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SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI

Slovenci imamo svoj kulturni praznik, ki mu je tudi naša država, 
edina v Evropi in menda tudi na svetu, namenila posebno pozor-
nost, dodelila nam je dela prosti dan, da bi lahko kulturo v najšir-
šem in najplemenitejšem pomenu te besede bolje ozavestili, ji dali 
prave vsebine in pomen tudi v vsakdanjem življenju.  

Slovenci pojmujemo kulturni praznik kot spomin na našega naj-
večjega pesnika, dr. Franceta Prešerna in njegove Poezije, ki so naš 
materni jezik ponesle v svet največjih poetov in ga postavile ob 
bok jezikom velikih narodov. Zagotovo bi naša kultura in zgodo-
vina bila drugačna, morda ju celo ne bi več imeli tudi brez drugih 
velikih Slovencev in buditeljev narodne zavesti, pogosto zamolča-
nega Primoža Trubarja, utemeljitelja slovenskega jezika pred 450 
leti v takratni Evropi velikih narodov, ki so mu sledili  Anton Martin 
Slomšek, Ivan Cankar, Oton  Zupančič, Simon Gregorčič in mnogi 
drugi, ki so bili moralna in duhovna moč naroda, da ohrani svoj je-
zik in kulturo na ozemlju, kjer živi in sanja o lastni domovini, ki smo 
jo Slovenci po več stoletjih upanja končno izbojevali in dočakali 
pred 28 leti. 

Danes se v družbi evropskih narodov in v svoji domovini radi po-
hvalimo, da smo kulturni narod, kar verjetno tudi drži, pa vendar bi 
morali čut do soljudi in domovine, do narave in   skupnih vrednot 
močneje izražati ter kulturo v najširšem in najplemenitejšem po-
menu besede vsakodnevno  bolj udejanjati in živeti.

Kultura je tudi  naš odnos do življenja in vrednot naših prednikov, 
je naš odnos do narave in vsega živega na svetu, je naš odnos do 
drugih kultur, do skupnosti in soljudi, je pomoč in skrb za stiske 
drugih, itd. (če ne moremo pomagati, vsaj ne škodimo). Svojo 
kulturo kažemo, ko odlagamo odpadke na dvorišče nekoga, ki si 
prizadeva za urejenost kraja in kulturne dediščine, (slika-odloženi 
odpadki pri Ružički, v nadaljevanju), kažemo jo z odlaganjem od-
padkov izven zabojnikov na urejenih Eko otokih (ki jih mora nekdo 
drug pobrati in odpeljati … ), del naše kulture in odnosa do soljudi 
so tudi nepobrani pasji iztrebki na pokopališču  in ob sprehajalnih 
poteh, kjer se nato sprehajajo in igrajo tudi naši otroci ...  Nekateri 
pohodniki se celo pohvalijo in domačinom pokažejo koliko teloha 
so nabrali (pokažejo dve nakupovalni vrečki) za hčerko in sina v 
Ljubljani.   Povedali ste mi tudi, da se na našo Ostrico vozijo celo z 
avtobusi  nabirat cele vreče zaščitene arnike. Sprašujete, če lahko 
kako ukrepamo proti temu vandalizmu nad naravo. Na to in še na 
marsikaj v zvezi z našo kulturo nas mnogi opozarjate, o čemer tudi 

mi pogosto opozarjamo tudi s takim pisanjem, pa kljub vsemu ne-
kateri te kulture ne premorejo. 

Saj ne želim biti tako kritičen, pa vendar je to (ne)kultura posame-
znikov, ki škodi okolju in naravi ter moti ljudi. Kjer občina kot insti-
tucija ne more učinkovito pomagati, lahko pa vsak pri sebi popravi 
ta odnos, da bo življenje v naši družbi za vse še boljše in lepše … 
Iskrena hvala vsem, ki si za takšno kulturo bivanja, odnosov in življe-
nja v skupnosti prizadevate. 

Ob tej priliki  seveda tudi nekaj o  naši kulturi v ožjem smislu besede 
in velika zahvala vsem, ki jo tako in drugače udejanjate, hvala našim 
organizacijam, društvom in še posebej našim kulturnikom za vse do-
godke in prireditve, ki bogatijo življenje v  občini in tudi širše. 

Hvala za lepo podobo praznične Dobrne  ob novoletnih in božič-
nih praznikih, hvala za skupno proslavo naših šolarjev in kulturni-
kov ob slovenskem kulturnem prazniku, ki  je do zadnjega mesta 
napolnila dvorano, enako za izjemen Valentinov koncert ženskega 
pevskega zbora Korona in  seveda za vse druge dogodke in prire-
ditve, ki jih nameravate organizirati in še izvesti v prihodnje. 

Po lokalnih volitvah se pri delu na občini, ob stalnem izvajanju na-
log iz pristojnosti občine za naše občanke in občane,  ukvarjamo 
s prejemanjem proračuna za leto 2019 in s projekti, ki jim bomo v 
prihodnje namenili več pozornosti. Intenzivno se ukvarjamo s pri-
pravo na gradnjo prometne ureditve in ureditve kolesarskih poti 
na območju  športnega kompleksa pri šoli oziroma Novem gra-
du, s projektom izgradnje regijske kolesarske poti Celje – Vojnik – 
Dobrna - Velenje, s projekti za odpravo poledic poplav in neurij iz 
preteklih obdobjih v naši občini – sanacije plazov in poškodovanih 
cest, s sanacijo dotrajane kanalizacije -  kolektorja Dobrna – ČN, ki 
je že v gradnji, s pripravo projektov za izgradnjo vodovoda Brdce 
in vodovoda Lovska koča- Trojnšek – Ramšak, itd. Ob tako inten-
zivnem projektnem delu se trudimo biti tudi dober servis našim 
občankam in občanom.

Spoštovane občanke in občani, ker želimo, da tudi vi neposredno 
participirate k usmeritvam nadaljnjega razvoja naše - vaše občine, 
smo vam v prejšnjem glasilu namenili možnost za izpolnitev ano-
nimnih anket in vaših predlogov z oceno zadovoljstva z vsemi in-
stitucijami, ki v Dobrni delujejo v javnem interesu. Ker želimo dobiti 
čim večje število informacij, vam tokrat posebej prilagamo anketni 

beseda           župana
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Nesreča nikoli ne počiva, pravi pregovor. Doleti lahko vsakega 
izmed nas, kadarkoli. Kljub temu, da ljudje ob nesrečah naših 
bližnjih, sosedov, prijateljev ali znancev z njimi tako in drugače 
sočustvujemo in jim želimo po svojih najboljših močeh pomaga-
ti, ostaja na koncu ena in edina resnica in realnost, človeku se v 
takih  primerih v trenutku spremeni svet in življenje, naenkrat je 
vse drugače, nikoli več ne bo, kot je bilo. Treba je vse postaviti na 
novo in iz začetka. Kar nekaj časa potrebuje dotični in tudi njego-
vi bližnji, da stanje ozavestijo in sprejmejo in od tu naprej je tre-
ba začeti vse z nova, najti voljo, zbrati pogum in skupno moč za 
novo pot, ki bo takšnemu življenju dajala novo energijo in smisel. 

Tudi našemu občanu, Gregorju Habetu, se je pred petimi let, ko 
je bil star komaj 27 let, v trenutku sesul svet, ko je v nesreči s štiri-

list, za katerega vas prosimo, da ga izpolnite in oddate v občinski 
nabiralnik v vhodu v občinski stavbi in tako anonimno izrazite svoje 
predloge in mnenja. Lahko pa anketni list oddate tudi v tajništvu 
občine ali ga izpolnite in pošljete po elektronski pošti na elektron-
ski naslov martin.brecl@dobrna.si ali obcina@dobrna.si, če ne želi-
te anonimne ankete, anketni obrazec lahko dobite tudi na spletni 
strani Občine Dobrna www.dobrna.si. Vaše odgovore pričakujemo 
do 31. maja 2019  in se zahvaljujemo za  sodelovanje in posredova-
ne informacije.

Za dan žena in materinski dan želimo našim ženskam, izbrankam, 
ženam in materam povedati, da jih cenimo in spoštujemo, da jih 
imamo radi in koliko nam pomenijo. Vse to in še kaj jim želimo 
povedati vsak na svoj način, s prijazno besedo, z nekaj več pozor-
nosti ali skromnim darilom. Morda pa je ta praznik tudi priložnost 
za razmislek, da se potrudimo skozi vso leto, da pozornost, darilo  
in povedana beseda ne bodo zgolj  v tem dnevu. 

Spoštovane matere, žene in dekleta naj vam tudi letošnji praznik 
ostane v lepem spominu in naj vam življenje nakloni veliko lepega.  

V našem kulturnem prostoru je velika noč eden največjih prazni-
kov, praznik veselja in upanja za kristjane. Skozi običaje in tradicio-
nalno velikonočno kulinariko, ki skozi vsebine simbolizira  sporočilo 
tega krščanskega praznika, smo z njim tako ali drugače povezani 
vsi, še posebej ker je to tudi praznik prihoda pomladi, čas ljubezni 
in življenja. 
  
Spoštovane občanke in občani, želim vam lepe in mirne veliko-
nočne praznike, naj vas povežejo in obogatijo v vsej svoji lepoti, 
sporočilnosti in simboliki. 

Župan Občine Dobrna, 

Martin Brecl

BESEDA ŽUPANA

Kjer je volja,  je tudi pot
kolesnikom postal paraplegik. Kljub temu, da ga je nesreča za vse 
življenje priklenila na invalidski voziček, je Gregor našel nov izziv 
in motivacijo, ki njegovemu življenju  daje smisel in ga vključuje 
v svet. 

Gregor je že dve leti državni reprezentant in beleži izjemne uspehe 
na tekmovanjih v ročnem kolesarstvu in si želi nastopiti na para 
olimpijskih igrah leta 2020 na Japonskem, za kar si je že za-
gotovil vse kvalifikacijske in tekmovalne pogoje, razen enega. Za 
nastop in tekmovanje  na para olimpijskih igrah potrebuje novo 
kolo, da bo lahko konkurenčen in bo lahko uspešno tekmoval. 

K uresničitvi Gregorjevih sanj lahko prispevate tudi vi tako, da se 
odzovete na vabilo Dobrodelne slovenske transferzale roč-
nih kolesarjev 2019, ki je namenjena zbiranju sredstev za nakup 
ročnega profesionalnega kolesa za našega Gregorja in njegovo 
udeležbo na para olimpijskih igrah leta 2020 na Japonskem. Za 
ta namen je v tem Dobrčanu priložen že izpisan plačilni na-
log za nakazilo sredstev.
 
Gregorju želimo še naprej veliko optimizma in življenjske volje za 
vse kar počenja, še posebej da se mu uresničijo sanje o  nastopu 
na para olimpijskih igrah leta 2020 na Japonskem. 

Iskrena hvala vsem, ki boste kakorkoli prispevali za uresničitev 
Gregorjevih sanj.  

Župan Občine Dobrna, 

Martin Brecl
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Doseganje vrhunskih rezultatov na katerem koli področju terja 
veliko vztrajnosti, naporov, discipline in talenta pa tudi sodelo-
vanje in združitev vseh deležnikov za dosego postavljenega cilja. 
Ko vse to in še marsikaj povežemo v sinhronizirano enoto, lahko 
morda pričakujemo željene uspehe. 
Zato smo v  Dobrni  še kako ponosni na zlato medaljo, ki jo je v 
plavanju, v kategoriji 25 m prsno, na Specialnih olimpijskih igrah 
v Abu Dhabiju 2019 osvojila naša občanka Anja Golčer. 

Zlata Anja Golčer

Vinka Rešetarja poznamo kot 
vztrajnega športnika in tudi že
dobitnika medalj na velikih 
tekmovanjih. Rad ima košar-
ko, kolesarjenje in nogomet. 

Srebrni Vinko Rešetar in bronasti Albin Kolar

Iskrene čestitke Anji za ta izjemni rezultat, ki je ponesel ime Do-
brne in Slovenije v Abu Dhabi in v svet.  Čestitam tudi staršem 
in verjamem, da je sreča prejemnice zlate medalje poplačala ves 
vložen trud. Še enkrat vsem iskrene čestitke.

Župan Občine Dobrna, 

Martin Brecl

Čistilna akcija 2019
Svet se vse bolj utaplja v smeteh, obenem pa se tudi vse bolj 
zaveda, da način življenja kot ga živimo danes, naš planet obre-
menjuje že preko vseh razumnih meja, da to onesnaževanje že 
resno ogroža tudi človeka in ves živi svet. To zavedanje človeka  
je dobro za naš planet. 

Na področju varovanja okolja in naporov za zmanjšanje onesna-
ževanja lahko družba veliko naredi tako, da uvaja sistemske re-
šitve ravnanja z odpadki in embalažo, da uvaja okolju prijazne 
tehnologije in materiale, itd. Vendar pa  brez ozaveščenega vsa-

kega posameznika, ki vsak dan vedno in povsod ravna tako, da 
ne obremenjuje okolja in življenja na tem planetu, človeštvo dol-
goročno  na tej naši (edini, ki jo imamo) Zemlji ne more preživeti 
… Prav je, da nas je tega strah že danes, še posebej zaradi naših 
otrok in potomcev.

Ozaveščanju ljudi in okolju prijazne so namenjene vsakoletne 
spomladanske čistilne akcije. Tudi letos jo organizira Občina Do-
brna v sodelovanju z  ZTŠK Dobrna v soboto, 30. marca. 
Začeli bomo ob 9.uri na dogovorjenih zbirnih mestih po vseh za-

naste medalje v igranju košar-
ke, ima rad tek, nogomet in še 
druge športe. Tako kot Vinko se 
je tudi Bine na Specialno olim-
pijado pripravljal že od prihoda 
z zimskih iger Specialne olim-
pijade, ki je bila leta 2017, in 
sicer na štadionu v Žalcu, pod 
vodstvom Andreja Pompeta, 
pa v fitnesu v CUDV Dobrna in 
s treningi metanja žoge na koš. 
Bine je od leta 2007 uporabnik 
Centra za usposabljanje, delo 
in varstvo Dobrna.
Vinku in Binetu iskreno česti-
tamo za ta izjemni uspeh na 
tem velikem svetovnem tek-
movanju, naj jima zdravje služi 
in jima ne zmanjka energije in 

Pogosto ga srečujemo tudi na 
sprehodih po Dobrni in njeni 
okolici, kjer lahko opazimo, da 
to niso čisto navadni sprehodi, 
ampak nekaj drugega, kar lah-
ko tisti, ki nismo poznali njego-
vih ambicij in želja, ugotovimo 
šele sedaj, ko nas je ponovno 
presenetil z odličnim rezulta-
tom na Specialni olimpijadi v 
Dubaju 2019. V teku na 1500 m 
je med konkurenco športnikov
iz vsega sveta zase in za vse, ki 
so mu pomagali k temu uspe-
hu, tudi za našo Dobrno, kjer 
živi v Centru za usposabljanje,  
delo in varstvo že od leta 2009, 
pritekel srebro.
Tudi Bine Kolar, prejemnik bro-

volje za uresničitev podobnih 
želja v prihodnje.
Iskrena hvala tudi vsem, ki ste 
vseskozi verjeli v Vinka in Bine-
ta in jima pomagali k temu izje-
mnemu uspehu.

Župan Občine Dobrna,

Martin Brecl

Vinko Rešetar

Albin Kolar
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selkih občine, kjer si  bom razdelili vreče ter rokavice in dogovorili 
o območjih, kjer bomo pobirali vse, kar se je nabralo v naravi in 
tja ne sodi. 
Ob 12. uri se bomo vsi zbrali na prijetnem druženju na Novem 
gradu, kjer bo poskrbljeno tudi za malico in pijačo. 

Že vnaprej iskrena hvala vsem, ki razumete pomen in sporočilo 
tovrstnih skupnih akcij in naporov za lepši svet in čisto Dobrno in 
se udeležujete skupnih čistilnih akcij v našem prostoru. 

Župan Občine Dobrna, 

Martin Brecl

GLASILO OBČINE DOBRNA

Odloženi odpadki pri Ružički

Domovina naš ponos
Slovenci imamo svojo državo šele 28 let in svojo domovino.  Kako 
smo bili pred 28 leti enotni in ponosni na ta največji zgodovinski 
dosežek slovenskega naroda, ko smo si priborili svojo lastno drža-
vo, smo pokazali z udeležbo na referendumu in kako čustveno in 
domoljubno smo takrat spremljali vse, kar se je dogajalo v zvezi z 
našo samostojnostjo in našo domovino.  

Ali smo danes dovolj ponosni na te zgodovinske prelomnice in 
dosežke naroda, ali smo  ponosni na svojo domovino, ali jo ima-
mo radi? Kako to, če sploh,  kažemo? 

Ponosni smo, ko ob vrhunskih dosežkih naših športnikov zaigra 
naša himna in najvišje plapola slovenska zastava,  skupaj potoči-
mo tudi kakšno solzico sreče. Ali niso to lepi skupni trenutki na-
roda, ko vsi tako nesebično dihamo za enega in obenem za vse 
nas?  Ali je prav in ali smo res takšni, da na vse, kar nas združuje in 
bogati, tako hitro pozabimo, da lepe skupne trenutke tako hitro 
zavržemo, da se tudi tukaj obnašamo tako potrošniško? Bilo bi 
prav, da nas povežejo, da se jih spominjamo s srcem in da smo 
na njih ponosni tudi takrat, ko morda ni več medalj, ko različno 
vidimo stvari …   

Narodi kažejo odnos do svoje zgodovine, kulture, domovine in 
do sebe tudi z uporabo svojih simbolov, grbov in zastav. Dela 
prosti dan v čast kulturi pri Slovencih je nadstandard tudi v sve-
tovnem merilu. Tukaj opazimo, da nekaj manjka, morda to kar 
so v svojem času izražali in živeli mnogi buditelji našega naroda, 
zato je prav,  da o tem govorimo in razmišljamo.    

Ob praznikih, še posebej ob kulturnem prazniku, ste me nekateri 
vzpodbujali k temu pisanju in razmišljanju. Opozorili ste me, da je 
v Dobrni v čast našemu kulturnemu prazniku pa  ob občinskem 
izobešenih le nekaj zastav, enako ob vseh državnih in drugih pra-
znikih.  

Kako močno sporočilo in kako lepo bi bilo, če bi ob državnih pra-
znikih v čast narodu in domovini z vsake hiše vihral naš simbol 
- slovenska zastava! Morda niti ne razmišljamo ob vseh obreme-
nitvah našega vsakdana, a če ne bomo sami spoštovali sebe in 
svoje domovine, kdo pa nas bo?  Prav je, da to znamo pokazati 
tudi z našimi dejanji in simboli.

Spoštovane občanke in občani,  ne  zamerite, nič slabega  ne 
mislim s tem pisanjem, upam in vem, da mnogi tudi tako razmiš-
ljate in čutite, da smo lahko tudi na takšen način ponosni nase, na  
našo zgodovino in domovino, da se ji znamo pokloniti tudi tako, 
da ob praznikih  izobesimo slovensko zastavo.  

Da bo lažje,  vas po tej poti obveščamo, da lahko slovenske zasta-
ve kupite  po ugodnih  cenah pri našem Zavodu za turizem, šport 
in kulturo, v TIC-U, telefon; 041 851 523, sicer pa tudi na večjih 
bencinskih črpalkah.  
  

Župan Občine Dobrna, 

Martin Brecl 
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Izvajanje projekta 
Digitalna Dobrna
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je v lan-
skem letu objavilo Javni razpis za vzpodbujanje razvoja in krepi-
tev promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v 
Sloveniji, s poudarkom na pospeševanju digitalne promocije na 
tujih trgih. 
Javni zavod za turizem, šport in kulturo Dobrna je na razpisu pri-
dobil sredstva za digitalno promocijo turistične destinacije Dobr-
na v vrednosti do 78.500 EUR, od tega znašajo evropska (nepo-
vratna) sredstva iz strani MGRT 70.650 EUR. V okviru projekta bo 
v letu 2019 posnet promocijski film o Dobrni. Vzpostavili bomo 

Občina Dobrna uspešna na evropskem 
razpisu WiFi4EU

                                                                            
Občina Dobrna je bila uspešna na razpisu Evropske komisije v 
okviru pobude WiFi4EU, za podelitev sredstev za vzpostavitev 
WiFi povezav v lokalnih skupnostih. WiFi4EU je evropski projekt, 
ki temelji na tem, da bi kar 6000 občinam po Evropi zagotovili jav-
ni, hiter in brezplačen dostop do internetne povezave na javnih 
mestih. Občina je z agencijo INEA podpisala sporazum o dode-
litvi nepovratnih sredstev v obliki vavčerja v višini 15.000 EUR. V 
Sloveniji bo takšno finančno podporo prejelo 89 od prijavljenih 
145 občin.
Javni poziv za zbiranje predlogov na evropskem razpisu WiFi4EU 
je potekal v letu 2018, prijavo pa je oddalo kar 13.000 evropskih 

občin. Med izbranimi 2.800 evropskimi občinami je izvršna agen-
cija komisije, ki je odgovorna za izvajanje tega projekta, objavila 
seznam zmagovalnih občin, med katerimi je tudi naša občina. 
Pobuda WiFi4EU bo prebivalcem in obiskovalcem omogočila ka-
kovosten brezplačen dostop do interneta visoke hitrosti na izbra-
nih javnih površinah. EU bo financirala stroške opreme in name-
stitve dostopnih točk, občina pa bo najmanj tri leta zagotavljala 
povezljivost in vzdrževanje opreme. Vzpostavitev dostopnih točk 
je načrtovana do konca leta 2019.

Zdenka Kumer

tudi novo večjezično spletno stran destinacije, posneli promocij-
ske fotografije in aktivno sodelovali z novimi digitalnimi promo-
cijskimi vsebinami na družabnih omrežjih.

ZTŠK Dobrna,

Marija Švent

Upravljanje s Kulturnim domom Dobrna

S prostori v Kulturnem domu Dobrna upravlja Zavod za turizem, šport in kulturo Dobrna. Med 
drugim je zavod zadolžen tudi za vzdrževanje objekta.
V preteklem mesecu je bilo  v kulturnem domu opravljenih več vzdrževalnih del, ki so jih izved-
li zaposleni režijskega obrata občine. Tako so bile obnovljene vse scenske kulise. V društvenih 
prostorih so bile nameščene dodatne vtičnice nad delovnim pultom, zamenjana pa je bila tudi 
kuhalna plošča, ki je bila dotrajana. Na novo je bila nameščena še ograja na stopnišču med kultur-
nim domom in telovadnico in popravljena zaključna aluminijasta letev pod premičnimi vrati med 
odrom in telovadnico. V okviru del so bile popravljene tudi poškodovane mize in stoli.

ZTŠK Dobrna, Marija Švent
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komunala 
in okolje

 
 

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, 30. marca 2019, 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 g. Antonu Zagrušovcem, tel. št. 
041 619 279, zaradi planiranja malice za udeležence.

Sodelovanje v 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.
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V prejšnjem glasilu Dobrčan smo vas seznanili, da je obstoječ 
fekalni kolektor na relaciji Dobrna – čistilna naprava Dobrna 
zaradi dotrajanosti potreben obnove, zato je občina, skupaj z 
javnim podjetjem Vodovod – kanalizacija Celje, pristopila k pro-
jektu rekonstrukcije kolektorja.

Omenjena rekonstrukcija je razdeljena na dve fazi (FK1 in FK2). 
Fekalni kanali FK1 poteka po isti trasi kot obstoječi kanal od 
čistilne naprave Dobrna do nove stanovanjske hiše, ki stoji na 
parceli št. 488/1 v k. o. Dobrna. Na tem delu je bila zaradi grad-
nje objekta v letu 2017 že izvedena prestavitev obstoječega 

Rekonstrukcija kolektorja Dobrna – čistilna naprava Dobrna

Rekonstrukcija kolektorja FK2

KOMUNALA IN OKOLJE

kolektorja. Kanal FK2 poteka 
od nove stanovanjske hiše do 
prečkanja potoka Dobrnica.

Trenutno se na terenu izva-
ja rekonstrukcija kanala FK2. 
Gradbena dela izvaja podjetje 
Gradbeništvo Jože Škrablin s. 
p. iz Vojnika, strokovni nadzor 
pa vrši podjetje PR projekt, 
Rok Presečnik s. p. iz Mozirja. 
Ocenjena vrednost investicije 
je okoli 110.000 € brez DDV. 
Zaradi ugodnih vremenskih 
razmer so se dela pričela v za-
četku meseca februarja 2019 
in bodo predvidoma zaključe-
na v mesecu aprilu 2019.

Izgradnja načrtovane rekon-
strukcije predstavlja rešitev odvajanja odpadnih vod za obstoje-
če objekte in za predvidene dopolnilne gradnje znotraj naselja 
in bo funkcionalno povezana z že obstoječo kanalizacijo.

Urška Vedenik

Izkop jarka in položitev kanala na 
peščeno posteljico

podjetnik se 
predstaviKmetija Verdel – Zgornji Košan

»Okus, ki so ga poznale naše babice!« 

Odločil sem se, da predstavim našo 
kmetijo, kjer  lahko dobite res zdravo 
sestavino za vsakdanjo pripravo hrane – 
»seneno mleko«. Iz centra Dobrne smo 
oddaljeni le dobrih 15 minut sprehoda, 
s hribčka ob glavni cesti, kjer leži naša 
kmetija, pa boste deležni še lepega ra-
zgleda proti Goltem, Uršlji gori ter oko-
liških hribom.

Naša kmetija je tradicionalno družinska 
že 200 let in zadnjih 40 let se ukvarjamo 
s prirejo mleka, ko so po poroki mojih 
staršev izgradili hlev za krave molznice 
in prenehali pridelovati hmelj. Na kmeti-
ji redimo med 25–30 glav goveje živine 
ter seveda kokoši in prašiče. Glede na čas, 
v katerem živimo, pa smo se odločili za  
kvaliteto pridelanega ter nam količina ne 
bo glavni motiv.
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SENENO MLEKO IN MESO. Nekaj novega?! 
Niti ne. Dejansko je hiter ritem življenja 
tudi v kmetijstvu zaradi povečevanja pri-
delave hrane zanemaril nekatere prever-
jene recepte za zdravo hrano, ki so jih 
poznali naši dedki in babice. Torej smo se 
samo vrnili k naravi in živalim bolj prija-
zno prirejo.

