta na vse programe nasta-

nitve po rednem letnem ceniku
- 10% popusta na naročilo tort (nad 100 

EUR)
- 50% popusta na redno ceno 3-urnega 

kopanja v bazenu hotela Vita
- 30% popusta na redno ceno termalnih 

kopeli v Zdraviliškem domu
- 10% popusta na celodnevni in 3 urni 

vstop v Deželo savn
- 10% popusta na redne cene storitev 

Medicinskega centra, ter 5% na redne 
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cene programov Medicinskega centra, 
razen specialističnih pregledov

- 20% na redne cene storitev Hiša na 
travniku

Popusti: Hotel Delfin v Izoli - kamor je or-
ganiziran tudi  avtobusni prevoz:
- 10% popust za vse člane DU s plačano 

članarino

Rogaška Slatina - Vila Ana
- 10% popust za vse člane DU s plačano 

članarino

Počasi se bo zima poslovila in pričele se 
bodo vaje ter tekmovanja v sekciji balinar-

jev in v kegljanju na vrvici (Rusko keglji-
šče) ter druge aktivnosti, ki se izvajajo na 
prostem. V zimskem času pa ne mirujejo 
člani strelske sekcije, ki pridno vadijo v 
prostorih gasilskega doma, udeležili pa so 
se tudi tekmovanja v streljanju z zračno 
puško, ki ga je organiziralo Prostovoljno 
gasilsko društvo Dobrna. V Osnovni šoli 
Dobrna poteka telovadba, ki se je udeleži 
kar lepo število naših članic, včasih pa tudi 
kakšen član. Tudi pohodništvo kljub zimi 
ne miruje. Vse, ki imate interes in si želi-
te sodelovati pri teh aktivnostih, vabimo, 
da se nam pridružite in s tem še dodatno 
okrepite te dejavnosti. 

Marec je mesec, ko nastopi pomlad in 
lepa praznovanja, zato vam cenjene člani-
ce in občanke želim vse dobro, predvsem 
pa zdravja ob vašem prazniku dnevu žena 
in materinskem dnevu. 

Vsem članicam in članom društva kot tudi 
vsem občanom Občine Dobrna želim 
tudi vesele in blagoslovljene velikonočne 
praznike.

Predsednik DU Dobrna,
Branko Dobovičnik

Fotografije:
Stanislav Pečnik
Edi Dobovičnik
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Le-ti so še posebej veseli, če jih obiščemo 
in jim namenimo kakšno urico druženja in 
klepeta. Pogovor velikokrat steče vse do 
spominov na otroške dni, kaj vse so poče-
li, doživeli in kako so sedaj srečni, da so še 
vedno doma, pa čeprav nekoliko bolni in 
nemočni. Srečni in zadovoljni se vračamo 
domov z lepimi občutki tudi mi prosto-
voljci, da smo opravili plemenito delo in 
nekomu polepšali dan. Zato iskrena hvala 
za vso pomoč prostovoljkam in prosto-
voljcem, vnašalcu podatkov S. PEČNIKU 
za njihovo plemenito delo, čas in trud, ki 
ga namenjajo našim starejšim občanom. 
Obenem iskrena hvala Občini Dobrna, 
OZRK Celje in CSD za pomoč in dobro so-
delovanje. 

Želimo si, da bo naša jesen življenja čim 
lepša, da bomo zdravi, zadovoljni in srečni 
preživljali čas, ki je še pred nami.    

Koordinatorka projekta Starejši za starejše:

Stanislava Krajnc,

foto: Stanislav Pečnik

DOGODKI

Nekaj utrinkov o delovanju projekta Starejši za starejše
V Društvu upokojencev Dobrna smo se v 
letu 2009 pridružili vseslovenskemu pro-
jektu »Starejši za višjo kakovost življenja 
doma«. Projekt deluje pod vodstvom Zve-
ze društev upokojencev Slovenije (ZDUS) 
ob podpori države. V projektu delujemo 
prostovoljci društva upokojencev, ki si pri-
zadevamo vsak na svojem območju čim 
bolje spoznati kakovost življenja starejših, 
hkrati smo pripravljeni pomagati vsem, ki 
so pomoči potrebni. Nekateri se trenutno 
znajdejo v stiski in tako vedo, na koga se 
lahko obrnejo.   

Predvsem pa imajo občutek, da živijo v 
socialno varnem okolju in da v težavah 
niso sami. V projekt so vključeni občani 
starejši nad 69 let. Program nam omogo-
ča stalen pretok informacij med javnimi 
službami Občino, CSD, RK in KARITAS-om 
in tako lahko uspešno delujemo in poma-
gamo občanom. Ob prvem obisku obča-
nom izpolnimo anketni list – vprašalnik in 
se dogovorimo za željen ponoven obisk. 
Vse podatke obiskov in pomoči hranimo 
v skrbno varovani računalniški bazi podat-
kov. Uporabimo jih lahko le v primeru po-
trebe po pomoči določeni osebi. 

Prostovoljci imamo občasna izobraževa-
nja in srečanja, na katerih izmenjujemo 
ugotovitve, potrebe in morebitne težave 
na terenu.

Predvsem ugotavljamo, da velikemu šte-
vilu občanov manjka predvsem druženje, 
še zlasti tistim, ki so večino dneva sami 
doma in ne morejo več med svoje vrstni-
ke, ali pa jih je bolezen položila v posteljo. 
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V zadnjih dneh dobrnskega 
(starega) poštnega urada pod 
streho občine je moj prijatelj 
Srečko pospešil svoje pošiljke 
v svet. Saj je bilo opazno, da je 
tudi nanj ta dogodek deloval 
v neki meri destimulativno, ko 
je poštar'ci govoril o svoji že 
dotrajani denarnici: »Jaz bi si 
že kupil novo, samo ne vem, 
ali bi bila tako dobra kot ta 
stara…?« V tem trenutku se je 
zaslišal  prešerni smeh našega 
gospoda Milana Strmška, ver-
jetno zaradi paralele – staro – 
novo, toda tudi verjetno s po-
mislekom – ali bo v novi  tudi 
toliko denarja ? Seveda, gre za 
pomen nečesa, kar je bilo še 
dokaj dobro… 

Po tem dogodku je Srečko do-
živel zanimivo videnje, ki mi ga 

je naslednji dan zaupal …, da 
bo Dobrna kot turistični kraj s 
to spremembo dobila dostoj-
no atrakcijo. »Ja … kakšno?« 
sem ga vprašal. »Turistično!« 
- je rekel, »da je ta mogoče 
-start za žičnico z dvema para-
lelnima ali vzporednima gon-
dolama na razdalji do bencin-
ske črpalke pri Korenu« … »No 
– daj, daj Srečko, to verjetno 
ni odločitev Občine Dobrna, 
je pa mogoče še nekaj vmes«, 
sem dodal. Seveda je to pred-
vsem odvisno od nekakšne 
reorganizacije Pošte Slovenije, 
ki bo na tako frekventnih  me-
stih, kot je bencinska črpalka 
Petrol, opravljala tudi poštar-
ske storitve. To ima lahko tudi 
neko vzporednico z elektron-
skim poslovanjem z manj 
dosedanje papirologije … in 

končno, kar ni videti danes – 
se bo pa pokazalo in zakaj bi 
si midva nasprotovala zaradi  
razvoja, ki gre vse bolj hitro 
naprej …, pa zamisli si sedaj 
ti dve gondoli, kako »plavata 
kar po luftu« … ena tja, druga 
sem in od zgoraj gledaš mo-
goče kakšen zastoj na cesti 
… Toda gondola »plava« brez 
zastoja in zakaj je treba to pri-
merjati s staro ali novo denar-
nico ali podobno? Mogoče bo 
vse skupaj bolj poceni, kot da 
bi sem ter tja »laufali« avti … 
že glede na bolj čisto ozračje.«

Srečko! Res me presenečaš s 
temi tvojimi ugotovitvami, kot 
da bo to, tako kot govoriš, re-
snica… »Čuj, jaz ti bom sedaj 
po resnici rekel, da sem to vse 
prejšnjo noč sanjal … sanje 

so pa lahko tudi uresničljive, 
če v tem primeru trije stopijo 
skupaj. »Kateri trije?« sem mu 
skočil v besedo. Zelo resno me 
je pogledal in potem rekel: »Iz 
vsake situacije je lahko več 
izhodov, najmanj pa eden, in  
to so – Občina Celje – Občina 
Dobrna in Terme Dobrna!   

Saj v tej splošni zmedi oziroma 
situaciji verjetno ne bi nikakor 
razmišljal drugače, ker na vse 
je treba čakati. Sanje so pa tudi 
uresničljive, kdor čaka, dočaka, 
pa tudi  če ne dočaka, je bolj-
še, da čaka in sanja kot jaz, ki 
tudi iz sanj vlečem vzporedni-
ce za »boljšo prihodnost«.

27. 10. 2017 / 

Josip Bačić Savski

znižanjem sistoličnega krvnega tlaka za 10 
mmHg in diastoličnega krvnega tlaka za 5 
mmHg za eno tretjino zmanjšamo tvega-
nje za bolezni srca in ožilja.

