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SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI

Pomlad je letni čas, ki nas vedno znova  navdušuje s prebujanjem 
narave in novim začetkom  tega izjemnega cikla letnih časov, ki 
nam jih nudi naš življenjski prostor in  zemljepisna lega na tem 
planetu. Če se znamo tudi ustaviti ob poti našega življenja, opa-
ziti  zvončke, slišati jutranje petje ptic in žuborenje potoka, opaziti 
stisko soseda ali se veseliti njegove sreče, je lahko naše življenje 
bolj polno, z več smisla in ljubezni (kljub vsem naporom  vsakda-
na), za kar se je vredno truditi, saj v življenju vedno dobivamo to, 
kar dajemo.  

Letošnja zima, če ji tako sploh lahko rečemo, nas bo, kot kaže, 
nekoliko hitreje popeljala v pomladni čas, ko smo ob danostih, ki 
nam jih v teh dneh odstira narava, dolžni poskrbeti, da bodo naši 
vplivi na njeno čistost in lepoto čim manj opazni in obremenjujo-
či.  Seveda mislim na  ravnanje z odpadki in na pomladno čistilno 
akcijo, ki smo jo tudi letos želeli organizirati z namenom, da za 
seboj pospravimo vse, kar smo s svojimi ravnanji vsilili našemu  
okolju, da ga razbremenimo odvrženih odpadkov, da poberemo 
smeti in vse, kar ne sodi v naravo. Glede na dejstvo, da zaradi ko-
ronavirusa  čistilna akcija  odpade, vsi vljudno vabljeni, da vsak na 
svojem območju poskrbimo za čisto okolje. Iskrena hvala vsem, ki  
boste  tako ravnali in tako prispevali k lepemu in čistemu okolju, 
v katerem skupaj živimo. 

Za nami je že skoraj četrtina leta in večina občnih zborov naših 
društev in organizacij.  Poročila kažejo na izjemno družbeno an-
gažiranost in solidarnost občanov, ki v okviru svojih organizacij 
udejanjate poslanstvo na področjih, kjer delujete. Iskrena hvala 
vsem za to izjemno ponudbo vsebin, ki bogatijo življenje v občini 
in tudi izven nje.

Različna razmišljanja in ideje bogatijo naš skupni prostor in so do-
brodošla pri našem delu, vedno jih sprejemam kot dodano vre-
dnost pri sprejemanju potrebnih odločitev. Stalnica našega dela 
so tudi prizadevanja, da v okviru danih možnosti zagotavljamo 
in udejanjamo čim boljše pogoje in možnosti za  življenje  ljudi 
in razvoj občine. Ob omejenih virih vseh potreb in želja vedno 
ni možno upoštevati in vsemu ustreči, kar je vedno in povsod 
realnost našega sobivanja, ki ga ne moremo obiti.   

METEORNI KANAL IZ »TAJHTA« 
Na terenu je bilo ob urejanju ceste v zdraviliškem parku, mimo 
uprave, s pomočjo kamer ugotovljeno, da je obstoječi meteorni 
kanal iz opuščenega ribnika močno zaraščen s koreninami,  kar 
onemogoča normalen pretok vode, cevi pa so večinoma poče-

ne in mestoma že skoraj porušene.  Zato je bilo potrebno, pred 
ureditvijo ceste in tega območja, v celoti zgraditi nov AB kanal fi 
600 mm v dolžini 185 m.  Izgradnja - zamenjava tega kanala je 
bila nujna, saj je ob večjih poplavah in nalivih voda iz » tajhta«in 
doline na severu pogosto poplavljala območje,  ki se sedaj na 
novo ureja.    

PROMETNA UREDITEV – KROŽIŠČE PRI NOVEM GRADU
Prometna ureditev pri Novem gradu v času gradnje nekoliko 
moti okolico,  ovira promet in med udeleženci povzroča nekaj 
nejevolje. Kot delo na terenu kaže, smo imeli srečo, da je bil na 
javnem razpisu izbran izvajalec z izkušnjami in znanjem za ta 
dela, ki  potekajo izjemno organizirano in dokaj hitro, da bo do-
brnski mir čim manj moten. 

Projekt je sestavni del dolgoročnega  razvoja Občine Dobrna in 
veljavnega Občinskega prostorskega plana, izdelanega na osnovi 
prostorsko programskih smernic trajnostnega razvoja občine,  ki  
na tem mestu predvideva ureditev objektov in vsebin družbe-
nega standarda ter razvoja športnega turizma v Dobrni; ureditev 
šolskih športnih površin,  nogometnega igrišča, športne dvorane, 
povezavo kolesarskih poti Celje – Vojnik -Dobrna - Velenje, ce-
stno povezavo od krožišča do »Amerike« na drugi strani potoka 
(ki je tu nekoč že bila), ureditev nove javne razsvetljave in kar je 
izjemno pomembno, je tukaj predviden zaključek urbanizacije 
Dobrne proti jugu tako, da se  proti severu (ob že izvedenem vrt-
cu,  osnovni šoli, novi knjižnici in kulturnem domu, …) umestijo v 
prostor zgoraj navedene vsebine za potrebe občanov Dobrne in 
za razvoj turizma v Občini Dobrna, proti jugu pa se trajno ohrani 
in varuje zelena Dobrna. Območje Novega gradu na drugi stra-
ni – proti Lokovini je namenjeno mešani gradnji - varovana sta-
novanja, razvoju turizma itd.  Ob navedenem ima krožišče  tudi 
funkcijo umiritve prometa pred šolo. 

Dela se izvajajo na območju regionalne ceste, ki je v lasti in upra-
vljanju države,  investitor prometne ureditve območja je RS, pri 
čemer je občina udeležena  v delu, ki se nanaša na občinsko jav-
no infrastrukturo in vsebine, ki niso del prometne ureditve tega 
območja. 

SPREHAJALNE POTI V OBČINI DOBRNA
Človek današnjega časa vse bolj potrebuje možnosti za krepitev 
svojih psihofizičnih sposobnosti in zdravja, da lahko sledi zahte-
vam svojega dela in družbe. Dobrna kot turistični kraj z izjemnimi 

beseda           župana
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naravnimi danostmi in dokaj dobro razvito javno, turistično in 
drugo infrastrukturo to omogoča s številnimi že urejenimi spre-
hajalnimi potmi, trim stezo, itd.. Kljub temu pa je še veliko potreb 
po urejanju teh za občane in turiste, za varne šolske in druge poti. 
Za ta namen bomo v tem letu uredili še dve sprehajalni poti iz 
Dobrne do Lokovine v skupni dolžini 860 m in  sprehajalno pot 
od Krulca do križa pri odcepu za Zavrh v dolžini 370 m, ki je tudi 
del šolske varne poti od Gutenika do Dobrne.   

RAZŠIRITEV LOKALNE CESTE DOBRNA - SOCKA
Ozko urejena lokalna cesta Dobrna – Socka je izjemno prometna 
in mestoma, kjer ni možen izogib vozil izven ceste, tudi nevar-
na in moteča za udeležence v prometu kot za stanovalce, ki ob 
njej živijo.  Od lastnikov zemljišč, kjer je ta problem obojestranske 
omejenosti širine ceste najbolj izpostavljen, smo uspeli pridobi-
ti soglasja za poseg na njihova zemljišča za potrebno razširitev 
ceste, da bo v prihodnje omogočala normalno propustnost in 
potrebno varnost prometa na tej vse bolj obremenjeni cesti Do-
brna-Zavrh-Socka-Vitanje.  

ZDRAVILIŠKI PARK - OBNOVA
V mesecu marcu bomo z ureditvijo aleje od  bivše kavarne do 
Zdraviliškega doma zaključili z večino del v zdraviliškem parku. 
Arboretumsko je obrezana in pomlajena vsa drevesna struktura 
parka, posajena so manjkajoča drevesa - kostanji in del visoko de-
belnega sadovnjaka pod vilo Zoro – nad garažami.  Nova je vsa 
urbana oprema v parku, vse klopi in koški za smeti ter vsa javna 
razsvetljava. 
Izjemno delo v parku vseskozi opravljajo tudi sodelavci Term Do-
brna; ekipa za urejanje okolja, ki park vzdržuje, ureja in zanj skrbi, 
da je v ponos našemu turizmu in kraju.   
 
Potrebna celovite prenove je še  aleja od nekdanje upravne stav-
be do Zdraviliškega  doma, kjer se predvideva obnova temeljev 
in stebrov, zamenjava lesenega dela aleje in polomljenih plošč 
ter zasaditev vrtnic ob njej, kot je bilo nekoč.  Projekt se vsesko-
zi usklajuje z ZVKD Celje,  ki nam je pri vseh posegih v našem 
200-letnem parku v izjemno pomoč, za kar se zaposlenim in še 
posebej sodelavcem, ki bdijo nad dobrnskim parkom in našo kul-
turno dediščino, iskreno zahvaljujem. 

Znotraj zdraviliškega kompleksa – neposredno ob parku se nek-
danja Uprava Term Dobrna spreminja v  hotel, ki se z lepo urejeno 
okolico, z dobro mero nostalgije in dediščine tega območja izje-
mno lepo zliva v kompleks zdraviliškega parka.

200 LET ZDRAVILIŠKEGA PARKA V DOBRNI
Izjemno smo veseli, da bodo vse navedene vsebine lahko obo-
gatile praznovanje 200-letnice zdraviliškega parka v letu 2020, 
mu dale novo podobo pa tudi nove vsebine in funkcionalnost.  
Ob tej priliki bo Zgodovinski Arhiv Celje v sodelovanju z Občino 
Dobrna v  parku pripravil  razstavo  Dobrna skozi čas , ki bo obi-

skovalcem na ogled skozi vso poletje. 

Občankam in občanom, našim turistom in vsem obiskovalcem 
Dobrne bo ob 200-letnici Zdraviliškega parka Dobrna, te naše 
izjemne naravne dediščine, posvečen tudi poseben dogodek,  
koncert Orkestra Akord z najvidnejšima slovenskima opernima 
solistoma Andrejo Zakonjšek Krt in Aljažem Farasinom, ki bo 19. 
junija 2020 na prostem, v parku,  (upamo na lepo vreme, sicer bo 
koncert  v zdraviliški dvorani). Vsi vljudno vabljeni.  

DAN ŽENA IN MATERINSKI DAN
Za nami sta praznika namenjena polovici človeške populacije, 
delu ljudi brez katerih ni življenja ne  obstoja, tako v naravnem, 
socialnem in duhovnem smislu, ni družine in vsega, kar ta osnov-
na celica našega sobivanja pomeni in daje družbi. Prav je, da to 
izjemno poslanstvo kot posamezniki in družba bolj ozavestimo 
in vrednotimo, da mu v vsak dan dodamo še svoj del, da bo ce-
lota lahko še lepša in bolj popolna.   Spoštovane matere, žene in 
dekleta, iskrene čestitke za vaš praznik. 

Pred nami je velika noč, eden največjih praznikov v naši kulturi. 
Prazniki so pomembni, so del naše identitete in kulture, bogatijo 
nam življenje in mu dajejo smisel. Zato je prav, da jih praznujemo 
in živimo tudi za naše zanamce, da jim bo lažje razumeti, čigavi 
in od kod so, kje so njihove korenine. Vsak veter je lahko za drevo 
brez korenin velika težava in slej ko prej usoda … 

Cenjene občanke in občani,

v gornjem delu uvodnika je zapis dogajanj in življenja v 
naši občini,  ko še nismo povsem ozavestili kot posamezni-
ki, država RS, Evropa pa tudi ostali svet,  kaj se  v resnici 
dogaja ob pojavu COVID 19, ker je bilo to tam nekje daleč 
na Kitajskem.   

Sedaj se dnevno soočamo z realnostjo in ne vemo, kakšen 
bo naš svet (iz katerega, kot kaže,  tudi kot posamezniki ne 
moremo izstopiti) po tem času. Upamo, da bolj povezan in 
pripravljen na tovrstne izzive. Ko danes govorimo o naši re-
alnosti in spoznanjih medicinske stroke, pripravljenosti dr-
žav in sveta na »skupnega sovražnika  Coronavirus, se vse 
zdi skoraj  neresnično. Pa vendar je danes tu - na svetu in 
med nami in ne vemo kje, kdaj in od koga se lahko okuži-
mo tudi sami.  Vse države sveta, tudi naša, se organizirajo in 
uvajajo ukrepe in potrebna ravnanja družbe in vsakega po-
sameznika v skladu s spoznanji ter priporočili medicinske in 
drugih strok za omejitev širjenja virusa Corona 19. 

Kot lahko dnevno spremljate v medijih, teče koordinacija 
vseh potrebnih aktivnosti in ukrepov za zaščito prebival-
stva in delovanje države v kriznih razmerah preko Vlade RS, 
resornih ministrstev, vseh drugih javnih služb in Civilne za-
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Dobrodelnost naših ljudi, ki že 54 let živijo v sosednji Avstriji
Življenje vsakega posameznika je zgodba 
zase, čas in okoliščine, v katerih se rodimo, 
pišejo naše zgodbe; lepe, vesele, manj ve-
sele, včasih nerazumne in žalostne, preže-
te z vsem kar človeku ne more biti v po-
nos. Vsaka zgodba ima tudi svoj konec in 
kadar je ta dober, smo lahko upravičeno 
ponosni ter veseli, da nam je uspelo …   

Obiskal nas je občan, ki že 54 let živi in 
dela v sosednji Avstriji v Salzburgu. Bili 
smo izjemno presenečeni, ko se je pred-
stavil in povedal, kaj je namen njegovega 
obiska. 

Franc Pesjak se je rodil 16. 1. 1947 v Vin-
ski Gorici. Na Vojakovi kmetiji sta skupaj z 
mamo živela 14 let. Po menjavi gospodar-
ja sta morala zapustiti domačijo in si najti 
nov dom. Našla sta ga na drugi kmetiji v 
Dobrni, kjer je mama opravljala vsa kmeč-
ka in gospodinjska dela, Franci pa je, ob 
delu na kmetiji, pridno hodil v šolo in se 
v Avto Celje izučil za avtomehanika. Ko 
mu je leta 1964 mama umrla v prometni 
nesreči v Celju, je ostal sam. S 17 leti je 
odšel v tujino. V Avstiji, v Salzburgu je 8 
let delal v delavnici firme Štajer in si nabi-
ral izkušnje za življenje v tem okolju, nato  
je odprl svojo bencinsko črpalko. Upokojil 
se je 2013. 

Bencinska črpalka je bila tudi stičišče izse-
ljencev vseh narodnosti iz takratne naše 
skupne domovine Jugoslavije. Organizi-
rani so bili v Društvu Otona Župančiča, 
prirejali so različne prireditve v dobrodel-
ne namene, kulturne in druge dogodke 
in se družili ne glede na narodnost.  Raz-
hajanja v takratni Jugoslaviji v 90 letih pa 
so se prenesla tudi na članstvo društva, ki 
je kasneje prenehalo delovati. 

G. Franci Pesjak že 25 let, vse od ustanovi-
tve, sodeluje in dela tudi v  društvu v Salz-
burgu,  ki se imenuje Kmetje pomagajo 
kmetom. To z donacijami mnogih dobro-
tnikov pomaga v različnih okoljih, po ce-
lotnem Balkanu in tudi širše. Dogajanja v 
domovini so vseskozi spremljali in že leta 
1991 so zbirali in vozili pomoč v Slovenijo.
Tokrat je g. Franci Pesjak obiskal Društvo 
delovnih invalidov Celje, Štore, Vojnik, 
Dobrna in jim podaril tovornjak invalid-
skih postelj, vozičkov in  druge opreme 
za invalide. 

Štiri invalidske vozičkov je g. Franci Pes-
jak želel podariti tudi svojemu rojstne-
mu kraju,  Dobrni. Presenečeni in iskreno 
hvaležni smo  darilo  sprejeli z  občutki 
hvaležnosti, saj bodo izboljšali in lajšali ži-
vljenje bodočim uporabnikom v naši ob-

ščite Republike Slovenije.  Po občinah so organizirani krizni 
štabi CZ, tudi v Občini Dobrna štab civilne zaščite spremlja 
vse aktivnosti in priporočila pristojnih v državi ter sprejema 
vse potrebne ukrepe. 

Vsi sprejeti ukrepi in delovanje navedenih institucij države 
in občine pa ne morejo doseči željenega cilja, čim manj oku-
ženih, brez vašega sodelovanja in doslednega upoštevanja 
vseh navodil in priporočil. Edini način za skupno in pred-
vsem vašo varnost in zdravje vaših naj bližnjih je, OSTANITE 
DOMA, ne obremenjujte po nepotrebnem  tistih, ki morajo 
skrbeti, da življenje v državi  kljub vsemu povsem ne zasta-

čini. Vozički so na razpolago občankam in 
občanom Občine Dobrna, ki jih potrebu-
jejo, dokler ne bodo oddani. Osebe po-
trebne vozička se zanj lahko dogovorite 
na telefonski številki 03 780 10 50 oziroma 
v tajništvu Občine Dobrna. 

Spoštovani  g. Franci Pesjak, v imenu vseh 
uporabnikov in v imenu Občine Dobrna 
se Vam iskreno zahvaljujem za Vašo do-
brodelnost in pomoč ljudem v stiski.  

Župan Občine Dobrna,

Martin Brecl

ne, ne obiskujte trgovin, če ni nujno, ne obiskujte sosedov 
in drugih, če ni nujno, bodite sočutni do ljudi, ki morajo de-
lati in jim ni lahko -  zdravstvo, javne službe, trgovine, itd.  in 
OSTANITE ZDRAVI. 