PODJETNIK SE PREDSTAVI

 

Sveže surovo mleko,  ki ga dajejo krave 
krmljene s senom in svežo travo pole-
ti, brez silaž, je torej s posebno dobrim 
okusom in seveda z višjimi vsebnostmi 
omega 3 maščobnih kislin in razmerjem 
le-teh do omega 6 maščobnih kislin po 
študijah bolj zdravo ter seveda z vsemi 
certifikati (BREZ GSO, IZBRANA KAKO-
VOST, SENENO MLEKO IN MESO) potrjeno 
res dobra izbira.  

Lepo vabljeni, da si tudi vi zagotovite to 
zdravo sestavino v svoji kuhinji ter name-
sto posrednikom namenite tisti delček 
cene za zdravo hrano v domačem kraju 
pridelano kvalitetno surovo seneno kra-
vje mleko.

Informacije: 
Kmetija VERDEL, 

Pristova 27; 3204 Dobrna,
Jože 040759269,

joze.verdel@gmail.com
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Nov evropski pilotni projekt v ZD Celje s področja vzpostavitve 
sistemskega zagotavljanja dolgotrajne oskrbe
Trend starejših se na širšem 
celjskem področju nenehno 
dviga, kar že sedaj pomembno 
vpliva na ekonomsko, socialno 
in zdravstveno podobo v regiji. 
V prihodnosti bo zahteval ure-
sničevanje strategije »dolgo-
žive družbe«, ki bo omogočila 
aktivno in varno staranje. 

Zdravstveni dom Celje je kot 
vodilni partner v izvajanju pi-
lotnega projekta, ki bo podpiral 
prehod v izvajanje sistemskega 
zakona o dolgotrajni oskrbi in 
je financiran s strani evropske-
ga socialnega sklada Evropske 
unije in Republike Slovenije, 
sredi novembra vzpostavil 
vstopno točko in tako zago-
tovil nove prostore. Storitve v 
okviru tega projekta bo izvajal 
skupaj s podpornimi partnerji: 
Dom sv. Jožef v okviru izvaja-
nja storitev na domu, JZ Socio 
v okviru nudenja socialne po-
moči uporabnikom različnih 
starostnih skupin, CSD Celje v 
okviru nudenja pomoči družini 
za dom in nudenju psihoso-
cialne podpore na področju 
Celja, Štor, Dobrne in Vojnika. 

Glavni cilj projekta je dostop 
uporabnikom do individualne 
in multidisciplinarne obrav-
nave ter spremljanje in vred-
notenje sprememb v okviru 
testiranja orodja in postopkov 
za oceno upravičenosti do do-
lgotrajne oskrbe. S tem projek-
tom bomo povezovali različne 
oblike zdravstvene in social-
novarstvene pomoči starejšim 
in osebam starejšim od ose-
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mnajst let, ki so potrebni po-
moči zaradi invalidnosti, imajo 
duševne težave po zakonu o 
duševnem zdravju oz. posebne 
potrebe, v enotno mrežo. So-
delujoči partnerji imajo že se-
daj razvito mrežo sodelovanja 
s prostovoljci, ki bodo vključeni 
v izvajanje aktivnosti in izobra-
ževanje. ZD Celje je v izvajanje 
dolgotrajne oskrbe zaposlil 17 
različnih profilov, ki bodo izva-
jali storitve na domu. Zaposleni 
so: diplomirani socialni delavci, 
fizioterapevti, mag. kinezio-
logije, socialne oskrbovalke, 
srednje medicinske sestre, 
bolničarji negovalci ipd. Izva-
jali bodo svetovanja uporabni-
kom, svojcem in neformalnim 
oskrbovalcem, svetovanje za 
prilagoditev bivalnega okolja, 

psihosocialno podporo, reha-
bilitacijo za ohranjanje samo-
stojnosti … Kar pa je najpo-
membneje, vzpostavljen bo 
izboljšan sistem koordinacije 
med zdravstvenim varstvom, 
socialnim varstvom in dolgo-
trajno oskrbo.

Tako bomo s pomočjo pilot-
nega projekta lahko usklajeno 
delovali na lokalni in regionalni 
ravni, ki upošteva medsektor-
ski in interdisciplinarni pristop 
tako v načrtovanju dejavnosti 
kot izvajanju.

Ključne aktivnosti dolgotrajne 
oskrbe zajemajo oceno upra-
vičenosti, ki jo bodo izvajali 
usposobljeni kadri na terenu 
s pomočjo NBA vprašalnika, v 

katerih bo razvidno, ali je ose-
ba upravičena do storitev v do-
lgotrajni oskrbi.  Izvajane bodo 
storitve v obliki osnovnih in 
podpornih delovnih opravil ter 
storitev za ohranjanje samo-
stojnosti. 

»Če starejši človek zboli za 
sladkorno boleznijo, mora je-
mati inzulin, kjer je potrebna 
fina motorika. Če tega ne zmo-
re sam in nima svojcev, je pa 
sicer še samostojen, mora iskati 
institucionalno varstvo. Po-
dobno velja za ljudi, ki se hrani-
jo po sondah ali imajo stomo. 
In zanje bo projekt dolgotrajne 
oskrbe zelo dobrodošel,« pou-
darja Kobal-Strausova, v. d. di-
rektorica Direktorata za dolgo-
trajno oskrbo. Skupaj bodo v 

okviru projekta testirali 50 sto-
ritev, ki jih danes na terenu ni 
mogoče dobiti. Veliko storitev, 
ki bodo prav tako del projekta, 
že obstaja, a jih je treba urediti 
sistemsko.

Po vse dodatne informacije se 
ljudje, ki menijo, da so lahko 
del dolgotrajne oskrbe obrne-
jo na vstopne točke ZD Celje, 
CSD Celje in Dom sv. Jožef, kjer 
bodo pridobili vse dodatne 
potrebne informacije.

V sožitju z vami in za vas.

Team pilotnega okolja 

Dolgotrajne oskrbe

ZD Celje

GLASILO OBČINE DOBRNA

SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA
Vavčerji – finančne spodbude malih vrednosti za podjetnike

 

 
 Slovenski podjetniški sklad (SPS) je objavil javne pozive za vavčer-

je - nove finančne spodbude za podjetnike, katerih osnovni na-
men je, da bodo mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) ime-
la bistveno enostavnejši dostop do sofinanciranja  posameznih 
storitev, s pomočjo katerih bodo krepila svojo konkurenčnost in 
kompetence. Na javne pozive se bodo podjetja lahko prijavljala 
skozi celotno leto, pridobila jih bodo lahko na zelo enostaven na-
čin, obravnava pa  bo zelo hitra.

Podjetjem bodo na voljo vavčerji z različnimi vsebinami, SPS bo 
posamezne javne pozive objavljal postopoma. Stroški za vsa vse-
binska področja vavčerjev bodo upravičeni od 1. 1. 2019 dalje, 
zato  MSP predlagamo, da si shranijo dokazila (izbira izvajalca, ra-

čuni, potrdila o plačilu itd.), ki bi jih želela uveljavljati, in po objavi 
javnega poziva oddajo vlogo. Po oddaji vloge bo SPS preveril, 
ali MSP izpolnjujejo pogoje javnega poziva, nato pa na podlagi 
preveritve praviloma v 15 dneh podjetjem sporočil odločitev o 
odobritvi ali zavrnitvi vloge. Podjetja bodo lahko na podlagi do-
kazil o plačanih upravičenih stroških iz posameznega odobrene-
ga vavčerja pridobila sofinanciranje v višini 60 %. Skupna višina 
vavčerjev, ki jih MSP lahko koristi, znaša največ 30.000 € na leto. 
Po objavi javnih pozivov MSP lahko dobijo brezplačno pomoč pri 
pripravi vloge na Slovenskih poslovnih točkah (SPOT) Svetovanje, 
ki so na voljo v vseh statističnih regijah. SPS pripravlja tudi t. i. si-
stem e-vavčerjev, ki bo MSP omogočil celotno prijavo in zahtevek 
opraviti v e-obliki prek portala SPS. 
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Javni pozivi bodo odprti do 31. 3. 2023 oz. do porabe sredstev, 
izvajajo se v okviru sheme de minimis, DDV ni upravičen stro-
šek. Na spletni strani SPS so objavljeni javni pozivi za vavčerje, 
navedene v nadaljevanju. 

Vavčer za zaščito intelektualne lastnine
Namen vavčerja je zaščititi intelektualno lastnino MSP in jim s 
tem pomagati pri poslovanju na trgih, kjer vlada močna kon-
kurenca. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih 
stroškov:
o priprave patentne prijave, prijave modela, znamke,
o prijave in/ali vzdrževanja in/ali širjenja prijave v tujino,
o prevoda prijave.

Višina subvencije je 60 %. Minimalna višina sofinanciranja je 
1.000,00 €, maksimalna pa 9.999,99 €. 

Vavčer za certifikate kakovosti
Namen vavčerja je dvigniti kakovost poslovanja ali izdelkov in 
storitev ter s tem povečati konkurenčnost podjetij. Predmet jav-
nega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov pridobiva-
nja oz. vzdrževanja certifikatov za sisteme vodenja 
in proizvodov, ki so pridobljeni na podlagi mednarodnih/evrop-
skih/enakovrednih slovenskih standardov (ISO, IATF, IEC in ITU, 
CEN, CENELEC in ETSI, EMAS, ECOLABEL). Minimalna višina sub-
vencije je 1.000,00 €, maksimalna višina pa 9.999,99 €. Davek na 
dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.

Vavčer za tržne raziskave tujih trgov
Namen vavčerja je spodbuditi MSP k izdelavi tržnih raziskav 
tujih trgov, da proučijo možnosti za prodor novih ali obstoje-
čih izdelkov/storitev na tuji trg, širitve oz. diverzifikacije svojega 
poslovanja na tujih trgih. Upravičeni stroški so stroški izdelave 
tržne raziskave (stroški zunanjega izvajalca), ki je strukturiran 
prikaz podatkov o tujem trgu in o konkurenci na tem trgu. Mini-
malna višina subvencije je 1.000,00 €, maksimalna pa 5.000,00 €.

Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih
Namen vavčerja je spodbuditi MSP k aktivni udeležbi na med-
narodnih forumih v tujini za povečanje širše prepoznavnosti 
MSP, njihovih dosežkov, izdelkov oz. storitev, vse s ciljem prido-

bitve novih poslovnih partnerjev in poslovnih priložnosti na tu-
jih trgih. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih 
stroškov aktivne udeležbe na mednarodnih forumih (kotizacija, 
vpis v katalog, B2B srečanj, javnega nastopa, stroški prevoza in 
nočitev). Stroški se lahko uveljavljajo za dva udeleženca s strani 
MSP. Minimalna višina subvencije je 500,00 €, maksimalna pa 
3.000,00 €.

Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino
Namen vavčerja je spodbuditi podjetja k udeležbi v izhodnih 
gospodarskih delegacijah (vključno z B2B srečanji s podjetji) za 
povezovanje s potencialnimi poslovnimi partnerji in za iskanje 
novih poslovnih priložnosti. Predmet javnega poziva je sofinan-
ciranje upravičenih stroškov udeležbe izhodnih gospodarskih 
delegacij in bilateralnih srečanj s podjetji (kotizacije, prevoz, 
nočitve, stroški B2B) Minimalna višina subvencije je 500,00 €, 
maksimalna pa 5.000,00 €. 

Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega 
gospodarstva na sejmih v tujini
Namen vavčerja je spodbuditi podjetja, da se udeležijo orga-
niziranih skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva na 
sejmih v tujini, da predstavijo svoje izdelke in storitve, prido-
bijo nove poslovne kontakte, povečajo možnosti za sklepanje 
poslov in spoznajo svojo konkurenco ter trende v posamezni 
panogi. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih 
stroškov udeležbe na organiziranih skupinskih predstavitvah 
slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini, ki jih organizi-
ra SPIRIT Slovenija (stroški zunanjih izvajalcev za postavitev in 
opremljanje dela skupnega razstavnega prostora). Minimalna 
višina subvencije je 1.000,00 €, maksimalna pa 3.000,00 €.

V kolikor imate vprašanja v zvezi z vavčerji, jih naslovite na e-po-
što vavcer@podjetniskisklad.si. Odgovori na vprašanja bodo 
objavljeni na spletni strani SPS.  (Vir: www.podjetniskisklad.si)

   

    
                  Svetovalka SPOT svetovanje SAVINJSKA, 

                Martina Rečnik

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

Ime ŠTRKAVEC mu ni ravno 
najbolj všeč, vendar pa ga tudi 
ne moti preveč. To pa je res 
nerodno, neprijetno, če ti kdo 
da takšno ime. Morda zato, ker 
so se nekateri po zimskem mi-
rovanju preobjedli čemaža in 
imeli potem težave s prebavo. 
In so pogosto šli na stranišče. 

 

    

Zgodba o škratu ČEMAŽU, ŠKRATU LUKI iz DEŽELE ŠKRATOVNIJE, 
ki  skrbno varuje rastlino čemaž.
Povzeto iz slikanice MOJE PRVO ZELENO BERILO, ZBIRKA ZELENA NIT, 
ZALOŽBA NARAVA KRANJ, FEBRUAR 2019; 
Avtorica slikanice: Kata Laštro; Ilustracija: Katja Talajić 

ČEMAŽ

ŠKRAT LUKA

DOMA JE IZ KRAJA ČEMAŽEVO, KJER 
PO GRAPAH IN ZAKOTNIH
KOTANJAH RASTE NJEGOVA 
NAJLJUBŠA RASTLINA, ČEMAŽ.
CELA POLJA ČEMAŽA SE 
RAZPROSTIRAJO MED REDKIMI
DREVESI IN VES GOZD DIŠI PO ČESNU. 
RAD IMA VSE MESECE
V LETU, NAJRAJŠI PA MESEC MAREC, KI 
SE MU REČE TUDI 
SUŠEC. MED LJUDSTVOM ČEMAŽ 
KLIČEJO TUDI: ČREMOŽ, KAČJI
LEK, ŠTRKAVEC, …. ZAKAJ LE?

svojo pot in ga nič na svetu ne 
vrže iz tira. O, ta škrat ima po-
sebne navade. Najraje prebiva 
prav v kakšni zakotni grapi, 
kjer je v bližini kakšen poto-
ček, pravkar odtaljen od zime 
in mraza, kjer raste najlepši in 
najbolj aromatičen čemaž.

Domovanje ima kar se da skro-
mno. Le da je ob vodi, kljub 
mrazu in zimi, ki ga s svojimi 
mrzlimi vetrovi ne prestrašita, 
kadar varuje svojo najljubšo 
rastlino, čemaž. Ob prvih sonč-
nih žarkih, čeravno so malce 
zobati in ostri, se predrami iz 

Ali so mislili na medveda in 
njegovo ljubezen do čemaža? 
Kdo ve?

Veliko ljubše mu je, če ga po-
kličejo MEDVEDOV LUK. Če-
prav mu ni mar za medveda, 
luk pa ni tako slabo. Dobre 
volje, kakršen je po naravi, gre 

zimskega sna in pokuka na 
plano. Počasi, počasi leze k 
višku in to le s konico nosu. 
Preverja, ali je varno, da se pri-
kaže. Včasih ima smolo, da na-
leti na medveda. Medtem, ko 
se počasno in dremavo maje 
na vseh štirih tacah, se ustavi 

Zeliščna mešanica za zimsko - pomladno čiščenje 
organizma: KRT -  kopriva, rman, trpotec 
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ob vodi in se odžeja. S spred-
njo taco zajame vodo in poča-
si pije. Naenkrat zasliši droben, 
tihi glasek. Okoren kot je, po 
dolgem zimskem spancu, se 
medved ne znajde hitro. Se 
ozira, gleda in posluša, kaj neki 
bi to bilo in od kod prihaja. 
Nosnici mu plapolata in iščeta 
sledi vonjav. Ušesa se obračajo 
in sledijo glasku. Pogled obra-
ča okrog sebe, gor in dol, levo 
in desno. Na vse strani. Ko se 
naposled le umiri, pa sliši, da 
od spodaj, pri njegovih nogah 
nekdo javka in drobno cvili. 
Izpod zadnje tace plaho moli 
drobna glava z zeleno koniča-
sto igličasto čepico. Glasek ga 
milo prosi, naj previdno uma-

kne taco z njegove zelene sraj-
čke in mu pusti , da gre svojo 
pot. Očitno ga je medved po 
pomoti zamenjal s čemažem. 
Ko si ga dobro ogleda z vseh 
strani, se ga medved naposled 
le usmili in se premakne. Škra-
tek hitro smukne naprej in po-
begne brez oziranja. Ko drugič 
sreča kakšnega medveda, se 
mu previdno umakne s poti 
, ker ve, da bi ob ponovnem 
srečanju potegnil krajši konec.
Tako pač je glede zakonov v 
naravi. Če si nežen in občutljiv, 
nasprotnik pa lačen in še rahlo 
dremav od dolgega zimskega 
spanca in se ravno ne zaveda, 
kaj počne, je bolje umakniti se 
na varno. Drugače je po tebi. 

POMLADNA ČEBELJA PAŠA         
MAREC - APRIL – MAJ

PRVE CVETLICE DELAJO STRAŽE.
POMLAD JE TUKAJ, VSAJ TAKO KAŽE.
MAREC JE ŽE TUKAJ, ČISTO BLIZU.
PRVI MESEC V POMLADNEM NIZU.
VETER ZAPIHA, MODRINA SLABO GREJE.
ZOBATO SONCE SE ZOBATO SMEJE.
APRIL  MUHASTI NERAD ODHAJA.
SNEG SE NA SONCU HITRO ODTAJA.
KO SONCE POČASI BOŽA SVET.
ODPIRA SE ČAROBNI PISANI SVET.
ŽAFRAN, ZVONČEK, TROBENTICA, IVA.
NARAVA JE ZOPET ZDRAVA IN ŽIVA.
LESKA, ČEŠMIN, MARJETICA IN DREN.
PONAVLJA SE ZELENI POMLADNI REFREN.
ZELENO JUTRO VABI NA POT.
OBISKATI BO TREBA PRAV VSAKI KOT.
BRENČI IN ŠUMI, POVSOD JE ZMEDA.
V PANJU JE OSTALA LE PRAZNA SKLEDA.
MAJ OZNANJA POMLADI KRAJ.
POMLADNE CVETLICE SO ZA ČEBELE RAJ.

PROJEKT ZELENA PISMENOST: 
Avtorica projekta in pesmice:
Kata Laštro, zasebna raziskovalka za vzgojo in izobraževanje, 
pisateljica, kreativna zeliščarica in čebelarka.

Tako se ravna tudi naš škrat in 
dolga leta preživi na toplem 
soncu. Ves srečen dobesedno 
zacveti .
Odene se v najbolj nežno ze-
leno barvo. Belina mu pristaja 
le na cvetnem okrasju, ki ga 
ima na zeleni čepici. Diši pa 
močno, resda nekaterim ne 
ugaja ta vonj. Tako, kot njego-
va najljubša rastlina, čemaž. 
Nekateri prijatelji se skrito, 
drugi pa se celo odkrito zmr-
dujejo in vihajo nosove, kot 
Ostržek. Njemu je malo mar za 

to, pomembno je, da je zdrav 
in da v miru dočaka nasled-
njo pomlad. Njegova družina 
pozna in od vekomaj izdeluje, 
po skrivnostnem receptu iz 
čemaža narejen, odličen do-
mači izdelek LUKOV NAMAZ 
− PESTO.
Najboljši pesto nastane takrat, 
ko čemaž šele začne kukati 
iz zemlje s kot iglice zelenimi 
poganjki. Odličen je, naredite 
in preizkusite ga lahko tudi vi.

Pripravila: Kata Laštro

Votli petelinček

Vrtačnik
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Uporaba čebeljih pridelkov
Človek je kot ljudsko zdravilo že zdavnaj uporabljal med in druge 
čebelje pridelke: cvetni prah, propolis, matični mleček, vosek in 
čebelji strup. Apiterapija je veda o tem, kako si s pomočjo čebeljih 
pridelkov krepimo in ohranjamo zdravje. Čebelji pridelki so živila, 
prehranska dopolnila in naravna zdravila. 

Med pomaga pri različnih bolezni
Med je gosto tekoče ali kristalizirano živilo, ki so ga proizvedle 
čebele. Čebele ga proizvedejo iz cvetličnega nektarja ali drugih 
izločkov živih rastlinskih delov ali pa iz različnih vrst mane, to je 
izločkov žuželk, ki so na živih delih rastlin. 
Raziskave so pokazale, da so ljudje, ki so uživali med redno vsak 
dan po 15 gramov (1 žlico), povprečno živeli leto dni več kot tisti, 
ki medu niso jedli. Izsledki raziskave pri 8000 moških, povprečne 
starosti 65 let, so pokazali, da redni uživalci medu živijo v povpreč-
ju kar leto dni dlje, ker med vsebuje antioksidante, ki preprečujejo 
tvorbo krvnih strdkov in posledično je bilo manj srčnih in možgan-
skih kapi. Zaščitne lastnosti medu, ki vsebuje veliko količino flavo-
noidov, so poznane že dalj časa. Fenolne spojine preprečujejo ok-
sidacijo škodljivega holesterola LDL, ki je glavni vzrok za poapnenje 
žil. Dokazano je, da naravne fenolne spojine zavirajo rast velikega 
števila bakterij. Priporoča se uživanje medu v primeru akutnih vi-
rusnih obolenj: prehlad, gripa, angina, ljudem, ki imajo motnje v 
prebavni cevi, npr. gastritis, zaprtost, drisko, starejšim kot preventiv-
no sredstvo proti krvnim strdkom, ki povzročajo npr. možgansko, 
srčno kap, ljudem po večjih operativnih posegih in izčrpanim.  

Cvetni prah
Čebele na rastlinah nabirajo tudi cvetni prah ter ga pri tem obo-
gatijo z različnimi fermenti, hormoni in antibiotičnimi snovmi. 
Cvetni prah spodbuja nastajanje rdečih in belih krvničk in krv-
nega barvila hemoglobina, pomaga imunskemu sistemu, deluje 
antioksidativno, preprečuje delovanje prostih radikalov in tako 
preprečuje nastanek in razvoj bolezni. Če ga pomešamo s teko-
čino, omogočimo boljšo absorpcijo hranilnih snovi. Najbolj pri-
ljubljen je vmešan z medom v jogurt s svežim sadjem, kar zago-
tavlja izvrstno iztočnico za zdrav začetek dneva. Ureja delovanje 
črevesja, trdovratne driske se hitro ustavijo, pomaga pri slabokrv-
nosti, vzbuja tek, izboljšuje razpoloženje, živčnost in razdražljivost 
popustita, izboljšuje prekrvitev možganov, pospešuje rast in iz-
boljšuje vid, učinkuje proti izpadanju las, pomaga pri obolenjih 
prostate. 

Matični mleček 
Matični mleček vsebuje približno dve tretjini vode (57–70 %) in 
tretjino suhe snovi. Suha snov (31–39 %) vsebuje aminokisline, 
ogljikove hidrate, oligopeptide, encime, fitosterole, beljakovine, 
maščobe, želatine, minerale in vitamine, antioksidante, protibak-
terijske snovi, hormone in naravne konzervanse. Povečuje tek, 
odpornost organizma proti boleznim, spodbuja razvoj in rast las, 
učinkovito blaži težave, ki so povezane s srcem, jetri ali želodcem, 
znižuje količino skupnega in še posebej škodljivega holesterola. 
Odmerek matičnega mlečka je odvisen od starosti in vrste teža-
ve. Za odraslega človeka je navadno dovolj 250-300 mg dnevno,  
zjutraj in zvečer pred jedjo. 

Propolis
Čebele nabirajo surovino za propolis na smolnatih delih nekaterih 
rastlin, npr. na topolu, kostanju, breskvi, smreki in drugih. Vsebuje: 
flavonoide, hidroksiflavone, hidroksiflavanole, halkone, benzojsko 
kislino, derivate benzaldehida, cimetov alkohol, cimetovo kislino 
in derivate, terpene, alifatske ogljikovodike, nekatere elemente, 
sterole, sladkorje, aminokisline, smole in balzame, voske, eterična 
olja, cvetni prah in vitamine (B1, B2, E, C).
Dosedanja številna medicinska poročila o propolisu dokazuje-
jo, da je to uporabna snov, ki deluje proti številnim bakterijam, 
virusom in glivicam. Blaži vnetje, uničuje strupe, deluje lokalno 
anestetično in deluje proti razvoju rakastih bolezni. S številnimi 
raziskavami v svetu so dokazali, da ima farmakološke učinke. Za-
radi vsebnosti propolisa ga dandanes med drugim uporabljajo 
tudi za zdravljenje ran. Uporabljamo ga v obliki raznih mazil, alko-
holnih in alkoholno-etrnih tinktur, emulzij pa tudi svečk (supozi-
torijev) in drugih oblik zdravil. Za zdravljenje sluznice požiralnika, 
želodca in črevesja uporabljajo emulzijo 5–10 kapljic tinkture v 
pol decilitra vode. Tinkture in vodno-alkoholne emulzije te snovi 
uporabljajo za razne premaze obolele kože pa tudi sluznice v ust-
ni votlini in na dlesnih.
Med in čebelje pridelke ljudje uporabljamo že od nekdaj. Za stare 
civilizacije je imel med magično moč in je bil cenjen kot zdravilo. 
Tudi v zdajšnjem hitrem tempu življenja si lahko pomagamo z 
dejstvi, ki so jih poznali že naši predniki, in si s čebeljimi pridelki 
polepšamo življenje. Alergije na čebelje proizvode so redke, če 
ste alergiki, začnite s postopnim uživanjem čebeljih pridelkov in 
zaužito količino vsak dan povečujte. 

Povzeto po: Kapš P. 2018. Zdravnik svetuje. Čebelarska zveza Slovenije, 34 str.
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javni razpisi
- dela v zvezi z odvodnjavanjem,
- nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč,
- naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, dodeljene 

mladim kmetom v 24 mesecih od začetka njihovega delovanja,
- za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije,
- investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
- investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slo-

venije ali EU, vključno s sofinanciranjem prestrukturiranja vinogra-
dov,

- 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 (rekonstruk-

cijo) hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih,
- stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih 

poslopij na kmetijskih gospodarstvih, ki služijo primarni kmetijski 
proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala in storitev),

- stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene tržne vrednosti,
- stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij,
- stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku,
- stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenski-

mi razmerami (protitočne mreže …),
- stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, 

avtorskih pravic in blagovnih znamk.