Zakaj povišan krvni tlak škoduje?
Dolgotrajno povišan krvni tlak vpliva na 
spremembe v žilni steni. Da bi žile vzdržale 
visok krvni tlak, se žilna stena zadebeli in 
zatrdi. Taka žila rada poči ali pa v njej na-
stane krvni strdek, ki žilo zamaši. Če se to 
zgodi v:
•	 srčnih	 (koronarnih)	 žilah,	 ki	 oskrbujejo	

srčno mišico, nastane srčna kap (miokar-

zdravo 
življenje

Povišan krvni tlak-tihi ubijalec
Kaj je krvni tlak?
Krvni tlak je sila – pritisk, s katero kri deluje 
na stene krvnih žil. Ustvarja ga srce, ki pov-
prečno utripne sedemdesetkrat na minuto. 
Srce deluje v dveh taktih. Najprej se razširi 
in napolni s krvjo, zatem se skrči, da poti-
sne kri v aorto. Ko se skrči, nastane v žilah 
potisni (sistolični ali “zgornji”) krvni tlak. Ko 
se srce razširi, da se znova napolni s krvjo, 
se tlak v žilah manjša. Tik pred ponovnim 
skrčenjem srca je tlak v žilah najmanjši – 
imenujemo ga diastolični (“spodnji”) krvni 
tlak. Vrednosti krvnega tlaka tako vedno 
navedemo z dvema številkama – zgornjo 

in spodnjo oz. sistoličnim in diastoličnim 
tlakom (npr. 120/80).

Kdaj je krvni tlak povišan?
Znano je, da nevarnost za bolezni srca in 
ožilja začne naraščati, ko krvni tlak preseže 
120/80. O povišanem krvnem tlaku (arte-
rijski hipertenziji) govorimo, če je sistolični 
krvni tlak 130 mmHg ali več in/ali diastolič-
ni krvni tlak 80 mmHg ali več. Do nedav-
nega je ta meja bila 140/90 mmHg ali več, 
vendar so od lanskega leta v veljavi nove 
smernice. Raziskave so pokazale, da je nad 
to mejo povišani tlak koristno zdraviti, saj z 
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dni infarkt),
•	 možganskih	žilah,	nastane	ena	od	oblik	

možganske kapi,
•	 žilah	udov,	 prizadeti	 del	 uda	 lahko	od-

mre, ker nima dovolj kisika in hranil (gan-
grena).

Zaradi zoženja in zapore ledvičnih arterij 
oslabi delovanje ledvic. Zaradi sprememb 
na žilah oči prizadeta oseba lahko oslepi. 
Osebe z visokim krvnim tlakom so tako 
izpostavljene večji nevarnosti bolezni srca 
in ožilja (zlasti srčne in možganske kapi) v 
primerjavi s tistimi, ki imajo normalen krvni 
tlak. 
 
Visok krvni tlak poleg bolezenskih spre-
memb v srčnih žilah okvarja tudi srčno mi-
šico. Srce se namreč prilagodi na dodatni 
napor, ki ga predstavlja črpanje krvi v za-
debeljene in trde žile. Da to dodatno delo 
zmore, se stene srca zadebelijo (hiperten-
zivna bolezen srca). Zaradi večletnega pre-
komernega dela se srce sčasoma raztegne 
in opeša, kar pomeni, da ne zmore več 
prečrpati zadostne količine krvi. Razvije se 
srčno popuščanje, prizadeti bolniki imajo 
vodo v pljučih in zaradi tega vse težje di-
hajo. Pozneje se voda nabira tudi v drugih 
delih telesa, kar se kaže z oteklinami nog in 
povečanjem trebuha.

Posledice nastopijo prej in izraziteje pri 
tistih, ki imajo poleg zvišanega krvnega 
tlaka še druge dejavnike tveganja za bole-
zni srca in ožilja (zvišana raven maščob in 
glukoze v krvi, kajenje, debelost, družinska 
obremenjenost – prezgodnje srčno-žilne 
bolezni pri bližnjih sorodnikih).

Zakaj povišan krvni tlak imenujemo 
tihi ubijalec?
Osebe z blagim zvišanjem krvnega tla-
ka imajo zelo malo težav ali pa jih sploh 
nimajo. Zato se lahko zgodi, da za visok 
krvni tlak sploh ne vedo in ga tudi ne 
zdravijo, dokler se ne pokažejo pozne po-
sledice (pešanje ledvic in srca, oslabel vid, 
možganska ali srčna kap ali celo nenadna 
smrt). Ker ima nezdravljena hipertenzija, 
ki pogosto poteka brez večjih težav, lahko 
tako usodne posledice, bolezen imenuje-
mo “tiha ubijalka”.

Bolniki z zmernim in hudim zvišanjem krv-
nega tlaka imajo glavobole, vrtoglavice, šu-
menje v ušesih in krvavitve iz nosu. Telesna 
zmogljivost se zmanjša, hitreje se utrudijo. 
Četudi zvečer ne uživajo tekočine, ponoči 
hodijo večkrat na vodo. Pozneje se razvi-
jejo še znaki odpovedovanja srca in led-
vic ter okvare oči in osrednjega živčnega 
sistema, do katerih pride, če bolnik doživi 
možgansko kap.
 
Osnova za preprečevanje in zdravljenje po-
višanega krvnega tlaka je zdrav življenjski 
slog, ki vključuje:
	•	 opustitev	 kajenja	 (kajenje	 zvišuje	 krvni	

tlak in hkrati pospešuje aterosklerozo, 
zvišuje tveganje za več vrst raka in pov-
zroča kronični bronhitis),

•	 zmanjšanje	prekomerne	 telesne	 teže	–	
že pri izgubi petih kilogramov se mer-
ljivo zniža krvni tlak. Zmanjšanje telesne 
teže ima še druge koristne učinke: iz-
boljša se sladkorna bolezen, znižajo se 
maščobe v krvi, zmanjša se nagnjenost 
k tvorbi strdkov v žilah, poveča se tele-
sna zmogljivost, manj trpijo obrabljeni 
sklepi,

•	 omejitev	uživanja	alkohola	 (če	že,	do	2	
dcl vina na dan),

•	 omejitev	uživanja	soli	na	manj	kakor	2.3	
g na dan (izogibajmo se suhomesnatim 
izdelkom in konzervirani hrani, hrane na 
mizi dodatno ne solimo),

•	 uživanje	 veliko	 sadja	 in	 zelenjave	 (vse-
bujejo minerale: kalij, magnezij in kalcij, 
ki zmanjšujejo krvni tlak),

•	 prehrana	naj	vsebuje	veliko	prehranskih	
vlaknin (neoluščena žita, sadje, zelenjava 
in stročnice),

•	 zelo	pomembna	je	redna	telesna	dejav-
nost (npr. živahna hoja 30 do 45 minut 
vsaj trikrat na teden).

Navodila za pravilno merjenje krvnega 
tlaka doma
Spremljanje krvnega tlaka doma je po-
memben del obravnavanja zvišanega krv-
nega tlaka, saj omogoča oceno krvnega 
tlaka v okolju, ki so ga bolniki vajeni.
Da so meritve krvnega tlaka doma pravilne 
in zdravniku pomagajo pri diagnostiki zvi-
šanega krvnega tlaka ali oceni njegovega 
zdravljenja, je potrebno upoštevati nekate-

ra navodila. Aparat mora biti preverjen, ne-
poškodovan in bolnik mora pravilno ravna-
ti z njim. Pred meritvijo se je treba umiriti, 
pol ure pred meritvijo ne pijemo kave ali 
alkoholnih pijač, ne kadimo, nekaj minut 
mirno sedimo, roka mora biti podprta in 
ne sme viseti ob telesu, mišice morajo biti 
sproščene. Zjutraj si krvni tlak izmerimo 30 
minut po tistem, ko smo vstali in če se da, 
vsak dan ob približno istem času. Krvni tlak 
merimo vedno na isti nadlakti. Manšeta 
mora biti ustrezno velika in pravilno pritrje-
na. Tu so napake najpogostejše, kajti če je 
obseg nadlahti, kamor namestimo manše-
to, večji od 32 cm, je nujno uporabiti širšo 
manšeto. Izmerjene rezultate sproti beleži-
mo.

Pomembno je vedeti:
Krvni tlak se nenehno spreminja. Zaradi 
vsakdanjih okoliščin lahko sistolični krvni 
tlak zaniha tudi za 50 do 70 mmHg, diasto-
lični pa do 20 mmHg. Krvni tlak se lahko 
zviša zaradi številnih dejavnikov, kot so npr. 
bolečina, psihične obremenitve, telesni 
napor (tudi hoja), govorjenje. Krvni tlak se 
zviša po kajenju, zaužitju kofeina (prava 
kava, kola napitki, poživljajoče pijače) in po 
obrokih. V takih okoliščinah je zvišan krvni 
tlak normalen fiziološki pojav in nima ško-
dljivih posledic. 

Kaj lahko stori zdravnik?
Zdravnik poseže po zdravilu vselej, kadar 
celo po več mesecih opazovanja in upošte-
vanja navodil za zdravo življenje krvni tlak 
ni normalen. Kadar je tveganje za razvoj 
bolezni srca in žilja veliko, pa se za zdravi-
lo odloči že prej. Po kliničnem pregledu in 
tehtnem premisleku se zdravnik odloči za 
zdravilo, ki je po njegovem mnenju najpri-
mernejše. Če se krvni tlak kljub zdravilu ne 
normalizira, bo zdravnik zdravilo zamenjal, 
morda pa bo predpisal dodatno drugo ali 
celo tretje zdravilo. Zdravilo, ki bo učinkovi-
to delovalo pri vas, bo morda povsem neu-
činkovito pri partnerju, znancu, sorodniku. 
Vsa predpisana zdravila moramo jemati re-
dno, kajti le tako bomo vzdrževali normal-
ne vrednosti krvnega tlaka.