Morda pa je to lahko tudi čas za stvari, za katere nam ob hitrem 
tempu našega življenja zmanjkuje časa, za nekoliko več stikov v 
ožjem družinskem krogu, da vzamemo s polic kakšno knjigo več,  
da pospravimo in prevetrimo naše omare in kleti, spomladanski 
čas pa je kot nalašč za urejanje okolice hiš in vrtov.

Župan Občine Dobrna, 

Martin Brecl
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Veronika Medved in njenih 90 let
naši jubilanti

Na domačiji Medvedovih, po domače pri Spodnjem Sentovčje-
ku, v Brdcah nad Dobrno št. 8, je bilo 30. decembra 2019 pra-
znično, tako domače in sproščeno vzdušje. Vsi smo bili veseli 
naše Veronike, njenih spominov, njenih bistrih misli in zdravja. 
Človeka nehote objame radovedna nostalgija, kako je bilo tukaj 
pred 90 leti, ko se je za novo leto 1929 očetu  Antonu Rošerju 
in mami Miciki rodila druga hči, Veronika, ki je svojo mladost na 
kmetiji delila še s sestrama Pavliko in Marto ter  bratom Tončk-
om. 

Življenje na strmi kmetiji je bilo vse prej kot lahko; kljub temu da 
je Veronika bila zlata učenka, po osnovni šoli ni imela možnosti 
nadaljevati šolanja, saj je oče bil invalid, ranjen na Soški fronti pri 
Doberdobu, na kmetiji pa je bilo treba delati in pridelati vse, da 
je družina lahko preživela. Veronika pove, da so kupovali samo 
sol in petrolej. Ob tem pa nekoliko žalostna in z občutkom kriv-
de razmišlja, kaj vse bi lahko danes nudila svojemu očetu, ki ga 
je takrat negovala, ko je zaradi posledic vojne obležal več let, 
takrat pa niso imeli ničesar, nobenih dobrot kot jih je danes v 
izobilju, samo svoje roke in zemljo.  
Življenje teče svojo pot, leta minevajo in otroci odrastejo. Ve-
ronikin sošolec, Spodnje Urlčjekov  Tonček, je pogosto hodil 
mimo, ko je k sosedom Kamšakovim nosil krompir v vrečah in 
tako sta se večkrat videvala. Veronika z nasmehom pove, da je 
bil Tonček tako sramežljiv, ko so začeli govoriti, da sta možek in 
ženka, je potem vreče nosil okoli po daljši poti, da ga sosedje 
niso videli. 
Leta 1958 sta se poročila, hči Marjanca je bila takrat stara že 5 
let. Istega leta je rodila hčer Greto kar na poti v Dobrno in do-
jenčka odnesla do prve domačije 1 km daleč, kjer so ju oskrbeli. 
Takrat ni bilo telefonov in mobitelov.  Leta 1967 je ata Anton 
dobil še tako želenega sina Antona, ki  danes nadaljuje njuno 
delo na domačiji.

Veronika pravi, da je bilo lepo življenje v sožitju s sosedi in soro-
dniki, ko  obuja spomine, kako so se družili, peli in se veselili ob 
delu in na »likofih«. Kljub trdemu delu in skromnemu življenju 
na kmetiji Veronika danes pravi, da jim ni nič manjkalo, čeprav 
niso imeli skoraj ničesar od tega, kar imamo danes. Živeli so 
srečno in zadovoljno. Skrbela je za svoje starše v jeseni njihove-
ga življenja, otroci so odraščali in se izšolali. Danes je ponosna 
na  svoje tri otroke in štiri vnuke in tri pravnuke, ki ji še posebej 
lepšajo jesen življenja. 
Pravi, da zelo pogreša svoje sosede, Marto, Jožeta, Ančko, Ivan-
ko. Kot upokojenci so se  zadnjih nekaj  let veliko družili. Kadar je 
bila »penzija«, so vedno šli skupaj na Dobrno  ali v Celje.  Kupili 
so si hrenovke in jedli pico, potem pa skupaj preživeli ta dan, po 
navadi so ga zaključili pri Veroniki. 
Veronika je izjemna oseba, mila in čuteča ženska. Vse bi  dala, 
četudi potem sama nima in nič ji nikoli ni težko narediti, jo opiše 
njena starejša hči. Tudi sam jo tako čutim in poznam. Izjemno 
sem vesel, njene čilosti in zdravega razmišljanja pa tudi njene 
energije, saj pove, da je v lanski jeseni še sama izkopala celo 
njivo krompirja za ozimnico in pridelala vso zelenjavo. 

Spoštovana gospa Veronika,
izjemno sem počaščen, da vas poznam že iz otroških let, ko ste 
bili nam otrokom ena srčna, dobra in v vseh pomenih besede 
ljubezniva oseba, kar otrokom za vedno ostane v spominu.  Že-
lim vam še veliko zdravih let in dobrega počutja med nami. 

Župan Občine Dobrna, Martin Brecl 

Foto: Stanislav Pečnik
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NAŠI JUBILANTI

90 let Julijane Krivec s Klanca
Julijana Krivec, rojena Rošer, ni mogla skriti veselja, ko smo jo 
obiskali na  domu ob njenem 90. rojstnem dnevu, v Klancu 54 
pri Tajnikovih,  kot se tu reče po domače, kjer s sinom Markom 
in snaho Mileno živi v skupnem gospodinjstvu, a še vedno je 
sama v svoji kmečki hiši, z vsem kar taka hiša nudi človeku nje-
nih let, ugodje in toploto kmečke peči, domačnost in  spomine 
na preživeti čas. Kljub temu, da ima toliko lepega  povedati o  
domačih, je nova hiša Tajnikovih ne pritegne. Do pred dobrim 
letom, ko si je zlomila kolk, je še vse delala in za vse skrbela 
sama, sedaj je še vedno  sama zase v svoji hiši, vendar ob sku-
pnem gospodinjstvu in pomoči domačih, predvsem snahe .

Julijana Krivec se je rodila 9. februarja 1930 v Klancu  kot 5. otrok 
Rošerjeve družine, kjer  je odraščala v družbi petih sester, Mari-
je, Katice, Terezije, Lojzke, Štefke in treh fantov, Jožeta, Petra in 
najmlajšega Franca. Časi niso bili dobri, kljub temu da je oče bil 
zaposlen na občini, se je morala 11-članska družina preživljati z 
bore 2 ha kmetije, tako da so morali  otroci veliko delati. Za vse 
otroke ni bilo možnosti šolanja, tako je Julijana kmalu nehala 
hoditi v šolo in se za vse življenje zapisala delu na kmetiji in 
družini. 

Kmalu je to družinsko idilo prekinila druga svetovna vojna. Ko 
je bila Julijana stara 11 let, njen najmlajši brat Franci, dojenček, 
pa komaj 3 mesece,  so jih Nemci 13. junija 1941 izselili v Srbijo. 
Imeli so samo eno uro časa, da so pobrali najnujnejše stvari, vse 
drugo so morali pustiti, pove Julijana. Odpeljali so  jih v celjski  
zapor Stari pisker, kjer se je družini pridružil oče, ki je bil tam 
zaprt že nekaj časa, skupaj z učitelji in drugimi intelektualci kot 
so takrat z zavednimi Slovenci ravnali Nemci. 

Vsa družina je bila deportirana v Srbijo, v kraj Mrčajevci blizu 
Čačka. Julijana večkrat pove, kako lepo so jih sprejeli Srbi, z 
»okranclanimi« vozovi s konjsko vprego in obloženimi mizami.  
Družino so naselili na kmetijo Dragutinovičevih, ki so bili izje-
mno prijazni in gostoljubni in so zelo cenili Slovence. Julijana je 
med vojno neki družini v vasi čuvala dva otroka. Nekateri  Ro-
šerjevih otrok so hodili tudi v šolo, oče se je zaposlil na pošti in 
tako so med Srbi še kar srečno preživeli  drugo svetovno vojno.   

Tako so se, družina in takrat 15-letna Julijana, leta 1945 vrnili  na 
svoj dom, ki je bil v zelo slabem stanju. Ponovno je bilo treba za-
četi  na novo in veliko delati na zemlji. Oče je imel službo občin-
skega tajnika in tako so na majhni in strmi kmetiji nekako shajali. 

Pride čas, ko  začne človeka malo zanimati, kakšno je življenje v 
dvoje. Tako se je Julijana  z nekdanjim sošolcem,  Ivanom Kriv-
cem z drugega dela Klanca, 24. aprila 1961 podala na to skupno 
pot. Ivan je bil čevljar, Julijana pa je delala na kmetiji in skrbela 
za 5-člansko družino. Otroci Janez, Vili in Marko so odraščali in 
počasi šli na svoje. Po izgubi moža leta 2003 je bilo težko, a se 
je v družbi dobrih sosed,  Ivanke Vrečko in Štagejeve Marije, ži-
vljenje počasi ponovno vrnilo v stare tire. Družile so se ob kavi 
(tudi po 3 ure povedo domači) in večkrat smo jih srečevali, ko so 
skupaj hodile peš po opravkih v Dobrno ali kam drugam. 

Danes, ko poti v Dobrno  ne zmore več, jo najbolj razveseljuje-
jo 4 vnuki in dva pravnuka. Spoštovana gospa Julijana, naj vas 
zdravje in to veselje spremljata še mnogo let. 

Župan Občine Dobrna, Martin Brecl 

Foto: Stanislav Pečnik
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Prijava na Javni razpis za dvig kompetenc 
vodilnih turističnih destinacij  
v letih 2020 in 2021

ZTŠK Dobrna kot nosilec ene od 35 vodilnih destinacij v letu 
2020 načrtuje prijavo na Javni razpis za dvig kompetenc vodil-
nih turističnih destinacij in razvoj turistične ponudbe v vodilnih 
turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021, ki ga je objavilo Mi-
nistrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slove-
nije.
Celotna načrtovana proračunska vrednost operacije lahko v 
obeh letih skupaj znaša do 191.300,00 € brez DDV upravičenih 
stroškov. Operacija je lahko sofinancirana v višini 90 % upraviče-
nih stroškov.

GLASILO OBČINE DOBRNA

V okviru operacije morajo prijavitelji digitalizirati (inovirati) tri 
enote lokalne nepremične kulturne dediščine in jo nato zapa-
kirati v novo razvite turistične produkte. Upravičeni stroški mo-
rajo biti v delu namenjeni za področje znanja, veščin in kom-
petenc zaposlenih in ostalih deležnikov na področju turizma, 
gastronomije in ostalih sorodnih panogah. Krije se tudi vodenje 
oziroma administracija operacije do dveh zaposlenih na opera-
ciji. Razvoj dodatnih, zanimivih produktov bo zagotavljalo višjo 
dodano vrednost obstoječi turistični ponudbi destinacije.

ZTŠK DOBRNA,

Marija Švent

Srečanje novorojenčkov 
V Občini Dobrna je v veljavi Sklep o pomoči za novorojence 
v Občini Dobrna (Ur. l. RS, št. 103/04, 75/06, 39/15), ki ureja do-
deljevanje enkratne pomoči za novorojence z območja Občine 
Dobrna, in sicer določa denarno pomoč ob rojstvu otroka v vi-
šini 250,00 €. 

Upravičenec do enkratnega denarnega prispevka je eden od 
staršev novorojenca pod pogojem, da sta upravičenec in no-
vorojenec državljana Republike Slovenije in imata na dan roj-
stva novorojenca stalno prebivališče v Občini Dobrna. Če star-
ša novorojenca ne živita skupaj, je upravičenec do enkratnega 
denarnega prispevka tisti od staršev, pri katerem novorojenec 
dejansko živi, pod pogoji slovenskega državljanstva in stalnega 
prebivališča v Občini Dobrna. Pravico do enkratnega denarne-
ga prispevka lahko uveljavlja tudi druga oseba, ki je zakoniti 
zastopnik otroka, na podlagi odločbe pristojnega organa.  

V naši občini obdaritev novorojenčkov poteka že vrsto let, se je 
pa skozi leta  spreminjala in dopolnjevala. Zadnja sprememba je 
bila sprejeta na 10. redni seji Občinskega sveta Občine Dobrna, 
dne 11. 12. 2019, ki določa, da upravičenec ob rojstvu otroka, po-
leg denarne pomoči, prejme tudi sadiko tradicionalne stare sor-
te slovenskih jabolk in slovensko zastavo. Sprejeta dopolnitev 

je bila s strani svetnikov Občine Dobrna predhodno že večkrat 
predlagana v smislu ohranjanja narave in kot simbol življenja, ki 
bo raslo skupaj z novim družinskim članom. 
Enkratno denarno pomoč boste starši novorojenčkov še vedno 
prejeli na podlagi vložene vloge za ugotovitev upravičenosti do 
enkratne denarne pomoči za novorojenca v Občini Dobrna, ki 
jo vložite ob rojstvu otroka, sadike starih sort slovenskih jabolk 
in zastave pa bomo vašim novorojenčkom razdelili na skupnem 
srečanju, ki ga bomo v naši občini letos organizirali prvič. Sre-
čanje bo jeseni, na druženje bomo povabili novorojenčke eno-
letnega obdobja in starše. Upamo, da se boste odzvali našemu 
povabilu na srečanje, ki ga želimo v prihodnosti organizirati 
vsako leto. 

Pripravila:

Alenka Rošer
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komunala 
in okolje

Prometna ureditev na regionalni cesti 
pred naseljem Dobrna

Direkcija RS za infrastrukturo je, na podlagi izdelane in recenzi-
rane projektne dokumentacije, v drugi polovici lanskega leta iz-
vedla javno naročilo za izbor izvajalca za objekt »Rekonstrukcija 
krožnega križišča v Dobrni na regionalni cesti R2-429/1154 odcep v 
Dobrno v km 0+734«. Na podlagi uspešno izvedenega postop-
ka  je bila z najugodnejšim ponudnikom, t. j. podjetjem Tegar 
d. o. o. iz Velike Pirešice, konec leta 2019 podpisana tripartitna 
pogodba. Ocenjena vrednost ureditve krožišča, vključno z ure-
ditvijo otoka in kapele, je okoli 570.000 €.

Dela se izvajajo na območju regionalne ceste pred naseljem 
Dobrna, ki je v lasti in upravljanju države, tako da je investitor 
nove prometne ureditve v celoti Direkcija RS za infrastrukturo. 

Občina je financer le v delu, ki se nanaša na občinsko komu-
nalno infrastrukturo (prestavitev vodovoda) in vsebine, ki niso 
del prometne ureditve tega območja (ureditev otoka krožišča 
in postavitev nekdaj porušene kapele). 

Odsek ceste, na katerem se nahaja lokacija obravnavanega 
krožišča, je, gledano v smeri stacionaže regionalne ceste, tik 
pred vstopom v naselje Dobrna, pri odcepu za Novi grad v 
smeri proti CUVD Dobrna.  Krožno križišče bo služilo za pre-
vajanje novih prometnih obremenitev, ki se bodo pojavile po 
izgradnji objektov po lokacijskih načrtih Novi grad in športne-
ga kompleksa ter objektov CUDV Dobrna,  in prometne var-
nosti vseh prisotnih udeležencev v prometu. Pred naseljem 
oz. osnovno šolo bo krožno križišče služilo tudi kot ukrep za 
umirjanje prometa. 

Izvajalec je z izgradnjo krožišča pričel v mesecu februarju. Dela 
potekajo intenzivno in organizirano, tako da križišče že dobiva 
svojo končno obliko in podobo. V nadaljevanju nekaj slik po-
teka gradnje… 

Urška Vedenik

Prometna ureditev nekoč...

Napredovanje del na krožišču Dobrna

Prometna ureditev danes...
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Dozidava črpališča pitne vode Hudičev 
graben in vgradnja oglenih filtrov

V prejšnjih številkah Dobrčana smo vas seznanili s projektom 
dozidave črpališča pitne vode Hudičev graben in dograditve z 
dvema filtroma z aktivnim ogljem.

Na lokaciji obstoječega črpališča na Klancu  je dozidan objekt, 
ki je oblikovno povezan z enotnim fasadnim ovojem in streho. 
V dograjeni tehnološki prostor sta  vgrajena dva oglena filtra, 
skupaj s pripadajočimi cevnimi razvodi skozi katera se, pred iz-
tokom v rezervoar, filtrira surova voda iz obstoječih vrtin iz Hu-
dičevega grabna. Poleg dozidave črpališča in vgradnje oglenih 
filtrov so bile izvedene tudi elektroinštalacije in oprema objekta, 
urejeno je križanje obstoječega DV 20 kV s prizidkom črpališča. 
Urejena je tudi okolica objekta.

Urška Vedenik Dozidava črpališča pitne vode Hudičev graben 

Obnova občinske kategorizirane javne poti JP 964791, 
uprava – »tajht« 

Občina Dobrna je z uspešno prijavo na javni poziv Ministrstva 
za gospodarski razvoj in tehnologijo (po 23. členu Zakona o fi-
nanciranju občin za leto 2020) pridobila povratna sredstva za 
obnovo občinske kategorizirane javne poti JP 964791, uprava 
– »tajht«, v skupni višini 45.500 €. Razlika sredstev za izvedbo 
projekta gre iz občinskega proračuna.