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

stev, ki ležijo na območju občine,
- dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 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 potrebna, 
predložena z vlogo za pridobitev pomoči, 

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

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 presega 
30.000,00 EUR.

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

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Dobrna za leto 2019 (Uradni 
list RS, št. 16/2019)  in Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja 
kmetijstva 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 2019

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Občina Dobrna (v nadaljevanju občina) razpisuje nepovratna finančna 
sredstva za podporo ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in 
podeželja za leto 2019 v skupni višini  18.800,00 EUR, po shemi državnih 
pomoči v kmetijstvu, skladno z  Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 in po-
moči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013. Sredstva 
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

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 11.400,00 EUR.

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

darstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem 
in preusmeritvijo proizvodnje,

- izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za do-
brobit živali, če zadevna naložba presega veljavne standarde Unije,

-  vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, 
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 zagota-
vljanjem boljših pogojev za pridelavo ter večanjem lokalne pride-
lave hrane.

Pomoč se ne dodeli za:
- nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastli,
- zasaditev letnih rastlin,
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JAVNI RAZPISI

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

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

ne 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 gospo-

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

- kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodar-
stev, ki ležijo na območju občine,

- dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1 
ha primerljivih kmetijskih površin. 

Pogoji za pridobitev:
- ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za izvedbo 

naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinan-
ciranja,

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

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

- dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zaku-
pa zemljišča,

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

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

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 pooblastijo 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 potrebno,
– 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 trže-
nja 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 1.000,00 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.
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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, priimek 

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 delujejo 

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. prepo-
znavnosti 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 ohranjanju 

in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobrna v 
letu 2019, 

- obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posame-
znemu 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

JAVNI RAZPISI

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

kovne ekskurzije povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter s pre-
delavo in trženjem kmetijskih proizvodov,

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

- stroški strokovnih gradiv, pomembnih za izobraževanje in usposa-
bljanje povezano z nekmetijskimi dejavnostmi ter s predelavo in 
trženjem kmetijskih proizvodov,

- stroški udeležbe na sejmih, povezanih z nekmetijskimi dejavnost-
mi ter s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov.

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

z nekmetijsko dejavnostjo ter s predelavo ali trženjem na kmetij-
skem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodar-
stev in ima sedež na območju občine.

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

pomoč,
- program izobraževanja oziroma usposabljanja povezanega z nek-

metijskimi dejavnostmi na kmetiji, s  predelavo ali trženjem kme-
tijskih 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 ra-
zvoja podeželja – ostali ukrepi

Višina razpisanih sredstev znaša 2.600,00 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 društva, 

pomembno za razvoj kmetijstva in razvoja podeželja, kot so: splo-
šna predavanja, tečaji brez pridobitve certifikata, krožki, strokovne 
ekskurzije, seminarji, udeležbe na posvetih, okrogle mize ipd.,

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

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

- stroški povezani s sodelovanjem in predstavitvijo društev na pri-
reditvah lokalnega, regionalnega, državnega ali mednarodnega 
pomena ter na prireditvah drugih društev in organizacij,

- materialni stroški, povezani z izvedbo programov društev oz. združenj.
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Rok za prijavo na javni razpis je 29. 4. 2019 do 12.00 ure. Za pravo-
časno predložene se štejejo prijave, ki bodo najkasneje  29. 4. 2019 
do 12.00 ure predložene v tajništvu Občine Dobrna, Dobrna 19, 3204 
Dobrna, v zaprtih kuvertah, s pripisom »NE ODPIRAJ – RAZPIS KMETIJ-
STVO 2019 – 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 odo-
brenih sredstev, je do 28. 10. 2019.

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 

2019,
−	 zaradi večjega števila zahtevkov kot je zagotovljenih sredstev v pro-

računu.

Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti Proračun Občine Dobrna za leto 
2019. Sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2019.

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 nava-
jal 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 o javnem razpisu, razpisnih pogojih in razpisni 
dokumentaciji so na voljo v času uradnih ur na Občini Dobrna, pri Zdenki 
Kumer, na telefonski številki: 03/ 780 10 57 ali po elektronski pošti na na-
slov: zdenka.kumer@dobrna.si .

Župan Občine Dobrna, 
Martin Brecl

JAVNI RAZPISI
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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 sofinanciranje programov 
na področju turizma v Občini Dobrna za leto 2019 in na podlagi Odloka o 
Proračunu Občine Dobrna za leto 2019 (Ur. l. RS, št. 16/2019), objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU TURIZMA 

V OBČINI DOBRNA ZA LETO 2019

1.) Občina Dobrna objavlja javni razpis za dodelitev finančnih sredstev iz 
občinskega proračuna za sofinanciranje programov na področju turizma v 
Občini Dobrna za leto 2019. Skupni znesek razpisanih sredstev za sofinan-
ciranje programov na področju turizma v Občini Dobrna za leto 2019 znaša 
4.580,00 EUR, ki so zagotovljena na proračunski postavki 14005. 

2.) Predmet sofinanciranja so naslednji programi:
•	 aktivnosti za ohranjanje kulturne in naravne dediščine - izvajanje pro-

grama obsega ohranjanje kulturne in naravne dediščine ter vključeva-
nje le-teh v turistično ponudbo,

•	 urejanje in varstvo okolja - iz tega programa se sofinancira spomladan-
ski sejem cvetja in domače obrti 2019, obnova kozolcev pri zaselkih v 
občini, ki so v upravljanju turističnega društva ter v preostalem delu 
programi urejanja in varstva okolja v občini,

•	 organiziranje in usklajevanje prireditev - izvajanje programa obsega pod-
poro za izvajanje javnih prireditev v Občini Dobrna, ki so dostopne vsem 
obiskovalcem in so organizirane v skladu s predpisi, ki urejajo javna zbiranja, 

•	 izvajanje promocijske in informativne dejavnosti - izvajanje programa 
obsega sprejemanje in informiranje turistov in drugih obiskovalcev, 
sodelovanje z drugimi turističnimi organizacijami iz Slovenije in tujine, 
predstavitve na sejmih in razstavah doma in v tujini, predstavitev naše 
občine potencialnim turistom s svojimi izdelki in storitvami ipd.,

•	 izvajanje ozaveščenosti prebivalstva in mladine za delovanje na podro-
čju turizma - izvajanje tega programa obsega programe ozaveščenosti 
prebivalstva in predvsem mladine za delovanje na področju turizma,

•	 število članov turističnega društva - s tem ukrepom se podpira tehnično 
delovanje izključno turističnih društev in njihovih sekcij za pokrivanje 
materialnih stroškov za redno delovanje,

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

3.) Pravico do sofinanciranja programov na področju turizma imajo društva, 
ki so registrirana na območju Občine Dobrna in delujejo na področju turiz-
ma 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 in imajo sedež na območju Občine Dobrna, kar bo 

razpisovalec preverjal iz javno dostopnih evidenc o društvih;
•	 so že vsaj eno leto registrirana za opravljanje turistične dejavnosti v 

skladu z zakonom o društvih ali poleg druge glavne dejavnosti izvaja-
jo turistično dejavnost; to dokažejo s kopijo odločbe upravne enote o 
registraciji ali kopijo statuta oziroma s seznamom izvedenih turističnih 
projektov v preteklih dveh letih;

•	 da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumen-
tacijo v skladu z določili o registraciji, kar mora prijavitelj priložiti k prijavi;

•	 da delujejo v skladu z veljavnimi predpisi; 
•	 da nimajo na dan, ko je bila oddana prijava na javni razpis blokiranih 

transakcijskih računov odprtih pri bankah ali hranilnicah, kar bo razpiso-
valec preverjal iz javno dostopnih evidenc;

•	 da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske 
pogoje za uresničitev načrtovanih aktivnosti, kar prijavitelj potrdi z izjavo;

•	 imajo poročilo o delu društva in finančno poročilo društva za preteklo 
leto 2018, kar mora prijavitelj priložiti k prijavi;

•	 da imajo sprejet program dela in finančni načrt za leto 2019, ki ga je spre-
jel pristojni društveni organ, kar mora prijavitelj priložiti k prijavi;

•	 da pristojnim občinskim organom redno dostavljajo letna poročila o re-
alizaciji programov.

Izvajalci programov na področju turizma in ostalih dejavnosti promoviranja 
Občine Dobrna, ki izpolnjujejo zgornje pogoje, vendar se na razpis ne prija-
vijo ali pa se ne prijavijo skladno z razpisno dokumentacijo, v letu 2019 ne 
bodo upravičeni do namenskih sredstev Proračuna Občine Dobrna. Dode-
ljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2019, za namene, za katere 
so bila dodeljena. Poročila o izvedbi programov sofinanciranih na podlagi 
javnega razpisa za leto 2019 morajo izvajalci programov sofinanciranih iz 
predmetnega razpisa, v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov 
na področju turizma v Občini Dobrna (Uradni list RS, št. 32/05, 22/2010), pre-
dložiti Občini Dobrna v pisni obliki najkasneje do 31. 3. 2020.

4.) Programi bodo sofinancirani v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju 
programov na področju turizma v Občini Dobrna (Uradni list RS, št. 32/05, 
22/2010) in Letnim programom turizma za izvedbo javnega razpisa za sofi-
nanciranje programov na področju turizma v Občini Dobrna za leto 2019, 
sprejetim na 4. redni seji Občinskega sveta Občine Dobrna, dne 12. 3. 2019 
in objavljenim na spletni strani Občine Dobrna.

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 2019, glede na do-
seženo število točk skladno z 8. členom Pravilnika o sofinanciranju progra-
mov na področju turizma v Občini Dobrna, Ur. list RS, št. 32/2005, 22/2010).
Odločitev o organizatorju programa, če se za isto organizacijo programa 
prijavi več organizatorjev, bo sprejeta na podlagi točkovanja po naslednjih 
kriterijih z maksimalnim številom 100 točk:
•	 uspešna izvedba iste prireditve v preteklem letu: 0-35 točk,
•	 kvaliteta programa: 0-55 točk,
•	 zagotovljeni prostorski, kadrovski in tehnični pogoji: 0-10 točk.

5.) Razpisna dokumentacija za prijavo na javni razpis je na voljo v tajništvu 
Občine Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna ali na spletnih straneh Občine Do-
brna: http://www.dobrna.si.

6.) Rok za prijavo na javni razpis je do 29. 4. 2019 do 12.00 ure. Za pra-
vočasno predložene se štejejo vloge, ki bodo najkasneje 29. 4. 2019 
do 12.00 ure predložene v tajništvu Občine Dobrna, Dobrna 19, 3204 
Dobrna. Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane in bodo s sklepom za-
vržene. Prijave morajo biti podane na razpisnih obrazcih, ki jim je potrebno 
priložiti zahtevane priloge. O izboru in višini sredstev bodo izvajalci obve-
ščeni s sklepi v roku 30 dni od izteka roka za prijavo na javni razpis. Z iz-
branimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe. Komisija bo odpirala 
prispele prijave na javni razpis 30. 4. 2019 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 neposredno 
v tajništvo Občine Dobrna ali pa pošljejo s priporočeno poštno pošiljko na 
naslov: OBČINA DOBRNA, Dobrna 19, 3204 DOBRNA, s pripisom: NE ODPI-
RAJ ! - JAVNI RAZPIS ZA PROGRAME TURIZMA V OBČINI DOBRNA 2019,             
ter s pripisanim naslovom pošiljatelja.  

8.) Vse dodatne informacije o javnem razpisu, razpisnih pogojih in razpisni 
dokumentaciji so na voljo v času uradnih ur na Občini Dobrna, pri Mateji 
Smrečnik, na telefonski številki: 03/ 780 10 53 ali po elektronski pošti na na-
slov: mateja.smrecnik@dobrna.si .

Župan Občine Dobrna, 
Martin Brecl
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Na podlagi Odloka o Proračunu Občine Dobrna za leto 2019 (Ur. l. RS, 
št. 16/2019), 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, Ob-
čina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, objavlja 

JAVNI  RAZPIS
za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega 

gospodarstva in obrti
v Občini Dobrna za leto 2019

I. Predmet javnega razpisa
Finančna sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva se na-
menijo kot nepovratna finančna pomoč »de minimis« v obliki dotacij kot 
sofinanciranje izvajanja posameznih ukrepov. Skupna višina finančnih 
sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa za pospeševanje ra-
zvoja malega gospodarstva v Občini Dobrna za leto 2019, na proračunski 
postavki 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 razpisa v obli-
ki dotacij, je 4.000 EUR.

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, tehničnih iz-

boljšav, nepatentiranega tehničnega znanja in blagovnih znamk: 
do 50% upravičenih stroškov oz. do maksimalne višine 800,00 EUR. 

- Stroški izdelave projektne dokumentacije in stroški investicijskih 
programov: do 45% upravičenih stroškov pridobitve oz. do maksimalne 
višine 800,00 EUR. Prejemnik pomoči mora prispevati najmanj 25% vre-
dnosti investicije. Investicijski projekti morajo ostati v občini vsaj 5 let.

Prednost pri sofinanciranju bodo imeli prijavitelji, ki se na javni razpis 
prijavljajo prvič. Prijavitelj lahko za ukrep Spodbujanje začetih inve-
sticij 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 2019. Upravičenci so do sredstev upravičeni samo en-
krat, to pomeni, da upravičenci iz preteklih let ne morejo ponovno pri-
dobiti sredstev iz naslova tega ukrepa.

Prednost pri sofinanciranju bodo imeli prijavitelji, ki se na javni razpis 
prijavljajo prvič. Prijavitelj lahko za ukrep Prva udeležba na sejmih in 
razstavah poda le eno vlogo.

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 raz-
pis 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 obsto-
ječe dejavnosti oziroma novo dejavnost na območju Občine Dobrna. 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, premogovni-
štva, kmetijstva in ribištva in akvakulture, za primarne proizvodnje kme-
tijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske 
skupnosti, za predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Pri-
logi I k Pogodbi pa v naslednjih primerih: 
-  če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih pro-

izvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podje-
tja dajo na trg, 

-  če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primar-
ne 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 podjetniki, 
ki so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ali pa so kapitalsko neustre-
zna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami 
dosegla polovico osnovnega kapitala družbe. Do sredstev tudi niso upra-
vičeni samostojni podjetniki in gospodarske družbe, ki imajo na dan pri-
jave na javni razpis do razpisovalca Občine Dobrna neporavnane 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. 
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. 
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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 od vključno 29. 9. 2018 do 31. 12. 2018 

ali v koledarskem letu 2019, 
 –  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. 2017 in 2018),
 –  za odprtje posameznega delovnega mesta upravičenec  lahko zaprosi 

le enkrat,
 –  zaposlitev je potrebno ohraniti za nedoločen čas.

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

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 zače-
tih investicij in b-prva udeležba na sejmih ali razstavah):
1. odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje gospodarskih dejavnosti,
2. potrdilo o plačanih davkih,
3. potrdilo o poravnanih zapadlih plačilnih obveznostih do Občine Dobrna,
4. izjavo prosilca o višini lastnih sredstev za posamezen namen,                                                                                                              
5. izjavo, da podjetje ni v težavah in da predstavlja razpisana pomoč spod-

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

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

Za posamezne ukrepe je potrebno predložiti tudi:
* stroški materialnih investicij:

- dokazilo o plačilu, pogodba 
- račun

* za pridobitev in podaljšanje standarda kakovosti:

- dokazilo o plačilu
- račun

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

- dokazilo o plačilu 
- račun

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

skih 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 obr. 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.

V. Rok in način prijave na javni razpis
Rok za prijavo na javni razpis je do porabe sredstev najkasneje do 30. 9. 2019 
do 15.00 ure. Vloga z zahtevanimi dokazili mora biti poslana s priporočeno 
poštno pošiljko ali osebno oddana v tajništvu Občine Dobrna, Dobrna 19, 
3204 Dobrna, najkasneje do porabe sredstev oziroma najkasneje do roka za 
prijave, to je do 30. 9. 2019 do 15.00 ure. Za čas prejema se šteje, ko je vloga 
v tajništvu Občine Dobrna. Obrazci za prijavo na javni razpis so dostopni 
tudi na spletni strani Občine Dobrna, https://www.dobrna.si.

Upravni organ lahko od prosilca zahteva tudi dodatno dokumentacijo. 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 dodatne informacije o javnem razpisu, razpisnih pogojih in razpisni 
dokumentaciji so na voljo v času uradnih ur na Občini Dobrna, pri Mateji 
Smrečnik, na telefonski številki: 03/ 780 10 53 ali po elektronski pošti na na-
slov: mateja.smrecnik@dobrna.si .
     
 Župan Občine Dobrna,

Martin Brecl

JAVNI RAZPISI



št. 81 / 201924

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. 
RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16 in 61/17), v skladu s 
Pravilnikom za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti 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 2019 (Ur. l. RS, št. 
16/2019), Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, objavlja

JAVNI RAZPIS
za zbiranje ponudb programov s področja ljubiteljske kulturne 

dejavnosti v Občini Dobrna za leto 2019

1.) Pravico za pridobitev sredstev za letne programe ljubiteljskih kultur-
nih dejavnosti za leto 2019 imajo upravičeni nosilci in izvajalci ljubitelj-
skih kulturnih dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje, da:
•	 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,
•	 nimajo na dan, ko je bila oddana prijava na javni razpis blokiranih 

transakcijskih računov odprte pri bankah ali hranilnicah, kar bo raz-
pisovalec preverjal iz javno dostopnih evidenc;

•	 pristojnim občinskim organom redno dostavljajo letna poročila o 
realizaciji programov iz   preteklega leta 2018 ter načrt aktivnosti za 
leto 2019,

•	 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 predstavijo širši javnosti vsaj trikrat letno,

•	 kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske in srednješolske po-
pulacije ter kulturna dejavnost študentov – vse le v delu, ki presega 
šolske vzgojno-izobraževalne programe,

•	 udeležba na območnih, medobmočnih in državnih srečanjih, 
•	 izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih 

dejavnosti, 
•	 kulturne prireditve in aktivnosti (navesti prireditve, ki jih namerava 

društvo organizirati), 
•	 drugi programi, ki dokažejo vsebinsko upravičenost. 

Osnovna dejavnost sekcij ljubiteljskih kulturnih društev in skupin se sofi-
nancira le pod pogojem, da rezultate svojega dela predstavijo širši javno-
sti najmanj trikrat letno: 
–  enkrat brezplačno nastopijo, razstavijo za Občino Dobrna ali za Javni 

Zavod za turizem, šport in kulturo Dobrna (JZ ZTŠK Dobrna) ali v Ob-
čini Dobrna, če so pozvani k nastopu, 

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

–  udeležijo se vsaj enega strokovnega izobraževanja ali posveta s po-
dročja 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 Dobr-
na (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 2019, sprejetim na 4. 
redni seji Občinskega sveta Občine Dobrna, dne 12. 3. 2019 in objavljenim 
na spletni strani Občine Dobrna, https:www.dobrna.si. Dodeljena sred-
stva morajo biti porabljena do 31. 12. 2019, za namene, za katere so bila 
dodeljena. Poročila o izvedbi programov sofinanciranih na podlagi tega 
javnega razpisa za leto 2019 morajo izvajalci podati na enotnem obrazcu, 
v skladu s Pravilnikom za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti 
v Občini Dobrna, Občini Dobrna v pisni obliki najkasneje do 31. 3. 2020.

4.) Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev je 9.400,00 EUR, in sicer na 
proračunski postavki številka 18003, za redno dejavnost ljubiteljskih kul-
turnih dejavnosti na območju Občine Dobrna ter na proračunski postav-
ki 18020, za nabavo opreme za ljubiteljsko kulturno dejavnost, 7.000,00 
EUR, v skladu s sprejetim Letnim programom kulture Občine Dobrna za 
leto 2019.

5.) Predlagatelji programov podajo svoje prijave na obrazcih iz razpisne 
dokumentacije, ki jim je potrebno priložiti zahtevane priloge. Razpisna 
dokumentacija se lahko dvigne na sedežu Občine Dobrna, Dobrna 19, 
Dobrna, v času uradnih ur, na voljo je tudi na spletni strani Občine Dobr-
na, na naslovu: https://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 
vidno označeno: NE ODPIRAJ - PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS KULTURA 
2019!, s pripisanim naslovom pošiljatelja. Rok za prijavo na javni razpis 
je do 29. 4. 2019 do 12.00 ure. Za pravočasno predložene se šteje-
jo prijave, ki bodo najkasneje 29. 4. 2019 do 12.00 ure predložene 
v tajništvu Občine 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 
sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov. Komisija bo prispele pri-
jave na javni razpis odpirala dne 7. 5. 2019 ob 12.00 uri v prostorih Občine 
Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna. Odpiranje prijav bo javno. Komisija bo 
pravočasno prispele prijave odpirala po vrstnem redu glede na čas pri-
spetja k razpisovalcu Občini Dobrna.     
  
8.) Vse dodatne informacije o javnem razpisu, razpisnih pogojih in razpisni 
dokumentaciji so na voljo v času uradnih ur na Občini Dobrna, pri Mateji 
Smrečnik, 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 17. člena Zakona o športu (Ur. list RS, št. 29/2017) in 7. člena 
Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa špor-
ta v Občini Dobrna (Ur. l. RS, št. 13/2019), Odloka o proračunu Občine 
Dobrna za leto 2019 (Ur.l. RS, št. 16/2019) in Letnega programa športa 
Občine Dobrna za leto 2019 objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV 

ŠPORTA,KI JIH BO OBČINA DOBRNA SOFINANCIRALA IZ 
OBČINSKEGA PRORAČUNA ZA LETO 2019

I. Predmet javnega razpisa 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih programov:

1 ŠPORTNI PROGRAMI

1.1 PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE

1.1.1 Promocijski športni programi

1.1.2 Celoletni športni programi predšolskih otrok

1.1.3 Celoletni športni programi šoloobveznih otrok

1.1.4 Šolska športna tekmovanja

   1.2. ŠPORTNA REKRACIJA 

   1.2.1 Športna rekreacija občanov

   1.2.2 Šport starejših

2 RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU

2.1 Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov

3 ORGANIZIRANOST V ŠPORTU

3.1 Delovanje športnih organizacij

4 ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA

4.1 Druge športne prireditve

Sofinancirajo se vsebine programov športa, ki so natančno opredeljene 
v Letnem programu športa Občine Dobrna za leto 2019 (sprejet na 4. 
redni seji Občinskega sveta Občine Dobrna, dne 12. 3. 2019).

II. Pogoji za pridobitev sredstev za sofinanciranje športnih pro-
gramov

Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci 
športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje, navedene v Odlo-
ku o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v 
Občini Dobrna (Ur. l. RS, št. 13/2019):

- da so registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi predpisi,
- da je njihova dejavnost izvajanje športnih dejavnosti,
- da so najmanj eno leto registrirani s sedežem v Občini Dobrna 

na dan roka poteka za prijavo na javni razpis,
- imeti morajo najmanj 10 članov s plačano članarino (velja za 

društva),

- imeti morajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske 
in organizacijske pogoje za izvedbo načrtovanih športnih de-
javnosti,

- urejeno evidenco članov s plačano članarino,
- zagotovljeno izvajanje športnih programov najmanj v obsegu 

določenim v merilih in kriterijih za izbor in vrednotenje letne-
ga programa športa v Občini Dobrna, 

- razen, če za posamezne programe v merilih ni drugače opre-
deljeno (velja za izvajalce, ki kandidirajo s športnimi progra-
mi),

- izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predvi-
den vir prihodkov in stroškov za izvedbo programov,

- na drugih razpisih občine oziroma iz drugih proračunskih po-
stavk občine niso pridobili sredstev za iste programe, 

- imajo poravnane vse obveznosti nastale na podlagi izvajanja 
športne dejavnosti do občine, 

- dovoljujejo objavo podatkov o prijavitelju in o prijavljenem 
programu z namenom objave rezultatov razpisa na spletni 
strani občine, skladno s predpisi o dostopu informacij javnega 
značaja in o varstvu osebnih podatkov,

- izpolnjevati morajo ostale pogoje v skladu s kriteriji za sofi-
nanciranje programov,

- da so izvajalci LPŠ v letu pred letom, na katerega se nanaša 
javni razpis, izpolnili pogodbene obveznosti.

III. Upravičenci 

Za sofinanciranje programov iz občinskega proračuna lahko kandidira-
jo na javnem razpisu naslednji izvajalci športnih programov:

1. športna društva in klubi, ki so registrirana in delujejo v občini 
in izvajajo javne športne programe s sedežem v Občini Do-
brna,

2. zveza športnih društev Občine Dobrna,
3. ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen opra-

vljanja dejavnosti v športu s sedežem v Občini Dobrna,
4. pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu 

s sedežem v občini,
5. zavodi za šport in ustanove, ki so ustanovljene za splošno ko-

risten namen na področju športa s sedežem v Občini Dobrna,
6. samostojni podjetniki, posamezniki, zasebni športni delavci 

registrirani za opravljanje dejavnosti v športu s sedežem v Ob-
čini Dobrna.

IV. Okvirna vrednost sredstev in obdobje uporabe

Okvirna  vrednost,  ki je na razpolago za sofinanciranje navedenih pred-
videnih programov športa, je 4.584,00 EUR. Dodeljena proračunska 
sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2019 v skladu s 
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

V. Vsebina vloge

Vloga mora vsebovati: 
- izpolnjene razpisne obrazce, ki jih po objavi razpisa predlaga-

telji dobijo na sedežu Občine Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobr-
na ali na spletni strani Občine Dobrna, www.dobrna.si, 

- dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so navedeni v tem javnem 
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razpisu,
- natančen opis programov s seznamom udeležencev, krajem iz-

vajanja programov in urnikom vadbe,
- program mora biti finančno ovrednoten s planom stroškov in 

navedeni morajo biti viri sofinanciranja,
- društva, gospodarske družbe, zasebniki in druge ustanove mo-

rajo ob prijavi na razpis priložiti potrdilo o registraciji za opra-
vljanje športne dejavnosti.