Tea-Terezija Cvetko, dr.med.
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Terme Dobrna TERME DOBRNA

Pomlad prinaša v Terme Dobrna novo energijo in svežino. Z veseljem napovedujemo:
- ugodnosti v masažnem centru za občane Dobrne,
- ponudbo kopanje in kosilo že za 14,90 €,
- novo ponudbo tortic in sladic, napitkov in vafljev,
- otvoritev sončne terase in otroških igral pred hotelom Vita ter
- otvoritev sladolednega vrta.

25 % POPUST NA VSE STORITVE MASAŽNO-LEPOTNEGA CENTRA LA VITA SPA & BEAUTY

V masažno-lepotnem centru La Vita Spa & Beauty vas bomo popeljali v svet ugodja in razvajanja.
Edinstvena razvajanja, nege telesa in obraza, omamne dišave, prijetna svetloba in skrbne roke terapevtov bodo postali 
nepogrešljivi sopotniki vašega razvajanja in zadovoljstva.

NAŠ NAMIG
Za povrnitev svežine in mehkobe vaše kože, po dolgi in hladni zimi, izberite:

- PILING TELESA (20 min.), redna cena 26 €, CENA S 25 % POPUSTOM: 19,50 €
- NEGA ROK (40 min.), redna cena 40 €, CENA S 25 % POPUSTOM: 30 €
- NEGA OBRAZA »LA VITA« DELUXE (60 min.), redna cena 60 €, CENA S 25 % POPUSTOM: 45 €
- TRETMA ZA TELO »LA VITA« ORIENTAL (60 min.), redna cena 65 €, CENA S 25 % POPUSTOM: 48,75 €

REZERVIRAJTE SVOJ TERMIN RAZVAJANJA NA: 03 78 08 555, masažno-lepotni center La Vita Spa & Beauty

Ugodnost velja do 22. 06. 2018 na vse storitve v masažno-lepotnem centru La Vita Spa & Beauty, razen storitev frizerskega salona. Ugodnost 
velja le za občane Občine Dobrna, ob predložitvi osebnega dokumenta na recepciji masažno-lepotnega centra La Vita Spa & Beauty. Vljudno 
prosimo za pravočasno predhodno rezervacijo storitev, število terminov je omejeno. Ugodnost ne velja ob nakupu kozmetičnih in drugih 
izdelkov ter ostalih storitev in izdelkov iz ponudbe Term Dobrna. Ugodnost se ne sešteva z ostalimi ugodnostmi in popusti, izplačila v gotovini 
niso možna.

TERME DOBRNA  
 
Pomlad prinaša v Terme Dobrna novo energijo in svežino. Z veseljem napovedujemo: 

- ugodnosti v masažnem centru za občane Dobrne, 
- ponudbo kopanje in kosilo že za 14,90 €, 
- novo ponudbo tortic in sladic, napitkov in vafljev, 
- otvoritev sončne terase in otroških igral pred hotelom Vita ter 
- otvoritev sladolednega vrta. 
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NAŠ NAMIG 
Za povrnitev svežine in mehkobe vaše kože, po dolgi in hladni zimi, izberite: 
 
- PILING TELESA (20 min.), redna cena 26 €, CENA S 25 % POPUSTOM: 19,50 € 
- NEGA ROK (40 min.), redna cena 40 €, CENA S 25 % POPUSTOM: 30 € 
- NEGA OBRAZA »LA VITA« DELUXE (60 min.), redna cena 60 €, CENA S 25 % POPUSTOM: 45 € 
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REZERVIRAJTE SVOJ TERMIN RAZVAJANJA NA: 03 78 08 555, masažno-lepotni center La Vita Spa & Beauty 
 
Ugodnost velja do 22. 06. 2018 na vse storitve v masažno-lepotnem centru La Vita Spa & Beauty, razen storitev frizerskega salona. 
Ugodnost velja le za občane Občine Dobrna, ob predložitvi osebnega dokumenta na recepciji masažno-lepotnega centra La Vita Spa & 
Beauty. Vljudno prosimo za pravočasno predhodno rezervacijo storitev, število terminov je omejeno. Ugodnost ne velja ob nakupu 
kozmetičnih in drugih izdelkov ter ostalih storitev in izdelkov iz ponudbe Term Dobrna. Ugodnost se ne sešteva z ostalimi ugodnostmi in 
popusti, izplačila v gotovini niso možna. 

                             25 % POPUST na vse storitve 
masažno-lepotnega centra La Vita Spa & Beauty 
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POSKRBITE ZA NARAVNO ZAGORELOST - BODY TANING že za 10 €

Varen način pridobivanja zagorele polti s pomočjo sladkornega trsa bo poskrbel za brezhibno polt v ne-
kaj minutah. 

REZERVIRAJTE SVOJ TRETMA NA: 03 78 08 555, masažno-lepotni center La Vita Spa & Beauty

KOPANJE IN KOSILO, SAMO 14,90 €

Vodni užitki v notranjih in zunanjih bazenih ostanejo v spominu vsem, malčkom in odraslim. Po dnevu polnem vragolij 
in razvajanja v termalni vodi kaj hitro zakruli v želodčku. Prav zato smo pripravili paket:

KOPANJE + KOSILO ali VEČERJA, namesto 23,90 €, sedaj SAMO 14,90 € 

V ceno je vključeno:
•	 celodnevno	kopanje	v	bazenu	Hotela	Vita,	vse	dni	v	tednu,
•	 streženo	dnevno	kosilo	ali	večerja	v	Caffe	&	Restaurant	May	(glavna	jed	+	solata	+	sladica),
•	 vodna	aerobika	od	ponedeljka	do	sobote,
•	 živa	plesna	glasba	v	Caffe	&	Restaurant	May	vsak	petek	in	soboto	od	19.30	dalje,
•	 brezplačni	wi-fi,
•	 brezplačni	parkirni	prostor	v	neposredni	bližini	hotela

Ponudba velja do 22. 6. 2018. Popusti in ugodnosti se ne seštevajo.
INFORMACIJE: Recepcija bazena v Hotelu Vita: 03 78 08 150
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HITRO DO KVALITETNEGA 
SPECIALISTIČNEGA PREGLEDA

V Termah Dobrna vam omogočamo, da v zelo hitrem času 
opravite različne samoplačniške specialistične preglede, 
ob katerih pridobite mnenje zdravnika specialista in nadalj-
nja navodila za izboljšanje vašega zdravstvenega stanja. 

NAROČITE TORTE!

Sprejemamo naročila za torte ob različnih priložnostih kot so rojstni dnevi, poroke, slavja, sv. krst, obha-
jilo, birma… Izbirate lahko med sadnimi in čokoladnimi okusi ter kombinacijami obeh. Za tiste, ki uživate v dobrotah z 
manjšo vsebnostjo sladkorja, smo pripravili tudi LCHF tortice.

Naročila in informacije: Caffe & Restaurant May, 03 78 08 162, info@terme-dobrna.si 

Ambulante za samoplačnike:
- Nevrološka ambulanta
- Nevrokirurška ambulanta
- Ambulanta za zdravljenje neplodnosti
- Ginekološka ambulanta
- Urološka ambulanta
- Psihoterapevtska ambulanta
- Ortopedska ambulanta
- Ambulanta za zdravljenje urinske inkontinence

Rezervirajte svoj termin na telefonski številki 041 345 939 ali e-naslovu: ambulanta@terme-dobrna.si

- Ultrazvočna diagnostika 
- Ambulanta za klinično logopedijo
- Ambulanta za celostno obravnavo težav s hrbtenico
- Dermatovenerološka ambulanta
- Ambulanta za fizikalno in rehabilitacijsko medicino 

ter fibromialgijo
- Revmatološka ambulanta
- Ambulanta za obravnavo bolezenskih in poškodbe-

nih stanj ramena in komolca
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PRIHAJAJO POLETNA KULINARIČNA DOŽIVETJA

Naši slaščičarski in kuharski mojstri se že pridno pripravljajo na poletna kulinarična razvajanja.

Poleg otvoritve sončne terase in otroških igral se v kavarni in restavraciji May odpira SLADOLEDNI VRT, kjer boste 
lahko uživali v novih sadnih in kremnih okusih, med njimi tudi sladoledih brez laktoze in glutena ter LCHF sladoledih. 

Pomladna senzacija pa bodo prav zagotovo slastni HRUSTLJAVI VAFLJI, ki jih bomo obogatili z različnimi prelivi in 
dodatki, kot so oreščki in posipi.

Caffe & Resturant May (Hotel Vita, pritličje)
Odprto:
•	 ponedeljek,	torek,	sreda,	četrtek	in	nedelja:	07.00	–	22.00
•	 petek	in	sobota:	07.00	–	24.00

Informacije na telefonski številki 03 78 08 162.