Na območju  te občinske kategorizirane ceste  JP 964791 pote-
ka meteorni kanal, za katerega se je izkazalo, da je zelo dotrajan 
in nujno potreben zamenjave.  Investitor butičnega hotela je iz-
vajal interno meteorno kanalizacijo, ki jo je nameraval priključiti 
na javno meteorno kanalizacijo v območju občinske ceste. Za-
radi bližine dreves in starosti kanala se je porajal dvom o ustre-
znosti tega javnega kanala. Da bi se prepričali, je občina naročila 
čiščenje in posnetek kanala s kamero. Posnetek je potrdil dvom, 
namreč izkazalo se je, da je kanal zaraščen s koreninami in zelo 
dotrajan. Zaradi navedenega se je pristopilo k obnovi meteor-
nega kanala, in sicer od regionalne ceste do konca parkirišča, 
v skupni dolžini okoli 180 m. V sklopu izvedbe del se je na ob-
močju opuščenega ribnika tudi podaljšal prepust fi 70 in fi 80, v 
skupni dolžini 15 m.

Dela je izvajalo podjetje Peor d. o. o. iz Vojnika. Strokovni grad-
beni nadzor nad izvedbo del je izvajalo podjetje PR PROJEKT, 
Rok Presečnik s. p., iz Mozirja. Celotna vrednost izvedenih del 
znaša okoli 52.000 € z DDV, od tega je 45.500 € povratnih sred-
stev iz naslova 23. člena Zakona o financiranju občin za leto 
2020.

Urška Vedenik

Zamenjava meteornega kanala Obnovljen meteorni kanal ter obnova ceste
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Obnova mostov na sprehajalni poti

V zadnjih mesecih so delavci režijskega obrata, ki ga sesta-
vljajo štirje javni uslužbenci, izvajali dela predvsem pri pripravi 
dvorane in odra za razne prireditve, urejanju in čiščenju javnih 
površin in sprehajalnih poti, potrebnem vzdrževanju cest v zim-
skem obdobju in izvajanju zimske službe, obrezovanju vej ob 
cestah, vzdrževanju pokopališča in vodovodnega sistema Ram-
šak ... Veliko dela je bilo izvedenega v notranjih prostorih, kot 
npr. pleskanje prostorov mrliške vežice, priprava materiala – lesa 
za obnovo mostov na sprehajalni poti ...

Sprehajalna pot ob Dobrnici je priljubljena rekreacijska točka 
tako za domačine kot za turiste. Ker so mostovi na tej spreha-
jalni poti dokaj dotrajani, so delavci režijskega obrata pristopili 
k obnovi.  

Urška Vedenik Obnova mostu na sprehajalni poti Obnovljen most na sprehajalni poti

Sekanje obvodne vegetacije je poseg v naravo

Leto je naokrog in spet je prišel čas ob-
rezovanja dreves, sadnega drevja ter 
grmovja. Prav tako pa je to tudi čas, ko 
lastniki sekajo in redčijo obvodno vege-
tacijo ter mejice. Na prvi pogled morda 
nedolžen poseg, kadar pa  ni pravilno 
izveden, prinaša s sabo posledice, ki jih 
občutijo ne-le živalske in rastlinske vrste, 
tudi ljudje. 

V zadnjih desetletjih se zaradi težnje po 
vse večjih površinah kmetijskih zemljišč 
in posledično uporabe težke kmetijske 
mehanizacije odstranjuje oziroma krči 
vedno več obvodne vegetacije. Vendar 
je prav obvodna vegetacija tista, ki s svo-
jim koreninskim sistemom utrjuje rečne 
bregove ter na ta način preprečuje, da bi 
zaradi erozije prišlo do izgube kmetijskih 
površin ob strugi. Hkrati predstavlja tudi 
filter za vodo, ki se spira z bližnjih kmetij-
skih površin. Vegetacija v poletni vročini 
vodotoku nudi tudi senco, zaradi česar 
se zmanjšajo temperaturna nihanja vode, 
kar je bistvenega pomena za življenje rib 
in drugih vodnih organizmov. Nikakor 

pa ne gre pozabiti, da obvodno rastlinje 
zagotavlja življenjsko okolje številnim 
organizmom. Nekateri od njih si tukaj 
ustvarijo dom, drugi najdejo hrano, tretji 
pa partnerja za razmnoževanje. Mejice so 
prav tako pomembne kot selitvena pot 
ne samo ptic, ampak tudi sesalcev, dvo-
živk in plazilcev.   

Pozitivni učinki, ki jih ima vegetacija na 
ekosistem, so pomembni na vseh vodo-
tokih, tudi tistih brez varstvenega statusa. 
Na varovanih območjih, tj. zavarovanih 
območjih in območjih Natura 2000, pa 
si je pred izvedenim posegom potrebno 
pridobiti dovoljenje za poseg v naravo, 
ki ga pošljete na pristojno enoto Zavoda 
RS za varstvo narave. Informacijo o tem, 
ali se vaša parcela nahaja na katerem od 
navedenih območij, lahko preverite v na-
ravovarstvenem atlasu, ki se nahaja na 
povezavi https://www.naravovarstveni-
atlas.si/web/.

Eva Langerholc, mag. biol. in ekol. z naravo,

Zavod RS za varstvo narave, Območna enota CeljeBujna obvodna vegetacija
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na javnem mestu zagotoviti fizično varstvo psa tako, da je pes 
na povodcu. 

Nadzorstvo nad izvajanjem tega zakona in na njegovi podla-
gi izdanih predpisov neposredno opravljajo uradni veterinarji, 
kmetijski, lovski, ribiški inšpektorji ter inšpektorji, pristojni za 
ohranjanje narave in policisti, vsak v okviru svojih pooblastil in 
pristojnosti.

Poleg policistov, ki imajo pristojnost nadzora nad izvajanjem fi-
zičnega varstva psov na javnih mestih, je ta pristojnost dodelje-
na tudi občinskim redarjem, ki bodo tudi v prihodnje opravljali 
nadzor. Lastniku psa, ki na javnih mestih ne zagotovi fizičnega 
varstva za svojega psa, se lahko izreče globa v višini 200 EUR.

A ne glede na vse ukrepe največjo odgovornost nosijo skrbniki 
štirinožnih prijateljev. Zato na sprehod s svojimi ljubljenčki  vze-
mite posebne vrečke za njihove iztrebke, svoje ljubljenčke pa 
imejte pod nadzorom. 

mag. Nataša Kos,

SOU, NOE Medobčinska inšpekcija in redarstvo

GLASILO OBČINE DOBRNA

Odgovornost lastnika psa
Čeprav vedno več ljubiteljev živali za svojimi štirinožnimi lju-
bljenčki skrbno pobira iztrebke, se še vedno najde kdo, ki tega 
ne počne. Zato ponovno opozarjamo na problem, ki ga povzro-
čajo iztrebki naših ljubljenčkov – psov. 

Odlok o urejanju javnih površin, o javni snagi ter videzu naselij 
v Občini Dobrna zaradi varstva zdravja in čistoče prepoveduje 
voditi pse brez vrvice in jih puščati brez ustreznega nadzora. V 
primerih onesnaženja teh površin s pasjimi iztrebki morajo la-
stniki oziroma vodniki psov le-te takoj odstraniti v vrečke in jih 
odložiti v posode za posebne odpadke. Določa tudi globo v 
višini 125,00 EUR za lastnika oziroma vodnika psa, če v primeru 
onesnaženja teh površin s pasjimi iztrebki teh ne odstrani. 

Nadalje je potrebno opozoriti tudi na to, da srečanje s psom, ki 
je brez nadzora, predstavlja določeno nevarnost. Kazni za tak 
prekršek niso majhne, še več težav pa lahko lastniku povzroči 
neprivezani štirinožec, če koga napade.

Zakon o zaščiti živali v 11. členu določa, da mora skrbnik hišnih 
živali z zagotovitvijo osamitve, kontracepcije, sterilizacije ali ka-
stracije živali preprečiti rojstvo nezaželenih živali. Skrbnik živa-
li mora z ustrezno vzgojo in šolanjem psa oziroma z drugimi 
ukrepi zagotoviti, da žival ni nevarna okolici. Skrbnik psa mora 

podjetnik se 
predstavi

Predstavitev podjetja Elektro Pinter 

Podjetje ELEKTRO PINTER, Gregor Pinter s. p. je novo samostoj-
no podjetje elektro storitev. Naša glavna dejavnost je izvajanje 
električnih inštalacij na stanovanjskih in drugih objektih ter nji-
hovo vzdrževanje. 
Glavni cilj je zadovoljstvo naših  strank, njihovemu povpraše-
vanju in željam se želimo čim bolj približati, zato nudimo tudi 
storitve na področjih, kot so:
3 razsvetljava,
3 meritve električnih inštalacij,

3 strelovodi,
3 postavitev gradbenih omaric,
3 adaptacije.

Z veseljem vam prisluhnemo in se potrudimo, da vaše želje in 
ideje uresničimo na najboljši način. Poleg prilagodljivosti nas 
odlikuje tudi natančnost, suverenost in kvalitetno opravljeno 
delo, s tem pa zagotavljamo zadovoljstvo in željo po vnovič-
nem sodelovanju. 
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PODTJETNIK SE PREDSTAVI

Nudimo tudi kakovosten posvet. Izkušeni strokovnjaki vam z veseljem razložimo, po-
jasnimo, predstavimo prednosti in slabosti vaših zamisli, vam svetujemo o najboljši 
odločitvi ter skušamo vašo zamisel postaviti na realna tla.
Delujemo v območju Savinjske doline, razširiti pa se želimo po celi Sloveniji. 
Dosegljivi smo vsak dan na tel.: +38641 285 964 ali 
preko spletne pošte pinter.gregor@gmail.com.

Nadometna elektro omara

Led osvetlitev zunanjih stopnic

Inštalacija novogradnje

Led osvetlitev

Nadometna montaža industrijskih led luči
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Stopi korak naprej in se vključi v program socialne aktivacije
Socialna aktivacija je 
pilotni projekt Mini-
strstva za delo, druži-
no, socialne zadeve in 
enake možnosti, ki je 
v letu 2017 nastal kot 

odziv na posledice  gospodarske krize, s katero se je dvignilo 
število dolgotrajno brezposelnih oseb. Kljub izboljšanju gospo-
darske slike se danes še vedno srečujemo z ranljivimi skupinami 
in posamezniki, ki so težje zaposljivi, izgubljajo svoja delovna 
znanja in kompetence ter imajo številne socialne in zdravstvene 
težave. Ti posamezniki pa se med drugim soočajo tudi s social-
no revščino in izključenostjo.

Projekt Socialna aktivacija, ki ga sofinancira  Republika Sloveni-
ja in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada, 
vzpostavlja model 16 regijskih mobilnih enot po celotni Slove-
niji, v okviru katerih deluje 48 koordinatorjev socialne aktivacije, 
ki zagotavljajo podporo pri obravnavi posameznika vključene-
ga v sistem socialne aktivacije. Dodatno se na podlagi javnih 
razpisov financirajo tudi projekti socialne aktivacije, kjer izbrani 
izvajalci z vsebino nudijo podporo in opolnomočenje  ciljne 
skupine za približevanju trgu dela.
Ciljna skupina projekta socialne aktivacije so dolgotrajni preje-
mniki denarne socialne pomoči,  ki so zaradi različnih razlogov 
začasno nezaposljive osebe, druge neaktivne osebe, ki ne pre-
jemajo denarne socialne pomoči ter ženske iz drugih kulturnih 
okolij in romske ženske. 
Projekt pomembno prispeva k izboljšanju socialne problema-
tike v vaši regiji, saj se skozi njega aktivno rešuje  socialne pro-
blematike posameznikov, veliko pozornosti pa se namenja tudi 

GLASILO OBČINE DOBRNA

informiranju, motivaciji in podpori za opolnomočenje ter dvig 
različnih funkcionalnih in delovnih kompetenc, socialne mreže, 
stikov in pridobivanje novih spretnosti in znanj. Cilj je doseči 
reaktivacijo in integracijo posameznikov v družbene sisteme ter 
jih ponovno vključiti na trg dela. Kot kažejo mnogi dosedanji 
primeri dobre prakse, je to mogoče doseči s celovitim pristo-
pom, ki ga je potrebno umestiti v kontekst delovanja že ob-
stoječih socialnih služb. Osebe vključene v programe izvajalcev 
pridobijo konkretne praktične izkušnje za trg dela, ki jih lahko 
osvojijo tekom usposabljanja pri delodajalcih v samem delov-
nem procesu pod vodstvom mentorja. Na ta način potencialni 
delodajalci spoznajo, da imajo brezposelne osebe na zavodu za 
zaposlovanje ogromno znanj, a morda le premalo izkušenj ali 
možnosti, da jih pokažejo. Delodajalec z vključitvijo v projekt 
socialne aktivacije pridobi možnost, da svoj potencialni bodoči 
kader nauči potrebnih znanj in si s tem zagotovi delavca, ki ga 
potrebuje.

Vključevanje v projekte Socialne aktivacije poteka preko eno-
tne vstopne točke na Centru za socialno delo ter Urada za delo. 
Obe organizaciji sodelujeta s koordinatorji socialne aktivacije. 
Pilotni projekt Socialne aktivacije, ki traja do leta 2022, se bo 
po zaključku sofinanciranja umestil v sistem socialno varstvenih 
storitev in programov v reorganizirano mrežo centrov za soci-
alno delo. 

Koordinatorke socialne aktivacije, Regijska mobilna enota, Celje,

Vesna Padjan, 030/715-718, vesna.padjan@gov.si
Breda Stegu, 030/715-717, breda.stegu@gov.si
Maja Hotko, 030/715-716, maja.hotko@gov.si

Izgradnja baz za mobilno telefonijo Telemach
Telemach bo na območju Občine Dobrna zgradil dve bazi mo-
bilne telefonije. Ena bo v zaselku Parož, v neposredni bližini Lo-
vske koče na Trojni, na zemljišču lastnika g. Žužek Viktorja. Ta 
baza bo pokrivala zaselke Parož,  Strmec nad Dobrno in Brdce. 
Druga baza bo zgrajena na lokaciji Vinska Gorica, na zemljišču 
lastnika g. Jožeta Osetiča. Ta  bo pokrivala Vinsko Gorico, Gute-

nik, Toplico, Lokovino in Loko.  Zahvala gre obema lastnikoma 
za odstop zemljišč in za podpis vseh formalnih zadev.
Aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja na upravni 
enoti so v teku. V kolikor ne bo prišlo do kakšnih zapletov, je 
plan izgradnje prve baze predviden junija 2020, plan druge 
baze pa v avgustu 2020.

Branko Ramšak

Projektne aktivnosti sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada
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vala bi ga za ostarelo babico. In ko sem ji 
povedala, da  ji  ga podarimo, je imela sol-
zne oči od veselja. Zaupala mi je  zgodbo 
o  bolnem očetu, ki je bil z njo, o babici in 
o bolezni, s katero se sama bojuje. Tokrat 
sem imela tudi jaz solzne oči. 
Gospod Franci, naj vam bo vsak trenutek 
vaše dobrosrčnosti na nek način popla-
čan. Bodite zdravi, verjamem pa, da ste 
srečni, saj ste človek z velikim in dobrim 
srcem. 

V imenu invalidov in svojem imenu en 
velik HVALA!

Dragica Mirnik ,

predsednica MDDI Celje

invalidom 
prijazna občina

Dobrodelni Franci Pesjak
Prazniki so vedno nekaj posebnega. Vsak 
dan in vsak trenutek je res nekaj poseb-
nega in neponovljivega. Takšen dan , kot 
je bil danes, pa se meni in marsikomu še 
ni zgodil nikoli.

S polnim tovornjakom pripomočkov za 
invalide se je iz sosednje Avstrije pripeljal 
človek z velikim srcem, g. Franci Pesjak. 
Dolga leta živi v tujini in skoraj 30 let je 
prostovoljec. Ne šteje več dobrodelnih 
akcij, a našemu društvu je to že druga do-
brodelna akcija.
Že pred časom nam je podaril invalidske 
vozičke, kavo in še kaj. Razdelili smo jih 
ljudem, ki so bili teh donacij zelo veseli.

Kam le čas beži
Ja, res je in že je leto naokoli, ko smo se 
zopet zbrali člani Medobčinskega društva 
delovnih invalidov Celje s spremljevalci in 
svojci na VI. novoletnem pohodu okoli 
Šmartinskega jezera. 
Ta pohod gojimo zaradi druženja, hkrati 
pa  imamo možnost si izreči lepe želje 
in vzpodbujati k razvijanju športnih de-
javnosti. Veliko članov je za silvestrovo 

doma, morda so bili sami in niso imeli 
kaj veliko volje za sprehod. Pohod ni na-
poren, zato se ga je z veseljem udeležilo 
preko 130 oseb. 

Lepih želja, stiskov rok kar ni zmanjkalo. 
Razdelili smo se v skupine po zmogljivo-
stih, težje ovirani pa so delali družbo ku-
harjema Zdenku in Dragu. Pot ni bila nič 

daljša kot običajno, le za pogovoriti smo 
se imeli veliko in čez uro in pol smo bili 
nazaj. Pričakala nas je vesela polka, ki so 
jo zaigrali Franci in Janko Mogu s svojima 
vnukoma in vnukinjo. Malo smo bili že 
lačni , saj je bograč dišal po vsej dolini. 
Ob okusnem bograču in kuhančku smo 
se okrepčali, da smo lahko zaplesali in za-
peli v leto, ki je pred nami.