VI. Rok in način prijave na razpis

Rok za prijavo na javni razpis je do 29. 4. 2019 do 12. ure. Za pravoča-
sno predložene se štejejo prijave, ki bodo najkasneje 29. 4. 2019 do 
12.00  predložene v tajništvu Občine Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobr-
na. Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane in bodo s sklepom 
zavržene. 

Prijave pošljite v zaprti kuverti na naslov: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 
Dobrna, s pripisom: »NE ODPIRAJ – VLOGA JAVNI RAZPIS: ŠPORT 2019«. 
Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja.

VII. Postopek obravnave prijav

Pravočasno prispele in pravilno označene vloge bo odprla komisija in 
ugotovila ali izpolnjujejo razpisne pogoje.  Vloge, ki bodo prispele po iz-

teku roka in ne bodo pravočasne ali bodo nepravilno označene, izvajalec 
razpisa zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena. Če komisija 
ugotovi, da vloga ne vsebuje vseh z razpisno dokumentacijo zahtevanih 
dokumentov o izpolnjevanju pogojev, obvesti predlagatelja, ki mora vlo-
go v 8 dneh dopolniti. Če vlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, 
izvajalec razpisa vlogo zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovo-
ljena. Odpiranje vlog ne bo javno. Izbrane izvajalce in  programe bomo 
sofinancirali na podlagi merila in kriteriji za izbor in vrednotenje letnega 
programa športa v Občini Dobrna, ki so del odloka o postopku in merilih 
za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Dobrna (Ur. l. RS, št. 
16/2019). Po končanem postopku javnega razpisa bo Občina Dobrna, na 
podlagi predloga komisije, izdala odločbo o izbiri ter obsegu sofinanci-
ranja, zavrnitvi sofinanciranja programa ali področja  letnega programa 
športa. Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodbe o sofinancira-
nju izvajanja letnega programa športa. Ob izdaji odločbe se izbranega 
izvajalca pozove k podpisu pogodbe o sofinanciranju izvajanja letnega 
programa športa.

VIII. Informacije

Vse dodatne informacije o javnem razpisu, razpisnih pogojih in razpisni 
dokumentaciji so na voljo v času uradnih ur na Občini Dobrna, pri Mateji 
Smrečnik, na telefonski številki: 03/ 780 10 53 ali po elektronski pošti na 
naslov: mateja.smrecnik@dobrna.si .

Župan Občine Dobrna,
Martin Brecl

Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, na podlagi 7. člena Statuta Ob-
čine Dobrna (Ur. l. RS, št. 55/2017), 4. člena Pravilnika o sofinanciranju pro-
gramov na področju turizma v Občini Dobrna (Ur. l. RS, št. 32/05, 22/2010), 
Letnega programa turizma za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje 
programov na področju turizma v Občini Dobrna za leto 2019 in na pod-
lagi Odloka o Proračunu Občine Dobrna za leto 2019 (Ur. l. RS, št. 16/2019), 
objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU SOCIALNIH, 

HUMANITARNIH IN ZDRAVSTVENIH DEJAVNOSTI V OBČINI DOBR-
NA ZA LETO 2019

1.)  Višina sredstev
Občina Dobrna objavlja javni razpis za dodelitev finančnih sredstev iz 
občinskega proračuna za sofinanciranje programov in projektov na po-
dročju humanitarnih, socialnih in zdravstvenih dejavnosti v Občini Do-
brna za leto 2019. Skupni znesek razpisanih sredstev za leto 2019 na pro-
računski postavki 20012 (Ostali programi, spec. zavodi in društva) znaša 
4.700,00 EUR. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2019, 
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 finančne, materialne, kadrovske in organizacijske 

možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
- da občini vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji progra-

mov 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 2019 
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 

dejavnosti registrirana v skladu z zakonom o društvih,
- prostovoljne in neprofitne organizacije, ki delujejo na podro-

čju socialnega in zdravstvenega varstva, ter humanitarne orga-
nizacije 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-
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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 vsebi-
ne 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 pro-
grama.

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.
dobrna.si. Rok za prijavo na javni razpis je do 29. 4. 2019 do 12.00 ure. Za 
pravočasno predložene se štejejo prijave, ki bodo najkasneje 29. 4. 2019 
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 po-
trebno priložiti zahtevane priloge. O izboru in višini sredstev bodo izva-
jalci 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 
Občine Dobrna ali pa pošljejo priporočeno na naslov: Občina Dobrna, 
Dobrna 19, 3204 Dobrna, s pripisom: NE ODPIRAJ - JAVNI RAZPIS SOCIAL-
NE, HUMANITARNE IN ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI V OBČINI DOBRNA ZA 
LETO 2019! ter s pripisanim naslovom pošiljatelja. Komisija bo prispele 
prijave na javni razpis odpirala 7. 5. 2019 ob 10.00 uri v prostorih Občine 
Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna. Odpiranje prijav ni javno. 

7.) Informiranje
Vse dodatne informacije o javnem razpisu, razpisnih pogojih in razpisni 
dokumentaciji so na voljo v času uradnih ur na Občini Dobrna, pri Mateji 
Smrečnik, na telefonski številki: 03/ 780 10 53 ali po elektronski pošti na 
naslov: mateja.smrecnik@dobrna.si .

Župan Občine Dobrna,
Martin Brecl

Na podlagi 6. čl. Statuta Občine Dobrna (Ur. list RS, št. 55/2017) in na 
podlagi 9. čl. Odloka o priznanjih Občine Dobrna (Ur. list RS, št. 22/2010), 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Obči-
ne Dobrna, objavlja 

J A V N I   R A Z P I S
ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE DOBRNA ZA LETO 2019

I.

Priznanja Občine Dobrna za leto 2019, in sicer priznanja: Častni občan 
Občine Dobrna, Zlati grb Občine Dobrna, Srebrni grb Občine Dobrna in 
Bronasti grb Občine Dobrna, bo Občinski svet Občine Dobrna podelil 
na slavnostni seji Občinskega sveta ob občinskem prazniku Občine Do-
brna 2019, v mesecu juniju 2019.

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: je najvišje priznanje Občine 
Dobrna. Naziv častnega občana Občine Dobrna lahko prejme le posa-
meznik. Naziv Častni občan Občine Dobrna se podeli za izjemen prispe-
vek 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 promoci-
jo 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 dosež-
kov in uspehov v daljšem časovnem obdobju, pomembnih za razvoj 
Občine Dobrna, ki praviloma pomenijo uspešnost posameznika ali izje-
mno uspešnost skupine v fazi njene potrjene rasti. Srebrni grb Občine 
Dobrna ima vgravirano posrebreno borduro ter ime in priimek ali naziv 
prejemnika grba  z datumom podelitve.
BRONASTI GRB OBČINE DOBRNA: se podeli za pomembne začetne 
ali večkratne uspehe v krajšem časovnem obdobju in kot vzpodbuda 
za nadaljnje delo. Bronasti grb Občine Dobrna ima vgravirano brona-
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sto borduro 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 Obči-
ne Dobrna: 

– splošne podatke o pobudniku, 
– predstavitvene podatke o kandidatu, 
– vrsto priznanja za katerega je kandidat predlagan, 
– utemeljitev pobude s podrobnejšim opisom uspeha ali 
    dosežkov, zaradi katerih je predlagana podelitev, 
– eventualne dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi, 
– datum pobude. 

Predlagatelji naj v predlogih upoštevajo merila in kriterije za podelitev 
priznanj skladno z Odlokom o podelitvi priznanj Občine Dobrna.

V.

Od prejema posameznega občinskega priznanja, tudi prejema prizna-
nja skladno s predhodno veljavnim odlokom o podelitvi priznaj v Obči-
ni Dobrna, naj mine daljše časovno obdobje (pet let). O tem vprašanju 
sprejeme odločitev Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenova-

nja ter priznanja Občine Dobrna. O svoji odločitvi z obrazložitvijo obve-
sti 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 do-
datno obrazložitev pobude, lahko pa za mnenje zaprosi tudi druge in-
stitucije in ustanove, ki so vezane na predlog. 
O podelitvi priznanj, na predlog Komisije za mandatna vprašanja, vo-
litve, imenovanja in priznanja Občine Dobrna, odloča Občinski svet 
Občine Dobrna. Sklep Občinskega sveta Občine Dobrna o podelitvi 
priznanj se objavi v glasilu Občine Dobrna.

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

VI.

Predlogi za priznanja se predložijo osebno ali pošljejo po pošti v zaprti 
kuverti na naslov: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, s pripisom 
Komisiji za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja 
Občine Dobrna - Predlogi 2019 - Ne odpiraj!, najkasneje do 29. 4. 
2019 do 12.00 ure. Za pravočasne predloge se štejejo predlogi, ki 
bodo najkasneje 29. 4. 2019 do 12.00 ure predloženi v tajništvu 
Občine Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna. Nepravočasni predlogi ne 
bodo obravnavani in bodo predlagateljem vrnjeni.

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

Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, na podlagi Odloka o subven-
cioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa (Uradni list 
RS, št. 32/2018), in na podlagi Odloka o Proračunu Občine Dobrna za 
leto 2019 (Ur. l. RS, št. 16/2019) objavlja  
  

JAVNI RAZPIS
ZA SUBVENCIONIRANJE SOCIALNO VARSTVENE STORITVE 

SOCIALNEGA SERVISA CELODNEVNE POVEZAVE PREK OSEBNEGA 
TELEFONSKEGA ALARMA  (varovanja na daljavo)

 
 1. PREDMET RAZPISA 
Občina Dobrna bo subvencionirala socialno varstveno storitev social-
nega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma 
(v nadaljevanju: varovanje na daljavo) občanom Občine Dobrna pod 
pogoji iz Odloka o subvencioniranju socialno varstvene storitve social-
nega servisa (Uradni list RS, št. 32/2018 - v nadaljevanju: Odlok) in tega 
javnega razpisa, v obliki mesečne subvencije za obdobje 24 mesecev. 
 
2. UPRAVIČENCI  
Subvencija pripada občanom, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v 
Občini Dobrna ter tujcem, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v 
občini in dejansko bivajo na območju Občine Dobrna ter izpolnjujejo 
druge pogoje iz odloka.    
  

3. RAZPISNI POGOJI 
Upravičenci do subvencije morajo, poleg pogoja iz točke 2 tega javne-
ga razpisa, za prejemanje subvencije izpolnjevati kriterije iz vsaj dveh 
točk navedenih v nadaljevanju:
1.  so starejši od 70 let ali osebe mlajše od 70 let, ki  imajo ugotovljeno 

prvo, drugo ali tretjo stopnjo telesne okvare, ki jo izkazuje upravi-
čenec s pravnomočno odločbo Zavoda za pokojninsko in invalid-
sko zavarovanje Slovenije; 

2.  bivajo sami ali bivajo v širši družini, ki je čez dan zaradi svojih obve-
znosti odsotna;  

3.  gre za osebe s težjimi kroničnimi boleznimi, invalidne osebe ali ose-
be s starostnimi znaki, ki jih navedejo sami oziroma njihovi svojci ali 
skrbniki ( npr. znaki demence).

Prijavitelji morajo v svoji prijavi predložiti vse dokumente, zahtevane v 
javnem razpisu in razpisni dokumentaciji. 
 
 4. VIŠINA SUBVENCIJE 
 Z Odlokom o  Proračunu Občine Dobrna za leto 2019 (Uradni list RS, št. 
16/2019) so za subvencije varovanja na daljavo v letu 2019  zagotovlje-
na sredstva v višini 2.000,00 EUR.  
Subvencija znaša 10 evrov mesečno (nepretrgoma v 24 – mesečnem 
obdobju). Za upravičenca, ki ima slabši socialni status in nima svojcev, 
znaša subvencija 20 evrov mesečno (nepretrgoma v 24 – mesečnem 
obdobju). 
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Upravičence, ki bodo po tem odloku lahko uveljavljali subvencijo kot 
osebe s slabšim socialnim statusom, ki nimajo svojcev, bo potrdila Ko-
misija za socialna vprašanja Občine Dobrna na podlagi podatkov iz svo-
jih evidenc glede dodeljevanja socialnih pomoči šibkejšim. 
Občina Dobrna bo zagotavljala subvencijo do izteka 24 mesečnega ob-
dobja, v kolikor bodo za ta namen zagotovljena sredstva tudi v spreje-
tem proračunu Občine Dobrna za leto 2020 in za leto 2021. 
V nobenem primeru subvencija ne more biti višja kot je mesečni strošek 
naročnine za storitev varovanja na daljavo. Subvencije se upravičencu 
ne dodeli za stroške priključnine ali stroške nakupa opreme za vzposta-
vitev storitve. 
 
5. MERILA ZA OBLIKOVANJE PREDNOSTNEGA VRSTNEGA REDA UPRA-
VIČENCEV 
V primeru, da bo na javni razpis prispelo več vlog in sredstva ne bodo 
zadoščala za dodelitev subvencije vsem upravičencem do subvencije, 
se bodo subvencije dodeljevale do porabe namenskih proračunskih 
sredstev, po zaporedju prejetih vlog v tekočem letu. 
 
 6. OSTALE DOLOČBE  
Prejemniki subvencije so dolžni po prejemu odločbe v roku, ki bo dolo-
čen v odločbi o dodelitvi subvencije, Občino Dobrna pisno obvestiti o 
sklenitvi pogodbe o izvajanju storitve  ter Občini Dobrna podati ustre-
zna dokazila o vzpostavitvi storitve, sicer se bo štelo, da od odobrene 
subvencije odstopajo.  
Pogodba o dodelitvi subvencije za socialno varstveno storitev socialne-
ga servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma se 
bo sklenila med upravičencem do subvencije, ki bo v roku podal pisno 
obvestilo o sklenitvi pogodbe o izvajanju storitve, občino in izvajalcem 
storitve. S  pogodbo se uredijo medsebojne pravice ter obveznosti med 
strankami. 
Upravičencu pripada subvencija z mesecem, ko je storitev pri upravi-
čencu vzpostavljena in sklene pogodbo o dodelitvi subvencije iz prej-
šnjega odstavka. 

 7. KRAJ, NAČIN IN ROK PRIJAVE 
Javni razpis bo objavljen v glasilu Dobrčan ter na spletni strani Občine 
Dobrna – www.dobrna.si pod rubriko: Javni razpisi in objave .
Razpisna dokumentacija bo zainteresiranim na voljo do izteka prijavne-
ga roka  na spletni strani Občine Dobrna – www.dobrna.si pod rubriko: 
Javni razpisi in objave in v tajništvu Občine Dobrna, Dobrna 19; 3204 
Dobrna. 
Vloge na javni razpis morajo biti posredovane v zaprti ovojnici, ozna-
čene s pripisom »Ne odpiraj - subvencija – varovanje na daljavo«. Na 
hrbtni strani ovojnice mora biti naveden polni naslov prijavitelja.  
Rok za oddajo vlog je ponedeljek, 29. 4. 2019, do 12. ure. Za pra-
vočasno predložene se štejejo vloge, ki bodo v tajništvo Občine 
Dobrna prispele do 29. 4. 2019 do 12.00. 

Nepravočasno vložene vloge in vloge, ki ne bodo v roku dopolnjene, 
bodo s sklepom zavržene. 
Dodatne informacije lahko zainteresirani občani dobijo pri Mariji Švent 
(ZTŠK Dobrna), telefonska številka  (03) 780-10-50 in (041) 851-523 oziro-
ma na elektronskem naslovu: marija.svent@dobrna.si . V času njene mo-
rebitne odsotnosti pa na sedežu Občine Dobrna, Dobrna 19; 3204 Dobrna 
ter elektronskem naslovu obcina@dobrna.si . 

8. IZID RAZPISA 
Prejete vloge bo komisija odpirala predvidoma v roku 30 dni po roku za 
prijavo. Odpiranje prijav ne bo javno.  V primeru nepopolne vloge bo pri-
javitelj pozvan k dopolnitvi. Prijavitelji na javni razpis bodo o izidu javne-
ga razpisa pisno obveščeni predvidoma v roku 45 dni od datuma prejetja 
popolnih prijav. 
 

Župan Občine Dobrna,
Martin Brecl

Javni zavod za turizem, šport in kulturo Dobrna objavlja

JAVNI RAZPIS 
ZA ORGANIZACIJO PRIREDITVE NOČ POD KOSTANJI 2019

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 7. 8. 2019 in 25. 8. 2019, v skladu s tem javnim razpisom. Prireditev 
mora potekati najmanj tri dni zapored v navedenem terminu. Za primer 
deževnega obdobja v terminu med 7. 8. 2019 in 25. 8. 2019 lahko izvaja-
lec izbere termin pred tem datumom ali po njem, temu ustrezno mora 
izvajalec urediti obveščanje javnosti in pridobiti vsa potrebna dovolje-
nja, 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 prioritetno porabiti za pokriva-
nje naslednjih stroškov: 
- Prijava prireditve, nujna medicinska pomoč, varovanje prireditve, 

požarna varnost in red na parkiriščih, odvoz odpadkov, stroški sa-
nitarnih kabin, stroški Sazas-a, IPF – a, promocija  prireditve. Stroški 
se lahko priznajo le, če so nastali za predmetno prireditev v letu 
2019.

Izbrani izvajalec, s katerim bo sklenjena pogodba za izvedbo priredi-
tve Noč pod kostanji 2019, bo sredstva prejel v roku 15 dni po oddaji 
poročila o izvedeni prireditvi in izpolnitvi vseh pogojev iz tega javnega 
razpisa. Izbrani izvajalec mora hkrati s poročilom dostaviti ZTŠK Dobrna 
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 
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prireditve ter ZTŠK Dobrna predložiti potrdila o plačilih, za katere je po 
tem javnem razpisu potrebno prioritetno pokrivanje stroškov navede-
nih 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, ki imajo izkušnje pri orga-
nizaciji tovrstnih prireditev. Izbran bo ponudnik, ki bo pripravljen in 
sposoben organizirati prireditev v skladu s pogoji tega javnega razpisa, 
ima potrebne reference in bo ponudil najboljši in raznovrsten program. 

Na dan ko je bila oddana prijava na javni razpis, ponudniki ne smejo imeti 
blokiranih transakcijskih računov odprtih pri bankah ali hranilnicah, kar 
bo razpisovalec preverjal iz javno dostopnih evidenc.

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

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 izjave, ki so sestavni del razpisne dokumen-
tacije, 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 veljavnimi pred-

pisi s področja Zakona o javnih zbiranjih in s področja drugih veljav-
nih predpisov organiziranja tovrstnih dogodkov oziroma prireditev,

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

nega Finančnega urada o poravnanih davkih, prispevkih 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 pred-

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

Ponudnik mora upoštevati naslednje: 
- prireditev mora potekati najmanj tri dni zaporedoma v času med 7. 

8. 2019 in 25. 8. 2019, za primer napovedanega deževnega obdobja 
v terminu med 7. 8. 2019 in 25. 8. 2019 lahko izvajalec izbere termin 
pred tem datumom ali po njem, temu ustrezno mora izvajalec uredi-
ti obveščanje javnosti in pridobiti vsa potrebna dovoljenja usklajena 
na nov termin ter v tem smislu urediti in uskladiti vse druge aktivno-
sti vezane na prireditev,

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

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

- ponudnik si mora pravočasno in na svoje stroške zagotoviti vso po-
trebno infrastrukturo (kot npr. elektro priključek, vodni priključek, 
mesta za odpadke …), da bo lahko nemoteno izvajal prijavljeno pri-
reditev,

- prireditev mora ponuditi zabavni program za vse generacije (otro-
ški program, zabavni program, narodno zabavni program …),

- ponudnik mora pravočasno (vsaj 14 dni pred pričetkom prireditve) 
zagotoviti oglaševanje in medijsko podporo v časopisih, pri radijskih 
postajah, televizijskih hišah, spletno oglaševanje … Pri oglaševanju 
in označevanju prireditve mora ponudnik uporabljati grb Občine 
Dobrna in logotip Javnega zavoda za turizem, šport in kulturo Do-
brna. Pri vseh medijskih objavah o prireditvi mora navesti, da prire-
ditev sofinancirata Občina Dobrna in Javni zavod za turizem, šport 
in kulturo Dobrna,

- ponudnik mora praviloma v roku 5 dni pred pričetkom prireditve 
Občini Dobrna dostaviti vlogo in seznam ponudnikov na premič-
nih stojnicah in drugih začasnih objektih (zabaviščni 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 2019 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 pro-
stor z okolico, parkirišča, površine, kjer se bodo zadrževali obiskoval-
ci ...) in sanirati morebitno povzročeno škodo. Za vsak zamujeni dan 
neizpolnitve navedenega pogoja se izbranemu izvajalcu od preo-
stanka pogodbenega zneska za nakazilo odšteje 100,00 EUR.

- Ponudnik mora pred vsako spremembo programa predhodno z 
ZTŠK Dobrna uskladiti vse spremembe, ki odstopajo od podane pri-
jave ponudnika. 

IV.

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

Komisija si pridržuje pravico, da glede na prispele ponudbe ne izbere no-
benega 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 
izvirnosti programa

2 - primerno  
1 - delno primerno 
0 - neprimerno

JAVNI RAZPISI
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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 prire-
ditvi 
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, lah-
ko komisija prijavitelju z vsebinsko najbolj bogatim programom dodeli 
dodatno točko, ki se prišteje skupnemu številu točk.

VI.

Rok za prijavo na javni razpis je 29. 4. 2019 do 12.00. 

Za pravočasno predložene se štejejo vloge, ki bodo najkasneje 29. 4. 
2019 do 12. ure predložene v tajništvu Občine Dobrna, Dobrna 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 2019!« Na hrbtni strani ovojnice 
mora biti obvezno naveden ponudnik, ki oddaja ponudbo. V primeru 
nepravilno označenih ponudb le-te ne bodo obravnavane 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. Ma-
riji Švent (ZTŠK Dobrna), telefon (03) 780-10-64 ali (041) 851-523 in po ele-
ktronski pošti: marija.svent@dobrna.si.

Razpisna dokumentacija bo na voljo od 28. 3. 2019  na spletni strani Obči-
ne Dobrna www.dobrna.si (pod rubriko Javni razpisi in objave).

 
VII.

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

ZTŠK DOBRNA,
Marija Švent, direktorica

z zasedanja 
Občinskega sveta 
Občine Dobrna

V novem mandatnem obdobju 2018–2022 so svetniki Občin-
skega sveta Občine Dobrna po opravljeni konstitutivni seji, ki je 
bila 5. 12. 2018, zasedali kar na treh rednih sejah, ki so bile dne 
17. 1. 2019, 12. 2. 2019 in 12. 3. 2019. 

Na 2. redni seji Občinskega sveta Občine Dobrna, dne 17. 1. 
2019, so svetniki Občinskega sveta Občine Dobrna potrdili de-
lovna telesa in komisije občinskega sveta. Na tej seji pa je bil 
imenovan tudi nov petčlanski nadzorni odbor. Nadzorni odbor 
Občine Dobrna v novem mandatnem obdobju 2018–2022 je v 
naslednji sestavi: mag. Vlasta Žerjav, mag. Uroš Stropnik, Sonja 
Špegel, Stanka Repas in Mateja Čerenak. Na tej seji so svetniki s 
strani župana prejeli informacijo o imenovanju podžupana Ob-
čine Dobrna, ki je Stanislav Božnik.

Z zasedanja Občinskega sveta 
Občine Dobrna

Na 3. redni seji Občinskega sveta Občine Dobrna, dne 12. 2. 
2019, so svetniki, med drugim, po obravnavi sprejeli predlog 
Proračuna Občine Dobrna za leto 2019. Na tej seji je bil spre-
jet osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v 
Občini Dobrna. Svetniki Občinskega sveta Občine Dobrna pa 
so po obravnavi sprejeli Odlok o postopku in merilih za sofi-
nanciranje letnega programa športa v Občini Dobrna. Sprejet 
je bil tudi Sklep o brezplačnem prenosu zemljišča za potrebe 
ureditve krožnega križišča na regionalni cesti R2-429/1154, pri 
naselju Dobrna v km 0.734.

Na 4. redni seji Občinskega sveta Občine Dobrna, dne 12. 3. 2019, 
so bile potrjene spremembe cene socialno varstvene storitve po-
moč družini na domu v Občini Dobrna, od 1. 4. 2019 dalje: 

JAVNI RAZPISI
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V soboto, 22. decembra 2018, smo za otroke od 2. do 9. leta 
pripravili tradicionalno praznično prireditev z obiskom Božička 
in obdarovanjem otrok. Gledališče Unikat je odigralo predstavo 
Rdeča kapica, nato se je na odru pridružil še Božiček s palčicami 
in vsi skupaj so zaplesali in zapeli ter nato obdarili vse otroke. 

Prireditev je organizirala Občina Dobrna v sodelovanju z ZTŠK 
Dobrna. Obdarovanje otrok so poleg organizatorjev omogočili 
še donatorji, ki se jim najlepše zahvaljujemo!

ZTŠK Dobrna,

Marija Švent

dogodki
Obisk Božička z obdarovanjem otrok

Stroški storitve 
pomoči na domu

Subvencija 
iz proračuna 
občine

Cena storitve za 
uporabnika 

DELAVNIK

21,47 EUR 16,97 EUR 4,50 EUR

NEDELJA

25,78 EUR 21,28 EUR 4,50 EUR

PRAZNIK

26,65 EUR 22,15 EUR 4,50 EUR

Na 4. redni seji je bil obravnavan in sprejet Načrt ravnanja s 
stvarnim premoženjem Občine Dobrna za leto 2019 ter sprejet 
Proračun Občine Dobrna za leto 2019. Sprejeti so bili trije letni 

programi za leto 2019, za izvedbo javnih razpisov, in sicer Letni 
program kulture v Občini Dobrna za leto 2019, Letni program 
športa v Občini Dobrna za leto 2019 in Letni program turizma 
za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov na po-
dročju turizma v Občini Dobrna za leto 2019. Sprejet je bil Odlok 
o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Dobrna. Sve-
tniki so na tej seji sprejeli in obravnavali tudi osnutek Pravilnika 
o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in kanaliza-
cijskih priključkov na območju Občine Dobrna ter se seznanili 
z Letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta 
Lokalnega energetskega koncepta Občine Dobrna in njihovih 
učinkih v letu 2018.