INFORMACIJE O CELOTNI PONUDBI TERM DOBRNA in REZERVACIJE
t: 080 22 10, e: info@terme-dobrna.si; www.terme-dobrna.si
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šolski 
kotiček

Zimska šola v naravi, Kope
V tednu od 19. do 23. 2. je na Kopah potekala zimska šola v na-
ravi za učenke in učence 6. razreda naše šole. 
V ponedeljek zjutraj smo se, s polnim avtobusom smučarske 
opreme in dobre volje, odpeljali proti Lukovemu domu na Kopah. 
Delo smo začeli z malico in dopoldanskim preverjanjem znanja, 
uredili vso opremo, razdelili karte in testirali vlečnico. Ob pol enih 
smo že vsi nasmejani in lačni pojedli kosilo, se namestili po sobah 
in se nato ponovno odpravili na sneg. Popoldne je hitro minilo 
ob smučanju in po sladki malici smo imeli še pouk. 
Večeri so bili pestri. V ponedeljek so bile priprave za večerni na-
stop otrok, ki jim je sledila predstava in igre v skupnem prostoru. 
Tuširanju in pripravam na noč je precej kasneje sledilo še spanje. 
Jutra smo pričenjali z obilnim zajtrkom, smučanje na terenu pa 
z ogrevanjem v krogu. 
V podobnem ritmu so si sledili dnevi do petka.
V torek, pozno popoldne, smo imeli predavanje policista o var-
nosti na smučišču.
Zvečer smo tekmovali v “žabjih dogodivščinah,” se nasmejali ob 
družabnih igrah in zabavnih štafetah in navijali za nogometaše.
V sredo nas je na smučišču obiskal tudi gospod ravnatelj, Marko 
Šteger, in učencem zaželel uspešno smuko. Popoldne smo se 
malo učili, malo kepali, valjali po snegu, se nasmejali, izdelovali 
srčke iz papirnatih prtičkov…Večer smo preživeli na smučišču - 
nočno smučanje in učenje osnov bordanja. Nekateri so bili nav-
dušeni, drugi pa so se odločili, da je pot v dolino lažja na dveh 
opornih ploskvah.
Zadnji večer, v četrtek, je bila odlična zabava v Holcer pubu. 
Učenci so se naplesali skupaj z učenci iz drugih šol, ki so bile 
istočasno na Kopah.

Kot bi mignil, je prišel zadnji dan. Otroci so se pomerili v vožnji 
med količki, pri tem pa jih je vzpodbujalo kar lepo število star-
šev, ki so glasno navijali. Sledila je podelitev nagrad in priznanj, 
kosilo in avtobus nas je odpeljal nazaj v dolino.

Bila je prava zima, malce je snežilo, malce “meglilo,” lasje so se 
vsak dan pobelili, smučanje pa je teklo s polno paro. Vsi so osvo-
jili “krogce” in sedežnico, vadili zavoje, občasno pa se je kdo tudi 
približal snežni odeji na tleh. Bilo je veliko smeha. Kar naenkrat 
nismo imeli več tistih, ki še nikoli niso stali na smučkah, ampak 
samo smučarje, ene boljše, druge pa na poti tja. Na Kopah so 
bile prave zimske razmere, otroci pa so pridno smučali in na-
predovali. Dnevi so bili polni in aktivni. In kar nekako prehitro 
za mnoge je bil teden pri koncu, ostali so lepi spomini in smu-
čarsko znanje.

Nevenka Tratnik

Šolska športna tekmovanja -  košarka
Učenci OŠ Dobrna, letnik 2005 in mlajši, so se pomerili s sovr-
stniki na področnem predtekmovanju v košarki. Tekme so se 
odvijale na OŠ Ljubečna, v torek 23. 1. 2018. Učenci 6. in 7. ra-
zreda so igrali proti OŠ Frana Kranjca in OŠ Ljubečna. Naši fan-
tje so se odlično odrezali, saj so zmagali v obeh tekmah, z OŠ 
Frana Kranjca z rezultatom 30:24 ter z OŠ Ljubečna z rezultatom 
23:15. Na tekmovanju so krstili tudi nove šolske drese, ki so jih 
bili učenci zelo veseli.
Z zmagama so se uvrstili na področno finale. 
V četrtek, 25. 1. 2018, je na OŠ Frana Kranjca potekalo finale po-
dročnega predtekmovanja. 
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Fantje so odigrali dve dobri, napeti tekmi, ki pa se žal na koncu 
nista iztekli po naših željah. Zelo izenačena tekma z OŠ Vojnik 
se je prav televizijsko dramatično prevešala zdaj v eno zdaj 
v drugo stran. V zadnji minuti je za točko vodila OŠ Vojnik, 
naši so dali koš pol minute pred koncem in povedli s točko 
razlike. V hitri akciji in po napaki naše obrambe so ponovno 
zadeli nasprotniki. V zadnjih sekundah je naš igralec poskusil 
z metom od daleč, a ni uspel in OŠ Vojnik je zmagala s točko 
razlike, 17:16.

ŠOLSKI KOTIČEK

Tekmo za napredovanje, z OŠ Frana Kranjca, so fantje v prvih 
dveh tretjinah vodili, v zadnji pa so ob pomoči domače publike 
in nekaj športne sreče povedli domačini in tekma se je zaključila 
v njihovo korist, z rezultatom 32:27.
Naši fantje so dali vse od sebe, za borbenost in dobro igro si 
zaslužijo iskrene čestitke. V novem šolskem letu bo nova prilo-
žnost, do takrat pa čas za  trening. Tekmovanje je bila odlična 
športna izkušnja in motivacija za napredovanje in delo v priho-
dnosti.

Nevenka Tratnik

Juhu, počitnice!

Udeleženci zdravega življenjskega sloga smo se kljub slabemu 
vremenu in močni želji po oddihu med počitnicami ukvarjali z 
gibanjem. V telovadnico smo povabili košarkarja, bivšega repre-
zentanta Slovenije Mateja Krušiča, ki trenutno igra v KK Celje. 
Predstavil nam je življenje vrhunskega športnika ter z nami odi-
gral nekaj minut tekme.
Prav prijeten dan smo preživeli na snegu v Vizorah, v kraju, kjer 
se je smučarskih skokov učil naš bivši učenec in olimpijec Timi 

Zajc. Primerno debela snežna odeja nam je omogočila tako 
smučanje kot tek na smučeh, učili pa smo se tudi osnov skokov 
z alpskimi smučmi – seveda pod skrbnim nadzorom njihovih 
trenerjev.
Naslednje dni pa smo v Celju še drsali in plavali ter tako kakovo-
stno preživeli nekaj svojega prostega časa v gibanju, namesto 
pred sodobnimi elektronskimi napravami.
Življenje je lepo in gibanje je življenje.                     

Kristijan Benčina, mentor ZŽS na OŠ Dobrna 
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Obiskala nas je pisateljica Majda Koren

V torek, 6. februarja 2018, smo imeli na šoli kulturni dan. Tega 
dne  nas je obiskala slovenska pisateljica  Majda Koren. 
Na njen obisk smo se že prej pripravljali. 

Učenci smo obiskali šolsko knjižnico, kjer so najmlajši poslušali 
zgodbe o pošasti Mici, bolj vešči bralci pa smo sami brali od-
lomke iz njenih knjig. Reševali smo tudi kviz, kjer smo morali 
prebrskati kar nekaj knjig in prebrati odlomke, da smo ga uspe-
šno rešili.  Naši prvošolci so risali glavno junakinjo pošast Mici.  
Pisateljica je bila nad risbicami   zelo navdušena in jih je kar ne-
kaj objavila na spletu. 
  Naša gostja nam je predstavila  knjige, ki jih je napisala (Mala 
pošast Mici,  Julija je zaljubljena LOL,  Župcin dnevnik in druge). 
Povedala nam je  nekaj zelo smešnih in zanimivih dogodkov iz 
svojega  življenja. Ob zgodbah smo se prijetno nasmejali in uži-
vali. Pokazala nam je tudi svojo spletno stran, na kateri si med 
drugimi  lahko preberemo nekaj njenih  krajših  zgodbic.  Na 
koncu smo ji zastavili še nekaj vprašanj  ter se ji zahvalili za njen 
obisk. 

Anja Rebernik, 9. razred

Zimska doživetja 
prvošolcev
Letošnja zima nam je namenila zares obili-
co snega. V 1. razredu smo izkoristili veliko 
priložnosti in uživali v snežnem sprehodu, 
igrah na snegu in sankanju. Odšli smo tudi 
na smučarski športni dan na Kope. Tam so 
prav vsi učenci obuli smučarske čevlje in 
zapeli smuči. 
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Prireditev ob dnevu 
samostojnosti in enotnosti
V petek, 22. decembra 2017,  smo na šoli priredili proslavo ob 
dnevu samostojnosti in enotnosti, ki smo se je udeležili učenci 
in učitelji naše šole. 
Najprej so nam dekleta iz MPZ zapele slovensko himno, potem 
pa so nam učenci knjižničarskega krožka skozi gledališko igro 
predstavili  čas plebiscita, ko  se je naš narod odločili za samo-
stojno državo Slovenijo. Prireditev so obogatili še  učenci  z in-
strumentalnimi skladbami. Prireditev je bila tako malce drugač-
na in zato še bolj zanimiva. 

Lara Felicijan, 9. razred

Boljši smučarji so odšli na progo, začetniki 
pa so vadili zaustavljanje in vijuganje po 
poligonu. Za skoraj polovico razreda je 
bila to prva izkušnja s smučanjem, ki se je 
bodo še dolgo spominjali. 

Najlepše se želimo zahvaliti smučarski šoli 
Nitro Kope, ki nam je priskočila na pomoč 
pri izposoji opreme in organizaciji. 

Preživeli smo zares čudovit zimski dan!

Na pustni torek smo skupaj z g. Špeglom 
odšli na rajanje v center Dobrne. Tam smo 
z veseljem, plesom in rajanjem skušali od-
gnati zimo. Bili smo uspešni, saj se je son-
ce pokazalo že naslednji dan.

Nevenka Debelak

Glasbeni dan

Učenci 2. in 4. razreda smo v petek, 1. 12. 2017, doživeli zelo zani-
miv glasbeni dan. Obiskal nas je gospod Franci Krevh, profesor 
tolkal in član skupine Stop, ki nam je predstavil veliko različnih 
tolkal. 