Danes pa nas je obiskal kar s tovornja-
kom. Pripeljal nam je zelo lepe postelje 
in invalidske vozičke, ki jih bomo podarili 
invalidom. 
Kako se mu naj zahvalim? Je beseda hva-
la dovolj? Tako daleč in toliko pripomoč-
kov, ki bodo olajšali življenje marsikomu. 
Gospod Franci! 
Hvala, hvala za vaš trud, za vašo donaci-
jo, ki je pripotovala tako daleč. Verjemi-
te, vozički in postelje bodo služili naprej, 
olajšali bodo življenje mnogim, ki do ta-
kih pripomočkov zelo težko pridejo ali 
pa sploh ne. Pripomočki za kopanje in-
validov bodo razbremenili tudi svojce, ki 
bodo bolnika lažje negovali. Pri razklada-
nju nam je na pomoč priskočil Matjaž, za 
kar se mu zahvaljujem. Naše razkladanje 
je opazovala mladenka, ki nas je vprašala, 
kako bi lahko prišla do vozička. Potrebo-
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INVALIDOM PRIJAZNA OBČINA

GLASILO OBČINE DOBRNA

z zasedanja 
Občinskega sveta 
Občine Dobrna

Od zadnje 84. številke glasila Občine Dobrna, ki je izšlo 19. 12. 2019, je bila sklicana 1. korespondenčna seja, dne 28. 2. 2020. Na 
korespondenčni seji so svetniki Občinskega sveta sprejeli dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Dobrna za 
leto 2020, z dopolnitvijo Obrazca št. 2a: Načrt razpolaganja z zemljišči (ZN Zdr. kompleks).

 Po gradivu Občinskega sveta Občine Dobrna povzela, 

Mateja Smrečnik

Z zasedanja Občinskega sveta 
Občine Dobrna

Mnogi so se srečali po letu dni in obljubili 
smo si, da se ob letu spet na istem mestu 
srečamo. 

Res je, ni potrebno veliko, da smo rečni in 
zadovoljni. Le radi se moramo imeti in to 
tako, da se zavemo, da je vsak trenutek v 
življenju neponovljiv. Joj kako bogati smo 
, če smo zdravi, srečni in zadovoljni. Stvari, 
ki so najbolj poceni, so za nekatere nedo-
segljive; časa, sreče in zdravja ni moč ku-
piti. In tudi dobre volje, prijateljstva, lepih 

trenutkov ne. Dobra volja je zastonj, časa 
pa imamo vsi enako, nasmeh nič ne sta-
ne, prav tako stisk roke ne.

Dragi vsi, hvala vam za vaš čas, za trenut-
ke, ki smo jih lahko delili skupaj.
Mogujevi, kuharja in vsi v mozaiku dana-
šnjega dne, prisrčna hvala!

Vsem članom želim zdravja, sreče in mno-
go prijetnih trenutkov ob naslednjih dru-
ženjih v tem letu. 

Srečno!
Dragica Mirnik ,

predsednica MDDI Celje
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javni razpisi
Pomoč se ne dodeli za:
- nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin,
- zasaditev letnih rastlin,
- 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 Slovenije 

ali EU, vključno s sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov,
- stroške, povezane z zakupnimi pogodbami,
- obratna sredstva.

Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvo-
dnjo se lahko dodeli za:
Podukrep 1.1. : Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Podukrep 1.2. : Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov

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

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

strukcijo) hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodar-
stvih,

- 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 vremenskimi 

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

torskih pravic in blagovnih znamk.

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

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 pred-

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

ških, 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 ozi-

roma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še 
ni potekel,

- mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi 
pristojna strokovna služba, če vrednost investicije presega 30.000,00 
EUR.

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Dobrna za leto 2020 (Uradni list 
RS, št. 79/19) in Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva 
in podeželja v Občini Dobrna za programsko obdobje 2015 – 2020 (Ura-
dni list RS, št. 55/15), Občina Dobrna objavlja naslednji 

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kme-

tijstva in podeželja v Občini Dobrna za leto 2020

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Občina Dobrna (v nadaljevanju občina) razpisuje nepovratna finančna 
sredstva za podporo ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in 
podeželja za leto 2020 v skupni višini 17.800,00 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 sredstva 
na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo 

UKREP 4: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dedišči-
ne na kmetijskih gospodarstvih 

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

UKREP 6: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekme-
tijskih 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 kmetijsko 
proizvodnjo

Višina razpisanih sredstev znaša 10.800,00 EUR.

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

stva, 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 zagotavlja-
njem boljših pogojev za pridelavo ter večanjem lokalne pridelave 
hrane.
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JAVNI RAZPISI

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. 

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

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

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 gospodar-

stev, vključenih v skupno naložbo (pašna skupnost, agrarna skupnost),
- kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, 

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 ze-
mljišč ali nezahtevna agromelioracija,

- dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa 
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 go-
spodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo pooblastijo vsi nosilci kme-
tijskih gospodarstev, ki so vključeni v skupno naložbo. 

UKREP 4: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne de-
diščine na kmetijskih gospodarstvih 

Višina razpisanih sredstev znaša 600,00 EUR.

Cilj pomoči je varovanje in ohranjanje značilnosti kulturne in naravne de-
diščine na kmetijskih gospodarstvih.

Upravičeni stroški:
– stroški naložbe v opredmetena sredstva (stroški za nabavo materiala 

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 stroškov.

Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov.

UKREP 5: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in ži-
vilskih 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 nekmetijske 
dejavnosti na kmetiji,

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

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

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

roma z nekmetijskimi dejavnostmi, s sedežem dejavnosti in naložbo 
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 naložbi,
- predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s pred-

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

ških, 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 mi-
nimis

Višina razpisanih sredstev znaša 800,00 EUR.
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želja: prikazi tradicionalnih domačih obrti in običajev, prikazi tehnične 
dediščine, razstave, tekmovanja ipd.,

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

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

Pogoji za pridobitev pomoči: 
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
- finančno in vsebinsko ovrednoten letni program dela društva oz. 

združenja,
- seznam članov društva iz območja Občine Dobrna (ime, 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, razpolo-
žljivih 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 
2020, 

- obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posamezne-
mu ukrepu.

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

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

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

ne ekskurzije povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter s predelavo 
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 trže-
njem kmetijskih proizvodov,

- stroški udeležbe na sejmih, povezanih z nekmetijskimi dejavnostmi 
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 kmetijskem 
gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima 
sedež na območju občine.

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

moč,
- program izobraževanja oziroma usposabljanja povezanega z nekme-

tijskimi dejavnostmi na kmetiji, s  predelavo ali trženjem kmetijskih 
proizvodov.

Intenzivnost pomoči:
- do 100 % upravičenih stroškov.

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

UKREP 7:  Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in 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 podeželja, 
ki imajo sedež v Občini Dobrna oz. so člani društva s sedežem izven Obči-
ne Dobrna občani Občine Dobrna in ne predstavljajo državne 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: splošna 
predavanja, tečaji brez pridobitve certifikata, krožki, strokovne ek-
skurzije, seminarji, udeležbe na posvetih, okrogle mize ipd.,

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

- stroški povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti, ki izha-
jajo iz ohranjanja kulturne in tehnične dediščine kmetijstva in pode-
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Rok za prijavo na javni razpis je 15. 5. 2020 do 12.00 ure. Za pravočasno 
predložene se štejejo prijave, ki bodo najkasneje 15. 5. 2020 do 12.00 
ure predložene v tajništvu Občine Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, 
v zaprtih kuvertah, s pripisom »NE ODPIRAJ – RAZPIS KMETIJSTVO 2020 
– UKREP ŠT. ____«. Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane 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 odobrenih 
sredstev, je do 28. 10. 2020.

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 15 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 posamezen 
ukrep.  Zahtevek in pogodba morata biti dostavljena na Občino Dobrna naj-
kasneje 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 

2020,
−	 zaradi večjega števila zahtevkov kot je zagotovljenih sredstev v prora-

čunu.

Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti Proračun Občine Dobrna za leto 
2020. Sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2020.

Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobri-
tev 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 kmetijstva 
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 pooblasti 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 obrest-
mi, če se ugotovi:
−	 da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
−	 da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal ne-

resnične podatke,
−	 da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna 

sredstva.

V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe sredstev upravičenec 
izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednji 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

V primeru sprememb okoliščin, na katere razpisovalec nima in ne more 
imeti vpliva, se s strani razpisovalca pridružuje pravica javni razpis neizpe-
ljati v razpisanem obsegu sredstev. Občina si do roka za oddajo vlog pri-
držuje pravico kadarkoli ustaviti oziroma razveljaviti javni razpis. Vse spre-
membe javnega razpisa bo razpisovalec objavil na spletni strani Občine 
Dobrna, http://www.dobrna.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo v 
času uradnih ur na Občini Dobrna, pri Zdenki Kumer in na telefonski številki 
03 780 10 57 ali po elektronski pošti zdenka.kumer@dobrna.si .

Župan Občine Dobrna, 
Martin Brecl

JAVNI RAZPISI
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Občina Dobrna, na podlagi 7. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, 
št. 55/2017), 4. člena Pravilnika o sofinanciranju programov na področju 
turizma v Občini Dobrna (Uradni list RS, št. 32/05, 22/2010), Letnega pro-
grama turizma za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov 
na področju turizma v Občini Dobrna za leto 2020 in Odloka o Proračunu 
Občine Dobrna za leto 2020 (Uradni list RS, št. 79/2019), objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU TURIZMA 

V OBČINI DOBRNA ZA LETO 2020

1.) Občina Dobrna objavlja javni razpis za dodelitev finančnih sredstev iz ob-
činskega proračuna za sofinanciranje programov na področju turizma v Ob-
čini Dobrna za leto 2020. 
Skupni znesek razpisanih sredstev za sofinanciranje programov na področju 
turizma v Občini Dobrna za leto 2020 znaša 4.580,00 EUR, ki so zagotovljena 
na proračunski postavki števila 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 2020 ter v preostalem delu programi 
urejanja in varstva okolja v občini,

•	 organiziranje in usklajevanje prireditev - izvajanje programa obsega 
podporo za izvajanje javnih prireditev v Občini Dobrna, ki so dostopne 
vsem obiskovalcem in so organizirane v skladu s predpisi, ki urejajo jav-
na zbiranja. V letu 2020 se dodatno za prireditve ob 200-letnici parka 
Dobrna, v organizaciji Turističnega društva Dobrna (nastop Policijske 
godbe na pihala, razstava na prostem v parku Dobrna na starih fotogra-
fijah,  Zgodbe iz parka ali »šepet dreves« in razstava nagrajenih likovnih 
del učencev OŠ Dobrna na temo: »PARK DOBRNA 1820-2020«),

•	 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 
delujejo na področju turizma v Občini Dobrna, to pa so tista, katerih programi 
vsebujejo aktivnosti navedene v 2. točki tega javnega razpisa in izpolnjujejo 
naslednje pogoje:
•	 da so registrirana v skladu z zakonom o društvih in imajo sedež na ob-

močju Občine Dobrna, kar bo razpisovalec preverjal iz javno dostopnih 
evidenc o društvih,

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

•	 da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih pro-
gramov, kar prijavitelj potrdi z izjavo,

•	 imajo poročilo o delu društva in finančno poročilo društva za preteklo 

leto 2019, kar mora prijavitelj priložiti k prijavi,
•	 da imajo sprejet program dela in finančni načrt za leto 2020, ki ga je 

sprejel pristojni društveni organ, kar mora prijavitelj priložiti k prijavi,
•	 da pristojnim občinskim organom redno dostavljajo letna poročila o 

realizaciji programov.
Izvajalci programov na področju turizma in ostalih dejavnosti promoviranja 
Občine Dobrna,  ki izpolnjujejo zgornje pogoje, vendar se na razpis ne prijavi-
jo ali pa se ne prijavijo skladno z razpisno dokumentacijo, v letu 2020 ne bodo 
upravičeni do namenskih sredstev Proračuna Občine Dobrna.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2020.
Poročila o izvedbi programov sofinanciranih na podlagi javnega razpisa za 
leto 2020 morajo izvajalci programov sofinanciranih iz predmetnega razpisa, 
v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov na področju turizma v Ob-
čini Dobrna (Uradni list RS, št. 32/05, 22/2010), predložiti Občini Dobrna v pisni 
obliki najkasneje do 31. 3. 2021.
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 so-
financiranje programov na področju turizma v Občini Dobrna za leto 2020, 
sprejetim na 10. redni seji Občinskega sveta Občine Dobrna, dne 11. 12. 2019, 
objavljenim na spletni strani Občine Dobrna: www.dobrna.si.
Sredstva za posamezne programe se razdelijo na osnovi razdelitve sredstev v 
Letnem programu turizma za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje pro-
gramov na področju turizma v Občini Dobrna za leto 2020 glede na doseženo 
število točk skladno z 8. členom Pravilnika o sofinanciranju programov na po-
dročju turizma v Občini Dobrna, Ur. list RS, št. 32/2005, 22/2010).
Odločitev o organizatorju programa, če se za isto organizacijo programa pri-
javi več organizatorjev, bo sprejeta na podlagi točkovanja po naslednjih krite-
rijih z maksimalnim številom 100 točk:
•	 uspešna izvedba iste prireditve v preteklem letu: 0-35 točk
•	 kvaliteta programa: 0-55 točk
•	 zagotovljeni prostorski, kadrovski in tehnični pogoji: 0-10 točk.

5.) Razpisna dokumentacija za prijavo na javni razpis je na voljo v tajništvu 
Občine Dobrna ali na spletnih straneh Občine Dobrna: www.dobrna.si.
6.) Rok za prijavo na javni razpis je do 15. 5. 2020 do 12.00 ure. Za pravoča-
sno predložene se štejejo vloge, ki bodo najkasneje 15. 5. 2020 do 12.00 
ure predložene v tajništvu Občine Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna. 
Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane in bodo s sklepom zavržene.
Prijave morajo biti podane na razpisnih obrazcih, ki jim je potrebno priložiti 
zahtevane priloge. 
O izboru in višini sredstev bodo izvajalci obveščeni s sklepi v roku 30 dni od 
izteka roka za prijavo na javni razpis. Z izbranimi izvajalci programov bodo 
sklenjene pogodbe.
7.) Prijave na javni razpis z zahtevano dokumentacijo se oddajo  neposredno v 
tajništvo Občine Dobrna ali pa pošljejo s priporočeno poštno pošiljko na na-
slov: OBČINA DOBRNA, Dobrna 19, 3204 DOBRNA, s pripisom »JAVNI RAZPIS 
ZA PROGRAME TURIZMA V OBČINI DOBRNA 2020 – NE ODPIRAJ!«,  s pripisa-
nim naslovom pošiljatelja.  
8.) V primeru sprememb okoliščin, na katere razpisovalec nima in ne more 
imeti vpliva, se s strani razpisovalca pridružuje pravica javni razpis neizpelja-
ti v razpisanem obsegu sredstev. Občina si do roka za oddajo vlog pridržuje 
pravico kadarkoli ustaviti oziroma razveljaviti javni razpis. Vse spremembe jav-
nega razpisa bo razpisovalec objavil na spletni strani Občine Dobrna, http://
www.dobrna.si. 
Vse dodatne informacije o javnem razpisu, razpisnih pogojih in razpisni doku-
mentaciji so na voljo v času uradnih ur na Občini Dobrna, pri Mateji Smrečnik, 
in na telefonski številki: 03/ 780 10 53 ali po elektronski pošti na naslov: mateja.
smrecnik@dobrna.si.

Župan Občine Dobrna,
Martin Brecl

JAVNI RAZPISI
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Na podlagi Odloka o Proračunu Občine Dobrna za leto 2020 (Ur. l. RS, 
št. 79/2019), 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 2020

I. Predmet javnega razpisa
Finančna sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva se 
namenijo kot nepovratna finančna pomoč »de minimis« v obliki dotacij 
kot sofinanciranje izvajanja posameznih ukrepov. Skupna višina finanč-
nih sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa za pospeše-
vanje razvoja malega gospodarstva v Občini Dobrna za leto 2020, 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 
obliki 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 tu-

jini, do 45% upravičenih stroškov pridobitve oz. največ 800,00 EUR.
- Stroški nakupa in pridobitev patentov, licenc izumov, tehnič-

nih izboljšav, nepatentiranega tehničnega znanja in blagov-
nih znamk: do 50% upravičenih stroškov oz. do maksimalne višine 
800,00 EUR. 

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

Prednost pri sofinanciranju bodo imeli prijavitelji, ki se na jav-
ni razpis prijavljajo prvič. Prijavitelj lahko za ukrep Spodbuja-
nje začetih investicij poda le eno vlogo.

b) Prva udeležba na sejmih ali razstavah
 - Krijejo se upravičeni stroški najetja, postavitve in delovanja 

stojnice v višini do 50 % upravičenih stroškov oz. maksimalno do 
320,00 EUR. Upravičen strošek je prva postavitev in delovanje 
stojnice na sejemski prireditvi v letu 2020. Upravičenci so do sred-
stev upravičeni samo enkrat, to pomeni, da upravičenci iz preteklih 
let ne morejo ponovno pridobiti sredstev iz naslova tega ukrepa.

 Prednost pri sofinanciranju bodo imeli prijavitelji, ki se na jav-
ni razpis prijavljajo prvič. Prijavitelj lahko za ukrep Prva ude-
ležba na sejmih in razstavah poda le eno vlogo.

c)  Odpiranje novih delovnih mest
 Sredstva za pospeševanje odpiranja novih delovnih mest se 

namenijo kot nepovratna finančna pomoč (subvencija) za kritje 

dela stroškov plače zaposlitve in predstavljajo upravičene stroške 
za:

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

za posledico neto povečanje delovnih mest pri prosilcu-
upravičencu,

–  za odprtje posameznega delovnega mesta upravičenec  lahko 
zaprosi le enkrat, do maksimalne višine 800,00 EUR.