Po gradivu Občinskega sveta Občine Dobrna povzela: 

Mateja Smrečnik

Z ZASEDANJA OBČINSKEGA SVETA
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Valentinov koncert, 17. 2. 2019

»Med nama je nekaj,
kar ni le beseda,
iz take snovi je kot sanje,
med nama so časi,
ko skupaj molčiva
In tiho verjameva vanje.«
                              Feri Lainšček

Na sončno februarsko nedeljo, ki je že močno dišala po po-
mladi, smo pevke Ženskega pevskega zbora Korona KUD 
Dobrna izvedle tradicionalni Valentinov koncert. Vsako leto 
bolj se veselimo, da lahko Dobrčanom predstavimo del naše-
ga pevskega ustvarjanja in vsako leto smo bolj navdušene nad 
odzivom  sokrajanov in drugih obiskovalcev, ki nas počastijo s 
svojim obiskom. Letošnje vzdušje v dvorani je bilo enkratno in 
marsikomu se je med koncertom raznežilo srce in orosilo oko. 
Koncert smo otvorile z razgibano pesmijo Dežniki avtorice Ta-
deje Vulc. Nismo mogle mimo dejstva, da je še na lanskem kon-
certu pri tej pesmi pela solo naša sopevka Katja Pupis, ki je žal 
ni več med nami. Njej v spomin smo namenile nekaj besed in 
naslednjo pesem Žitni klas, avtorja Pavla Dolenca, zapele njej 

v spomin. V prvem delu smo odpele še rezijansko Da hora ta 
Caninawa, v priredbi Ambroža Čopija, in hudomušno prleško 
ljudsko Prepelica se v detelci suče. 
Zelo rade v goste povabimo naše pevske prijatelje, pevce 
Moškega pevskega zbora KUD Dobrna, ki se našemu vabi-
lu z veseljem odzovejo in tako je bilo tudi letos. Predstavili so 
se z novim zborovodjem Leonom Ašenbergerjem in prijetno 
popestrili naš koncert. Kot gostje so letos nastopili tudi pevci 
Mladinskega pevskega zbora OŠ Dobrna pod taktirko zbo-
rovodkinje Milene Urlep Rogl, s katerimi smo skupaj zapeli vsem 
dobro znano in že skoraj ponarodelo pesem Dan ljubezni.
Prvič so se obiskovalcem predstavili mladi instrumentalisti z Do-
brne, katerih mamice pojemo v zboru in zaigrali nekaj zimzele-
nih ljubezenskih pesmi, kot so Na vrhu nebotičnika, Brez besed, 
Španska romanca in s tem prijetno poživili prireditev. Verjame-
mo, da bomo v prihodnosti še sodelovali.
V drugem delu koncerta so prišle na svoj račun romantične 
duše, saj je bil predvsem ljubezensko obarvan. Uvodoma sta 
v duetu zapela naša Melita Podgoršek in Blaž Videnšek in s pe-
smijo Samo ljubezen raznežila občinstvo v dvorani.  Sledila 
je vsem dobro znana Cohenova Aleluja, Boš znal naprej me 
ljubiti slovenskega dueta Tjaše Hrovat in Uroša Steklase, Per-
fect, pesem svetovno znanega pevca Eda Sheerana in Ditkina 
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Na tem mestu bi se rade zahvalili vsem vam, ki verjamete v nas, 
ki nas spodbujate, nam stojite ob strani in si vzamete čas, da 
pridete na naš koncert. Velika hvala  vsem tistim, ki ste nam po-
magali pri izvedbi še enega Valentinovega koncerta. Posebej 
pa bi se rade zahvalili našemu županu, g. Martinu Breclu, in ge. 
Mariji Švent, ki nam vedno prisluhneta in pomagata, hvala tudi 
predsedniku Kulturnega društva Dobrna, g. Alešu Štepiharju ter 
resnično hvaležni smo našemu mojstru v tehniki – g. Primožu 
Šventu. HVALA VSEM!

»….Štejeta le ljubezen in človeški stik,
koga si ljubil

in kako globoko si ljubil,
kako si se dotaknil ljudi okrog sebe

in koliko si jim dal.«
                                           

 Za ŽPZ Korona KUD Dobrna:

                                                  Lidija Praunseis

DOGODKI

Ne bodi kot drugi. Zelo vesele smo bile tega, da se nam je na 
letošnjem koncertu kot solist pridružil Mirko Repas, mož naše 
pevke Silvije in nam pomagal pri izvedbi pesmi Perfect ter Boš 
znal naprej me ljubiti, ki sta jo v duetu zapela z Mojco Zaponšek. 
Ker pesmi še lepše zvenijo ob ubrani spremljavi, so se nam na 
odru pridružili mladi glasbeniki z Galicije. 
Lepe misli in ljubezenske verze sta nežno spremljali citrarki Vika 
Golčer in Nina Okrožnik.
Ob koncu koncerta so se nam na odru zopet pridružili vsi gostje 
in v duhu prijateljstva smo družno zapeli Šifrerjevo Za prijate-
lje. 
Zaključili smo s prijetnim kramljanjem z našimi obiskovalci. Po-
gostile smo jih z dobrotami, ki smo jih pripravile same. 
Za izpeljavo takšne prireditve je potrebno kar nekaj dela, dobre 
organizacije in sodelovanja veliko deležnikov. Predvsem pa sta 
tukaj dva vodilna člena, ki vse to vodita in povezujeta v eno 
lepo vez. Hvala vama, naš zborovodja Jan Grobelnik in predsed-
nica Jadranka Golčer, za vse vajine ideje, pozitivne besede in 
tisto nekaj, kar imata, da je z vama lepo sodelovati.

Kvartet GRČE iz Dobrne je v letu 2018 trikrat gostoval v tujini
V Bardejovu na Slovaškem se je v letu 2018 prvič zgodilo, da je 
kakšna slovenska pevska skupina v enem letu dobila povabila za 
kar tri velike prireditve. To je doživel kvartet GRČE, ki je v letu 2018 
s petjem sodeloval na treh velikih in pomembnih kulturnih do-
godkih tega kraljevskega mesta v severovzhodnem delu slovaške 
republike. V mesecu avgustu se je udeležil tradicionalnega bar-
dejovskega jarmoka, septembra je bil povabljen na praznovanje 
777 – letnice prve pisne omembe mesta Bardejov, v decembru 
pa na tradicionalni mednarodni pevski festival sakralne glasbe, 
ki ga organizira Grškokatoliška cerkev v sodelovanju s Kulturnim 
centrom mesta. Na koncertu festivala se zbori predstavijo s cer-
kveno glasbo, predvsem pa  pojejo adventne in božične skladbe, 
saj je festival organiziran nekaj dni pred božičem. Kvartet GRČE je 
že tretjič sodeloval na tem mednarodnem pevskem festivalu, ki 
ima dvanajstletno tradicijo z  naslovom  Vera, upanje, ljubezen.
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Dan pred bardejovskim pevskim festivalom pa je tudi v polj-
skem mestu Gorlice potekal 10. jubilejni mednarodni pevski 
festival cerkvene glasbe, na katerega so fantje iz Dobrne bili 
ponovno povabljeni. Kvartet je tako že tretjič zapel v veliki ba-
ziliki Matere Božje v tem poljskem mestu. Organizira ga domači 
komorni zbor Belfersingers, Rimskokatoliška cerkev in Kulturni 
center mesta Gorlice.

Tukaj naj poudarim, da vsakoletna decembrska mednarodna 
pevska festivala v Gorlicah in Bardejovu nista tekmovalna, če-
prav na koncertih sodelujejo zbori, ki sicer tekmujejo na raznih 
festivalih doma in v Evropi. Na teh mednarodnih festivalih gre 
za srečanja pevcev treh slovanskih držav, Poljske, Slovaške in 
Slovenije, kjer se ne tekmuje, čeprav je raven zborovskega petja 
na zelo visokem nivoju, še posebej pri zborih s Poljske. Vsa leta, 
od kar se v teh mestih organizirajo festivali cerkvene glasbe, se 
pevci srečujejo in se med seboj že dobro poznajo. Stkale so se 
pristne prijateljske vezi v družbi odličnih pevcev in zborovodij 
na Poljskem, Slovaškem in Sloveniji. Pevska srečanja se na ob-
močju omenjenih mest zgodijo vsako leto decembra, pri nas v 
Sloveniji pa so prijateljski zbori iz Poljske in Slovaške že večkrat 
koncertirali v Celju, Žalcu, Ponikvi pri Žalcu, Slovenj Gradcu, Ve-
lenju, Ljubljani in Piranu. 

V imenu kvarteta GRČE se zahvaljujem našemu strokovne-
mu vodji, g. Janezu Koleriču, za vso podporo in pomoč pri 
našem delu. Najprej za strokovno vodenje našega kvarteta 
in pa seveda organizacijo gostovanj v tujini, saj brez njega 
ne bi bili poznani na Slovaškem in Poljskem.

 Ivan Krivec

Kvartet GRČE iz Dobrne je že dobro poznan v Gorlicah na Polj-
skem, predvsem pa že vrsto let v Bardejovu na Slovaškem. S 
pevskimi nastopi je vsa leta na vseh svojih gostovanjih dostojno 
zastopal barve Slovenije in uspešno predstavljal slovensko ljud-
sko in cerkveno pesem v tem delu Evrope.  

Za kvartet GRČE, 

zborovodja Janez Kolerič
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Delovanje Društva ARNIKA Dobrna
Društvo ARNIKA Dobrna vstopamo v tretje leto delovanja. V tem 
prostoru smo postale prepoznavne, saj sodelujemo skoraj na 
vseh prireditvah, ki se dogajajo v domačem okolju. Naša sekcija 
ljudskih pevk pa je prepoznavna tudi širše.
Ne glede nato, da imamo zunaj čisto pomladno vreme, je prav, da 
se spomnimo tudi še prireditev v veselem decembru. Prireditve 
ob praznični Dobrni so bile dobro obiskane. Tudi naše društvo 
je sodelovalo s svojimi prispevki. Zopet smo postavile jaslice, za 
katere je v največji meri spet poskrbela Frida Plevnik, za kar smo 
ji zelo hvaležne. Ugotavljamo, da so dobro obiskani tudi večeri 
ob hiškah. Obiskovalci so bili v začetku malo zadržani, ko pa se 
oglasi lepa domača pesem, se čustva sprostijo in vzdušje posta-
ne sproščeno in veselo. 

Leto 2018 smo zaključile v veselem razpoloženju v gostilni Koren.
 

 

Pred nami je leto 2019 in s tem tudi novi izzivi in naloge. Zapisale 
smo nov načrt dela, ki smo ga potrdile na 3. občnem zboru 2. fe-
bruarja 2019. Vesele smo, da se nam je pridružilo nekaj novih čla-
nic, saj s tem dobivamo potrditev, da delamo dobro in se članice 
v našem društvu dobro počutijo. Sklenile smo, da bomo čez leto 
delo oblikovale tako, da se bo lahko v aktivno delovanje vklju-
čilo čim več članic. Vsak mesec bomo izvedle kakšno delavnico 
oz. bomo sodelovale na prireditvah, ki jih bodo pripravila dru-
ga društva in Občina Dobrna. Dobrno bomo predstavljale tudi  
izven domačega kraja na sejmih in prireditvah, ki bodo vključe-
vale dejavnosti, ki jih opravljamo. 
 

V našem kraju je organizirano pustovanje nekako zamrlo. Zato 
smo se odločile, da bomo sodelovale s Turističnim društvom Do-
brna. Dogovorili smo se, da bomo poskušali to prireditev obuditi 
z otroško maškarado. Na pustno nedeljo se je tako v centru Dobr-
ne zbralo veliko otrok in njihovih staršev. Za dobro vzdušje je bilo 
poskrbljeno in veseli smo bili, da so se zbrani zadržali in družili 
v prijetnem in sončnem nedeljskemu popoldnevu. S podobno 
prireditvijo bomo nadaljevali tudi v prihodnje.
V deželo prihaja pomlad in z njo tudi opravila na poljih in vrto-
vih. Kljub temu bomo našle čas za naša druženja. V sodelovanju 
z Ljudsko univerzo Celje in Društvom vseživljenjskega učenja Do-
brna bomo izvajale kuharski tečaj za uporabnike bivalne enote 
Doma Nine Pokorn v Dobrni, pred cvetno nedeljo pa bomo izde-
lovale rože iz papirja in še kaj se bo našlo.
Na cvetno nedeljo, 14. aprila 2019, vas vabim, da se nam pridruži-
te ob hiškah v centru Dobrne. Vzemite si čas za druženje in spo-
znavanje novih prijateljev.
Želim, da vam pomladanski dnevi minejo v prijetnem razpolože-
nju.       

Za društvo ARNIKA Dobrna,

Branka Gal
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Kulturno umetniško društvo Dobrna je ambiciozno 
vstopilo v leto 2019 

Program za leto 2019 je Kultur-
no umetniško društvo Dobrna 
sprejelo na 1. seji IO KUD, 14. 1. 
2019. 
Do branja tega prispevka je del 
zastavljenih nalog že za nami.
6. februarja 2019 smo KUD-ov-
ci, skupaj z učenci Osnovne 
šole Dobrna, pripravili krajevno 
proslavo ob slovenskem kul-
turnem prazniku. KUD so na 
proslavi predstavljale tri sekcije, 
Moški pevski zbor KUD Dobr-
na, Folklorna skupina in Godba 
Dobrna.
Zelo obiskan je bil tudi že tra-
dicionalni Valentinov koncert, 
ki ga organizira Ženski pevski 
zbor Korona. Koronkam so se 
na koncertu v nedeljo, 17. fe-
bruarja 2019, pridružili Moški 
pevski zbor KUD Dobrna, Mla-
dinski pevski zbor Osnovne 
šole Dobrna in mladi instru-
mentalisti.
Za nami je tudi Občni zbor 

KUD Dobrna. Imeli smo ga v 
soboto, 2. marca 2019, in na 
njem potrdili že opravljene na-
loge pa tudi tiste, ki so še pred 
nami.
1. maja nas bodo v zgodnjih 
jutranjih urah budili dekleta in 
fantje Godbe Dobrna.
V nedeljo, 16. junija 2019, pa se 
bo po Dobrni rajalo. Naši folklo-
risti namreč tega dne gostijo v 
Dobrni 3. folklorni maraton.
Mlinarska nedelja, ki jo organi-
ziramo KUD Dobrna, kmetija 
Pungartnik-Vovk in Turistično 
društvo Vinska Gora, poskrbi 
v začetku septembra za obilo 
petja in plesa (ter za lepo vre-
me). Vsega tega se nadejamo 
tudi v nedeljo, 1. septembra 
2019, ob 14.30 v dolini mlinov, 
ko bomo organizirali že 13. Mli-
narsko nedeljo.
Da bo božični čas res tisti ta 
pravi, bodo poskrbeli pevci 
Moškega pevskega zbora KUD 

Pred začetkom občnega zbora KUD, so zapeli pevci kvarteta Grče

Dobrna na svojem božičnem 
koncertu.
KUD pa bo seveda prisoten 
na prireditvah drugih društev 
v kraju in ob občinskem pra-
zniku. Oba naša zbora bosta 
nastopila na srečanju pevskih 
zborov občin Dobrna in Voj-
nik, ki bo letos v Vojniku. Tudi 
godbeniki in folkloristi so redni 
gostje stanovskih prireditev po 
Sloveniji. Kvartetu Grče pa se 

tudi letos obeta gostovanje v 
Slovaški.
Pestro dogajanje! Še sam se 
včasih sprašujem, kje ta dekle-
ta in fantje jemljejo čas za vse 
to, ko pa ima dan samo 24 ur. 
Še dobro, da je letos prestopno 
leto. Dan več jim bo nedvo-
mno prišel zelo prav.

Za KUD Dobrna pripravil 

Aleš Štepihar

Delovno v leto 2019
Ljudska univerza Celje in Društvo vseživljenjskega učenja Dobr-
na sta leto 2019 začela delovno.
8. januarja 2019 je stekla prva letošnja delavnica v Središču za 
samostojno učenje (SSU), ki se je v Dobrni že uveljavilo. Konec 
meseca maja bomo obeležili 2. obletnico dela. Delavnice vodi 
Aleš Štepihar, udeleženci pa prihajajo predvsem iz enote Doma 
Nine Pokorn v Dobrni. Delavnice potekajo tedensko skozi vso 
leto, s tem da je urnik v času poletnih počitnic nekoliko manj 
intenziven.

16. januarja 2019 se je začel izvajati študijski krožek (ŠK) Ko se sli-
ka premika, ki ga vodi zunanja sodelavka Ljudske univerze Celje, 
Anja Debeljak. ŠK poteka v obliki delavnic ob sredah med 9. in 

10.30 v društvenih prostorih Kulturnega doma Dobrna. Čeprav 
vsaka delavnica traja 90 minut oziroma dve šolski uri, mentori-
ci Anji le stežka uspe pred enajsto uro zadovoljiti radovednost 
udeležencev. Lepo je opazovati znanja željne starejše Dobrčane 
pri delu s pametnimi telefoni in računalniki. Prepričan sem, da v 
času svojih šolskih let niso bili tako pridni pri pouku.

Tretji izobraževalni program, ki se je tudi pričel izvajati, pa je pro-
gram Usposabljanje za življenjsko uspešnost (UŽU IP). Pro-
gram, ki ne gostuje prvič v Dobrni, traja 120 pedagoških ur. Vanj 
pa želimo vključiti za Dobrno aktualne vsebine. Tako smo 28. fe-
bruarja 2019 pričeli s 30-urnim obnovitvenim tečajem nemšči-
ne, ki ga vodi zunanji sodelavec Ljudske univerze Celje Rok Ko-
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štomaj. V aprilu pa bomo nadaljevali še s tečajem italijanščine. 
Pred poletnimi počitnicami načrtujemo izvesti 60 ur programa 
UŽU IP. S preostalimi 60 urami pa bomo nadaljevali jeseni.

V mesecu marcu začne z delom še drugi študijski krožek, ki ga 
je Ljudska univerza Celje predvidela za Dobrno. V študijskem 
krožku Učim se kuhati in peči se bodo družili stanovalci enote 
Doma Nine Pokorn v Dobrni in članice društva Arnika. Tema ŠK 
pa je, kot pove že ime, priprava jedi.
Da pa bodo stanovalci enote Doma Nine Pokorn v Dobrni laž-
je pokurili kalorije, ki jih bodo dobili pri kuhanju in peki jedi s 
članicami Arnike, bomo poskrbeli v študijskem krožku Križi in 
kapele imajo svojo zgodbo. Sredstva za ŠK je na Javnem razpisu 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pridobilo Društvo 
vseživljenjskega učenja Dobrna. Člani krožka, med katerimi so 
tudi stanovalci enote Doma Nine Pokorn v Dobrni, bomo od 
aprila do konca maja popisali križe in kapele v občini in zapisali 
njihove zgodbe, kdaj in zakaj so bili postavljeni.

Društvo vseživljenjskega učenja Dobrna sodeluje z Ljudsko uni-
verzo Celje tudi v projektu Teden vseživljenjskega učenja 

Udeleženci Študijskega krožka z mentorico 

(TVU), ki bo potekal v maju in juniju 2019. V tem času bomo 
organizirali nekaj prireditev in dokumentirali tudi prireditve 
ostalih društev v Dobrni in se udeležili osrednjega dogodka, ki 
ga organizira Ljudska univerza Celje, na katerem bodo različne 
izobraževalne ustanove na stojnicah promovirale vseživljenjsko 
učenje. 

Za Društvo vseživljenjskega učenja Dobrna je zapis pripravil 

Aleš Štepihar

Občni zbor PD Dobrna
V četrtek, 28. 2. 2019, smo planinke in planinci Planinskega druš-
tva Dobrna imeli redni letni občni zbor. Otroci OŠ Dobrna so 
nam za začetek in uvod pripravili lep planinsko-plesni nastop 
pod vodstvom mentorice Urše ŽUŽEK. 

Poleg rednih delovnih zadolžitev in podanih poročil o delova-
nju društva ter plana dela za leto 2019 so planinci na letošnjem 
občnem zboru opravili še dve prijetni nalogi.
Podelili smo značke novo izšolanima markacistoma Ediju Drevu 
in Štefanu Miheljaku. 
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Prav prijetno pa smo presenetili tudi našo predsednico. Pred-
sednici društva Ani Žužek smo se z zlepim nagovorom zahvalili 
za njeno izjemno uspešno organizacijsko delovanje in velik pris-
pevek  k prepoznavnosti Planinskega društva Dobrna.
Ob tej priliki smo ji podelili Pohvalo PZ Slovenije in knjigo Zgo-
dovina slovenskega planinstva. 

Ana, še enkrat hvala za vse tvoje delo – tvoje planinke 
in planinci PD Dobrna.     
 

Za PD Dobrna,

Breda Verbovšek

Zimska doživetja
Zima se je končala, čeprav se letos ni niti dobro pričela. Sneg 
smo kar malo pogrešali, zato smo včasih pobegnili na bele str-
mine. Smučarji so uživali na urejenih smučiščih, planinci pa na 
lahkih zimskih pohodih v  bližnji in nekoliko oddaljeni okolici.
Na začetku novega leta nas je na Paškem Kozjaku razvajalo son-
ce. 

Kulturni praznik smo preživeli na najvišjem vrhu Smrekovškega 
pogorja – Komnu. Snega je bilo do kolen, še posebej takrat, ko 
se je tanka skorja pod težo našega telesa predrla.  
   
Uživali smo tudi ob obisku domačih vrhov.

 Na Paškem Kozjaku.Foto: Bojan Vrečer

Na vrhu Komna. Foto: PD Dobrna

Ostrica in Štrukljev vrh

  Predsednica PD Dobrna,

Ana Žužek 
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Aktivnosti Turističnega društva Dobrna
Na občnem zboru TD Dobrna, kjer smo pregledali poslovanje 
za leto 2018 in začrtali program dela društva in sekcij za leto 
2019, smo sprejeli tudi sklep o tradicionalni podelitvi priznanj za 
urejeno okolico hiš, stanovanjskih stavb, javnih površin in ohra-
njanje naravne in arhitekturne dediščine kraja.
Prejemniki priznanj za leto 2018 so:
ZELENI ŽELOD (tega komisija podeli ob pregledu in opazovanju 
v prvih letih, po petih letih pregleda pa komisija lahko podeli 
ZLATI ŽELOD).

Torej ZELENI ŽELOD za leto 2018 prejmejo:
1.  Občina Dobrna - režijski obrat,
      za lepo urejeno Dobrno, skrb za urejen center Dobrne in skrb 

za urejene poti in občinske površine v Občini Dobrna.

2.  Dom NINE POKORN, DISLOCIRANA ENOTA DOBRNA,
    za vzorno urejeno okolico in obnovo »Klunove hiše«, kjer so 

dom našli uporabniki,ki živijo z nami v Dobrni.

3.  PETER HABE, Lokovina 30,
     za zbirko predvsem tehničnih starin, lepo urejene razstavne 

prostore, kjer  je možen  ogled zbirke, in za lepo urejeni pi-
knik prostor na kmetiji.

4.  DRUŽINA OMERZA, Zavrh nad Dobrno 50,
     za obnovo in ohranjanje kmečke stavbne dediščine.

5.  KMETIJA GERL, Zavrh nad Dobrno 49,
    za ohranjanje klasične kmetije, za ohranjanje vinograda in 

sadnega drevja.
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PREJEMNIKI ZLATEGA ŽELODA za leto 2018 so:
1.  DRUŽINA ŽUŽEK, Klanc 71,
     za dolgoletno urejen dom in kmetijo.

2.  DRUŽINA VORŠNIK, Vinska Gorica 43,
     za dolgoletno lepo urejen dom in urejene zelenice ter okoli-

co hiše.

3.  DRUŽINA PANN, Lokovina 18 b,
     za dolgoletno lepo urejen dom in vzorno urejeno lovsko 

zbirko.

DOGODKI

6.  KMETIJA JAVORNIK - PAPEŽEVI, Strmec nad Dobrno 14,
    za ohranjanje naravne dediščine (nasad starih hrušk) in ure-

jeno kmetijo.

7.  DRUŽINA KOROŠEC, Dobrna 36,
    za lepo urejen dom in ohranjanje arhitekturne dediščine.

8.  DRUŽINA PRITRŽNIK, Dobrna 26 a,
    za pasivno novogradnjo.
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Nagrade bomo prejemnikom priznanj podelili na POMLADNI 
NEDELJI V DOBRNI, dne 28. 4. 2019, ob 16. uri, ko že tretje leto 
zapored namenjamo prireditev prav podelitvi priznanj za okoli-
co, podeljena bodo tudi priznanja za ocenjene  salame in vina.
Letos bomo podelili priznanje častni članici TD Dobrna.

OBVESTILO IZDELOVALCEM SALAM:
Tradicionalno ocenjevanje salam bo letos 12. aprila v Kulturnem 
domu Dobrna. Vse, ki se že tradicionalno udeležite tega oce-
njevanja vaših salam in vse, ki bi želeli imeti mnenje v vašem 
izdelku, vabimo, da salame oddate v trgovini TUŠ od 9. 4. do 12. 
4. do 12. ure.
Da bi ocenjevanje približali vam, bomo letos ocenjevanje pri-
pravili po vzoru tihega ocenjevanja vin, torej bo ocenjevanje 
javno, lastnik bo pri oddaji salam dobil svojo šifro oz. številko in 
le tako bo lahko spremljal ocenitev 12. 4. od 17. ure naprej.

Vabimo vas, da se pridružite, salamo pa podarite za degustacijo 
na PRIREDITVI POMLADNA NEDELJA.

OBVESTILO VINOGRADNIKOM :
Ocenitev vin vinogradnikov Dobrne bo letos 15. aprila od 15. 
ure naprej v Kulturnem domu Dobrna. Vina za ocenitev (dve 
steklenici) morate dostaviti v nedeljo,14. aprila
od 18. do 19. ure, da vino predhodno zmerijo in pripravijo po-
datke za nemoteno oceno vin.
Več informacij ste prejeli na vaših obvestilih, z veseljem pa vas 
bosta dodatno informirala predsednik sekcije  Roman Ramšak 
in Darko Brusl.
Pričakujemo, da bo tudi letos letina dobro ocenjena, saj ste bili 
že na tihi ocenitvi zelo pohvaljeni.