Učenci so lahko poskusili igrati na  različna glasbila in se ob tem 
zelo zabavali. Gospodu Krevhu se še enkrat zahvaljujemo. 
Zasluge za čudovit dan pa ima tudi ati naših učencev, gospod 
Tomaž Lojen, prav tako glasbeni profesor tolkal na Glasbeni šoli 
Velenje. V imenu vseh učencev in učiteljic 2. in 4. razreda se mu 
iskreno in najlepše zahvaljujemo.

Silva, Albina in Darinka s svojimi učenci
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Sankanje
»Zima je prišla, 
sneg leti z neba…«
Končno so napočili dnevi s sne-
gom. Zato smo v petek, 9. 2. 2018, 
na razredni stopnji le lahko imeli 
zimski športni dan. Učenci 2. in 3. 
razreda smo se odpravili na bližnji 
hrib in se radostili v zimski idili. 
Poveselili smo se s sankanjem in z 
drugim veseljem na snegu.

Silva Pintar, 2. razred

Norčavi pust je segel tudi na našo šolo. 
Našemili smo se vsi otroci, tudi učiteljici. 
Svoje maske smo razkazovali na kratki pu-
stni povorki po vasi in se potem še pove-
selili na pustnem plesu v šoli. 

Pustni ples je bil zelo zanimiv, saj je učite-
ljica »Rožica« (ga. Urša) pripravila zanimive 
plese, ki smo se jih na hitro naučili in za-
plesali. 

Silva Pintar, 2. razred

Pustno rajanje

Matematika v 
1. starostnem obdobju

drobtinice iz vrtca

Otroci so naše bogastvo, gradniki prihodnosti, zato smo odrasli 
odgovorni, kaj in kako jim bomo v tem pomembnem predšol-
skem obdobju ponudili za optimalen razvoj. V ta namen smo v 
Vrtcu Dobrna vključeni v mednarodni projekt Lutka ima dušo 
– Doll has a soul. V letošnjem letu dajemo poudarek  matema-
tiki v povezavi z umetnostjo. V oddelkih tako matematiko še in-
tenzivneje vnašamo v vsakdanje delo kot v preteklem obdobju. 
Tako strokovni delavci otrokom omogočamo vsakodnevne ma-
tematične situacije, najrazličnejše oblike, dejavnosti  in primarne 
izkušnje. Didaktična igrača –Kačja kraljica
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pospravljanje igrač na stalna mesta. Vse našteto je potrebno 
samo po sebi in je zato otrokom blizu.

V igralnici je veliko urejenega matematičnega okolja, tako kot 
je tudi v vsakdanjem življenju. Vsakodnevno razvrščamo igrače 
po kotičkih, kocke, dojenčke, avtomobile, manjše žoge, namizne 
igre ... Spodbudno okolje dopolnjujemo s sporočili na stenah: 
plakati, grafični prikazi, geometrijskimi liki ... in drugimi zapisi. 
Otroci uživajo, ko prenašajo igrače iz enega konca na drugega, 
da jih dajejo v razne škatle, posode ter jih jemljejo ven.  S tem 
se seznanjajo z osnovnimi pojmi matematike, preizkušajo, iščejo 
rešitve. Iz posameznih delov sestavijo celoto.

Hodijo po označeni poti, vodijo prevozna sredstva po cesti, na-
tikajo kroge na tulec ... Tudi obogatitvena dejavnost se nave-
zuje na projekt - plesne urice ter pri izvajanju dnevne rutine 
na nekoliko drugačen način, npr. čajanka ob turški glasbi, lutka 
Aladin…
Skozi vse te dejavnosti so učinki projekta vidni tudi v prvem 
starostnem obdobju. Lutka kot motivacijsko orodje na otroke 
deluje pozitivno, jih spodbuja in obenem deluje pomirjajoče. 
Pri  spodbudnem učnem okolju iz situacij naravnega okolja, ki 
jih obdaja, podaljšuje tudi pozornost otrok pri načrtovanih de-

DROBTINICE IZ VRTCA

Tudi z otroki v prvem starostnem obdobju svoje aktivnosti po-
vezujemo z dejavnostmi umetnosti in matematike. V oddelkih 
od 1. do 3. leta izvajamo dejavnosti glede na interese in spo-
sobnosti otrok. Predvsem pa ima velik vpliv pri razvijanju mate-
matičnih kompetenc v prvem starostnem obdobju spodbudno 
učno okolje, v katerem se otrok nahaja, giblje, razgleduje in ma-
teriali, s katerimi rokuje, se igra, jih sestavlja, primerja, opazuje.

Že sam prihod v vrtec je povezan z različnimi rutinskimi do-
godki. Otroci se z matematiko srečujejo povsod v obliki napisov 
svojih imen in simbolov za oblačila, čevlje, ležalnike, 

v pogovoru o obuvanju levega in desnega copata, odlaganje 
obutve na določena mesta,

Spodbudno učno okolje

Prepoznavanje simbolov na ležalniku

Sezuvanje ter odlaganje copat na dogovorjeno mesto

Prepoznavanje, vstavljanje številk

Sestavljanje delov v celoto
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javnostih iz matematike v povezavi  z drugimi področji kuriku-
luma in doslednejšemu upoštevanju navodil, pravil pri dnevni 
rutini. 

Zato ugotavljamo, da  je za otroka matematika vse, kar nas ob-
daja, da jo imajo radi in v povezavi z njo razvijajo sposobnosti 
na vseh področjih. Veselimo se, kaj  bo projekt med letom še 
doprinesel  otrokom, strokovnim delavcem in širši okolici.

Zapisala: Darija Fekonja

DROBTINICE IZ VRTCA

Čajanka ob turški glasbi

Igra z lutko

utrinki iz 
CUDV

V pričakovanju veselega decembra

Šele dobro smo zakorakali v 
novo šolsko leto, a priprave 
na praznovanja v decembru 
so že tu. Niso tako redke pro-
dajalne, kjer že v oktobru po-

nujajo raznovrstne okraske za 
prihajajoči čas prazničnega 
decembra. Mnenj o časovni 
ustreznosti ponudbe blešče-
čega okrasja je toliko,   kolikor 

nas biva na tem planetu.
Tudi naš organizacijski tim je 
staknil glave že v oktobru, kaj-
ti možiček v rdeči obleki je v 
decembrskem času zelo zase-
den. Veliko otrok in še več že-
lja! Ampak mi se ne damo in 
nemudoma sklenemo z njim 
dogovor, da se srečamo v za-
dnjem tednu decembra. Do 
takrat pa je še dolgo, dolgo. 
Pred prihodom Božička pa si 
bomo december popestrili še 
z drugimi prireditvami. 
V prvem decembrskem tednu 
smo v Centru izdelali različ-
ne okraske, s katerimi so naši 
učenci in odrasli uporabniki 

okrasili bivalne enote in učilni-
ce. Ustvarjalnost in kreativnost 
ne pozna meja in vsak prostor 
je bil unikaten, prav tako okra-
šene smrečice. 
Tudi pred Centrom smo po-
stavili smrečico, ki nam jo je 
pripeljal gospod Jože, mož 
naše sodelavke Andreje. Hi-
šniki in naši fantje so se morali 
kar potruditi, da so jo postavili.   
Okrasili so jo s  tisoč lučkami. 
Nekoliko bolj slavnosten prižig 
lučk smo pripravili  na pred-
večer  Miklavževega prihoda. 
Pripravili smo kratek glasbeni 
program. Z živo glasbo sta nas 
razveselila naš učenec Žan in 
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vzgojiteljica Anja. Bilo je lepo, 
čeprav je bil mrzel  zimski ve-
čer in nas je kar zeblo v roke. 
Kar brez skrbi, ob tako oku-
snem čaju, ki so ga za nas pri-
pravile naše kuharice, je mraz 
čisto nepomemben.  Dobre 
volje smo se razšli z mislijo na 
naslednje jutro, ko nas bo obi-
skal Miklavž. 
Mislim, da smo vsi malo bolj 
nemirno spali, ker pričakova-
nje kar ne da miru. Miklavž je 
obiskal vse uporabnike v Do-
brni in dnevnem centru v Ce-
lju ter razdelil sladke dobrote. 
Na obrazih uporabnikov pa  
izrazi veselja in navdušenja, pa 
tudi takšni malo bolj zaskrblje-
ni in previdni. 
V drugem tednu je bilo spet 

živahno in pestro. Praznični 
ples z živo glasbo v glasbeni  
izvedbi Anje in Robija. Telova-
dnica je postala prava plesna 
dvorana z utripajočimi lučmi 
in živahne melodije so prepri-
čale še tiste  redke opazoval-
ce, da so se zavrteli. Še malo 
utrujeni od plesnih korakov 
smo se že naslednji dan pustili 
začarati in očarati čarovnijam 
čarodeja Andreja. 
Čas beži in smo že v tednu 
pred prazniki. Še zadnji po-
pravki smrečice v telovadnici 
in že je tukaj Božiček s svojimi 
pomočniki.  Iskriv, hudomu-
šen in prijazen mož je najprej 
obiskal uporabnike iz enote 
odraslih.  Ti so  mu pripravi-
li prijetno presenečenje, saj 

so pogumno pokazali svoje 
pevsko znanje. In presenetili  
ter navdušili so tudi nas zapo-
slene. Božiček je odprl svojo 
skrinjo z zlatniki in jih podelil 
z njimi. V drugem delu je Boži-
ček obdaril in razveselil s svo-
jim prihodom še mlajše upo-
rabnike in otroke zaposlenih. 
Pevskih zvezd je bilo toliko, da 
jih kar ne moremo prešteti in 
Božičkovi cekini so kar hitro 
kopneli. Darila so navdušila, 
ker so  bila res čudovita. Za za-
ključek še sladki mafini in čaj. 
Ni še konec, ne, ne. Naslednji 
dan so nas obiskali Božički na 
motorjih. To pa je nekaj za oči. 
Najbolj pogumni so sedli na 
motorje in preverili, kako de-
lujejo.