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

III. Upravičenci
Do sredstev občinskega proračuna so upravičeni: 
– samostojni podjetniki, 
– male gospodarske družbe. 

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

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

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

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

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

JAVNI RAZPISI
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Pomoč ne bo namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, 
ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz. 
Upošteva se kumulacija pomoči, in sicer: 
- pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi 

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

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

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

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

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

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

Za pridobitev sredstev za odpiranje novih delovnih mest mora 
upravičenec izpolnjevati še naslednje:
–  novo zaposlena oseba mora biti državljan Republike Slovenije,
–  da je zaposlitev osebe sklenjena od vključno 1. 10. 2019 do 31. 12. 

2019 ali v koledarskem letu 2020, 
–  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. 2018 
in 2019),

–  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
Vlogo Občine Dobrna je možno dvigniti v tajništvu Občine Dobrna v 
času uradnih ur, in sicer od prvega dne objave v glasilu Dobrčan dalje 
ali na internetni strani Občine Dobrna, http://www.dobrna.si.
Izpolnjeni vlogi je potrebno predložiti naslednje (pod: a-spodbujanje za-
četih 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 Do-

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

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

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

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

- dokazilo o plačilu, pogodba 
- račun

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

* stroški nakupa in pridobitev patentov, licenc izumov, tehničnih 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 investi-

cijskih programov,
- račun

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

Izpolnjeni vlogi je potrebno predložiti naslednje (pod: c-odpiranje 
novih delovnih mest):
- izpis zavarovanih oseb za preteklo in tekoče leto (razen za 

samozaposlovanje), dokazilo o zaposlitvi (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. 
2020 do 16.30 ure. Vloga z zahtevanimi dokazili mora biti poslana s pri-
poročeno poštno pošiljko ali osebno oddana v tajništvu Občine Dobrna, 
Dobrna 19, 3204 Dobrna, najkasneje do porabe sredstev oziroma najka-
sneje do roka za prijave, to je do 30. 9. 2020 do 16.30 ure. Za čas prejema 
se šteje, ko je vloga v tajništvu Občine Dobrna. Obrazci za prijavo na jav-
ni razpis so dostopni tudi na spletni strani Občine Dobrna, https://www.
dobrna.si.
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Upravni organ lahko od prosilca zahteva tudi dodatno dokumentacijo. V 
primeru, da vloga ne bo dopolnjena v določenem roku, se s sklepom za-
vrže. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, v primeru za-
vajajočih 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.

V primeru sprememb okoliščin, na katere razpisovalec nima in ne more 
imeti vpliva, se s strani razpisovalca pridružuje pravica javni razpis 
neizpeljati v razpisanem obsegu sredstev. Občina si do roka za oddajo 
vlog pridržuje pravico kadarkoli ustaviti oziroma razveljaviti javni razpis. 
Vse spremembe javnega razpisa bo razpisovalec objavil na spletni strani 
Občine Dobrna, http://www.dobrna.si. Vse informacije lahko dobite na 
sedežu Občine Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, po telefonu 03/ 780 10 
53 (Mateja Smrečnik) ali po e-pošti: mateja.smrecnik@dobrna.si. 
 Župan Občine Dobrna,

Martin Brecl

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 
77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), Pravil-
nika za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Dobrna (Ur. 
l. RS, št. 32/05, 113/07, 22/2010, 105/2010, 92/2014) in v skladu z Odlokom o 
Proračunu Občine Dobrna za leto 2020 (Uradni list RS, št. 79/2019), Občina 
Dobrna objavlja

JAVNI RAZPIS
za zbiranje ponudb programov s področja ljubiteljske kulturne 

dejavnosti v Občini Dobrna za leto 2020

1.) Pravico za pridobitev sredstev za letne programe ljubiteljskih kulturnih 
dejavnosti za leto 2020 imajo upravičeni nosilci in izvajalci ljubiteljskih kul-
turnih dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
• imajo sedež v Občini Dobrna,
• so registrirani najmanj eno leto,
•         njihova dejavnost je področje kulture,
•         delujejo v javnem interesu,
• dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi, 
• imajo urejeno evidenco o članstvu,
• pristojnim občinskim organom redno dostavljajo letna poročila o reali-

zaciji programov iz preteklega leta 2019 ter načrt aktivnosti za leto 2020,
• 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 sta-
tutu društva, se sofinancira le pod pogojem, da rezultate svojega dela 
predstavijo širši javnosti vsaj trikrat letno,

• kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske in srednješolske popu-
lacije 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 de-

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

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

Osnovna dejavnost sekcij ljubiteljskih kulturnih društev in skupin se sofinan-
cira le pod pogojem, da rezultate svojega dela predstavijo širši javnosti naj-
manj trikrat letno: 
–  enkrat brezplačno nastopijo, razstavijo za Občino Dobrna ali za Javni Za-

vod za turizem, šport in kulturo Dobrna (ZTŠK Dobrna) ali v Občini Dobr-
na, če so pozvani k nastopu, 

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

–  udeležijo se vsaj enega strokovnega izobraževanja ali posveta s področja 
svojega delovanja.

Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje in investicije v prostor za 

kulturno dejavnost in spomeniško varstvo.

3.) Programi bodo sofinancirani v skladu s pogoji in merili Pravilnika za 
vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Dobrna (Ur. l. RS, št. 
32/05, 113/07, 22/2010, 105/2010, 92/2014) ter v skladu z Letnim programom 
kulture Občine Dobrna za leto 2020, sprejetim na 10. redni seji Občinskega 
sveta Občine Dobrna, dne 11. 12. 2019.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2020. Poročila o izved-
bi programov sofinanciranih na podlagi tega javnega razpisa za leto 2020 
morajo izvajalci podati na enotnem obrazcu, v skladu s Pravilnikom za vre-
dnotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Dobrna, Občini Dobrna v 
pisni obliki najkasneje do 31. 3. 2021.

4.) Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev je 9.400,00 EUR, in sicer na pro-
računski postavki številka 18003, za redno dejavnost ljubiteljskih kulturnih 
dejavnosti na območju Občine Dobrna. Za nabavo opreme za ljubiteljsko 
kulturno dejavnost je na proračunski postavki številka 18020 namenjenih 
skupaj 11.000,00 EUR, za namene določene in skladne s sprejetim Letnim 
programom kulture Občine Dobrna za leto 2020 (nabava opreme).

5.) Predlagatelji programov podajo svoje prijave na obrazcih iz razpisne do-
kumentacije, ki jim je potrebno priložiti zahtevane priloge. Razpisna doku-
mentacija se lahko dvigne na sedežu Občine Dobrna, Dobrna 19, Dobrna, v 
času uradnih ur, na voljo je tudi na spletni strani Občine Dobrna, na naslovu: 
www.dobrna.si. 

6.) Prijave se podajo osebno ali pošljejo po pošti v zaprti kuverti na naslov: 
Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna. Na kuverti mora biti vidno ozna-
čeno: »JAVNI RAZPIS KULTURA 2020 - NE ODPIRAJ!« Rok za prijavo na javni 
razpis je do 15. 5. 2020 do 12.00 ure. Za pravočasno predložene se šte-
jejo prijave, ki bodo najkasneje 15. 5. 2020 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.     
     
8.) V primeru sprememb okoliščin, na katere razpisovalec nima in ne more 
imeti vpliva, se s strani razpisovalca pridružuje pravica javni razpis neizpeljati 
v razpisanem obsegu sredstev. Občina si do roka za oddajo vlog pridržuje 
pravico kadarkoli ustaviti oziroma razveljaviti javni razpis. Vse spremembe 
javnega razpisa bo razpisovalec objavil na spletni strani Občine Dobrna, 
http://www.dobrna.si. 
Vse dodatne informacije o razpisu dobijo zainteresirani na Občini Dobrna, po 
tel. 03/ 780 10 53, pri Mateji Smrečnik v času uradnih ur ali na e-mail: mateja.
smrecnik@dobrna.si.

Župan Občine Dobrna,
Martin Brecl
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Občina Dobrna na podlagi določil Zakona o uresničevanju javnega in-
teresa za kulturo (Ur. list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 
68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), Zakona o varstvu kulturne dediščine (Ur. 
list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 
– ZNOrg), Odloka o Proračunu Občine Dobrna za leto 2020 (Ur. list RS, 
št. 79/2019) ter Lokalnega programa za kulturo Občine Dobrna 2020, z 
dne 11. 12. 2019, objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje obnove objektov in opreme v objektih nepre-
mične sakralne kulturne dediščine v Občini Dobrna v letu 2020

1. Razpisovalec
Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje obno-
ve in vzdrževanja sakralnih objektov ter za sofinanciranje investicij v 
opremo v sakralnih objektih v Občini Dobrna v letu 2020, ki so v skladu z 
Odlokom o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na obmo-
čju občine Celje (Ur. l. SRS, št. 28/86) razglašeni kot sakralni spomeniki. 

3. Upravičenci
Na javni razpis se lahko prijavijo lastniki sakralnih objektov, ki se naha-
jajo na območju Občine Dobrna.

4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje 
pogoje:
- objekt je z Odlokom o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spome-

nikov na območju občine Celje (Ur. l. SRS, št. 28/86) razglašen kot 
sakralni spomenik in se nahaja na območju Občine Dobrna;

- predlagatelj mora imeti zagotovljena sredstva v višini najmanj 50 
% vrednosti investicije.

5. Merila za sofinanciranje
Občina Dobrna bo sofinancirala obnovo in vzdrževanje objektov ter 
investicije v opremo prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali vse v razpisu, 
določene pogoje. Delež sofinanciranja Občine Dobrna posamezne in-
vesticije znaša največ 50 % vrednosti investicije, in sicer sorazmerno s 
številom prijav ter višino zagotovljenih sredstev v proračunu Občine 
Dobrna. Prijavitelji so dolžni ob prijavi priložiti tri ponudbe za investi-
cijo v objekt oziroma v opremo. Občina Dobrna bo pri določitvi višine 
sofinanciranja investicije upoštevala najugodnejšo ponudbo.

6. Okvirna višina razpisanih sredstev
Na področju ohranjanja kulturne dediščine je za vzdrževanje kulturnih 
spomenikov sakralne dediščine, ki imajo status kulturnega spomenika 
sakralne dediščine v pravnih predpisih, na proračunski postavki 18015 v 
letu 2020 zagotovljenih 2.000,00 EUR.

7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračun-
skem letu 2020.

8. Objava javnega razpisa
Javni razpis se objavi v Glasilu Občine Dobrna in na spletni strani občine 
www.dobrna.si. Besedilo razpisa in razpisno dokumentacijo lahko prijavi-
telji dobijo na spletni strani www.dobrna.si ali v sprejemni pisarni Občine 
Dobrna, v poslovnem času občinske uprave.

9. Rok za oddajo vlog
Rok za predložitev prijav po tem javnem razpisu je do 15 5. 2020 do 12.00 
ure.

10. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebo-
vati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena na naslov: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 
Dobrna, v zaprti ovojnici z izpisom na prednji strani: »NE ODPIRAJ – PRIJA-
VA NA JAVNI RAZPIS – OBNOVA SAKRALNIH OBJEKTOV 2020!«. Na hrbtni 
strani mora biti izpisan naziv in naslov prijavitelja.

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto v raz-
pisnem roku ali ni bila predložena v sprejemni pisarni Občine Dobrna do 
15. 5. 2020 do 12.00 ure.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih 
zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. V tem primeru bodo 
predlagatelji pozvani, da vlogo dopolnijo v roku 8 dni od prejema poziva 
k dopolnitvi vloge.

Obrazce za prijavo na javni razpis lahko zainteresirani dvignejo v spreje-
mni pisarni Občine Dobrna. Razpis in obrazci so dosegljivi tudi preko sple-
tne strani Občine Dobrna.

11. Postopek dodelitve sredstev, rok, v katerem bodo prijavitelji ob-
veščeni o izidu razpisa ter način sofinanciranja
Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija za vodenje postopka 
javnega razpisa za sofinanciranje obnove objektov in opreme nepremič-
ne sakralne kulturne dediščine na območju občine Dobrna v letu 2020 (v 
nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje župan Občine Dobrna.

Vloge, ki jih ne bo vložila upravičena oseba ali nepopolne vloge, ki kljub 
pozivu ne bodo pravočasno dopolnjene, bodo zavržene. Prepozne vloge 
bodo neodprte vrnjene prijaviteljem.

Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni najpozneje v roku 60 dni od da-
tuma odpiranja prijav.

Na podlagi predloga komisije, bo občinska uprava izdala posamično od-
ločbo, s katero bo odločila o odobritvi ter deležu sofinanciranja ali zavrni-
tvi sofinanciranja posamezne investicije.

Z izbranimi predlagatelji bo sklenjena pogodba o sofinanciranju obnove 
objektov in opreme nepremične sakralne kulturne dediščine v Občini Do-
brna v letu 2020.

12. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
V primeru sprememb okoliščin, na katere razpisovalec nima in ne more 
imeti vpliva, se s strani razpisovalca pridružuje pravica javni razpis neiz-
peljati v razpisanem obsegu sredstev. Občina si do roka za oddajo vlog 
pridržuje pravico kadarkoli ustaviti oziroma razveljaviti javni razpis. Vse 
spremembe javnega razpisa bo razpisovalec objavil na spletni strani Ob-
čine Dobrna, http://www.dobrna.si. 
Vse dodatne informacije o razpisu dobijo zainteresirani na Občini Dobrna, 
po tel. 03/ 780 10 53, pri Mateji Smrečnik v času uradnih ur ali na e-mail: 
mateja.smrecnik@dobrna.si.

Župan Občine Dobrna,
Martin Brecl
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Na podlagi 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 2020 (Ur.l. RS, št. 79/2019) in Letnega programa športa 
Občine Dobrna za leto 2020 objavlja

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa,

ki jih bo Občina Dobrna sofinancirala iz občinskega proračuna za 
leto 2020

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 
   1.1.1 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 2020 (sprejet na 10. 
redni seji Občinskega sveta Občine Dobrna, dne 11. 12. 2019).

II. Pogoji za pridobitev sredstev za sofinanciranje športnih 
programov

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 javne-
ga 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 ob-
čini in izvajajo javne športne programe s sedežem v Občini 
Dobrna,

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 
Občini 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 2020, 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 
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 15. 5. 2020 do 12. ure. Za pravo-
časno predložene se štejejo prijave, ki bodo najkasneje 15. 5. 2020 
do 12.00 ure predložene v tajništvu Občine Dobrna, Dobrna 19, 3204 
Dobrna. Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane in bodo s skle-
pom zavržene. 

JAVNI RAZPISI
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Prijave pošljite v zaprti kuverti na naslov: Občina Dobrna, Dobrna 19, 
3204 Dobrna, s pripisom: »NE ODPIRAJ – VLOGA JAVNI RAZPIS: ŠPORT 
2020«. 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 sofinanciranju 
izvajanja letnega programa športa. Ob izdaji odločbe se izbranega izva-
jalca pozove k podpisu pogodbe o sofinanciranju izvajanja letnega pro-
grama športa.

VIII. Informacije

V primeru sprememb okoliščin, na katere razpisovalec nima in ne more 
imeti vpliva, se s strani razpisovalca pridružuje pravica javni razpis neiz-
peljati v razpisanem obsegu sredstev. Občina si do roka za oddajo vlog 
pridržuje pravico kadarkoli ustaviti oziroma razveljaviti javni razpis. Vse 
spremembe javnega razpisa bo razpisovalec objavil na spletni strani Ob-
čine Dobrna, http://www.dobrna.si. 
Vse dodatne informacije o razpisu dobijo zainteresirani na Občini Dobrna, 
po tel. 03/ 780 10 53, pri Mateji Smrečnik v času uradnih ur ali na e-mail: 
mateja.smrecnik@dobrna.si.

Župan Občine Dobrna,
Martin Brecl

Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, na podlagi Pravilnika o sofi-
nanciranju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Dobrna (Ur. l. 
RS, št. 119/08, 105/2010, 101/2011) ter v skladu z Odlokom o Proračunu 
Občine Dobrna za leto 2020 (Ur. list RS, št. 79/2019), objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU SOCIALNIH, 

HUMANITARNIH IN ZDRAVSTVENIH DEJAVNOSTI 
V OBČINI DOBRNA ZA LETO 2020

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 Dobr-
na za leto 2020. Skupni znesek razpisanih sredstev za leto 2020 na pro-
računski postavki 20005 (Ostali programi, spec. zavodi in društva) znaša 
4.700,00 EUR. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2020.
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 vklju-

čujejo občane s stalnim prebivališčem v Občini Dobrna oziroma ne 
glede na sedež, če je program dela zastavljen tako, da aktivno vklju-
čuje občane s stalnim prebivališčem v Občini Dobrna,

- so registrirani in delujejo najmanj eno leto,
-   se ne ukvarjajo z delovanjem na področju dela političnih strank,
- imajo urejeno evidenco o članstvu,
-  imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske možnosti 

za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
- da občini vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji 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 2020 
ne bodo upravičeni do namenskih sredstev Proračuna Občine Dobrna.
3.)  Izvajalci programov in projektov
Izvajalci programov in projektov so:
- javni zavodi, ustanove in pravne osebe registrirane za opravljanje 

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

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

cialnega in zdravstvenega varstva, ter humanitarne organizacije in 
imajo v svojih programih elemente socialne skrbi in skrbi za zdravje 
občanov oziroma njihovih članov.