OBVESTILO OBČANOM:
Približujejo se prazniki. Spodobi  se, da je na praznični mizi tudi 
dobro vino. Naši vinogradniki imajo v svojih kleteh še dovolj 
vina, ki vam bi ga želeli prodati po primerni ceni. Da vam bodo 
svoj pridelek približali, bomo v času cvetne nedelje oz.
v soboto, 13. 4., od 9. do 11. ure pripravili tudi degustacijo vin vi-
nogradnikov Dobrne in krati tudi posredovali informacije. Torej 
vabljeni k hiškam v centru Dobrne. Tam bomo pletli tudi butare 
za CVETNO NEDELJO. VABLJENI !

Marija Deu Vrečer 

Foto: Vrečer Bojan
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Pregled dejavnosti PGD Dobrna 
Spoštovane občanke in občani 

Pred vami je nova številka občinskega glasila Dobrčan, v ka-
teri vas želimo na kratko seznaniti z aktivnostmi in opravlje-
nim delom v zadnjem obdobju ter nekaterimi dogodki, ki so 
spremljali delovanje prostovoljnega gasilskega društva Do-
brna. Kot vedno smo tudi v tem obdobju največ pozornosti 
namenjali osnovnemu namenu društva, to pa je izvajanje 
preventivnih in drugih operativnih nalog v zvezi z varstvom 
pred požarom, varstvom pred naravnimi in drugimi nesre-
čami ter zaščito in reševanjem na območju Občine Dobrna. 
Ob zaključku preteklega leta oziroma v prednovoletnem času 
smo obiskali večino gospodinjstev v naši občini. Obiski so bili 
namenjen predaji gasilskih koledarjev za leto 2019 in voščilu 
ob prihajajočih praznikih in novem letu. Vsem, ki ste s svoji-
mi finančnimi prispevki pripomogli k lažjemu uresničevanju 
naših zastavljenih ciljev, se iskreno zahvaljujemo. V mesecu 
januarju so potekale aktivne priprave na izvedbo občnih zbo-
rov gasilske mladine in članstva PGD. Nekaj pozornosti pa je 
bilo namenjene tudi izobraževanju gasilcev s sodelovanjem 
na raznih tečajih z namenom pridobivanja novih in dodatnih 
znanj s področja gasilstva. Na splošno delo v društvu poteka 
zelo utečeno in se v osnovi brez morebitnih potreb bistveno 
ne spreminja.
Kot  običajno vas tudi tokrat želim v kronološkem pregledu 
nekoliko podrobneje seznaniti z aktivnostmi in nalogami dru-
štva, ki smo jim bili priča v zadnjem obdobju. 
 
Pregled aktivnosti v zadnjem trimesečnem obdobju: 
 1. 12. 2018 – smo pričeli s sanacijo poškodovane kanalizacije 

v gasilskem domu. Konec meseca novembra so se namreč 
sesedle in zdrobile betonske cevi odtoka iz greznice gasil-
skega doma do glavnega kanalizacijskega voda. Kanalizacijo 
smo morali v celoti speljati na novo in sicer zadaj gasilskega 
doma v 60 m oddaljeni fekalni jašek. Izgradnja je bila zelo 
zahtevna, saj na tem območju potekajo razni elektro kabli, 

vodovod za hidrante in stanovanjske bloke ter plinovod. Pri 
tem je bilo opravljenih veliko ročnih del, nekaj del pa je bilo 
možno opraviti tudi strojno. Obnova kanalizacije je bila v ce-
loti zaključena v desetih dneh. Vsem, ki ste kakorkoli sodelo-
vali pri teh delih, še enkrat najlepša hvala. 

  2. 12. 2018 – je bil sklican masovni sestanek članstva PGD 
Dobrna, na katerem je bilo podano podrobnejše poročilo o 
opravljenem delu v letu 2018 ter predstavljen okvirni pro-
gram dela in finančni plan za leto 2019. Masovni sestanek pa 
je hkrati tudi priložnost za podelitev simboličnih daril vsem, 
ki v tekočem letu dopolnijo 50 let. V letu 2018 so okrogli ju-
bilej praznovali Albina REBERNIK, Edmund ARLIČ, Sonja POD-
PEČAN in še drugi Edmund ARLIČ.  

  8. 12. 2018 – se je nekaj naših članic udeležilo delavnic, ki 
so bile organizirane v Vojniku. Delavnice so bile namenjene 
izdelavi jaslic in drugih okraskov, ki v božičnem času krasijo 
ulice Vojnika. 
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  22. 12. 2018 – je bila sklicana zaključna seja upravnega in 
nadzornega odbora. Seja naj bi potekala v Gostilni Koren, 
vendar pa je bilo zaradi polne zasedenosti lokala tam nemo-
goče voditi sejo, zato je tam potekal le zaključek s pogosti-
tvijo. Zaključna seja je bila nato sklicana za naslednji dan in je 
potekala v gasilskem domu. 

  5. 1. 2019 – je sekcija namiznega tenisa PGD Dobrna za čla-
nice in člane društva  organizirala novoletni turnir v igranju 
namiznega tenisa. Na turnirju je sodelovalo 16 tekmovalk in 
tekmovalcev. Odigrano je bilo nekaj zanimivih tekem, kar 
daje igranju namiznega tenisa še poseben čar. Tekmovalci 
so pokazali veliko znanja in spretnosti pri igranju namiznega 
tenisa. Doseženi so bili naslednji rezultati: Liljana TAŠLER 1., 
Deja ADAMIČ 2. in Nastja ŠPES 3. mesto v ženski konkurenci 
ter Drago ADAMIČ 1., Jaro TAŠLER 2. in Edmund ARLIČ 3. me-
sto v moški konkurenci. Ker to tekmovanje šteje tudi za pre-
hodni pokal, je le-ta bil podeljen najboljšemu igralcu Dragu 

ADAMIČU. Vsem udeležencem turnirja izrekamo čestitke za 
dosežene uspehe in zahvalo za sodelovanje na tekmovanju, 
seveda pa vljudno vabljeni tudi na naslednji novoletni turnir.

 
  18. 1. 2019 – je bila nekaj po 16. uri opravljena intervencija 

v Brdcah nad Dobrno št. 12, v neposredni bližini domačije 
FIRER je zagorel lesen električni drog. Na kraj dogodka je z 
dvema gasilskima voziloma pohitela skupina gasilcev in po-
gasila požar. Nastale poškodbe na električnem drogu so ka-
sneje odpravili delavci Elektro Celje.  

  19. 1. 2019 – je v dvorani gasilskega doma PGD Dobrna po-
tekal redni letni občni zbor gasilske mladine našega društva. 
Iz poročila predsednice gasilske mladine Špele LUGARIČ je 
bilo razvidno, da je bila gasilska mladina v preteklem letu 
zelo aktivna, kar se kaže predvsem v sodelovanjih na različ-
nih tekmovanjih v okviru GZ Vojnik– Dobrna in širše. Doseže-
nih je bilo veliko zelo dobrih rezultatov, ki so zagotovo lahko 
vzpodbuda za nadaljnje delo gasilske mladine v našem dru-
štvu. Tudi v planu dela za leto 2019 so zapisali, da si želijo so-
delovati na raznih tekmovanjih in dosegati čim boljše rezul-
tate. V razpravi, ki je bila namenjena gostom, so spregovorili 
predsednik društva, Štefan POHAJAČ, podžupan Občine Do-
brna, Stanislav BOŽNIK, poveljnik Aleš HREN in predsednica 
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mladine GZ Vojnik-Dobrna, Petra TRŽAN. Gasilski mladini in 
mentorjem so izrekli vse čestitke in pohvale za dosežene re-
zultate in opravljeno delo. Velika zahvala gre tudi staršem, ki 
otrokom omogočajo in jih vzpodbujajo ter dajejo podporo 
pri njihovem sodelovanju v njihovi gasilski zgodbi. Po kon-
čanem uradnem delu je sledila predstava čarodeja in nato 
pogostitev in druženje polno zabave in raznih iger.     

  27. 1. 2019 – je bil sklican 144. redni letni občni zbor članstva 
PGD Dobrna. Zbora se je udeležilo nekaj manj kot 83 članic 
in članov društva, 12 članov pa je svojo odsotnost opravičilo. 
Skupaj z vabljenimi gosti je bilo na zboru prisotnih 118 ude-
ležencev. Po uvodnih besedah in pozdravu predsednika dru-
štva je sledil kratek kulturni program, v katerem je nastopila 
ženska vokalna skupina Fortuna in zapela tri pesmi. Sledilo 
je nadaljevanje občnega zbora po predlaganem dnevnem 
redu. Podana so bila vsa poročila o delu in aktivnostih dru-
štva v preteklem letu ter plan dela in finančni plan za leto 
2019. Delo in aktivnosti društva so bile predstavljene tudi v 
obliki projekcije. Vsa poročila o delovanju društva v prete-
klem letu, kot tudi plan dela za leto 2019, so bila v celoti spre-
jeta in potrjena. Nato je bila opravljena podelitev priznanj 
in napredovanj nekaterim članicam in članom društva. Vsem 
dobitnikom še enkrat iskrene čestitke. Ob zaključku zbora je 

bila dana še beseda gostom, ki so izrekli veliko čestitk, po-
hval in zahval za dobro in zgledno delovanje društva. Po ura-
dnem delu občnega zbora je sledila pogostitev in prijetno 
druženje.

  2. 2. 2019 – v prostorih PGD Socka se je začel tečaj – GASI-
LEC PRIPRAVNIK, ki ga je obiskovalo 7 članov našega društva. 
Tečaj je bil zaključen v soboto, dne 2. 3. 2019.  

  3. 2. 2019 – smo gasilke in gasilci obiskali našega člana, 
okroglega jubilanta in častnega poveljnika društva, Stanisla-
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va BOŽNIKA, ki je praznoval svoj 60. rojstni dan. Ob voščilu 
smo mu zaželeli še veliko zdravja, sreče in vsega dobrega v 
njegovem nadaljnjem življenju.  

  22. 2. 2019 – smo z gasilskim vozilom avtocisterno zaradi 
izpada črpalk v Termah Dobrna  intervencijsko opravili nekaj 
prevozov vode. 

  23. 2. 2019 – je za gasilsko mladino GZ Vojnik –Dobrna v 
Socki potekalo tekmovanje v kvizu. Iz našega društva so se 
tekmovanja udeležile 4 ekipe in dosegle 3x 1. in 1x 2. me-
sto. Vse ekipe so se uvrstile na regijsko tekmovanje, ki bo 17. 
marca v Radečah.  Čestitke in pohvale za dosežene izjemne 
rezultate.  

  23. 2. 2019 - se je delegacija naših gasilcev udeležila obč-
nega zbora prijateljskega gasilskega društva Moškanjci. De-
legacija je bila večinoma v ženski sestavi, zato ni čudno, da 
so jih opazili in razveseljevali tudi tamkajšnji kurenti. Gasilci 
iz Moškanjcev s kurenti pošiljajo v Dobrno lepe pozdrave in 
želje za varno leto s čim manj intervencij. 
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  23. 2. 2019 – se je skupina naših članic in članov udeležila 
občnega zbora pobratenega gasilskega društva v Suhorju. V 
zadnjem letu je v tamkajšnjem društvu opazen viden napre-
dek, za kar gredo vse čestitke novemu vodstvu društva. 

  26. 2 .2019 – je 6 operativnih gasilcev opravljalo obdobne 
zdravniške preglede 3 kat.

  1. 3. 2019 – je na cesti Gutenek – Klanc prišlo do izlitja beto-
na iz vozila za prevoz betona – hruške. Gasilci so oprali cesti-
šče in tako počistili beton z asfaltnih površin. 

  1. 3 .2019 – je bilo za tečajnike gasilec pripravnik prikazano 
gašenja z gasilnikom. 

  2. 3. 2019 – smo z enim pustnim vozom sodelovali na tra-
dicionalnem 32. Pustnem karnevalu v Novi Cerkvi. Voz, s ka-
terim smo sodelovali na karnevalu, je bil namenjen na šaljiv 
način prikazati aktualne politične teme v Sloveniji. 

Toliko o aktivnostih in opravljenem delu Prostovoljnega gasil-
skega društva Dobrna v zadnjem obdobju. K vsemu naštetemu 
pa je potrebno dodati še to, da se je v zadnjem obdobju obču-
tno povečalo število opravljenih prevozov pitne vode na višje 
ležeča področja naše občine. Kljub temu, da je to obdobje ko-
ledarske zime, je bilo zelo malo padavin, ki bi nekoliko oblažile 
težave s pomanjkanjem vode. V kolikor se bo takšno sušno ob-
dobje še nadaljevalo, lahko v tem letu pričakujemo resne težave 
z oskrbo s pitno vodo na nekaterih področjih občine in seveda 
posledično tudi veliko dela za gasilce.    

Če kdaj, potem je to nujno potrebno letos, da vas ponovno 
opozorimo na kurjenje v naravi. 

Pred nami je obdobje pomladanskih del, čiščenje travni-
ških in drugih površin, kjer prihaja do požigov v naravi, 
zato ni odveč, da vas ob tej priliki ponovno opozorimo zla-
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sti na ustrezno in premišljeno ravnanje pri teh delih, kaj-
ti kurjenje v naravi je tudi največkrat vzrok požarov, zato 
previdnost in opozorila naj ne bodo nikoli odveč. V uredbi 
o varstvu pred požarom v naravnem okolju so predpisani 
pogoji za kurjenje v naravnem okolju. Če ti niso izpolnjeni, 
je kurjenje in sežiganje v naravnem okolju prepovedano. 
Če se tega ne upošteva, se posameznik kaznuje z globo v 
višini od 200 do 600 evrov, zato temeljito razmislite pred 
kurjenjem in ne potem, ko je že prepozno.

Za zaključek gasilci tudi letos obveščamo vse občane, da zbi-
ramo staro odpadno železo, zato vas pozivamo in prosimo, da 
odpadno železo oddate v kontejner, ki se nahaja pri Stanislavu 
KRULCU, na naslovu Dobrna 32 b. Hvala vam za vaš prispevek, 
saj z njim pomagate pri nabavi potrebne gasilske opreme in 
uresničevanju zastavljenih nalog in ciljev društva!

Na pomoč!
Tajnik PGD Dobrna:

Stanislav Pečnik

DU Dobrna - marec 2019
Spoštovane članice in člani DU Dobrna, lepo smo se poslovili 
od leta 2018 s silvestrovanjem, ki smo ga za vse člane društva 
priredili v kavarni hotela Vita v Termah Dobrna. V imenu UO 
društva in v svojem imenu se še enkrat zahvaljujem vsem za 
vaše sodelovanje, ki ste ga društvu namenili v preteklem letu. 

Za nami sta že dva meseca letošnjega leta in v tem času smo 
že kar na prvi dan, 1. 1. 2019, obiskali našega člana, g. Antona 
MOGUJA, ki je slavil svoj 91. rojstni dan. Ob tej priložnosti smo  
mu zaželeli še obilo trdnega zdravja in vse dobro v novem letu. 
Malce presenečen,a vendar vesel in nasmejan nas je povabil na 
prijeten klepet. Nekaj dni kasneje smo se odpravili na obisk k 
jubilantki Veroniki GERL, ki je praznovala 80. rojstni dan, ji voščili 
in se z njo in njenimi domačimi družili ob prijetnem klepetu. 
Nekateri ljudje so bili rojeni tudi ob kakšnem posebnem pra-
zničnem dnevu, kot je to Prešernov dan, 8. februar. Tega dne  
smo se zopet podali na drugo stran Dobrnice, še enkrat k Mo-
gujevim, kajti ravno na ta dan ga. Ida MOGU praznuje svoj rojst-
ni dan, tokrat okroglih 80 let. Kar hitro je minila urica, ko smo se 
z njo poveselili in prijetno obujali njene lepe spomine pa tudi 
Zdravljica ni manjkala. V sredo, 27. februarja, smo s šopkom rož 
in lepimi željami polepšali dan gospe Jerici RADOVANOVIČ, ki je 
prav tako slavila 80 let svojega življenja. Res so to lepi trenutki, 
ko vidiš to veselje pri ljudeh, ki jim s tako malo truda lahko že 
s kratkim obiskom polepšaš dan in hkrati tudi jesen njihovega 
življenja. 
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Kar nekaj drugih opravil je bilo potrebno postoriti za normalno 
delovanje društva, med njimi tudi redni letni občni zbor član-
stva, ki je bil v petek, 1. marca 2019, v telovadnici OŠ Dobrna. 
Pričetek občnega zbora so nam z lepim kulturnim programom 
popestrili učenci OŠ Dobrna ter naša društvena skupina pevcev 
Veseli vižarji. Obema skupinama se iskreno zahvaljujem, še po-
sebej hvala vodstvu osnovne  šole in učiteljici gospe Albini Gril. 
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V tem času se vsako sredo od 16. do 18. ure odvijajo družabne 
urice v društvenih prostorih kulturnega doma. Ob ponedeljkih 
v času med 18. in 19. uro v telovadnici OŠ Dobrna poteka rekre-
ativna telovadba. Prijazno vabljeni, pridružite se, saj druženje in 
telovadba v zimskem času zelo blagodejno vplivata na dušo in 
telo.

Enkrat tedensko smo organizirali tudi delavnico o zdravem nači-
nu prehranjevanja in kako pravilno uporabljati tehnike razgibal-
nih vaj primerno naši starosti in zdravju. 

Na občnem zboru smo si zadali in skupaj sprejeli nove naloge in 
plane glede delovanja društva skozi celo leto.  Naj jih malo na-
povem kljub temu, da ste jih prejeli v obliki zloženke na zboru in 
so še na voljo v društvenih prostorih, kjer jih lahko dobite vsak 
petek, ko imamo uradne ure med 10. in 11. uro.
Letos se je UO ZDUS odločil, da bo namesto festivala za tretje 
življenjsko obdobje v jeseni iz tehtnih razlogov organiziral sa-
mostojno prireditev, ki bo predvsem namenjena upokojencem. 
Ta prireditev bo v bodoče potekala v raznih oblikah kot Med-
generacijsko sožitje in se bo dogajala na Gospodarskem razsta-
višču v Ljubljani od 14. do 16. maja. Tudi mi si bomo ogledali 
ta dogodek in ga zaključili z izletom. V mesecu juniju bomo v 
okviru občinskega praznika v dneh 16. in 17. junij v sodelova-
nju s čebelarskim društvom pripravili razstavo, ki bo potekala 
v prostorih Zdraviliškega doma. Organizirali bomo še dva izle-
ta, martinovanje in silvestrovanje. Redno bomo obiskovali naše 
starejše člane in jubilante. V sklopu projekta Starejši za starejše 
bomo prisluhnili in po potrebi priskočili na pomoč vsem pomo-
či potrebnim občanom. 
Balinanje in kegljanje v zimskem času zaradi mraza in neustre-
znih vremenskih razmer ne poteka. Ta premor s pridom izkori-
stimo za prijetno druženje, ki ga opravimo ob zaključku leta in 
za snovanje programa za prihajajoče leto. Na družabnem sreča-
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nju ob zaključku leta smo podelili medalje in pokale najboljšim 
trem balinarkam in balinarjem ter najboljšim trem v kegljanju 
s kroglo na vrvici. Kdo so to bili, je razvidno s fotografij. Vsem 
tekmovalcem vse čestitke za dosežene dobre rezultate.
Na uvodnem sestanku smo sprejeli program za balinarsko in 
kegljaško sekcijo. Sklenili smo, da se bomo trudili čim bolje rea-
lizirati že ustaljeni program balinarske sekcije, ki se sestoji iz tek-
movanj in delovnih akcij. Trudili se bomo tudi poživiti kegljanje 
s kroglo na vrvici. Želimo in upamo, da bo živahnejša aktivnost 
v kegljanju in balinanju pritegnila tudi nove mlajše člane. Veseli 
bomo, če se nam bo še kdo pridružil. 
Člani strelske sekcije v zimskem času redno vadijo v streljanju z 
zračno puško na strelišču v gasilskem domu Dobrna in se na ta 
način pripravljajo na razna tekmovanja, ki potekajo v poletnem 
in jesenskem času. Z veseljem vabijo v svoje vrste še kakšnega 
strelca ali strelko, če vas ta šport veseli in zanima, se jim le pri-
družite. 
Pevci Veseli Vižarji bomo v letu 2019 poleg že dogovorjenih 
nastopov, ki jih bo približno dvajset, na željo starejših občanov 
v poletnih večerih v centru Dobrne uprizorili poletni večer ob 
fantovskem petju. 

In kdo so pevci – Veseli vižarji? Stanko CVIKL - harmonikaš, Ivan 
KRISTAN, Peter KRISTAN, Anton DREV, Janez KRISTAN, Martin 
JURKO, Leopold ŠLAVS, Zdenko JAKOB, Marko ŠVENT, Edi DO-
BOVIČNIK, Anton KOTNIK in naš župnik, g. Milan STRMŠEK. 

Obvestilo o ugodnostih za člane DU Dobrna, ki jih nudijo naše 
Terme Dobrna: od 10% do 50% brez omejitev vse dni v tednu. 
Tudi Thermana Laško nudi članom nekaj popustov: 
a.) 10% popust bazen, bazen+ savna, wellnes storitve in fiziote-
rapevtske storitve. Izključene so večerne akcije, vikendi, prazniki 
in počitnice.
b.) 30% popust na celodnevno vstopnico za kopališče hotela 
Zdravilišče Laško vse dni v tednu, tudi v času počitnic in pra-
znikov.
20% popust na celodnevno vstopnico v Termalnem centru ho-
tela Thermana Park Laško od ponedeljka do petka, ne velja pa 
za vikende, praznike in počitnice. 
Člani DU Dobrna lahko ugodnosti koristijo ob predložitvi oseb-
nega dokumenta, članske izkaznice društva in kartice Thermana 
Club, kartico dobite ob prvem obisku pri njih in je brezplačna. 
Prav tako lahko koristite 10% popust tudi v Termah Topolšica.

Predsednik DU Dobrna,

Branko Dobovičnik 

Izobraževanja sodelavcev ŽK Dobrna
Sodelavci ŽK Dobrna se udeležujemo tudi  izobraževanj v okvi-
ru Škofijske Karitas Celje. Zadnje, ki smo se ga udeležili, je pote-
kalo v Vrbju pri Žalcu. Predavala je  prof. dr. Barbara Simonič in 
spregovorila o reševanju konfliktnih situacij, ki lahko nastanejo 
pri delu z uporabniki ali pri medsebojnih odnosih.
Spoznali smo povezavo med empatijo in konfliktom. 
Empatija – vživljanje v drugo osebo, lahko tudi rečemo »stopiti 
v kožo ali čevlje drugega »,  nam je dana že sama po sebi, če je 
ne vadimo in uporabljamo, pa lahko postane zaraščena.
Konflikt ni samo neprijetno stanje, ki se ga moramo na vsak 
način izogibati. Res je, da pri konfliktu pride do nesoglasja, ne-
usklajenosti, prepira, v hujših primerih vodi tudi v fizično ali psi-

hično nasilje in konflikt lahko zaneti tudi vojne. Ob konfliktu za-
čutimo jezo, užaljenost, nerazumevanje, frustracijo. Pomembno 
je, kaj sedaj s tem naredimo, ali se lotimo težavne situacije in jo 
razrešimo ali preprosto pometemo pod preprogo. Vsak konflikt 
nas sili v spremembo stanja, spremeniti  pa se ni lahko.
Na konflikt se odzovemo različno:
• ga odrivamo (sram nas je, strah nas je),
• se uklonimo (se navidezno prilagodimo),
• izvajamo pritisk na druge (zahtevamo svoj prav),
• iščemo kompromis (vsak se odreče nečemu),
• začnemo reševati (odrinemo na globoko, tukaj vedno eden 

zgubi, drugi zmaga)

ŽUPNIJSKA KARITAS DOBRNA
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ponovni pogovor do 
razrešitve konflikta.

5) Utrjevanje odnosa – 
vaja, ki je potrebna za 
vsako novo usvojeno 
nalogo, je potrebna 
tudi tukaj, vaditi in 
utrjevati moramo pri-
dobljeno znanje in 
vztrajati.

Če smo pripravljeni sode-
lovati, se vživimo v drugo 
osebo, to vadimo in utrjujemo, nam bo konflikti postali izziv in 
ne breme, ki bi ga najrajši pometli pod preprogo.

Zapisala: Vera Kravos

Če konfliktov ne rešujemo, se začnejo poglabljati, kar pa je vir 
frustracij, sovražnosti, zamer, maščevanj.

Smernice za reševanje konfliktov:
1) Zavezništvo – potruditi se moramo, da nimamo nasprotni-

ka, oba v konfliktu sva partnerja, sodelavca in zaveznika pro-
ti konfliktu.

2) Upoštevanje – vsak izmed nas je edinstven in oseba, ki stoji 
nasproti meni, je drugačna in to moramo upoštevati.

3) Prevzem odgovornosti – kaj imam jaz pri tem konfliktu, sem 
se zmotil. Potrebno je pogledati vase in tudi priznati napako 
in zato prevzeti odgovornost.

4) Ohranjati komunikacijo in pomirjanje – če je le možno se 
komunikacija nikoli ne prekine, dokler ni rešen konflikt, lahko 
se odloži, prekine za krajši ali daljši čas, nato pa vzpostavi 

DOGODKI

Vir: internet

Donacije za Jana Poleneka
V naši sredi je družina z otrokom, ki ima razvojni zaostanek. 
Jan je 4,5-letni deček, ki mu zdravniki, kljub danes naprednim 
genskim raziskavam, še vedno niso odkrili njegove diagnoze. 
Je gibalno oviran, kar pomeni, da še ne hodi samostojno. Na 
vseh področjih potrebuje pomoč. Ravno zaradi tega Jan obi-
skuje številne terapije. Za njegovo zdravljenje je potrebno ve-
liko finančnih sredstev, saj ZZZS krije le eno ali dve terapiji na 
teden.  Jan je zato začel obiskovati različne zasebne terapije, 
ki razvijajo njegove senzorične, motorične in nevrološke prvi-
ne, od nevrofizioterapije, Bownove terapije, Therasuit terapije 
do pranoterapije. Starši vsega tega ne zmorejo sami, so pa zelo 
aktivni in zbirajo sredstva na vse načine (zbiranje pokrovčkov, 
papirja, odpadnih baterij in kartuš).
V predprazničnem času, v mesecu decembru, je potekalo pre-
ko ŽK Dobrna dobrodelno sodelovanje med Petrolom d. d. ter 
Občino Dobrna. 
Več poslovnih enot podjetja Petrol d. d. se je odločilo, da vsa-
koletne bone namensko preda družini Polenek, Občina Dobr-
na pa je prav tako določeno vsoto namenila družini, ki se tako 
vztrajno bori za izboljšanje zdravja svojega otroka. 
Sredstva se bodo porabila za Janove terapije v Slovenski Bistrici 
pri nevro-fizioterapevtki, za izdelavo in nakup ortopedskih čev-
ljev in za stroške goriva, ki nastanejo pri pogostih specialističnih 
pregledih ter terapijah.