Pred odhodom na božično-
-novoletne počitnice so nam 
naše kuharice pripravile slav-
nostno večerjo. Zaposleni so z 
uporabniki pripravili pogrinjke 
in se  skupaj poveselili  v pra-
zničnem  vzdušju.
Ves mesec so uporabniki pekli 
pecivo in piškote, si pripravili 
čajanke in si popestrili popol-
dneve  s praznično glasbo. 
Nekateri so se odpravili na 
ogled prazničnih mest. 
Sodelovali smo tudi pri okra-
sitvi smrečic v centru Dobrne 
ter na božični stojnici. 
Vsi skupaj, tako uporabniki kot 
zaposleni, smo doživeli veliko 
lepih trenutkov, se družili in 
tako izražali medsebojno na-
klonjenost. In tako naj bo. 

Mojca Trontelj, 

skupinska habilitatorka

Kultura - meglena in sladka
Bil je en mrzel meglen dan. Ravno pravšnji za obisk prestolnice, 
sem pomislila. Saj veste, Ljubljana = megla.
Previdno smo zložili pripravljene umetnine v avto in se odpeljali 

kulturi naproti. Namen obiska prestolnice je bil postavitev raz-
stave del naših učencev v Knjižnici Jarše, kamor so nas prijazno 
povabili. 
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Sicer pa v knjižnici naše izdelke 
predstavljamo že vrsto let in z 
njimi odlično sodelujemo.
Pripeljali smo se med gromo-
zanske bloke in otovorjeni z na-
šimi dragocenostmi prišli pred 
knjižnico. Na prvi pogled ni bila 
videti nič posebnega. Stopni-
ce, ki vodijo v klet neskončno 
velikega bloka, napis Knjižnica 
Jarše, rumena ograja. Ampak 
ko je knjižničarka odprla vrata, 
sta megla in hlad izginila. Knji-
ge levo, knjige desno, knjige 
vsepovsod. Želja po postavitvi 

razstave je v hipu izginila. Učenci so si zaželeli pregledati kup 
knjig in knjižničarka jim je seveda z veseljem ustregla. Sama pa 
sem bila postavljena pred velik izziv: kako sedaj učence pripravi-
ti k sodelovanju pri postavitvi razstave. Rešitev: vsakdo pomaga 

deset minut, nato se lahko posveti knjigam in poteši svojo rado-
vednost. Zabijali smo žeblje, vozlali vrvice, primerjali postavitve, 
gledali na eno in gledali na drugo oko. Vse je bilo ravno, vse 
slike so se lepo videle, male plastike so bile primerno razporeje-
ne, prilepili smo še napise in konec! Navkljub pozornosti usmer-
jeni v knjige smo postavili odlično razstavo. Pripravili smo pravo 
malo likovno poslastico za vse obiskovalce knjižnice.
K vsaki pravi razstavi spada tudi pogostitev. Pripravila nam jo 
je prijazna knjižničarka. Nekaj sladkega in sok pa smo svečano 
otvorili našo prvo veliko razstavo v veliki Ljubljani. Vse smo ove-
kovečili s fotoaparatom, da bomo lahko čez leta uživali v lepih 
spominih.
Ob vrnitvi domov smo pa na pravo kulturo kar malo pozabili ter 
zavili na gromozanske krofe. No, v lokalu smo se prav kulturno 
obnašali. Res se ne bi spodobilo, da bi tistim, ki niso mogli z 
nami, prinesli kozarec prave ljubljanske megle, smo jim pa lahko 
prinesli nekaj slajšega - krofe. In zgodbe. 

Jerneja Borovnik,

razredničarka

Kulturni dan

V počastitev slovenskega kulturnega pra-
znika smo tudi letos pripravili kulturni dan. 
Tokrat smo k nam povabili člane Družin-
skega gledališča Kolenc. Uprizorili so gle-
dališko predstavo Turjaška Rozamunda. 
V svoji ponudbi so zapisali: »Turjaška Ro-
zamunda je bila prelepa, toda zelo ošabna 
deklica. Dala je navdih za eno najlepših pe-
smi.« Tako s pripovedovanjem zgodbe začne 
Majeva babica. Kaj je to navdih? Kaj je to pe-
sem? Kaj je to slikovitost? Kaj je to ljubezen? 
To so vprašanja, ki jih babici postavlja deček 
Maj, ki ga vse zanima. Pred nami se razvije 

napeta zgodba o življenju Ostrovrharja, Ro-
zamunde in lepe Lejle. Skupaj spremljamo 
vse boje Turkov in v celoti doživimo Prešer-
novo pesnitev«. 

S predstavo so nas navdušili. Igralci so 
vzpostavili čudovit stik s publiko in mi-
slim, da nikomur ni bilo dolgčas niti za 
sekundo. Videli smo, da se lahko da tudi 
Prešernovo pesnitev, ki je v osnovi precej 
zahtevna, na lahkoten način približati vsa-
kemu. S tem smo obeležili slovenski kul-
turni praznik. Nekateri bodo še prebirali 
Poezije, spet drugi bodo morda obiska-
li Vrbo ali si ogledali še kakšno kulturno 
ustanovo, tretji bodo razlagali staršem o 
kulturnem dnevu …
In sporočilo predstave: Bodi to, kar si, 
samo ne bodi »važič/ka«. Notranja lepota 
je pomembnejša od zunanje. 
Pa še res je. In kot je rekel že Mali princ: 
»Kdor hoče videti, mora gledati s srcem. 
Bistvo je očem nevidno«.  

mag. Maja Godec,

organizatorka prireditve
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Obisk študentov in predstavitev filma 
Moja zgodba
Odzvali smo se vabilu profesorice, dr. Erne Žgur, da študentom 
predstavimo film Moja zgodba.  
Direktorica Breda Božnik nam je odobrila obisk in vodja, Darja 
Drobne Gačnik, je organizirala vse potrebno, da smo se lahko 
odpravili proti Ljubljani na prav lep sončen zimski dan.
Tako smo se dvajsetega decembra odpravili z uporabniki Alja-
žem, Ino, Lukom in Nino. Obiskali smo študente 3. letnika spe-
cialne in rehabilitacijske pedagogike na Pedagoški fakulteti v 
Ljubljani. Že drugo leto zapored smo jim predstavljali film Moja 
zgodba. 
Razrednik in glasbeni pedagog Boris Holešek nas je varno pri-
peljal do Kardeljeve ploščadi 16 in nas v kavarni Pedagoške fa-
kultete razveselil, s kavo seveda. Pogovarjali smo se in priklicali 
spomine na nastajanje filma. Jaz vedno znova z zares velikim 
zanimanjem poslušam pripovedovanje, saj nisem sodelovala 
pri nastajanju filma, z veseljem pa  sodelujem pri predstavljanju 
naših uporabnikov in njihovih zgodb.
Profesorica nas je sprejela in nas skupaj s študenti odpeljala v 
predavalnico. Po uvodni predstavitvi smo študentom predvajali 
film. 
Po projekciji pa so Aljaž, Ina, Luka in Nina delili izkušnje in ob-
čutke iz svojega življenja nasploh in svoje doživljaje s snemanja 
filma. Odgovarjali so na vprašanja študentov.

Na koncu se nam je profesorica zahvalila za obisk v  imenu vseh 
študentov ter seveda tudi v svojem imenu. Po njenih besedah 
so naši uporabniki s svojo neposrednostjo pripravili zelo prije-
tno predstavitev svojega življenja. Čeprav se študentje srečujejo 
z različno ciljno populacijo oseb s posebnimi potrebami, je ne-
posredni stik vedno najbolj pristen ter dobrodošel.
Vsem nam je zaželela vse dobro in nas ponovno povabila na 
obisk in predstavitev filma tudi za prihodnje leto.

Helena Maček,

likovna pedagoginja

Prometna varnost v CUDV Dobrna
V Centru za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna se zavedamo, 
da je prometna varnost oseb z motnjo v duševnem in telesnem 
razvoju eden od ključnih dejavnikov, na katere moramo misli-
ti ob socialnem vključevanju naših uporabnikov. Vsakodnevne 
aktivnosti, kot so odhodi na delo, socialno udejstvovanje za na-
mene kvalitetnega preživljanja prostega časa ter aktivnosti, ki 
so v prid zdravemu življenjskemu slogu, pomenijo tudi aktivno 
udeležbo v prometu na dnevni ravni. V sodobnem svetu takšna 
udeležba povzroča nesreče z življenjsko nevarnimi izidi, zato 
smo v začetku leta 2017 na pobudo direktorice, ge. Brede Bo-
žnik, zasnovali projekt Prometna varnost v CUDV Dobrna. Izva-
janje projekta predstavlja preventivne ukrepe pri zagotavljanju 
varnosti  naših uporabnikov pa tudi zaposlenih.
Tako smo v začetku letošnjega šolskega leta zavihali rokave in 
resno pristopili k uresničevanju zastavljenih ciljev. V ta namen 
smo v mesecu septembru pripravili Dan prometne varnosti, ki 

je poleg izobraževanja za naše uporabnike uresničil tudi želje 
po zabavi. Uporabniki so tako spoznali interventna vozila z vso 
pripadajočo opremo, se dobro spoznali z delom policista, re-
ševalca, gasilca in se tudi preizkusili v vožnji avtomobila. Prav 
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našim uporabnikom. Zanje smo pripravili učne načrte, prilago-
jene glede na njihove sposobnosti, ki jih od začetka šolskega 
leta tudi redno izvajamo – nekaj v učilnici, nekaj praktično, na 
cesti. Pridružujemo se akcijam, ki spodbujajo varno udeležbo v 
prometu, nekateri pilimo osnovna pravila pešačenja, drugi nad-
grajujemo svoje znanje z osvajanjem najtežjih prometnih pred-
pisov. V sklopu projekta je nastal tudi prvi Načrt šolskih poti, 
namenjen tako samostojnim uporabnikom kot tudi zaposlenim 
- spremljevalcem, ki nesamostojne uporabnike redno spremlja-
jo v prometni udeležbi. Komaj čakamo toplejše dni, ko se bomo 
lahko redno udeleževali prometa na Dobrni ter tudi vas, obča-
ne, ki budno pazite na naše prometne spodrsljaje, povabili na 
partijo prometnega »Človek, ne jezi se«! Do takrat pa vas veselo 
pozdravljamo in se zahvaljujemo za vso skrb, ki jo namenjate 
naši varni prometni udeležbi.
CUDV Dobrna vam želi varno pot!