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

nje   socialnih   stisk posameznikov ali skupin občanov, ima posta-
vljene jasne cilje in izhaja iz potreb članov, izvajanje programa pa je 
v interesu Občine Dobrna - do 250 točk,

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

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

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

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

- sodelovanje prostovoljcev o izvajanju programa (možnost vključe-
vanja prostovoljcev in njihovega usposabljanja) - do 15 točk.
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Komisija lahko dodatno dodeli maksimalno 50 točk na program, ki je v 
večjem interesu Občine Dobrna. Maksimalno število vseh pridobljenih 
točk je lahko 435 na program.

V kolikor posamezna prijava na javni razpis po izvedenem točkovanju 
ne doseže skupaj 40 točk, komisija takšno prijavo na javni razpis izloči 
iz postopka in nadaljnje obravnave. Točkovni sistem določa maksimal-
ni obseg financiranja. Vrednost točke se določi v sorazmernem deležu 
glede na skupno število točk za posamezne vsebine in glede na obseg 
sredstev razpisane po javnem razpisu. Sredstva za posamezne programe 
se razdelijo glede na doseženo število točk, višino razpisanih sredstev po 
javnem razpisu in vrednosti predloženega programa.

5.) Razpisna dokumentacija in roki
Razpisna dokumentacija za prijavo na javni razpis je na voljo v tajništvu 
Občine Dobrna ali na spletnih straneh Občine Dobrna: www.dobrna.
si. Rok za prijavo na javni razpis je do 15. 5. 2020 do 12.00 ure. Za 
pravočasno predložene se štejejo prijave, ki bodo najkasneje 15. 5. 
2020 do 12.00 ure predložene v tajništvu Občine Dobrna, Dobrna 
19, 3204 Dobrna. Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane in bodo 
s sklepom zavržene. Prijave morajo biti podane na razpisnih obrazcih, 
ki jim je potrebno priložiti zahtevane priloge. O izboru in višini sredstev 

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

6.) Oddaja vlog
Vloge z zahtevano dokumentacijo se oddajo osebno v tajništvu Občine 
Dobrna ali pa pošljejo priporočeno na naslov: Občina Dobrna, Dobrna 
19, 3204 Dobrna, s pripisom »JAVNI RAZPIS SOCIALNE, HUMANITARNE IN 
ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI v OBČINI DOBRNA ZA LETO 2020 -  NE ODPI-
RAJ!« ter s pripisanim naslovom pošiljatelja.

7.) Informiranje
V primeru sprememb okoliščin, na katere razpisovalec nima in ne more 
imeti vpliva, se s strani razpisovalca pridružuje pravica javni razpis neiz-
peljati v razpisanem obsegu sredstev. Občina si do roka za oddajo vlog 
pridržuje pravico kadarkoli ustaviti oziroma razveljaviti javni razpis. Vse 
spremembe javnega razpisa bo razpisovalec objavil na spletni strani Ob-
čine Dobrna, http://www.dobrna.si. 
Vse dodatne informacije o razpisnih pogojih in postopkih so na voljo v 
času uradnih ur na Občini Dobrna pri Mateji Smrečnik ali na telefonski 
številki: 03/ 780 10 53 ter po elektronski pošti na naslov: 
mateja.smrecnik@dobrna.si.

Župan Občine Dobrna,
Martin Brecl

Na podlagi 23. 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 Ob-
čine Dobrna, objavlja 

J A V N I   R A Z P I S
ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE DOBRNA ZA LETO 2020

I.

Priznanja Občine Dobrna za leto 2020, 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 2020, predvidoma v mesecu juniju 2020.

II.

Občina Dobrna lahko podeljuje priznanja zaslužnim občanom in dru-
gim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom in skupinam, 
združenjem in drugim pravnim osebam (v nadaljevanju skupinam), za 
profesionalne in druge dosežke ter uspehe na katerem koli področju 
delovanja in ustvarjanja, ki imajo izjemen pomen za razvoj, ugled in 
promocijo občine.

III.

Naziv Častni občan Občine Dobrna: Imenovanje za naziv ČASTNI 
OBČAN Občine Dobrna je najvišje priznanje Občine Dobrna. Naziv 
častnega občana Občine Dobrna lahko prejme le posameznik. Naziv 
Častni občan Občine Dobrna se podeli za izjemen prispevek na podro-
čju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa in humanitarnih 
ali drugih dejavnosti, ki imajo trajen pomen za razvoj in ugled občine 
doma in v tujini. 

Zlati grb Občine Dobrna: se podeli za izredno življenjsko delo ter za 
dolgoletne uspehe in dosežke, ki so pomembni za razvoj in promocijo 
Občine Dobrna ter praviloma pomenijo dolgoletno uspešno delo pri 
posamezniku ali zrelo fazo razvoja izredno uspešne skupine. Zlati grb 
Občine Dobrna ima vgravirano pozlačeno borduro ter ime in priimek 
ali naziv prejemnika grba z datumom podelitve.
Srebrni grb Občine Dobrna: se podeli za vrsto odmevnih dosežkov 
in uspehov v daljšem časovnem obdobju, pomembnih za razvoj Ob-
čine 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 na-
ziv 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 bronasto 
borduro ter ime in priimek ali naziv prejemnika grba  z datumom po-
delitve

IV.

Pobude oziroma predloge za podelitev priznanj lahko podajo posa-
mezniki, družbe, zavodi, politične in druge organizacije in skupnosti, 
društva ter organi lokalne skupnosti.
Predlog za podelitev naziva Častni občan Občine Dobrna, zlatega, 
srebrnega in bronastega grba Občine Dobrna mora biti predložen v 
pisni obliki in mora vsebovati skladno s 6. členom Odloka o priznanjih 
Občine Dobrna: 
– splošne podatke o pobudniku, 
– predstavitvene podatke o kandidatu, 
– vrsto priznanja za katerega je kandidat predlagan, 
– utemeljitev pobude s podrobnejšim opisom uspeha ali dosežkov, 

zaradi katerih je predlagana podelitev, 
– eventualne dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi, 
– datum pobude. 
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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 priznanj v Ob-
čini 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 pri-
znanj se objavi v glasilu Občine Dobrna »Dobrčan«. 

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

VI.

Predlogi za priznanja se predložijo osebno ali pošljejo po pošti v zaprti 
kuverti na naslov:  Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, s pripisom 
»Komisiji za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Ob-
čine Dobrna - Predlogi 2020 - Ne odpiraj!«, najkasneje do 24. 4. 2020 
do 12.00 ure. Za pravočasne predloge se štejejo predlogi, ki bodo 
najkasneje 24. 4. 2020 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

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih na-
prav in kanalizacijskih priključkov na območju Občine Dobrna (Uradni 
list RS, št. 26/2019) in Odloka o proračunu Občine Dobrna za leto 2020 
(Ur. l. RS, št. 79/2019) objavlja Občina Dobrna

JAVNI RAZPIS
za

sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih 
naprav in kanalizacijskih priključkov na območju Občine Dobrna 

v letu 2020

I. PREDMET RAZPISA 

Predmet razpisa je subvencioniranje nakupa in vgradnje malih komu-
nalnih čistilnih naprav (MKČN) in izgradnje kanalizacijskih priključkov za 
stanovanjske objekte v Občini Dobrna.

II. UPRAVIČENCI ZA DODELITEV SREDSTEV

Splošni pogoji kandidiranja:
1. Upravičenci za dodelitev proračunskih sredstev po tem razpisu 

so lastniki (fizične osebe) stanovanjskih hiš s stalnim prebivali-
ščem v Občini Dobrna. Upravičenec lahko kandidira za prora-
čunska sredstva za en objekt le enkrat. 

2. V primeru izgradnje skupne MKČN za več stanovanjskih objek-
tov je nosilec investicije (vlagatelj vloge) tisti, ki je imenovan z 
medsebojno pogodbo investitorjev. Investitorji medsebojna 
razmerja uredijo s posebno pogodbo. Pogodbeno razmerje 
sklenejo tudi pri gradnji skupnih kanalizacijskih priključkov.

3. Upravičenec, ki je vključen v pogodbeno razmerje izgradnje 
skupne MKČN za več stanovanjskih objektov ali gradnje skupnih 
kanalizacijskih vodov, ne more samostojno kandidirati za prido-
bitev proračunskih sredstev na javnem razpisu.

4. Subvencija se lahko izjemoma odobri lastniku stavbe na ob-

močju, kjer je javno kanalizacijsko omrežje že zgrajeno ali pa je 
gradnja načrtovana, priključitev nanj pa ni tehnično možna ali 
ekonomsko upravičena, kar mora predhodno potrditi izvajalec 
javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Do-
brna ali Občina Dobrna.

5. Sredstva se ne dodelijo za naložbe izven Občine Dobrna.

III. POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV 

Pogoji pri izgradnji MKČN in individualnega kanalizacijskega hišne-
ga priključka:

−	 vlagatelj mora imeti  prijavljeno stalno prebivališče na naslovu 
gradnje čistilne naprave, razen v primeru novogradnje stano-
vanjskega objekta na območju Občine Dobrna; 

−	 objekt, za katerega se je nabavila MKČN ali izvedel kanalizacijski 
priključek, mora biti legalno zgrajen;

−	 vlagatelji morajo razpolagati z zemljiščem, na katerem načrtuje-
jo postavitev MKČN oziroma gradijo priključni  kanal;

−	 do sofinanciranja je upravičena le nabava in montaža nove 
opreme in materiala;

−	 MKČN mora biti kupljena in vgrajena pred vložitvijo zahtevka; 
pred vložitvijo zahtevka mora biti izveden tudi kanalizacijski 
priključek;

−	 vlagatelj mora priložiti dokazilo o plačilu investicije o vgradnji 
MKČN in/ali izvedbi kanalizacijskega priključka;

−	 dela mora izvesti gospodarska družba ali samostojni podjetnik, 
registriran za predmetno dejavnost; 

−	 v primeru, da dela izvaja lastnik objekta sam, mora vlagatelj 
imeti podpisano pogodbo o nadzoru v skladu z veljavnim Grad-
benim zakonom, upravičen pa je do stroškov, za katera bo imel 
račune; 

−	 lokacija individualnega hišnega kanalizacijskega priključka 
mora biti definirana na zemljiško parcelo, vlagatelji morajo raz-
polagati z lastniško pravico oziroma si morajo predhodno prido-
biti soglasja lastnikov zemljišč za izvedbo priključka;
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−	 individualni hišni priključek mora biti izveden skladno s tehnič-
nimi pogoji za izvedbo priključitve, ki jih v soglasju o priključitvi 
poda izvajalec javne gospodarske službe;

−	 pri izvedbi individualnega hišnega priključka je potrebno upo-
števati najkrajšo možno pot izvedbe priključitve na javno kana-
lizacijsko omrežje;

−	 vlagatelj mora predložiti izjavo o lastnostih MKČN v skladu s 
predpisi, ki urejajo gradbene proizvode, če gre za tipsko MKČN;

−	 vlagatelj mora predložiti poročilo o opravljenih prvih meritvah 
(analizni izvid) v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in 
obratovalni monitoring odpadnih voda (Pravilnik o prvih meri-
tvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Ur. l. RS, št. 
94/14, 98/15);

−	 vlagatelj mora predložiti soglasje izvajalca javne službe Vodo-
vod – kanalizacija Celje d .o. o.  o priključitvi objekta na MKČN; 

−	 MKČN mora biti izven predvidenih območij aglomeracij, na 
katerih se predvideva izgradnja kanalizacije, skladno z Opera-
tivnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 
vode v občini; 

−	 MKČN je lahko postavljena tudi na območju predvidenih aglo-
meracij, vendar mora biti na podlagi soglasja izvajalca javne 
službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Dobrna ali 
Občine Dobrna razvidno, da objekt na javno kanalizacijo ne bo 
priklopljen; 

−	 skladno z Odlokom o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čišče-
nju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Obči-
ne Dobrna (Ur. l. RS, št. 55/2014) je na območjih, kjer je zgraje-
na, se gradi, obnavlja ali preureja javna kanalizacija, priključitev 
stavbe ali preureditev obstoječega priključka stavbe na javno 
kanalizacijo obvezna. Priključitev obstoječih objektov na javno 
kanalizacijo se mora izvesti v roku šestih mesecev po izgradnji 
javne kanalizacije;

−	 skladno z Odlokom o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in či-
ščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju 
Občine Dobrna (Ur. l. RS, št. 55/2014) se mora stavba, iz katere 
se je do zgraditve javne kanalizacije, ki se zaključi s komunalno 
ali skupno čistilno napravo, odvajala odpadna voda v greznico 
ali malo komunalno čistilno napravo, priključiti na javno kana-
lizacijo tako, da uporabnik na svoje stroške greznico ali malo 
komunalno čistilno napravo očisti in izključi iz sistema odvaja-
nja odpadne vode, obvezno pod nadzorom in po predhodnem 
soglasju upravljavca kanalizacije. Navedeno velja tudi v primeru 
pridobitve sredstev po tem javnem razpisu;

−	 lokacija postavitve MKČN mora omogočati dostop in neovirano 
praznjenje; 

−	 čistilna naprava mora biti vgrajena in v funkciji obratovanja (v 
času vložitve zahtevka); 

−	 vlagatelji, ki bodo za več objektov postavili skupno čistilno na-
pravo, morajo k vlogi priložiti podpisan medsebojni dogovor 
vseh uporabnikov MKČN, ki ni časovno omejen in osebo, ki bo 
zadolžena za upravljanje MKČN ter sklenjeno služnostno po-
godbo med lastniki in investitorjem; 

−	 ob zagonu MKČN mora biti ukinjena obstoječa greznica v skla-
du s pogoji javnega komunalnega podjetja.

Upravičenci lahko pridobijo sredstva za isto naložbo le enkrat. Kolikor je 
upravičenec že prejel javna sredstva za isti namen, do sredstev po tem 
razpisu ni upravičen.

Čistilna naprava mora zadostiti naslednjim tehničnim zahtevam:
−	 MKČN mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z 

zahtevami glede mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod, kot 
jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod 
iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10, 
98/15; v nadaljevanju: Uredba); 

−	 čiščenje komunalne odpadne vode v MKČN mora biti skladno z 
določili 4. člena Uredbe glede ustreznosti čiščenja komunalne od-
padne vode; 

−	 za MKČN mora biti izdelana ocena obratovanja, iz katere mora biti 
razvidno, da je obratovanje MKČN v skladu z določbami Uredbe. 
Ocena obratovanja MKČN, ki jo upravičenec kot dokazilo posre-
duje Občini Dobrna, mora biti pozitivna (dolžan jo je dostaviti v 
roku 6 mesecev po vgradnji MKČN). Vlagatelj po vgradnji MKČN 
vloži pri javnem podjetju Vodovod - kanalizacija d. o .o. Celje »Prija-
vo in vlogo za izdelavo ocene delovanja MKČN«. (Obrazec prijave je 
na voljo na spletni strani javnega podjetja). Na podlagi prijave izve-
de javno podjetje ogled MKČN po treh do štirih mesecih obrato-
vanja in izda oceno obratovanja;

−	 lokacija postavitve MKČN mora omogočati dostop pooblaščenim 
službam in neovirano praznjenje; 

−	 MKČN mora biti v času vložitve zahtevka vgrajena in v funkciji 
obratovanja; 

−	 ob zagonu MKČN mora biti ukinjena obstoječa greznica v skladu s 
pogoji javnega komunalnega podjetja. 

IV. DELEŽ SOFINANCIRANJA :

Sofinancira se postavitev ene MKČN za en stanovanjski objekt kot tudi 
postavitev ene MKČN za več stanovanjskih objektov, in sicer:

- do 25 % upravičenih stroškov oz. največ do 1000 € za postavitve 
MKČN za en stanovanjski objekt do 10 PE,

- do 20 % upravičenih stroškov za postavitve MKČN za vsak na-
slednji stanovanjski objekt oz. največ do 400 € za vsak naslednji 
stanovanjski objekt za MKČN od 11 do 25 PE,

- do 15% upravičenih stroškov za postavitve MKČN za vsak na-
slednji stanovanjski objekt oz. največ do 300 € za vsak naslednji 
stanovanjski objekt za MKČN od 26 do 50 PE.

Sofinancira se število PE, ki je sorazmerno številu prijavljenih na 
naslovu postavitve MKČN. V primeru, da je na naslovu postavi-
tve MKČN prijavljena samo ena oseba, se sofinancira MKČN z 
najmanjšo zmogljivostjo.

Sofinancira se do 100 % upravičenih stroškov za nabavo kanalizacijskih 
cevi (dolžine nad 200 m') za priključitev objektov na javno kanalizacijo v 
primerih, ko so priključki dolžine nad 200 m. 

Upravičeni stroški so stroški brez DDV. 

V. VIŠINA SREDSTEV 

Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Dobrna za leto 2020 pod 
proračunsko postavko 15015 z imenom Urejanje odvajanja in čiščenja od-
padnih kom. voda po programu – celostno urejanje odvajanja in čiščenja 
kom. odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje, na obmo-
čju Občine Dobrna – sofinanciranje malih čist. naprav.  
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Sredstva se dodeljujejo enkrat letno, do porabe finančnih sredstev spre-
jetega proračuna. Upravičenci, ki so podali popolno vlogo in zaradi pora-
be sredstev niso upravičeni do nepovratnih finančnih sredstev v tekočem 
letu, imajo ob ponovni prijavi na javni razpis naslednjega leta prednost v 
vrstnem redu.

VI. UPRAVIČENI STROŠKI

Upravičeni so stroški nakupa MKČN velikosti do 50 PE z vključenimi stro-
ški montaže MKČN in njenega prvega zagona z nastavitvijo parametrov. 
Upravičeni stroški lahko nastanejo od 1. 1. 2019 dalje. 