Po nakazilu sredstev Petrola d. d. je potekalo srečanje vseh so-
delujočih v prijetnem vzdušju.

Družina Jana Poleneka se še enkrat iskreno zahvaljuje Petrolu d. 
d. ter Občini Dobrna za vsa nakazana sredstva. 

Vsi pa želimo Janu uspešno izvedene terapije ter zdravja na 
vseh področjih!

Zapisali: 

Barbara Krivec (Janova mamica) in Milena Švent

Srecanje Polenek Vir: Vera Kravos
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Nepogrešljiv in vselej na prvem mestu 
v diagnostiki urinske inkontinence je 
odkrit pogovor z zdravnikom družinske 
medicine (anamneza), kjer so pomemb-
ni podatki o starosti, številu rojstev ter 
o morebitnih uroginekoloških operaci-
jah, o trajanju težav z uriniranjem in o 
provokacijah, ki privedejo do uhajanja 
urina. Prav tako bo zdravnika zanimal 
vedenjski vzorec glede pitja tekočin in 
pogostosti odvajanja vode ter o mo-
rebitnih boleznih (nevrološke bolezni, 
sladkorna bolezen, vnetja mehurja) in 
zdravilih (zdravila za zniževanje krv-
nega tlaka in odvajanje vode). Skrbni 
anamnezi sledi klinični pregled. Med 
diagnostične postopke sodijo še eno-
urni test z vložkom za količinsko ugo-
tavljanje stopnje uhajanja urina, labo-
ratorijska analiza urina in urinokultura, 
pregledna slika in kontrastno slikanje 
sečil, endoskopski pregled mehurja ter 
funkcionalne (urodinamske) meritve za 
oceno anatomskih značilnosti spodnjih 
sečil. V diagnostiki urinske inkontinence 
je priporočljivo tudi vodenje dnevnika 
uriniranja, ki omogoča oceno dnevno 
zaužite tekočine, količino izločenega 
urina, dnevnih epizod odvajanja vode 
oziroma epizod inkontinenc. Pogosto 
je potreben pregled pri urologu, gine-
kologu, včasih tudi pri nevrologu. 

Kako zdravimo urinsko inkontinen-
co?

Zdravljenje je odvisno od vzroka za 
nastanek bolezni, vrste inkontinence 
in stopnje obolenja. Če je vzrok znan 
in oblika inkontinence blaga, si lahko 
pomagamo s splošnimi ukrepi. Pri tem 
ima zelo velik pomen gibanje in izvaja-
nje različnih vaj, med katerimi so naj-

zdravo 
življenje

Nekontrolirano uhajanje urina
Urinska inkontinenca oziroma nekon-
trolirano uhajanje urina je pogost in 
neprijeten problem, ki močno vpliva 
na kakovost življenja. Z urinsko inkon-
tinenco se srečujejo ljudje različnih sta-
rosti, obeh spolov, vseh vrst poklicev in 
družbenih slojev. Zaradi uhajanja urina 
je omajana samozavest bolnika, mnogi 
se povsem izolirajo, ker jih je strah, da 
se mokrota  vidi in da bo okolica zazna-
la neprijeten vonj urina ali pa morajo 
tako pogosto hoditi na stranišče, da se 
izogibajo vsem družabnim in športnim 
dogodkom in tudi spolnim odnosom. 
Mnogi nosijo težave leta in leta s seboj, 
dokler ne premagajo sramu in nela-
godje ter poiščejo pomoč. Žalostno je, 
da ljudje molčijo in trpijo, ker so prepri-
čani, da ni mogoče narediti nič in da je 
operacija edini izhod. V resnici pa lahko 
že zelo preproste vaje pomagajo večini 
izmed njih.

Kaj je urinska inkontinenca?

Urinska inkontinenca je vsakršno neho-
teno uhajanje vode. Ne gre za bolezen, 
temveč simptom ali znak, vzrok težave 
pa je v večini primerov nejasen oziro-
ma gre za preplet več dejavnikov. Po-
znamo več tipov urinske inkontinence, 
te so: urgentna, stresna, psihogena in 
mešana inkontinenca. 

Stresna inkontinenca je najpogostejša. 
Pri tej človeku urin uhaja ob naporih, 
pri kihanju, smejanju, pri drugih obli-
kah napenjanja trebušne stene, pri hoji 
po stopnicah, poskakovanju, pri različ-
nih športnih aktivnostih, pri dvigovanju 
bremen in podobno. Ob naporu je na-
mreč pritisk v trebušni votlini večji, ki ga 
oslabelo ali prizadeto mišičje ne vzdrži.

O urgentni urinski inkontinenci govo-
rimo, kadar do nehotenega uhajanja 
seča prihaja takoj za tem, ko začutimo 
potrebo po uriniranju. Do tega pride 
zaradi prevelike dejavnosti mišice stene 
sečnega mehurja (detruzor), kar je lah-
ko povezano s sindromom čezmerno 
dejavnega mehurja, lahko pa je posle-
dica draženja zaradi prisotnosti kamna, 
tumorja ali okužbe

Kako pogosta je urinska inkonti-
nenca?

Po nekaterih virih se skoraj 50 % odra-
slih žensk in do 35 % moških, starejših 
od 65 let, srečuje s tem problemom. 

Dejavniki tveganja za nastanek 
urinske inkontinence?

S številnimi raziskavami je dokazano, 
da so pogosteje inkontinentne tiste 
ženske, ki so starejše (v meni zaradi po-
manjkanja estrogenov), ki so večkrat 
rodile, ki so rodile otroke z večjo tele-
sno težo, ki so manj telesno aktivne, 
imajo ali so imele različne bolezni di-
hal, ali večje operativne posege v mali 
medenici ali pa so opravljale težko te-
lesno delo (dvigovanje težkih bremen). 
Dokazan je tudi vpliv čezmerne telesne 
teže in pa prirojena slabost vezivnega 
tkiva, multipla skleroza, stres, menopa-
vza. Seveda ne gre pozabiti, da se pri 
moškem lahko zelo pogosto pojavlja 
nehoteno uhajanje urina pri močno 
povečani prostati. Poleg tega pa na 
urinsko inkontinenco vplivajo tudi do-
ločena zdravila, alkohol in kava.

Kako postavimo diagnozo urinske 
inkontinence?
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bolj razširjene Keglove vaje, s katerimi 
krepimo medenično dno. Na inkonti-
nenco lahko vplivata tudi prehrana in 
pijača. Poslabšajo jo lahko npr. alkohol, 
kava in pravi čaj.
Urgentna inkontinenca urina se ne 
zdravi kirurško, ampak z zdravili, ki vpli-
vajo na živčni prenos med našimi živč-
nimi celicami in mišico detruzor me-
hurja, ki obvlada mehur. Potrebna pa je 
tudi določena vzgoja pacienta v smislu, 
kako naj se obnaša do uriniranja, kdaj 
gre urinirat, koliko pije, kdaj so redni 
presledki. Urinska inkontinenca vseka-
kor zahteva veliko samodiscipline, reda 
in vztrajnosti, saj poteka izboljšanje 
zelo počasi.  

Pri stresni inkontinenci je temelj zdra-
vljenja izvajanje Keglovih vaj, vendar 
je težava v tem, da so le redke tako 
vztrajne, da bi se pozitivni učinki poka-
zali. Drugi način zdravljenja je uporaba 
stimulatorjev, ki jih lahko vstavimo v 
nožnico ali črevo, kjer z električnim im-
pulzom stimuliramo krčenje mišic. Bolj 
elegantna metoda, kjer ničesar ne vsta-
vljamo v nožnico ali črevo, pa je meto-
da magnetnega stola (terapija TPM). Pri 
tej metodi magnet inducira električni 
impulz v živčevju in ko impulz steče  
po živcu, se mišica skrči. Med novejše 
metoda zdravljenja sodi še laserska te-
rapija nožnice. V hujši primeri, ko nobe-
na od navedenih tehnik ni uspešna, pa 
pride v poštev tudi ena od operativnih 
tehnik.

Kaj so Keglove vaje in kako jih  pra-
vilno izvajamo?

Razvoj močnih mišic medeničnega dna 
povečuje dotok krvi v medenico, s či-
mer povečujemo tudi odpornost proti 
okužbam sečnice in mehurja.

Pravilna vadba:
Zelo pomembno je aktivirati prave mi-
šice, ker Keglove vaje niso učinkovite, 
če krčimo mišice trebuha, stegen ali 
zadnjice istočasno s krčenjem območja 
rodnice.

Najlažje jih boste odkrili tako, da bo-
ste prekinili curek urina. Mišice, ki vam 
bodo pri tem pomagale, so mišice me-
deničnega dna, ki jih krčimo med izva-
janjem vaj.

Te mišice lahko stisnite kadarkoli čez 
dan in jih zadržite tri sekunde. Sprostite 
se. Ponovite. Pravilnost vaj lahko pre-
verite tudi tako, da vstavite dva prsta 
v vagino, nato pa stisnete mišice. Če 
čutite, da mišice stisnejo prsta, vajo iz-
vajate pravilno. Da boste prepričani, da 
istočasno ne krčite mišic trebuha, dru-
go roko postavite na spodnji del trebu-
ha, ki mora ostati med vajo mehek in 
sproščen. Postopno povečujte zadrže-
vanje pokrčene mišice, dokler ne pre-
štejete do 10, in ponovite vsaj petkrat. 
Nato vsaj petkrat pokrčite in sprostite 

mišice medeničnega dna najhitreje, kot 
zmorete. Vaji ponovite trikrat na dan. 
Spremembe na bolje boste opazili po 
šestih do osmih tednih vsakodnevne 
vadbe. Pogosteje in pravilneje kot bo-
ste izvajali vaje, več koristi boste imeli 
od njih.

Ker nihče ne vidi, da izvajate te vaje, 
jih lahko izvajate kjerkoli – pred sema-
forjem ali med vožnjo z avtobusom, v 
vrsti pred blagajno, na banki, med ku-
hanjem, pospravljanjem, počitkom.

Tea-Terezija Cvetko, dr. med.

Viri:
-www.drmed.org
- w w w. u p t o d a t e . c o m /c o n t e n t s /
evaluation-of-women-with-urinary-
incontinence 
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Pomlad prinaša v Terme Dobrna novo energijo in svežino. Razvajali vas bomo s: 
 

- 25 % popustom na vse storitve masažno - lepotnega centra, 
- pomladnim paketom treh lepotnih storitev, za samo 28,50 €, 
- ponudbo kopanje in kosilo, za samo 14,90 €, 
-  z otvoritvijo sončne terase in 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  nega 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 28 €, CENA S 25 % POPUSTOM: 21 € 
- NEGA ROK (30 min.), redna cena 40 €, CENA S 25 % POPUSTOM: 30 € 
- NEGA OBRAZA »LA VITA« DELUXE (60 min.), redna cena 60 €, CENA S 25 % POPUSTOM: 45 € 
- »LA VITA« BODY DETOX & REFRESH (60 min.), redna cena 75 €, CENA S 25 % POPUSTOM: 56,25 € 
 
REZERVIRAJTE SVOJ TERMIN RAZVAJANJA NA: 03 78 08 555, masažno-lepotni center La Vita Spa & Beauty 
 
Ugodnost velja do 21. 6. 2019 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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POMLADNI LEPOTNI PAKET  

Za samozavesten in prerojen vstop v pomladne dni izberite paket treh lepotnih 
storitev: 

- razkošno razvajanje obraza s pariško kozmetiko, za povrnitev svežine koži 
po zimskem času – 30-minutna nega obraza; 

- oblikovanje obrvi in trepalnic, s katerim bomo poudarili mladosten videz in 
pričarali iskriv pogled; 

- parafinska obloga rok s toplotnim, zdravilnim in estetskim učinkom na 
poškodovano kožo vaših rok, kot posledico zunanjih vplivov. 

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

 
 
 
 
 

Ugodnost velja do 21. 6. 2019 v masažno - lepotnem centru La Vita Spa & Beauty. Vljudno prosimo za 
pravočasno predhodno rezervacijo storitev, število terminov je omejeno. Ugodnost se ne sešteva z ostalimi 
ugodnostmi in popusti, izplačila v gotovini niso možna. 

 
 
 
ZAKAJ TERMALNA KOPEL? 
 
Marmorne kopeli v Zdraviliškem domu, ki so se v svoji prvotni obliki ohranile iz 
leta 1874, so prava posebnost na slovenskem področju, saj termalna voda iz 
vrelca priteče skozi reže neposredno v kopeli in tako tudi odteče. 
 
Alkalna termalna voda s temperaturo ob izviru okoli 35 do 36,5°C, ki vsebuje 
primerne količine kalcija, magnezija in hidrogenkarbonata, deluje ugodno na 
telo: 
 
- pospešuje krvni obtok in metabolizem, 
- vpliva na mišično sprostitev in stene notranjih organov, saj poveča 

elastičnost in viskoznost vezivnega tkiva, 
- omogoča hitrejšo izločanje odpadnih telesnih produktov, 
- poveča se telesna odpornost, kronična vnetja se umirijo (pri trajni 

uporabi), 
- zmanjša bolečine in občutljivost na bolečine, 
- deluje relaksacijsko na telo in duha. 
 
REZERVIRAJTE SVOJ TERMIN RAZVAJANJA NA: 
03 78 08 503, kopeli v Zdraviliškem domu 

 
 
 

62 % POPUST na paket 3 STORITEV 
namesto 75,00 €, sedaj SAMO 28,50 € 
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TERMALNO RAZVAJANJE 
 

 
KOPANJE + KOSILO ali VEČERJA, SAMO 14,90 €  
 
V ceno je vključeno: 

• kopanje v bazenu hotela Vita, vse dni v tednu, 
• streženo dnevno kosilo ali večerja v kavarni in restavraciji May (glavna jed + solata + sladica), 
• vodna aerobika od ponedeljka do sobote, 
• živa plesna glasba v kavarni in restavraciji May, vsak petek in soboto od 19.30 dalje, 
• brezplačni wi-fi, 
• brezplačni parkirni prostor v neposredni bližini hotela. 

 
Ponudba velja do 21. 6. 2019. Popusti in ugodnosti se ne seštevajo. 
INFORMACIJE: Recepcija bazena v Hotelu Vita: 03 78 08 150 
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POMLADNA KULINARINA DOŽIVETJA 
 
Kremni, sadni, brez laktoze in glutena, ter LCHF domači sladoledi vas bodo navduševali tudi to pomlad in poletje. Ni skrivnost, 
da so postali pravi hit, zaradi katerega se gostje pripeljejo na Dobrno iz cele Slovenije. 
Vsekakor obiskovalce prevzame tudi čudovita naravna kulisa Dobrne, ki sprosti oko in duha. Sončna terasa in bližina otroških 
igral omogočata staršem užitke ob okusni kavi in sproščenem klepetu. 
 
Sobote in nedelje boste v krogu družine in prijateljev preživeli ob kulinaričnih dobrotah v restavraciji May. Pripravljamo vikend 
menije z juho, glavno jedjo, solato in sladico. 
 

 
 
 
Kavarna in restavracija May (hotel Vita, pritličje) 
Odprto: 

• ponedeljek, torek, sreda, četrtek in nedelja: 7.00 – 22.00 
• petek in sobota: 7.00 – 24.00 

 
 
INFORMACIJE IN REZERVACIJE: Kavarna in restavracija May: 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

Pozdrav pomladi
Prišel je težko pričakovani po-
nedeljek, 11. marec, predvečer 
gregorjevega, ko smo z učenci 
5. razreda OŠ Dobrna po poto-
ku Topličica spuščali gregorč-
ke. 

Ko je sonce že zahajalo za 
obzorje, smo se zbrali pri šoli, 
vzeli gregorčke in se v sprem-
stvu staršev odpravili do zdra-
viliškega parka. Tam so nas že 
čakali gasilci PGD Dobrna, ki 
so našim plavajočim hišicam 
pomagali, da so potovale po 
strugi navzdol. Vodostaj je na-
mreč nizek, zato je bila njihova 
pomoč še kako dobrodošla. 
Prav tako pa so poskrbeli za 
varnost pri prečkanju ceste. 
Naši gregorčki so bili narejeni 
iz kartona in pobarvani z akril-
nimi barvami. Naredili smo jih 

en teden prej na tehniškem 
dnevu. Že samo ustvarjanje je 
bilo zanimivo, učenci so se uri-
li v branju načrtov in natanč-
nem risanju. Najbolj pa smo 
čakali dan, ko smo jih le lahko 
opazovali, kako počasi in leno 
potujejo po strugi potoka.

Običaj spuščanja gregorčkov 
po vodi je na Dobrni obudila 
ga. Irena Delčnjak Smrečnik, ki 
se ji lahko zahvalimo, da smo 
preživeli čaroben večer ob 
soju svečk. Letošnja prireditev 
Pozdrav pomladi je bila že de-
veta po vrsti. 

''LAHKO NOČ ZIMA! DOBRO 
JUTRO POMLAD!'' se je zasli-
šalo po Dobrni, ko smo zaklju-
čili s prireditvijo. In res je bil 
naslednji dan prav pomladni 
– lep in sončen.

Zapisala: Mateja Golčer

Foto: Stanislav Pečnik

Zimska šola v naravi na Kopah
Takoj po končanih počitnicah, 
v tednu od 25. 2. do 1. 3., je po-
tekala zimska šola v naravi za 
šestošolce naše šole. Tudi letos 
smo se odpravili na smučišče 
Kope. Vseh pet dni je bilo pol-
no zasedenih z najrazličnejši-
mi dejavnostmi, seveda pa je 
med njimi prevladovalo uče-
nje smučanja. 

Kmalu po naši nastanitvi v 
Lukovemu domu smo se od-
pravili na testiranje znanja 
smučanja in učenje osnov. 
Ta dopoldanska smuka se je 
obrestovala predvsem skupini 
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Plavalni tečaj v 1. in 3. razredu

»Mi gremo pa v Velenje se plavat' naučit, da bomo plaval' kukr 
ribce žabce al pa kit.« 
Tako se je glasil delček pesmice, ki smo si jo prepevali v vseh ra-
zredih prvošolcev in tretješolcev. Začetek januarja smo preživeli 

Plavalni tečaj 1. razred

Plavalni tečaj 3. razred

malo drugače, saj smo obiskovali plavalni tečaj. Z letošnjim šol-
skim letom smo prvič odšli na bazen v Velenje, kar se je izkaza-
lo za pozitivno. Otroci so se s pomočjo didaktičnih iger najprej 
privajali na vodo, nato pa se učili različnih plavalnih tehnik. Pri 
učenju so bili učenci razdeljeni v skupine glede na znanje pla-
vanja. Delo v bazenu je zelo popestrila uporaba različnih pripo-
močkov, s katerimi so učenci hitreje premagali razne prepreke. 
Vsi učenci so napredovali v znanju plavanja, kar je pokazal tudi 
preizkus ob koncu tečaja.
Prvošolci smo se našim plavalnim učiteljem zahvalili s plesom, 
nad katerim so bili navdušeni. Na šolski spletni strani si lahko 
pogledate tudi slike in video naših plavalnih trenutkov.

Nevenka in Urša

začetnikov, ki so do popoldne-
va toliko napredovali, da so 
prišli s poligona vaditi zavoje 
na vlečnico. Po smučanju je 
sledilo še spoznavanje značil-
nosti Pohorja in kraja, kjer smo 
se nahajali. Zvečer smo si vzeli 
čas za druženje in igre.

Dnevi so minevali v zname-
nju toplega sonca, ki je sneg 
iz trših »rebrc« hitro spremenil 
v mehkejšo snežno podlago. 
Za smučanje v toplejših raz-
merah smo potrebovali tudi 
več koncentracije in energije, 

za katero so poskrbeli kuharji 
z odlično hrano. Kmalu smo 
vsi smučali na Pungartu in se 
med sabo spodbujali med 
samim učenjem. Na planino 
je prišel tudi policist, ki nam 
je razložil FIS pravila, ki veljajo 
na smučišču. Na sredino do-
poldne je 5 fantov odšlo na 
tekmovanje v košarki, s katere-
ga so se vrnili kot zmagovalci, 
ostali pa smo popoldne odšli 
na pohod na najvišji vrh Kop 
in si pogledali prečudovit raz-
gled v vse smeri. Zvečer smo 
si privoščili nočno smuko, 

nekateri so se preizkusili tudi 
v bordanju. Četrtek je minil 
predvsem v izpopolnjevanju 
našega smučanja in nabiranju 
moči za prihajajočo tekmo. 
Na zadnje večerno druženje 
smo odšli v Holcer, kjer smo 
vsem ostalim šolam pokazali 
koreografiji učiteljice Urše in 
si priplesali glasen aplavz. Kot 
bi trenil, je prišel zadnji dan. Še 
zadnjič smo vadili zavoje, da bi 
na tekmi lahko pokazali le naj-
boljše in najhitrejše smučanje, 
čeprav nam snežne razmere 
tega niso najbolj nudile. Star-

ši so se začeli zbirati, obiskala 
sta nas tudi g. ravnatelj, Marko 
Šteger, ter ga. Nevenka Tratnik 
in tekmovanje se je pričelo. 
Sledila je še razglasitev rezul-
tatov, podelitev priznanj in 
odhod proti domu.

Zelo smo veseli, da smo zim-
sko (skoraj spomladansko) 
šolo v naravi na Kopah pre-
živeli skupaj brez poškodb in 
težav, hkrati pa doživeli veliko 
trenutkov, ki se jih bomo še 
dolgo spominjali.

Nevenka Debelak

ŠOLSKI KOTIČEK
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Lara Mlinšek - zlata na mednarodnem plesnem 
tekmovanju v Zagrebu

Naša učenka Lara Mlinšek (6.b) se je v decembru udeležila med-
narodnega plesnega tekmovanja Winter International Dance 
Open Zagreb 2018. Nastopala je v disciplini Show Dance s triom 
Best Friends in osvojila prvo mesto. Lara Mlinšek ples trenira že 

pet let in obiskuje plesno šolo Spin. Kadar pleše, se počuti zelo 
dobro, zato bi v prihodnosti rada postala profesionalna plesalka 
in učiteljica plesa. 
     Učenci 6.b z razredničarko

Izobraževalno srečanje partnerjev DHS 

drobtinice iz vrtca

V začetku meseca februarja, 4.– 6. 2. 2019, 
se je v Vrtcu Dobrna izvajalo koordina-
cijsko izobraževalno srečanje strokovnih 
delavcev vrtca, vključenih v mednarodni 
projekt Erasmus in projekt DHS. 
Prvi dan so bili partnerji iz grškega Ro-

dosa, turške Adane in Slovenskih Konjic 
počaščeni z dobrodošlico nastopa otrok 
vrtca (folklorna skupina pod vodstvom 
Denisa Golouha in pevcev pod taktirko 
Moniko Kumer). Sledili so evalvacijski se-
stanki in pripravljen je bil plan dela do 

konca izvedbe projekta. Partnerji so si 
ogledali prostore vrtca in šole. Sprehodi-
li so se tudi skozi kraj in si ogledali nekaj 
znamenitosti.
Naslednji dan so se srečanju pridružili 
še strokovni delavci iz vrtca Subotica in 
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učiteljici razrednega pouka iz Zagreba. 
Ogledali so si potek vzgojno-izobraževal-
nega dela v vrtcu, predvsem delo veza-
no na doživljanje, spoznavanje in uživa-
nje v umetnosti (animiranje lutk, igrač in 
predmetov; izvedba preprostih lutkovnih 
predstav; izdelava/ustvarjanje različnih 

lutk) v povezavi z ostalimi področji kuri-
kula. V popoldanskem času je bilo organi-
zirano izobraževanje na temo »Lutka ima 
dušo«, ki ga je izvajala viš. pred. dr. Helena 
Korošec.
Tretji dan so si partnerji ogledali usmerje-
ne in neusmerjene/igro dejavnosti v goz-

dni igralnici. Vzgojiteljica Mojca Krajšek je 
predstavila delovanje gozdne pedagogi-
ke v našem vrtcu.  Za konec srečanja smo 
partnerje odpeljali v Ljubljano na ogled 
Muzeja lutk in mesta  z znamenitim gra-
dom.

Zapisala: Suzana Adamič, vzgojiteljica

Matematične didaktične igre in igra z lutko
Že drugo šolsko leto sodelujemo v med-
narodnem projektu Lutka ima dušo ( DHS 
– Doll has a soul ). Naš glavni cilj je pove-
zati lutko in matematiko ter ob dejav-
nostih krepiti matematične kompetence 
otrok.
Otroci v vrtcu spoznavajo matematiko pri 
igrah in vsakodnevnih dejavnostih.

Najprimernejši način zgodnjega pouče-
vanja matematike je igra z otrokom. Vzgo-
jiteljice otroka opazujemo, se vključimo v 
igro in jo obogatimo z matematičnimi ci-
lji. Otroci pridobivajo matematična znanja 
in izkušnje ob vsakodnevnih spontanih in 
načrtovanih dejavnostih. Otrokom damo 
dovolj časa, da sami pridejo do rešitve in 
nove izkušnje, ter pri tem doživijo uspeh. 

V vrtcu  ustvarjamo vzpodbudno mate-
matično okolje (zapis števil in datumov, 
grafični prikazi, meritve, geometrijska te-
lesa in liki …). Sporočila iz okolja otroku 

pomagajo razumeti, na kakšen način je 
matematika del vsakdanjega življenja. 
Imamo tudi stalni lutkovni kotiček z različ-
nimi scenami in vrstami lutk, kjer se otroci 
igrajo vsak dan. Lutka združuje skoraj vse 
discipline, pomembne za otrokov razvoj. 