Katja Prevoršek, 

vodja projekta Prometna varnost

UTRINKI IZ CUDV

vsi pa smo se zelo nasmejali ob preizkušanju motoričnih spo-
sobnosti, ko smo si nadeli očala, ki simulirajo alkoholiziranost. 
Navkljub slabemu vremenu v preteklih dneh, je ta dan na nas 
posijalo sonce in nam omogočilo, da je prvi Dan prometne 
varnosti v CUDV Dobrna minil v veselem vzdušju. S soncem v 
roki pa so sodelovali tudi požrtvovalni gasilci PROSTOVOLJNE-
GA GASILSKEGA DRUŠTVA DOBRNA, strogi POLICISTI PP CELJE, 
ter VODJA REŠEVALNE POSTAJE ZD VELENJE, g. Ločičnik. Volan 
avtomobila nam je zaupljivo odstopil VODJA IZOBRAŽEVANJ V 
CENTRU VARNE VOŽNJE LJUBEČNA, g. Božnik.  Obiskal pa nas je 
tudi  LEGENDA AVTOMOBILIZMA, nekdanji dirkač in danes velik 
zagovornik varne vožnje, g. Brane Kizmič. Gospod Kizmič izvaja 
trening varne vožnje v Ljubljani že od leta 1994 in se predvsem 
posveča vzgoji mladih voznikov. Na tem mestu se vsem, ki so 
nam ta dan omogočili, iskreno zahvaljujemo!
Čeprav še tako pomemben dan, pa vseeno pomeni le delček 
celotnega projekta, ki mu v zavodu namenjamo čas. Naši za-
posleni so že v lanskem letu pristopili k izobraževanjem, ki smo 
jih namenili prav njim kot voznikom, staršem, spremljevalcem 
in učiteljem naših uporabnikov ter v splošnem stalnim udele-
žencem v prometu. V pomladnih dneh načrtujemo tudi pope-
stritev s preizkušanjem vozniških sposobnosti v centru varne 
vožnje za zaposlene.
Seveda, največ pozornosti pri izvajanju projekta pa namenjamo 

Pust 
Za  pusta si želim bit  kavboj imam  klobuk  
kavbojke  belo srajco z gumbi  suknjič   pi-
štola  puška  rjavi pas  tok   laser   rdeča 
ruta   z  belimi  pikami  na suknjiču ima 
kavboj  zvezdo  kavboj ima ob kavbojkah  
zavezano srajco belo  kavboj zna tudi ple-
sat  kavbojski ples  kavboj ima tudi s sabo 
konja  na  pasu ima  tudi kavboj  zvezdo  
in različne  znake  ima kavboj na pasu  
kavboj ima  na ramenih  in po telesu  tatu-
je   kavboj ima  na  klobuku   vrv   kavboj 
lahko  da  klobuk za hrbet zato ima kavboj 
narejeno vrv da lahko da klobuk za  hrbet   
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kavboji se tudi borijo  z  Indijanci  ko grejo 
v napad  s konji grejo kavboji in Indijanci  
ko imajo pištolo ta pravo  začnejo streljati 
na Indijance  ko se jim približajo   Indijanci 
pa imajo v rokah  sulico  in v drugi roki dr-
žijo Indijanci   ščit  Kurenti  imajo  obleče-
no   ovčjo  obleko masko imajo iz ovčjega 
krzna   na obleki imajo kurenti  obešene  
kravje  zvonce  v rokah  kurenti  držijo  je-

ževko   masko imajo  kurenti  iz ovčjega  
krzna  na rogovih  imajo kurenti  obešene  
razne  barve trakov  kurenti imajo  takšne  
barve  trakov  rumena  zelena  bela  modra  
rdeča  kurent ima  rdeče barve  jezik   ku-
rent ima  spodaj  rdeče   gamaše   kurent   
ima spodaj  pod gamašami ima kurent  
črne čevlje   v  roki  na ježevki drži  kurent  
robčke za srečo   kurent  dobi robčke od  
deklet  kurenti  odganjajo  zimo   kurenti  
prihajajo  iz  kraja  Ptuj  pomočniki  kuren-
tov   so  hudiči   imajo  vile  Kurenti morajo 
biti  hitri pri  odganjanju   zime in glasni  s  
kravjimi zvonci ki jih imajo kurenti obeše-
ne na obleki.

Alen,  uporabnik

Bil sem hulk

Za pusta sem bil na pustnem rajanju. Tam sem rajal in plesal v zeleni maski in zeleni vrečki. 
Kot hulk sem izgledal strašansko in zato sem tudi malo strašil. 

Matej, uporabnik

Strokovna ekskurzija – izlet v Avstrijo
Preden v naših delavnicah pod našimi rokami nastanejo izdelki, 
ki jih kasneje prodamo, je potrebno nabaviti ustrezne materia-
le in orodja. Tudi to delo mora nekdo opraviti.  Tokrat smo pri 
nabavi materialov v Avstriji pomagali Vida, Gabi, Suzana, Janez 
in Matjaž. 16. januarja smo se zjutraj iz delavnic odpeljali proti 
Avstriji, da bi v trgovini IKEA kupili materiale, ki jih tukaj nismo 
dobili ali pa so bili predragi.
To so naši vtisi s te poti:
Gabi: »Všeč mi je bilo, da smo šli skupaj v nabavo za delavnice. 
V Ikei imajo veliko stvari. Mi smo kupovali senčnike za luči, ki jih 
delamo v delavnici. Najbolj mi je bila všeč vožnja v Avstrijo.«
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Vida: »Vse mi je bilo všeč. Kako smo kupovali. Silvo je računal, 
Ditka je pa plačala. Jedla sem krompirček. To imam najraje. V 
Avstriji sem pila vodo, ko smo šli nazaj pa čaj, drugi pa kavo. Čaj 
je zdrav, kava pa ne tako.«
Suzana: »Fajn je bilo, super. Všeč mi je bilo, ker sem dobila svoj 
katalog za domov. Kupili smo vse, kar smo potrebovali. Peljali 
smo voziček. Super je bilo, ker sem se peljala s kombijem. Tam 
smo jedli dobre hrenovke za malico.«
Janez: »Bilo mi je všeč, užival sem. V trgovini sem srečal svojo 
teto Eriko. Bila je presenečena in vesela, ker smo se videli. V Ikei 
sem bil prvič. Bilo mi je všeč. Tam smo tudi jedli. Na kavo smo šli 
v Slovenskih Konjicah, kjer je doma moj brat Vili.«

Vida, Gabi, Suzana, Janez, Matjaž, Ditka in Silvo

Šola smučanja na Rogli v vseh 
mogočih vremenskih pogojih

Letošnja šola smučanja je po-
stregla s spoznavanjem smu-
čanja v vseh mogočih pogo-
jih. 
Tako so uporabniki začeli prvi 
dan v odličnih pogojih. Son-
ce je sijalo, nebo je bilo brez 
oblačka in vidljivost  tako 

dobra, da si lahko videl celo 
Slovenijo. Dobri pogoji so 
omogočali zelo hitro napre-
dovanje, zato so uporabniki 
kmalu usvojili osnove smuča-
nja in lahko smo se sproščeno  
vozili po najlažji progi. Kot da 
bi vedeli, kaj nas še čaka v tem 

tednu, smo izkoristili prva dva 
dneva in naredili maksimum. 

Že naslednji dan nas je na 
vrhu Rogle pričakala tako go-
sta megla, da smo komaj vide-
li prste pred sabo. Tudi tega se 
nismo ustrašili in smo se prila-

godili takšnim razmeram. Na-
slednji dan je bila na vrsti izku-
šnja  orkanskega vetra, a smo 
tudi to  preživeli z nasmehom 
na obrazu na smučišču. 

Ko smo mislili, da smo že vse 
doživeli, nas je zadnji dan pri-
čakalo še močno sneženje in 
dvajset centimetrov novoza-
padlega snega. Tudi ta dan 
smo vztrajali na smučišču, z 
večkratnimi prekinitvami na 
toplem, in šolo smučanja pri-
peljali uspešno, brez poškodb 
in z nasmehom na obrazu, do 
konca. Sledila je še evalvacija 
dela ob sproščenem vzdušju 
in pizzi, ki je bila nagrada za 
uspešen trud v nemogočih 
razmerah. V šoli smučanja 
smo sodelovali štirje uporab-
niki in trije spremljevalci.