Sofinancirajo se upravičeni stroški za stanovanjski objekt z veljavnim grad-
benim dovoljenjem oziroma s potrdilom upravne enote, da ima objekt, na 
podlagi določil Gradbenega zakona, uporabno dovoljenje.

V primeru, da je MKČN sofinancirana tudi iz drugih virov javnih sredstev, 
skupna vrednost sofinanciranja ne sme preseči 100% vrednosti upravi-
čenih stroškov investicije. V primeru, da izračunana skupna vrednost so-
financiranja presega 100% vrednosti upravičenih stroškov investicije, se 
sofinanciranje občine ustrezno zniža.

Upravičeni stroški so nakup in izvedba MKČN, brez DDV.

Naložba mora biti zaključena pred vložitvijo zahtevka.

VII. VSEBINA VLOGE

Upravičenec mora vložiti popolno vlogo z vsemi zahtevanimi obrazci in 
prilogami.
Razpisna dokumentacija je od 26. 3. 2020  na voljo na spletni strani Ob-
čine Dobrna www.dobrna.si ter na sedežu občine vključno do zadnjega 
dneva razpisa.

VIII. NAČIN PRIJAVE IN ROKI

Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov:
Občina Dobrna
Dobrna 19
3204 Dobrna

Rok za oddajo vloge je do vključno 30. 9. 2020.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila najpozneje zadnji dan 
roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali če je bila 
dostavljena v vložišče Občine Dobrna najpozneje do 12. ure zadnjega dne 
razpisnega roka.

Vloga z zahtevano dokumentacijo mora biti oddana v zaprti kuverti s 
pripisom »NE ODPIRAJ – RAZPIS SOFINANCIRANJE MKČN IN KANA-
LIZACIJSKIH PRIKLJUČKOV«. Upoštevale se bodo vloge, ki bodo pra-

vočasno oddane, s pravilno izpolnjenimi obrazci in vsemi zahtevanimi 
prilogami.

IX.  POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG

Odpiranje vlog ne bo potekalo javno. Postopek bo vodila komisija, ki bo 
obravnavala vse popolne in pravočasno prispele vloge (z vsemi zahteva-
nimi dokazili) po vrstnem redu prispetja, vsak zadnji delovni dan v me-
secu, do porabe proračunskih sredstev oz. najkasneje do 30. 9. 2020.
Upravičenci, ki so podali popolno vlogo in zaradi porabe sredstev niso 
upravičeni do nepovratnih finančnih sredstev v tekočem letu, imajo ob 
ponovni prijavi na javni razpis naslednjega leta prednost v vrstnem redu. 

Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj pozvan, da v roku 8 dni od prejema 
poziva za dopolnitev vloge le-to dopolni. Nepopolne vloge, ki jih vlagate-
lji ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo zavržene.

O dodelitvi proračunskih sredstev bo izdan sklep.  Zoper sklep bo mogoča 
pritožba pri županu občine. Odločitev župana je dokončna.

Po pravnomočnem sklepu bo z vsakim upravičencem sklenjena pogodba 
o dodelitvi nepovratnih sredstev in ostalih medsebojnih obveznostih in 
pravicah. Nakazilo sredstev se izvrši na račun upravičenca v skladu z Za-
konom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2020 in 2021.

X. NADZOR IN SANKCIJE

Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sredstev skladno z javnim raz-
pisom izvaja občinska uprava s sodelovanjem izvajalca javne službe.
Nepovratna sredstva se lahko porabijo samo za namen, za katerega so 
dodeljena. Če komisija ugotovi, da so bila sredstva porabljena za drug na-
men, ali da so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov oziroma 
je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina upravičena zah-
tevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. V teh primerih bo 
moral prejemnik vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za 
obdobje od dneva nakazila dalje.

XI. DODATNE INFORMACIJE

V primeru sprememb okoliščin, na katere razpisovalec nima in ne more 
imeti vpliva, se s strani razpisovalca pridružuje pravica javni razpis neiz-
peljati v razpisanem obsegu sredstev. Občina si do roka za oddajo vlog 
pridržuje pravico kadarkoli ustaviti oziroma razveljaviti javni razpis. Vse 
spremembe javnega razpisa bo razpisovalec objavil na spletni strani Ob-
čine Dobrna, http://www.dobrna.si.
Dodatne informacije v času uradnih ur na naslovu Občine Dobrna, Dobr-
na 19, 3204 Dobrna, kontaktna oseba Urška VEDENIK 03 780 10 52 ali na 
obcina@dobrna.si oz. urska.vedenik@dobrna.si 

 Župan Občine Dobrna,
Martin Brecl
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Javni zavod za turizem, šport in kulturo Dobrna objavlja

JAVNI RAZPIS 
ZA ORGANIZACIJO PRIREDITVE NOČ POD KOSTANJI 2020

I.

Javni zavod za turizem, šport in kulturo Dobrna, Dobrna 1a, 3204 Do-
brna (v nadaljevanju ZTŠK Dobrna) vabi vse zainteresirane pravne 
osebe, društva in podjetnike posameznike k prijavi na razpis in podaji 
ponudbe za organizacijo prireditve Noč pod kostanji na Dobrni, v ter-
minu med 1. 8. 2020 in 30. 8. 2020, v skladu s tem javnim razpisom. Pri-
reditev mora potekati najmanj dva dni zapored v navedenem termi-
nu. Za primer napovedanega deževnega obdobja v terminu med 1. 8. 
2020 in 30. 8. 2020 lahko izvajalec izbere termin pred tem datumom ali 
po njem, temu ustrezno mora izvajalec urediti obveščanje javnosti in 
pridobiti vsa potrebna dovoljenja, 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 pokrivanje naslednjih stroškov: 
- Prijava prireditve, nujna medicinska pomoč, varovanje prireditve, 

požarna varnost in red na parkiriščih, odvoz odpadkov, stroški 
sanitarnih kabin, stroški Sazas-a, IPF – a, promocija  prireditve. 
Stroški se lahko priznajo le, če so nastali za predmetno prireditev 
v letu 2020.

Izbrani izvajalec, s katerim bo sklenjena pogodba za izvedbo priredi-
tve Noč pod kostanji 2020, bo polovico sredstev prejel v roku 15 dni 
pred prireditvijo, preostalo polovico pa v roku 30 dni po oddaji poro-
čila o izvedeni prireditvi in izpolnitvi vseh pogojev iz tega javnega raz-
pisa. Izbrani izvajalec mora hkrati s poročilom dostaviti ZTŠK Dobrna 
podpisano izjavo lastnika zemljišča, da je zemljišče očiščeno in vzpo-
stavljeno v prvotno stanje, ter izjavo predstavnika Režijskega obrata 
Občine Dobrna, da je okolica ustrezno očiščena in vzpostavljena v pr-
votno stanje, da na urbani opremi in v kraju ni nobenih poškodb ter 
posledic prireditve, in ZTŠK Dobrna predložiti potrdila o plačilih, za 
katere je po tem javnem razpisu potrebno prioritetno pokrivanje stro-
škov navedenih v prejšnjem odstavku. Predmetni izjavi sta sestavni 
del tega razpisa.  

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

III.
 
Ponudniki so lahko vsi, pravne osebe, društva, organizacije, podjetniki 
in posamezniki, ki so registrirani in imajo ustrezna dovoljenja za opra-
vljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega razpisa.
Prednost pri izboru bodo imeli ponudniki, ki imajo izkušnje pri orga-
nizaciji tovrstnih prireditev. Izbran bo ponudnik, ki bo pripravljen in 
sposoben organizirati prireditev v skladu s pogoji tega javnega raz-

pisa, ima potrebne reference in bo ponudil najboljši in raznovrsten 
program. 

Na dan  oddane prijave na javni razpis ponudniki ne smejo imeti bloki-
ranih 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 podje-

tnika posameznika,
- opis programa za vsak posamezni dan prireditve,
- seznam  sodelujočih na prireditvi,
- navedbo ponudnikovih referenc o izvedbi podobnih prireditev, 
- kraj in čas izvedbe prireditve,
- predvideno finančno konstrukcijo celotne prireditve.
Ponudnik mora vlogi priložiti izjavo, ki je sestavni del razpisne doku-
mentacije, s katero se prijavi na javni razpis, in sicer:
- izjavo o zagotovitvi lastnih sredstev za izvedbo prireditve;
- izjavo o izvedbi prireditve v skladu z vsemi trenutno veljavnimi 

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

- izjavo o zadostnih kadrovskih in tehničnih zmogljivostih;
- izjavo o ekonomsko finančni sposobnosti z obvezno prilogo pri-

stojnega 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 nezavajajočih podatkih;
- izjavo o pridobljenih soglasjih lastnikov zemljišč, na katerih je 

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

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

med 1. 8. 2020 in 30. 8. 2020, za primer napovedanega deževnega 
obdobja v tem terminu lahko izvajalec izbere termin pred tem 
datumom ali po njem. Temu ustrezno mora izvajalec urediti obve-
ščanje 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 pro-
grama v primernem obsegu, glede na pričakovano število obisko-
valcev, v vseh dneh trajanja prireditve zagotoviti hrano, pijačo, 
točilna mesta, sanitarne kabine, parkirna mesta in vse druge ele-
mente vezane na število obiskovalcev.

- Ponudnik si mora pravočasno in na svoje stroške zagotoviti vso 
potrebno infrastrukturo (kot npr. elektro priključek, vodni priklju-
ček, mesta za odpadke …), da bo lahko nemoteno izvajal prija-
vljeno prireditev.

- Prireditev mora ponuditi zabavni program za vse generacije 
(otroški program, zabavni program; narodno zabavni program, 
…).

- Ponudnik mora pravočasno (vsaj 14 dni pred pričetkom priredi-
tve) zagotoviti oglaševanje in medijsko podporo v časopisih, pri 
radijskih postajah, televizijskih hišah, spletno oglaševanje … Pri 
oglaševanju in označevanju prireditve mora ponudnik uporablja-
ti grb Občine Dobrna in logotip Javnega zavoda za turizem, šport 
in kulturo Dobrna. Pri vseh medijskih objavah o prireditvi mora 
navesti, da prireditev sofinancirata Občina Dobrna in Javni zavod 
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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 potrebne-
ga  soglasja občine.

- Vsem pristojbinam za premične stojnice in druge začasne objekte 
na prireditvi Noč pod kostanji 2020 se Občina Dobrna odpove v 
korist organizatorja prireditve. 

- Organizator prireditve mora društvom in sekcijam iz Občine Do-
brna omogočiti brezplačno postavitev stojnic za predstavitev nji-
hove dejavnosti - v kolikor bo šlo za predstavitev in prodajo kuli-
naričnih dobrot, je potrebno izbor ponudbe predhodno uskladiti 
z organizatorjem prireditve (ponudba in prodaja pijač ni dovolje-
na, prav tako ne enaka ponudba kulinarike, ki jo bo nudil glavni 
organizator).

- Izbrani izvajalec mora najkasneje v treh dneh po zaključeni prire-
ditvi v celoti očistiti vse površine vezane na prireditev (prireditve-
ni prostor z okolico, parkirišča, površine kjer se bodo zadrževali 
obiskovalci, ...) in sanirati morebitno povzročeno škodo. Za vsak 
zamujeni dan neizpolnitve navedenega pogoja se izbranemu iz-
vajalcu od preostanka pogodbenega zneska za nakazilo odšteje 
100,00 €.

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

IV.

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

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

V.

Točkovnik za izbiro izvajalca prireditve je sledeč:

KRITERIJI TOČKOVANJA MOŽNO ŠTEVILO TOČK

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

Ocena primernosti oziroma iz-
virnosti programa

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

Skladnost ponujenega programa s 
tem razpisom 

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

Primernost lokacije prireditve in 
prireditvenega prostora 

1 - primerno,
0 - neprimerno

Vključenost lokalnega okolja in 
ponudnikov  

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

Dosedanje izkušnje z organizacijo 
podobnih prireditev

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

Izbran bo izvajalec, ki bo po točkovniku glede na kriterije zbral najve-
čje število točk. V primeru, da bo več prijaviteljev zbralo isto število 
točk, lahko komisija prijavitelju z vsebinsko najbolj bogatim progra-
mom dodeli dodatno točko, ki se prišteje skupnemu številu točk.

VI.

Rok za prijavo na javni razpis je 15. 5. 2020 do 12. ure. 

Za pravočasno predložene se štejejo vloge, ki bodo najkasneje 15. 
5. 2020 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 2020!«. Na hrbtni strani ovoj-
nice mora biti obvezno naveden ponudnik, ki oddaja ponudbo. V 
primeru nepravilno označenih ponudb le-te ne bodo obravnava-
ne in bodo v zaprtih kuvertah vrnjene pošiljateljem.

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

Razpisna dokumentacija bo na voljo od 26. 3. 2020  na spletni strani 
Občine Dobrna www.dobrna.si (pod rubriko Javni razpisi in objave).

V primeru sprememb okoliščin, na katere razpisovalec nima in ne 
more imeti vpliva, se s strani razpisovalca pridružuje pravica javni 
razpis neizpeljati v razpisanem obsegu sredstev. Občina si do roka za 
oddajo vlog pridržuje pravico kadarkoli ustaviti oziroma razveljaviti 
javni razpis. Vse spremembe javnega razpisa bo razpisovalec objavil 
na spletni strani Občine Dobrna, http://www.dobrna.si. 
Vse dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom dobite pri ge. 
Mariji Švent (ZTŠK Dobrna), telefon (03) 780-10-64 ali (041) 851-523 in 
po elektronski pošti: marija.svent@dobrna.si.

 
VII.

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

ZTŠK DOBRNA,
Marija Švent, direktorica

JAVNI RAZPISI
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ne dejavnosti Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejav-
nosti podeljuje Gallusove značke. Letos nam je Gallusove značke 
podelila predstavnica JSKD, Območne izpostave Celje, ga. Irena 
Artank. Bronasto Gallusovo značko za več kot 5-letno udejstvova-
nje na področju glasbene dejavnosti je prejela Renata Korenak.                                                                                                                                         
Srebrno Gallusovo značko za več kot 10-letno udejstvovanje 
na področju glasbenih dejavnosti so prejeli Jan Grobelnik, Ka-
tja Golčer Dimec in Klavdija Artank.
S tradicionalnim in tokrat jubilejnim Valentinovim koncertom 
smo pevke ŽPZ Korona KUD Dobrna skupaj z Evo Černe, Blažem 
Videnškom in instrumentalisti iz Galicije vse navzoče popeljale 
po poteh najlepših ljubezenskih zgodb.
Koncert smo pričele z rezijansko Ta na Solbici, s katero smo se 
med drugimi junija 2019 predstavile v Tuzli in osvojile zlato pri-
znanje. Z veseljem smo v nadaljevanju predstavile rahločutno 
Kam hitiš in hudomušno Moški, ki ju pripravljamo za letošnjo 
revijo odraslih pevskih zborov v Celju. Posebno presenečenje 
našega jubilejnega koncerta pa je bilo sodelovanje z Evo Čer-
ne, ki je slavnostni program popestrila s samostojnim nasto-
pom pa v duetu z Blažem Videnškom in seveda skupaj z nami.                                                                                                                                            
V drugem delu koncerta smo najlepše ljubezenske zgodbe 
prepletale skupaj z Evo Černe in pesmijo Pomlad v mestu,  
Ježkovo Ne čakaj na maj, s solistoma Mojco Zaponšek in 
Blažem Videnškom pa z Mimogrede in Dal bom besedo.                                                                                                                                       
Tik pred koncem koncerta smo počaščene in vesele prisluhnile 
vsaki čestitki in pohvali, ki potrjujejo naše delo in nam dajejo 
energijo za naprej. Zato smo z veseljem vse navzoče nagradile 
še z Rebekino Še verjamem.

V prepletu ljubezenskih zgodb, ki so prevzele vse navzoče v 
dvorani, smo izpeljale koncert, na katerem smo neizmerno uži-

dogodki
20 let pevskega ustvarjanja Ženskega pevskega 
zbora Korona KUD Dobrna
V prav pomladnem vzdušju se je v nedeljo, 23. 2. 2020, odvil že 
petnajsti Valentinov koncert Ženskega pevskega zbora Korona 
KUD Dobrna, ki pa je bil letos prav poseben, saj smo praznovale 
20 let delovanja.

Začetki zbora segajo v februar 2000, ko se je na pobudo dveh 
pevk ustanovil ženski pevski zbor. Zbor je v dvajsetih letih doži-
vel številne spremembe v zasedbi, od samega začetka pa vztra-
jajo tri pevke, in sicer Vikica Golčer, Sonja Špegel in Romana 
Štraus. Prvih deset let je zbor ustvarjal pod umetniškim vode-
njem gospe Monike Lojen. Vmesno kratko obdobje, eno leto, 
je sestav prevzela ga. Marina Hrovat Božnik. Septembra 2011 je 
umetniško vodenje zbora prevzela ga. Mihaela Podjavoršek in 
leta 2013 si je zbor nadel novo ime, in sicer Ženski pevski zbor 
Korona KUD Dobrna. Od septembra 2016 pa zbor uspešno in 
ambiciozno vodi umetniški vodja Jan Grobelnik. Prizadevnost, 
vztrajnost, predvsem pa ljubezen do petja in tudi druženja so 
v dvajsetih letih obrodili številne nastope v domačem kraju in 
širom po Sloveniji, sodelovanja na revijah odraslih in ženskih 
pevskih zborov, petje na porokah, osvojeno srebrno priznanje 
na regijskem tekmovanju odraslih pevskih zasedb v Celju de-
cembra 2017 in celo prvo nagrado v kategoriji ženski in moški 
zbori ter osvojen  certifikat za najboljšo izvedbo skladbe z 
elementi tradicionalne glasbe v kategoriji ženski in moški zbori 
na mednarodnem tekmovanju pevskih zborov Lege Artis 
v Tuzli junija 2019.                 
        