Matematična dejavnost

Matematične didaktične igre

Spontana igra v lutkovnem kotičku

Igra z lutkami – legenda O Kačjem gradu
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Otroci štejejo, prirejajo 1-1, rabijo simbole, 
spoznavajo geometrijske like, rabijo izra-
ze v, na, pred, pod, za, levo, desno in se 
naučijo orientacije v prostoru, klasificirajo 
in razvrščajo, prepoznajo in nadaljujejo 
vzorce in zaporedja. 
Predvsem pa zelo radi posegajo po teh 
igračah, pri njih vztrajajo, so aktivni in 
motivirani.

Zapisala: Urška Mastnak

Otroci imajo lutke radi. Z lutko se pogo-
varjajo, izražajo svoje mnenje in se vži-
vljajo v vloge. Ob njej se sprostijo, tvorijo 
stavke, obnavljajo zgodbe, sodelujejo. Z 
lutko si vsebino izmišljajo ter s tem raz-
vijajo lastno domišljijo, ustvarjalnost in 
razvoj jezika. 

Še večjo povezanost lutke in matematike 
smo dosegli pri izdelavi didaktičnih mate-
matičnih iger z lutkami. 

Otroci najprej rešujejo matematične na-
loge, nato pa se igrajo z lutkami. Pri tem 
na zabaven in igriv način usvajajo mate-
matične cilje, razvijajo fino motoriko in se 
vživljajo v moč lutke. Igre smo povezali s 
simboli iz legend partnerskih vrtcev. 

DROBTINICE IZ VRTCA

 Lutke marionete – legenda Jurij premaga zmaja

Matematične didaktične igre z lutkami

Matematične didaktične igre z lutkami

Od matematične naloge do igre z lutko

Igra z lutkami)

Pust, pust veselih ust
Tako kot vsako leto je bilo v našem vrt-
cu za pusta spet zelo veselo. Priprave 
na pustni čas so potekale ves teden. Po 
igralnicah smo pripravili različne didaktič-
ne pustne igre in ustvarjalne delavnice. 
Otroci so izdelovali živalske maske, pu-
stna očala, pisane klovne, papirnate pa-
hljače, različna pokrivala … Igralnice smo 
pisano okrasili in jih obogatili z dodatnim 
kotičkom, kjer so otrokom na razpolago 
pokrivala, oblačila in torbice za domišljij-
sko igro. Obiskali smo ravnatelja
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utrinki iz 
CUDV

Certifikat kakovosti E-qalin

V začetku meseca februarja smo v CUDV 
Dobrna imeli drugo presojo certifikata 
kakovosti E-qalin. Presojo smo uspešno 

Nestrpno smo pričakovali pustni torek, ko 
so v vrtec namesto vzgojiteljev in otrok 
prišle vesele maškare. Pri zajtrku smo se 
najedli slastnih krofov, kasneje pa smo 
si prste oblizovali tudi z značilno pustno 
jedjo, kurentovo juho. 
V oddelkih I. starostnega obdobja smo 

si pripravili skupno pustno rajanje v avli 
vrtca. Ob veseli glasbi smo plesali in se 
zabavali. Maškare II. starostnega obdobja 
pa so odšle zimo preganjat tudi po Dobr-
ni, celo v trgovino so zavile. V pravi pustni 
povorki, z glasnim petjem in vriskanjem, 
ste jih zagotovo kje srečali. Nekatere ma-

škare so odšle v knjižnico prisluhnit pra-
vljici, ki jo je doživeto pripovedovala knji-
žničarka. Nekatere pa so zganjale norčije 
tudi po šoli, obiskale so celo ravnatelja, ki 
se je maškar zelo razveselil. 
    Zapisala:

Tanja Šibanc, vzgojiteljica

Maškare v knjižnici Rajamo, plešemo

opravili in pridobili certifikat do leta 2021, 
ko bo ponovna presoja. Za ohranitev 
certifikata je bilo potrebno veliko dela in 

truda vseh zaposlenih, uporabnikov in 
svojcev. Hvala vsem. Naslednji dan so v 
kuhinji CUDV Dobrna naše pridne kuha-
rice in seveda kuhar spekli sladko prese-
nečenje. Vsi smo se posladkali s slastno 
torto, ki smo jo namenili drugi svečki E-
-qalina. Zavedamo se, da nas čaka veliko 
dela do prihodnje presoje, saj nas čaka 
nov Poslovnik E-qualin, ki nam predsta-
vlja nov izziv.

 Vesna Žerjal,

vodja kakovosti
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Erazmus plus Staff mobility projekt: 
Usposabljanje za izvajanje terapij in aktivnosti s pomočjo konja 
na področju dela oseb s posebnimi potrebami

V CUDV Dobrna smo za potrebe Erazmus plus Staff mobility 
projekt navezali stike s petimi organizacijami na področju aktiv-
nosti in terapije s pomočjo konja (ATPK) v Nemčiji, spoznali nji-
hove metode in oblike dela ter preizkusili in utrdili partnerstvo 
predvsem z organizacijo Spendenberatung SCHENcK v Berlinu, 
ki nam je omogočila obiske 5 organizacij na področju aktivnosti 
in terapije s pomočjo konja za osebe s posebnimi potrebami 
(učenci s posebnimi potrebami). Med staff mobility projektom 
so bili doseženi osnovni cilji, kot je  dvig nivoja usposobljenosti 
in veščin kompetenc članov ATPK tima na področju dela aktiv-
nosti in terapije s pomočjo konja, ki dela s predšolskimi otroki, 
šolskimi otroki in mladino s posebnimi potrebami oziroma z mo-
tnjami v duševnem razvoju in drugimi pridruženimi razvojnimi 
motnjami. Organizacija gostiteljica Spendenberatung SCHENcK 
je v obdobju od 21. 9. do 24. 9. 2018 za naš tim zaposlenih v 
CUDV Dobrna organizirala obiske v 5 institucijah Inklusives Pfer-
desport and Reittherapiezentrum Karlshort, Rolli Reitschule Ra-
densleben, Kinde und Jugend Reit und Fahrverein Zehlendorf, 
organizacija  Pro IRA e. v. s Simone Kubsch, predstavnico nem-
ške organizacije za aktivnosti in terapijo s pomočjo konj Ber-
lin-Brandenburg of Deutsches Kuratorium fur Therapeutisches 
Reiten e.V, Reit und Fahrverein Diakoniezentrum Heiligenseee. 
V Berlinu in okolici smo se seznanili s primeri dobrih kot tudi 
odličnih praks na področju inkluzivnega jahanja, terapije in ak-
tivnosti s pomočjo konja. Videli smo zelo dobre infrastrukturne 
rešitve v pokritih jahališčih za osebe s posebnimi potrebami ter 
invalide z dostopom brez arhitekturnih ovir. Seznanili smo se s 
pomembnostjo zadostne kadrovske pokritosti pri negi in skrbi 
za konje ter predvsem z zagotavljanjem rednih treningov konj 
za dobro psiho-telesno pripravljenost za varno in kakovostno 
izvajanje terapij in aktivnosti s pomočjo konj. Vsi člani ATPK tima 

smo izboljšali svoje znanje, vedenje ter videli številne primere 
odličnih praks in novih pristopov na specialnem področju ak-
tivnosti in terapije s pomočjo konja na področju specialno pe-
dagoškega jahanja, hipoterapije, voltižiranja in inkluzivne šole 
jahanja, kjer otroci s posebnimi potrebami sodelujejo in se sku-
paj z večinsko populacijo otrok vključujejo v ure šole jahanja. V 
okviru projekta smo dobili ogromno novih idej, kako izboljšave 
na področju aktivnosti in terapije s pomočjo konja v CUDV Do-
brna tudi dejansko implementirati oz. integrirati v redno delo. 
Prejeli smo potrditev, da smo na pravi poti, saj smo na področju 
Slovenije dosegli spremembe ustaljenih praks pri aktivnostih s 
pomočjo konj pri osebah s posebnimi potrebami, ki jih še v večji 
meri vključujemo in opolnomočimo pri delu s konji in jih bomo 
še v večji meri na podlagi načrtovanega urnika, saj preko prakse 
in usposabljanja sami izboljšajo številne kompetence, pridobi-
jo nove veščine, delovne navade in v procesu vseživljenjskega 
učenja napredujejo in nadgrajujejo svoje znanje. Menimo, da 
smo presegli stereotipe, da se z osebami s posebnimi potreba-
mi ne da vključiti v samostojno delo na področju aktivnosti s 
pomočjo konj. Tako  so posamezni učenci s posebnimi potreba-
mi lahko čimbolj samostojni in neodvisni pri opravljanju zgoraj 
omenjenih dejavnosti na področju aktivnosti s pomočjo konj in  
so dejansko aktivni udeleženci. Kot tim na področju aktivnosti 
in terapije s pomočjo konj smo se še bolj povezali in takoj po 
prihodu domov vpeljali nove pristope. Prav tako smo se udele-
žili XII. strokovnega posveta in prenesli svoje znanje in izkušnje 
s Staff mobility projekta na druge udeležence posveta z med-
narodno udeležbo in na druge člane ATPK tima v CUDV Dobr-
na. Znotraj samega projekta smo prenesli svoje znanje na tuje 
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strokovnjake iz Nemčije ter jih obvestili o izsledkih znanstveno 
raziskovalnih študij, ki jih je predhodno izvedel, opravil in objavil 
mag. Tine Kovačič, ki je novosti na področju ATPK iz Nemčije 
predstavil v okviru predavanj za študente 3. letnika smeri fizio-
terapija-  na Alma Mater Europaea Evropski center Maribor. Na-
črtujemo tudi prenos informacij na strokovnem aktivu strokov-
nih delavcev in sodelavcev CUDV Dobrna, ki delajo v oddelkih 
vzgoje in izobraževanja po posebnem programu za učence s 
posebnimi potrebami v CUDV Dobrna ter na strokovnem svetu 
in poslovno gospodarskem kolegiju CUDV Dobrna. Zavedamo 
se, da CUDV Dobrna samo na ta način lahko postane učeča se 
skupnost, ki je zmožna zagotoviti, deliti in sprejeti znanja, vešči-

ne in kompetence na področju ATPK na osnovi sodelovanja in 
medsebojne pomoči in vseobsegajoče podpore. Implementa-
cija obstoječih sprememb praks ter paradigmatskih pristopov 
pri delu z učenci s posebnimi potrebami ter samih  sprememb 
dela, metod dela na področju ATPK v CUDV Dobrna v smeri in-
kluzivne aktivnosti s pomočjo konj nas vodi k  intenziviranju že 
obstoječega vključevanja vrtčevskih otrok iz vrtca na Dobrni in 
osnovnošolskih učencev iz OŠ Dobrna pri skupnih aktivnostih s 
pomočjo konja skupaj z našimi učenci s posebnimi potrebami 
in s tem tudi v prihodnje prispevati k bolj vključujoči družbi. 

Mag. Tine Kovačič, vodja OMR

Šola smučanja na Rogli 
Tudi letos je potekala šola smučanja na Rogli v terminu od 28. 
1.  do 1. 3. 2019. Sodelovalo je pet uporabnikov in štirje njihovi 
spremljevalci (učitelji smučanja). Trije uporabniki so imeli že na-
daljevalno šolo, kjer so se učili zarezne tehnike, dva pa sta začela 
s prilagajanjem na smuči in hitro osvojila osnovno tehniko zavo-
ja. Vreme nam ni ravno služilo, vendar nam to ni pokvarilo vese-
lja in vzelo volje za učenje. Napredek je bil prav pri vseh viden, 
zasluga gre tudi požrtvovalnemu pristopu učiteljev smučanja, 
ki so vztrajali tudi v nemogočih pogojih. Tudi naslednje leto bo 
šola po enakem sistemu, saj s tem učimo boljšo tehniko smuča-
nja uporabnike, ki tekmujejo v smučanju pri Specialni olimpijadi 
Slovenije, prav tako pa uporabnikom , ki imajo slabše motorične 
sposobnosti, omogočamo nepozabno pozitivno izkušnjo.

Andrej Pompe,

športni pedagog

Kulturni dan

V počastitev slovenskega kulturnega praznika smo tudi letos 
pripravili kulturni dan. Tokrat smo k nam povabili člana gledali-
šča Kukuc iz Beltincev. Uprizorila sta gledališko predstavo Med-
vedja simfonija. 

V svoji ponudbi so zapisali: »Po motivih ruske ljudske pravljice Ma-
šenjka in medved, ki je osvojila srca otrok in staršev po vsem svetu, 
smo najprej ustvarili božično zgodbico o navihani Maši in preudar-
nem medvedu, ki je začarala našo publiko. Zato smo na pobudo 
naših najmlajših gledalcev predstavo prestavili kar v pomlad in spi-
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sali zgodbico, ki bo razveseljevala vse leto. Tako je iz Božične simfo-
nije nastala Medvedja simfonija, razgibana predstava, prepletena s 
humorjem in mnogimi presenečenji«.

S predstavo sta nas navdušila. Igralca sta vzpostavila čudovit stik 
s publiko in mislim, da nikomur ni bilo dolgčas niti za sekundo. 
Pokukali smo v mednarodno medvedjo pisarno, spoznali, kaj 
vse mora medved Medvedjev postoriti pred zimskim spalnim 
dopustom, kaj vse mu je ušpičila mala nepridipravka … Dovolili 
smo, da nas je pobožala najlepša melodija  sveta – Medvedja 
simfonija. 
Naslednji dan pa so kulturni praznik obeležili še naši uporabniki, 
člani dramsko literarnega krožka, z mentorjema Mojco in Davi-
dom. Pripravili so kratek, a zelo ganljiv nastop.  
Prešernov dan je res samo en dan v letu, a kulturni dan pa je 
lahko prav vsak dan.

mag. Maja Godec,

organizatorka prireditve

Izlet v Vulkanijo

V sredo zjutraj smo šli na izlet v Vulkanijo. Štartali smo ob sedmi 
uri iz našega zavoda. Vozili smo se dve uri. Ko smo prispeli, smo 
si privoščili malico in kavico. Nato smo se razdelili v dve skupini. 
S prvo skupino smo si najprej odšli ogledat kuhinjo krtka Olija, 
v kateri njegov mojster peče po Olijevih receptih. Po ogledu 
muzejskega dela smo šli v dvorano gledat, kako je nekoč bruhal 
vulkan. Potem smo vzeli čelade in se odpravil skozi rov v notra-
njost vulkana. Na koncu rova smo prišli v dvigalo in se odpeljali 
v notranjost zemlje. Z vlakom pa smo prišli ven. Šli smo na kosilo 
v gostišče Raj in se potem odpravili proti domu. Ko smo prispeli 
v zavod, smo tik pred zdajci ujeli Božičke na motorjih.

Marija Krajnc,

skupinska habilitatorka

Izlet bi rad ponovil še večkrat. (Jasminko)
                                                                                                                
Najboljše je bilo, ko smo se peljali z vlakom. (Bogdan) 
                                                                
V Vulkaniji je bilo fajn, najbolj zanimivo je bilo, ko so prika-
zali, kako izbruhne vulkan in kako je nastala zemlja.  (Hinko)          
                                                
Nosili smo zaščitne čelade in 3D očala. Na vlaku nas je pre-
cej premetavalo, ko smo se vozili iz notranjosti zemlje na 
površje.  (Mitja)

Všeč mi je bila vožnja z vlakom, ker je ropotalo, pa kamenje 
je letelo po zraku. Ni me bilo strah. (Sabina)

Všeč mi je bil ogenj in ko smo šli na kosilo. (Franci)
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Želim postati …

KO BOM ODRASEL, BI RAD OPRAVLJAL POKLIC RAČUNALNIČAR-
JA. TA POKLIC MI JE VŠEČ ZATO, KER SE NA RAČUNALNIKE ZELO 
SPOZNAM TER VEM, KAKO NA RAČUNALNIKU KAJ NAREDITI. 
PREDEN BI ZAČEL OPRAVLJATI POKLIC PA BI HODIL V SREDNJO 
ŠOLO, V KATERI BI SE TO TUDI NAUČIL. TA POKLIC ME ZELO VE-
SELI IN ZATO BI RAD POSTAL RAČUNALNIČAR. TO JE MOJ SANJ-

SKI POKLIC. NA  RAČUNALNIKU PA BI BRSKAL PO INTERNETU 
TER POMAGAL DRUGIM UPORABNIKOM, ČE KDO GLEDE RAČU-
NALNIKA NE BI VEDEL IN ZNAL NAREDITI. POMAGAL BI TUDI 
NAMESTITI WINDOWS NA RAČUNALNIK TER ŠE DRUGE REČI. NI 
MI PROBLEM ODPRETI RAČUNALNIKA, SAJ POZNAM NJEGOVE 
SESTAVNE DELE IN TUDI KAJ ZAMENJATI TER POPRAVITI.

 ZLATKO, UPORABNIK

Simon Krajnc, mentor

Slovenija

UČIMO SE O SLOVENIJI, ZATO VAM BOM NEKAJ NAPISALA O 
SLOVENIJI.
SLOVENIJA IMA OBLIKO KOKOŠI. SOSEDNJE DRŽAVE SO AVSTRI-
JA, ITALIJA, MADŽARSKA, HRVAŠKA. GLAVNO MESTO SLOVENIJE 
JE LJUBLJANA. V SLOVENIJI PA IMAMO TUDI PREDSEDNIKA DR-
ŽAVE. TO JE BORUT PAHOR. V SLOVENIJI IMAMO SLOVENSKO 
HIMNO. NASLOV SLOVENSKE HIMNE JE ZDRAVLJICA. ZNAČILNO 
ZA HIMNO JE, DA STOJIMO IN SMO TIHO, DA STOJIMO PRI MIRU. 
HIMNO SLIŠIMO NA KAKŠNIH PRIREDITVAH. DANES IMAMO DE-
NAR, KI MU REČEMU EVRI, PREJ SMO IMELI TOLARJE. SLOVENCI 
IMAMO TUDI SLOVENSKO ZASTAVO, KI JE BELE BARVE, MODRE 
BARVE IN RDEČE BARVE. V SLOVENIJI IMAMO TUDI SLOVENSKI 

GRB. SLOVENCI GOVORIMO SLOVENSKI JEZIK. V SLOVENIJI JE 
NAJVIŠJI VRH TRIGLAV. V SLOVENIJI IMAMO TUDI REKE. ENA IZ-
MED NJIH JE REKA DRAVA.

SARA,

UPORABNICA
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Novice iz CUDV - VDC Dobrna
 S 1. marcem uvajamo nov delovni čas v
 Ustvarjalnici Zvonček (ob hotelu Vita): 

pon – pet od 8. do 13. ure, sobote, 
nedelje in prazniki – zaprto.

Ob prireditvah bomo prisotni s prodajo svo-
jih izdelkov tudi ob sobotah in nedeljah v 
hišici pod cerkvijo.
Skozi celo leto vas vabimo, da si ogledate 
raznovrstno ponudbo izdelkov iz gline, vo-
ščilnic za različne priložnosti, izdelkov iz lesa 
in filca, ročno šivana drobna darilca … ali iz-
berete mešanico domačih čajev, ročno izde-
lanih mil, krem ali balzamov.

Posebej pa vabljeni k ogledu velikonočne ponudbe, ki vklju-
čuje unikatno izdelane piščance ali jajca iz gline različnih veli-
kosti, voščilnice, zajčke, ovčke in piščančke iz filca, vaze, sklede 
in posodice s pomladnimi motivi, magnetke v obliki jajca in še 
številni druge izdelke.
2. V času od 27. 3. 2019 do 24. 4. 2019 bo v  preddverju  Doma ll. 
slovenskega tabora v Žalcu 
na ogled razstava keramičnih izdelkov VDC Dobrna. Odprtje 
razstave bo v sredo, 27. marca, ob 18. uri.                 

Vljudno vabljeni

zahvala/vabilo
ZAHVALA 

ZA ČESTITKE OB VISOKEM JUBILEJU

Spoštovani!  Iskreno se zahvaljujem  številnim 
občanom iz Dobrne in okolice za čestitke ob mojem 

visokem življenjskem  jubileju.
Pavel Hrastelj, Dobrna 2a

ENDURO
KROKAR4funDOBRNA
12. maj 2019

#endurokrokarkrokar.dobrna.si kolesarsko.drustvo.krokar kd.krokar
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KDAJ? KAJ?
30.
MAREC

9.00
ČISTILNA AKCIJA PO ZASELKIH
ZASELKI OBČINE DOBRNA
OBČINA DOBRNA, Anton Zagrušovcem, 041 619 279

2.
APRIL

9.00-12.00
PRAVLJIČNO DOŽIVLJANJE
KNJIŽNICA DOBRNA
Betka Hutinski, 03 42 61 776

2.
APRIL

RAZSTAVA KNJIG HANSA C. ANDERSENA
KNJIŽNICA DOBRNA
Betka Hutinski, 03 42 61 776

3.
APRIL

17.00
LUTKOVNA PREDSTAVA ZA OTROKE
KNJIŽNICA DOBRNA
Betka Hutinski, 03 42 61 776

10.
APRIL

17.00
PRAVLJIČNO USTVARJALNA URICA
KNJIŽNICA DOBRNA
Betka Hutinski, 03 42 61 776

13.
APRIL

9.00-11.00
IZDELOVANJE CVETNONEDELJSKIH BUTAR
TD DOBRNA
Marija Deu Vrečer, 041 769 684

13.
APRIL

16.00
POSTAVITEV MANJŠIH BUTAR PO STOPNIŠČU 
CENTER DOBRNE
TD Dobrna, Marija Deu Vrečer, 041 769 684

14.
APRIL

9.00
NEDELJSKO DOPOLDNE V CENTRU DOBRNE
CENTER DOBRNE
Društvo ARNIKA, Branka Gal, 031 551 159

17.
APRIL

17.00
VELIKONOČNA DELAVNICA ZA OTROKE
KNJIŽNICA DOBRNA
Betka Hutinski, 03 42 61 776

KOLEDAR PRIREDITEV MAREC - MAJ 2019
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KDAJ? KAJ?
20.
APRIL

12.00

POSLIKAVA VELIKONOČNIH PIRHOV - KREATIVNA 
DELAVNICA
AVLA HOTELA VITA
Terme Dobrna - animacija, 03 78 08 110

25.
APRIL

16.00
POSTAVLJANJE MLAJA
DOBRNA
PGD DOBRNA, Aleš Hren, 041 763 358

28.
APRIL

16.00
POMLADNA NEDELJA
KULTURNI DOM DOBRNA
Marija Deu Vrečer, 041 769-684

30.
APRIL

13.00
POHOD PO LOŠKI POTI DO FARME JELENOV
AVLA HOTELA VITA
Terme Dobrna - animacija, 03 78 08 110

30.
APRIL

19.00
SIMBOLIČNI PRIŽIG KRESA NA TERASI
PRED HOTELOM VITA
Terme Dobrna - animacija, 03 78 08 110

1.
MAJ

6.00
PRVOMAJSKA BUDNICA
CENTER DOBRNE IN ZASELKI
Mitja Marošek, 040 750 885

1.
MAJ

8.00
PRVOMAJSKA BUDNICA Z GODBO DOBRNA
PRED HOTELOM VITA
Terme Dobrna - animacija, 03 78 08 110

5.
MAJ

8.00-12.00
CVETLIČNI SEJEM
CENTER DOBRNE
Marija Deu Vrečer, 041 769 684

12.
MAJ

ENDURO KROKAR 2019
DOBRNA
KOLESARSKO DRUŠTVO KROKAR, 
Denis Tomazin, 040 142 181

KOLEDAR PRIREDITEV MAREC - MAJ 2019
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oglasi

KOLEDAR POHODOV IN IZLETOV  PLANINSKEGA DRUŠTVA DOBRNA
Spletna stran: www.pd-dobrna.si, Elektronska pošta: pd.dobrna@gmail.com

SMER POHODA DATUM

VELIKA PLANINA 13. 4. 2019

GOLICA 12. 5. 2019

SREČANJE PLANINCEV   SMDO 25. 5. 2019

NOČNI POHOD NA PAŠKI KOZJAK 7. 6. 2019

SEVERNI VELEBIT - PREMUŽIČEVA STAZA 22. in 23. 6. 2019



št. 81 / 2019 73

Pozdrav pomladi
Foto: Stanislav Pečnik 



št. 81 / 201974

Z zmagovalnih stopničk Specialne 
olimpijade Abu Dhabi 2019  spet doma
Foto: arhiv CUDV Dobrna in arhiv Občine Dobrna
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DOBRODELNA
SLOVENSKA TRANSVERZALA
ROČNIH KOLESARJEV 2019

 

PODPRITE Dobrodelno slovensko 
transverzalo ročnih kolesarjev 2019 TUDI VI!

DONIRATE LAHKO Z NAKAZILOM NA TRR: 
SI56 6100 0001 5032 243
SKLIC: SI00 1889-19
Društvo paraplegikov jugozahodne štajerske,
Opekarniška cesta 15a, 3000 Celje

Gregor Habe je bil star 27 let, ko je doživel nesrečo s štirikolesnikom – padec pa ga je prikoval na 
invalidski voziček. V času rehabilitacije na Soči je prišel v stik z ročnim kolesom – in kakor pravi sam, je 
bila to ljubezen na prvi pogled. Od takrat naprej kolesari in na svojem dotrajanem, starem ročnem kolesu 
dosega izjemne rezultate. Že dve leti je član državne reprezentance - njegova največja želja pa je, da bi se 
udeležil para olimpijskih iger, ki se bodo leta 2020 odvijale na Japonskem!

zbiranja sredstev za 
nakup profesionalnega 
tekmovalnega ročnega 

kolesa

ozaveščanja o 
pomembnosti razdalje 
1,5 m, ko si cesto delita 

kolesar in voznik 
motornega vozila

Na pomoč so mu priskočili 3 parakolesarji – Primož Jeralič 
(udeleženec para olimpijskih iger v Riu de Janeiru), Peter Cerar in 
David Razboršek, ki bodo skupaj z Gregorjem 31. 5. 2019 – 1. 6. 
2019 v 24 ur dolgi vožnji premagovali razdaljo 384 
kilometrov med Lendavo in Koprom, s ciljem:

Da bi uresničil svoje sanje, potrebuje novo ročno kolo, 
ki pa je izjemen finančni zalogaj.

Kolesarjenje 
zanj ni le šport - 
temveč 
motivacija za 
življenje!

In s svojim prispevkom pomagajte Gregorju zbrati sredstva za nakup 
profesionalnega ročnega kolesa!