Andrej Pompe,

športni pedagog
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Ne pozabimo reči HVALA

zahvala/vabila

Obstajajo tri čarobne besede: prosim, oprosti, hvala in življe-
nje bi bilo lepše. Tako je papež Frančišek nagovoril vernike na 
Trgu svetega Petra.

Danes želimo izraziti hvaležnost dosedanji vodji Župnijske 
Karitas Dobrna, gospe Herti Rošer. ŽK Dobrna je vodila od 
leto 2008, kot aktivna članica pa je prisotna vse od ustanovi-
tve leta 1990. HVALA vam gospa Herta za vse, kar ste storili za 
krajane Dobrna v vseh teh letih. Veliko prostih ur ste posvetili 
za to delo, vse iz ljubezni za služenje sočloveku. Veličina člo-
veka se pokaže, ko se naučimo stopiti ven iz sebe in pristopiti 
do ljudi, ki potrebujejo kakršno koli pomoč. Vse to in še veliko 

 

 ŽUPNIJSKA KARITAS DOBRNA

več ste pokazali z  vašim neutrudnim delom. 

Vodenje ŽK Dobrna predajate mlajši generaciji, v kateri ste 
začutili, da bo Karitas na Dobrni še vedno vestno in iz srca iz-
polnjeval svoje poslanstvo. Želimo si, da nam boste s svojimi 
dolgoletnimi izkušnjami in sodelovanjem še naprej pomagali 
pri uresničevanju dobrodelne note. Vam pa želimo čim več 
pozitivne energije ter zdravo jesen življenja. 

Hvala vsem občanom, ki nas podpirate! Naj se naša vez še 
naprej nadaljuje trdno, odprto in sočutno!

Odbor ŽK Dobrna, 

vodja Milena Švent

Javni zavod za turizem, šport in kulturo Dobrna
v sodelovanju z Občino Dobrna 

in kmetijo Marovšek

VABI NA 

KRESOVANJE Z ANSAMBLOM VALOVI,
  

ki bo v ponedeljek,                                                   

30. aprila 2018, ob 20. uri;

na piknik prostoru kmetije Marovšek 

(Brdce nad Dobrno 2 a).

Prijazno vabljeni!  
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vabila

ENDURO
KROKAR
DOBRNA
nedelja, 6. maj 2018

#endurokrokarkrokar.dobrna.si kolesarsko.drustvo.krokar kd.krokar
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KOLEDAR POHODOV IN IZLETOV  PLANINSKEGA DRUŠTVA DOBRNA
Spletna stran: www.pd-dobrna.si, Elektronska pošta: pd.dobrna@gmail.com

SMER POHODA DATUM KONTAKT  ORGANIZATORJA Telefon

STEKLASOVA POT 8. 4. 2018 IRENA ŽAGAVEC 051 367 661

KOPER - MILJSKO HRIBOVJE 22. 4. 2018 JANEZ ŠKOFLEK 041 515 578

SEVERNI VELEBIT - PREMUŽIČEVA STAZA 12. in 13. 5. 2018 IRENA ŽAGAVEC, PAVLI ŽUŽEK 051 367 661

SOCKA - PAŠKI KOZJAK, srečanje planincev SMDO 26. 5. 2018

NOČNI POHOD NA PAŠKI KOZJAK 8. 6. 2018 IRENA ŽAGAVEC 051 367 661

RATITOVEC 24. 6. 2018 JANEZ ŠKOFLEK 041 515 578

oglasi
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KDAJ? KAJ?

23.
MAREC

17.00

IZDELOVANJE CVETNONEDELJSKIH BUTAR
(PRODAJA 24. 3. 2018 DOPOLDAN V CENTRU DOBRNE)
TD DOBRNA
Marija Deu Vrečer, 041 769 684, deu.marija@gmail.com

24.
MAREC

9.00
ČISTILNA AKCIJA PO ZASELKIH
ZASELKI OBČINE 
ZTŠK Dobrna, Marija Švent, 041 851 523, www.dobrna.si

25.
MAREC

PRI 
2. SVETI 

MAŠI

BLAGOSLOV CVETNONEDELJSKIH BUTAR
CERKEV MARIJINEGA VNEBOVZETJA DOBRNA
TD Dobrna, Darko Voršnik, 031 384 635
darko.vorsnik@gmail.com

31.
MAREC

12.00

POSLIKAVA VELIKONOČNIH PIRHOV - 
KREATIVNA DELAVNICA
AVLA HOTELA VITA
Terme Dobrna - animacija, 03 78 08 110, www.terme-dobrna.si

VSAKO 
SOBOTO, 

od aprila 
2018

16.00-
19.00

ZELIŠČARNA V DOBRNI
(V PRImERU SLABEGA VREmENA ODPADE)
LESENA HIŠKA POD STOPNIŠČEM V CENTRU DOBRNE
Kata Laštro, 041 263 738, fb zeliščna abeceda

06.
APRIL

15.00
OCENJEVANJE SALAm DOBRNE 
KULTURNI DOM DOBRNA
Marija Deu Vrečer, 041 769 684, deu.marija@gmail.com

KOLEDAR PRIREDITEV MAREC - MAJ 2018
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09.
APRIL

15.00

OCENJEVANJE VIN DOBRNE
KULTURNI DOM DOBRNA
TD Dobrna, Roman Ramšak, 041 347 065,
r.ramsak55@gmail.com

14.
APRIL

11.00

FESTIVAL ZDRAVJA, GIBANJA IN PREHRANE
DOBRNA
Svet 24 in Radio Aktual, Domen Rant, 041 637 585,
novice.svet24.si

15.
APRIL

16.00
POmLADNA NEDELJA V DOBRNI
KULTURNI DOM DOBRNA
Marija Deu Vrečer, 041 769 684, deu.marija@gmail.com

25.
APRIL

15.00
POSTAVITEV mLAJA
DOBRNA
PGD Dobrna, Aleš Hren, 041 763 358, http://pgd-dobrna.si/

27.APRIL
DO

02.MAJ

Razpored 
dogodkov 

bo objavljen 
na spletni 

strani.

OTVORITEV PIVNICE - VEČDNEVNI DOGODEK S 
KONCERTOm, PREDSTAVITVIJO NOVE PONUDBE 
SLADIC IN SLADOLEDOV
PIVNICA V ZDRAVILIŠKEM DOMU
Terme Dobrna - animacija, 03 78 08 110, 
www.terme-dobrna.si

KOLEDAR PRIREDITEV MAREC - MAJ 2018
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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

KDAJ? KAJ?

30.
APRIL

19.00
KRESOVANJE Z ANSAmBLOm VALOVI
PIKNIK PROSTOR NA KMETIJI MAROVŠEK
ZTŠK Dobrna, Marija Švent, 041 851 523, www.dobrna.si

01.
MAJ

od 5.ure 
dalje

PRVOmAJSKA BUDNICA PO ZASELKIH 
(OB 8.URI PRED HOTELOm VITA)
PO ZASELKIH DOBRNE
GODBA Dobrna, Mitja Marošek, 040 750 885,
marosek.mitja@gmail.com

06.
MAJ

8.00
CVETLIČNI SEJEm S SPREmLJAJOČIm PROGRAmOm
CENTER DOBRNE
Marija Deu Vrečer, 041 769 684, deu.marija@gmail.com

06.
MAJ

ENDURO KROKAR DOBRNA
DOBRNA
Kolesarsko društvo Krokar, kd.krokar@gmail.com

15.
MAJ

15.00

2. POSVET IZ PRVE ROKE ZA UPORABNIKE 
IN UPORABNICE Z mEDNARODNO UDELEŽBO
TERME DOBRNA
CUDV Dobrna, 03 780 10 00, www.centerdobrna.si

KOLEDAR PRIREDITEV MAREC - MAJ 2018
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Utrinki s prireditev Turističnega 
društva Dobrna
Foto: Bojan Vrečer

Cvetlični sejem

Kolesarji starodobniki Dobrne

Med vinogradi

Festival praženega krompirja v Velenju
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Martinovanje 2017

Praznična Dobrna
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V soboto, 14. aprila,vas bo tam pričakalo obilo 
zabave in dobre volje, saj bosta Svet 24 in Radio 
Aktual organizirala dogodek Festival zdravja, 
gibanja in prehrane. 

Najstarejše termalno zdravilišče v Sloveniji s 
615 - letno tradicijo nudi čudovito naravno kuliso, 
ki kar kliče k promociji zdravega načina življenja 
(gibanje, prehrana, čim manj stresa in več pozitivnih 
trenutkov).

Obilo aktivnosti in drugih prijetnih doživetij  
vas čaka 14. aprila v Termah Dobrna.

Prijavite se na: 
novice.svet24.si

Vabljeni na nepozabno 
izkušnjo v najstarejšem 
slovenskem naravnem 
zdravilišču Terme Dobrna.

Lahko se  
boste udeležili:
l Nordijske hoje  

(3, 8 km – družinski pohod, 
5 in 10 km) 

l Humanitarnega teka  
po zdravilišču (cici tek, 2 
km, 5 km, 10 km)), s čimer 
bomo zbirali denar za 40 
otrok družin s posebnimi 
potrebami

l Slovenskega pokala v 
duatlonu (tek-kolo-tek), 
in sicer cici duatlon, super 
sprint duatlon in sprint 
duatlon

l Tekaške delavnice  
s tekaškim trenerjem 
Urbanom Praprotnikom

FESTIVAL ZDRAVJA, GIBANJA IN PREHRANE
TERME DOBRNA, 14. APRILA 2018