Aktivno delo je zahtevalo številne vaje, tudi intenzivne, veliko tru-
da, požrtvovalnosti in odrekanja. In glede na trajanje aktivnega 
udejstvovanja posameznih pevk na področju ljubiteljske glasbe-
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vale in smo nanj zelo ponosne. Ob tem pa se želimo zahvaliti 
zborovodji, Janu Grobelniku, ki nas vzpodbuja, v nas verjame in 
z vso strokovnostjo in neustavljivo energijo postavlja pred nas 
vedno nove pevske izzive. In čeprav nas povezuje trdno prija-
teljstvo in predanost petju, je za izpeljavo koncerta potrebna 
dobra organiziranost, za kar se zahvaljujemo predsednici zbora, 
Jadranki Golčer, ter vsaki posameznici, ki je z veseljem in odgo-
vornostjo sprejela in odlično izpeljala dano nalogo. Zahvalju-
jemo se tudi vsem organizacijam in posameznikom, ki so nam 
kakorkoli pomagali pri izpeljavi koncerta.

Za ŽPZ Korona KUD Dobrna: 

Sonja Špegel

V soboto, 21. 12. 2019, smo v Kulturnem domu Dobrna za otroke 
s stalnim prebivališčem v Občini Dobrna ter otroke sponzorjev 
pripravili praznično predstavo ŠKRATKA SLADKA v izvedbi Gle-
dališča KU-KUC. Največje pričakovanje in vrhunec dogodka za 
otroke je bil seveda obisk Božička, ki se je z njimi pogovoril in 
jih tudi obdaril. Nekateri otroci so Božičku prinesli tudi risbice in 
darilca, ki so jih sami naredili.
Praznični dogodek za otroke je omogočila Občina Dobrna v so-
delovanju z  ZTŠK Dobrna in sponzorji, ki se jim ob tej priložno-
sti še posebej zahvaljujemo.
Po veselih odzivih naših najmlajših in staršev lahko sklepamo, 
da je dogodek dosegel pričakovanja in lepo popestril pričetek 
prazničnih decembrskih dni.

ZTŠK Dobrna,

Marija Švent

Obisk Božička za otroke s stalnim 
prebivališčem v Občini Dobrna
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Razstava je bila za vse, ki se navdušujejo 
nad likovno umetnostjo, odprta en me-
sec od dneva otvoritve dalje, slike pa je 
možno tudi kupiti. 
Kontakt: 070/317/157; 
boris.bizjak.si@gmail.com

O UMETNIKU

Življenjska pot je umetnika vodila od 
glasbe do slikarstva. Boris Bizjak je končal 
glasbeno šolo za harmoniko, kasneje pa 
se je naučil igrati še mnoge druge instru-
mente; leta 1990 je odprl prvo zasebno 
glasbeno šolo v Jugoslaviji. Z glasbo je 

DOGODKI

Temeljni postopki oživljanja z uporabo 
avtomatskega defibrilatorja AED

V sredo, 29. januarja, je v Kulturnem domu 
Dobrna potekal tečaj temeljnih postop-
kov oživljanja  z uporabo avtomatskega 
defibrilatorja AED. Tečaj je organizirala 
Občina Dobrna v sodelovanju z ZTŠK Do-
brna. Izvajalec tečaja je bil g. Primož Za-
gajšek, dipl. zn. 

Udeleženci obeh skupin so najprej skozi 
teorijo spoznali temeljne postopke oži-
vljanja in uporabo defibrilatorja AED. V 

nadaljevanju je potekal praktični prikaz 
oživljanja z defibrilatorjem na posebni 
lutki. Nato pa je celoten postopek oživlja-
nja izvedel še vsak posameznik tečaja.

Zelo pomembno je, da smo seznanjeni, 
kje  v naši okolici se nahajajo defibrilatorji. 
Na Dobrni se javni defibrilator AED  na-
haja pri velikem zemljevidu ob paviljonu 
pri TIC-u, na območju Tržnice Dobrna. In-
formacije o defibrilatorjih po Sloveniji so 

dostopne tudi na elektronskem naslovu 
www.aed-baza.si. Baza vsebuje le podat-
ke tistih defibrilatorjev, ki so jih lastniki 
vpisali v bazo.
Če povzamem še predavateljeve bese-
de, kako je pomembno, da  vemo, kako 
so defibrilatorji enostavni za uporabo, saj 
uporabnika v slovenskem jeziku vodijo 
skozi celotni postopek oživljanja vse do 
prihoda prvih posredovalcev oziroma re-
ševalcev.
Vsak od nas se lahko kdaj znajde v vlogi, 
da z uporabo defibrilatorja nekomu reši 
življenje. In pridobljena znanja in izkušnje 
s tečaja nam v takšnih situacijah pridejo 
še kako prav.
Izvajalec je tečaj izvedel za občane Obči-
ne Dobrna brezplačno, za kar se mu naj-
lepše zahvaljujemo. 

ZTŠK Dobrna,

Marija Švent

Slikarska razstava »Vesoljna prihodnost«
Gospod Boris Bizjak je svoja umetniška 
dela predstavil v četrtek, 6. februarja, v 
Kulturnem domu na Dobrni. Razstava se 
je pričela ob 18. uri. Ob otvoritvi je g. Biz-
jak zaigral nekaj melodij na svojo kitaro.

prepotoval veliko sveta - od rodne Slove-
nije, Avstrije, Italije, Nemčije, Švice, Grčije, 
Hrvaške, Kanade, ZDA … 
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Na svojih glasbenih potovanjih se je dru-
žil in sodeloval z mnogimi vrhunskimi 
glasbeniki, pevci, slikarji, fotografi in osta-
limi umetniki. Zadnjih nekaj let pa veliko 
ustvarja tudi na področju likovne ume-
tnosti, v različnih slikarskih tehnikah. Leta 

2019 je bil povabljen in sodeloval tudi na 
mednarodni likovni koloniji Bečej noču 
2019, v Republiki Srbiji. Svoja dela ustvarja 
v acryl spray tehniki, z akrilnimi barvami 
na platnu in v fluid tehniki. Rad sodelu-
je tudi v humanitarnem delu in prispeva 
kakšno sliko za humanitarna društva, ki 
pomagajo za zaščito živali, terapije bolnih 
otrok …
Danes ima svojo glasbeno šolo, kjer uči 
solo petje, elektronske klaviature, klavir, 
kitaro, ukulele. Igra na porokah, abraha-
mih, rojstnih dnevih, občnih zborih, pikni-

kih, izvaja tudi MAGIC SHOW, ozvočenje 
prireditev itd.

Iskrena zahvala g. Bizjaku in vsem ostalim, 
ki so pripomogli k otvoritvi te razstave ter 
vsem udeleženim, saj so z nami ustvarjali 
pozitivno energijo.

Avtorica:

Darja Vita 

Kulturno umetniško društvo Dobrna v letu 2019 
Program za leto 2019 je IO Kulturno umetniškega društva Dobr-
na sprejel na 1. seji, 14. 1 .2019. 
6. februarja 2019 smo KUD-ovci, skupaj z učenci Osnovne šole 
Dobrna, pripravili krajevno proslavo ob slovenskem kulturnem 
prazniku. KUD so na proslavi predstavljale tri sekcije, Moški pev-
ski zbor KUD Dobrna, Folklorna skupina in Godba Dobrna.
Zelo obiskan je bil tudi tradicionalni Valentinov koncert, ki ga 
organizira Ženski pevski zbor Korona. Koronkam so se na kon-
certu v nedeljo, 17. februarja 2019, pridružili Moški pevski zbor 
KUD Dobrna, Mladinski pevski zbor Osnovne šole Dobrna in 
mladi instrumentalisti.

Na Občnem zbor KUD Dobrna, imeli smo ga v soboto, 2. marca 
2019, smo se, seveda upravičeno, hvalili z opravljenim delom v 
letu 2018 in potrdili naloge v letu 2019.
Ženski pevski zbor Korona je lani gostoval v bosanski Tuzli in 
čisto v Cezarjevem slogu »veni, vidi, vici«,  zmagal.
1. maja 2019 so nas v zgodnjih jutranjih urah budili dekleta in 
fantje Godbe Dobrna.
V nedeljo, 16. junija 2019, pa se je po Dobrni plesalo. Naši folklo-
risti so namreč tega dne gostili 3. folklorni maraton.
Mlinarska nedelja, ki jo organiziramo KUD Dobrna, kmetija Pun-
gartnik-Vovk in Turistično društvo Vinska Gora, je v nedeljo, 1. 
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septembra 2019, poskrbela za petje in ples. In za lepo vreme! 
KUD je bil seveda prisoten na prireditvah drugih društev v kraju. 
Občinski praznik pa bi bil brez sodelovanja naših sekcij podo-
ben juhi brez soli. 
Oba naša zbora sta nastopila na srečanju pevskih zborov občin 
Dobrna in Vojnik, ki je bilo lani v Vojniku. Godbeniki in folkloristi 
so redni udeleženci stanovskih prireditev po Sloveniji. Kvartet 
Grče pa je  stalni gost na Bardejovskem jarmoku, v Slovaškem 
mestu Bardejov.
Da je bil božič res tisti ta pravi, so poskrbeli pevci Moškega pev-
skega zbora KUD Dobrna na svojem božičnem koncertu.
Saj bi lahko še našteval, a kaj ko moram pustiti še nekaj prostora 
drugim društvom.

Za KUD Dobrna pripravil 

Aleš ŠtepiharŽenski pevski zbor Korona na lanskem Valentinovem koncertu. Foto: VREBO

Delovno v leto 2020 
Leto 2020 sta  Ljudska univerza Celje in Društvo vseživljenjskega 
učenja Dobrna začela 7. januarja 2020, in sicer s prvo delavnico 
v Središču za samostojno učenje (SSU) Dobrna, ki bo konec me-
seca maja obeležilo 3. obletnico delovanja. Delavnice, ki pote-
kajo tedensko preko celega leta, vodi Aleš Štepihar, udeleženci 
pa prihajajo predvsem iz enote Doma Nine Pokorn v Dobrni.

V januarju 2020 smo izvedli še tri delavnice, s katerimi se je za-
ključil študijski krožek Z Googlom naokrog, ki ga je vodila zu-
nanja sodelavka Ljudske univerze Celje, Anja Debeljak. Študijski 
krožek je potekal ob sredah, med 9.00 in 10.30, v društvenih 
prostorih Kulturnega doma Dobrna. Čeprav je vsaka delavnica 
trajala 90 minut oziroma dve šolski uri, je mentorici Anji le stežka 
uspelo pred enajsto uro zadovoljiti radovednost udeležencev.
Tretji izobraževalni program v letu 2020 pa je Obnovitveni te-
čaj nemščine. Naše društvo v Dobrni pogosto izvaja podobne 
tečaje, saj je med domačini povpraševanje po njih veliko. Tuji 
turisti so v našem kraju redni gosti, ki so na svojih sprehodih 
po Dobrni in okolici prav radovedni. Da bi se domačini lažje 
sporazumevali z njimi in da jih pri komunikaciji ne bi preveč 
bolele roke, se radi udeležijo jezikovnih tečajev, ki jih organizira 
naše društvo. Letošnji tečaj nemščine, po nekajletni odsotnosti, 
zopet vodi domačinka, Mateja Novak. Tečaj traja 30 pedagoških 
ur. 

V mesecu aprilu bo začel z delom študijski krožek, v katerem 
bomo s stanovalci CUDV obiskali znane turistične točke v Dobr-
ni in njeni okolici. 

Društvo vseživljenjskega učenja Dobrna bo sodelovalo z Ljud-
sko univerzo Celje tudi v projektu Teden vseživljenjskega 
učenja (TVU), ki bo potekal v maju in juniju 2020. V tem času 
bomo pripravili več prireditev. Obiskali bomo prireditve ostalih 
društev v Dobrni in jih dokumentirali. Prav tako se bomo ude-
ležili osrednjega regijskega dogodka ob TVU, ki ga organizira 
Ljudska univerza Celje. 

Kot partner Medgeneracijske točke Dobrna pa bo Društvo 
vseživljenjskega učenja Dobrna v septembru 2020 organiziralo 
medgeneracijsko druženje na točki v parku Dobrna, ki letos 
praznuje 200-obletnico.

Za Društvo vseživljenjskega učenja Dobrna

 je zapis pripravil Aleš Štepihar.

Županovo pohvalo za dobro delo radi slišimo
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Pustna delavnica v Knjižnici Dobrna
V petek, 21. 2. 2020, smo v 
knjižnici Dobrna izdelovali 
pravljično obarvane pustne 
maske. Otroci (in starši) so 
pokazali svojo ustvarjalno 
plat in nastale so čudovite 
princese, kraljične, vile, vitezi 
in kralji. 
Delavnico sta finančno omo-
gočila ZTŠK Dobrna v sodelo-
vanju z Občino Dobrna. 

Knjižnica Dobrna

Betka Hutinski

Večera ljudskih pesmi in napevov v mesecu 
decembru  
Članice Društva ARNIKA Dobrna smo se odločile, da božično-
novoletni čas popestrimo z ljudskimi pesmimi in napevi. 
Zato smo 28. in 29. decembra pripravile v centru Dobrne večer 
ljudskih pesmi. 
Ne glede na to da imamo v Dobrni kar nekaj skupin, ki pojejo 
ljudske pesmi, smo v svojo sredo povabile ljudske pevce tudi iz 
sosednjih občin. Na obeh večerih so nastopile Ljudske pevke 
Dobrna, ki so kot sekcija organizirane v našem društvu.  

Poleg njih pa so 28.  decembra nastopili še Veseli vižarji iz Do-
brne, Arclinski fantje, Gabrški cvet, Taščice in Ljudske pevke iz 
Socke. 
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29. decembra pa so nam večer popestrili še Družina Jakob, Kvar-
tet Srce in Trstenke iz Podlehnika. Nekaj skupin pa je nastop od-
povedalo zaradi bolezni.

 Kljub mrazu, ravno takrat je zima pokazala  svoje zobe, sta bila 
to, za ljubitelje ljudskih pesmi, sproščena in zanimiva večera. Že-
limo si le, da bi se tovrstnih prireditev udeležilo več Dobrčanov.

Društvo ARNIKA Dobrna,

 Branka Gal

Praznična Dobrna,  jaslice  

V času prireditev Praznična Dobrna smo se tudi v društvu ARNI-
KA odločile, da bomo sodelovale s postavljanjem jaslic. Mesto 
za naše jaslice je že kar standardno, ob poti proti večnamen-
ski dvorani pri župnišču. Vesele smo, da jaslice ostanejo vse do 
svečnice, kot je bilo v navadi. 
Seveda si tega opravila ne moremo zamišljati brez Fride Plevnik, 
ki nas vsako leto preseneti s kakšno novo idejo. Hvala vsem, ki 
ste se odzvali na njeno prošnjo za pomoč, tako pri nabiranju 
materiala kot pri sami postavitvi. Z združenimi močmi delo lažje 
in hitreje steče.

Društvo ARNIKA Dobrna,

Branka Gal

V leto 2020 z novimi nalogami    

Mila  zima, ki spominja že kar na pomlad, ni omogočila pravega 
počitka. Snežene odeje, ki bi prekinila delo zunaj,  kar ni in ni 
hotelo biti. Kljub temu smo se v društvu znale organizirati in 
druženja že v začetku leta ni manjkalo.
S svojo dejavnostjo smo začele že kar prvi dan v novem letu, ko 
smo sodelovale na prireditvi v centru Dobrne Pujsek za srečo, ki 
jo je organiziralo TD. 
Mesec januar je potekal v pisanju poročil, načrtovanju letne-
ga načrta dela za leto 2020  in usklajevanju z drugimi društvi. 
Letos bo kar nekaj obletnic, zato moramo biti pozorni, kako 
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bomo načrtovali prireditve. Vsa poročila o delu in plan dela smo 
obravnavale in sprejele na letnem občnem zboru, 15. 2. 2020, v 
Kulturnem domu Dobrna. V društvu smo vesele, da se nam je 
pridružilo kar nekaj novih članic. Iz tega lahko sklepamo, da je 
naše delovanje dobro in odmevno. 
Tudi za letos je naš načrt dela zelo smelo zastavljen. Zadale smo 
si kar nekaj nalog in upamo, da bomo pri izvajanju le- teh uspe-

šne. Seveda pa pri vsem delu ne bomo pozabile na druženja, 
ko se bomo sprostile in si nabirale novih moči. Vesele bomo 
vsakega povabila k sodelovanju z drugimi društvi in hkrati tudi 
odziva drugih društev na naše povabilo, saj je smisel organizacij 
dogodkov v povezovanju in izmenjavi idej. Na tak način društva 
pripomoremo k ugledu in razvoju kraja.

Društvo ARNIKA Dobrna,

Branka Gal

Občni zbor Planinskega društva Dobrna

V petek, 14 .2. 2020, je v prostorih kulturnega doma v  Dobrni 
potekal redni letni občni zbor Planinskega društva Dobrna. Naj-
prej so nam šolarji iz planinskega krožka OŠ Dobrna, pod okri-
ljem mentorice Urše Žužek, pripravili zelo zanimivo in doživeto 
odigrano igro – Planinski izlet. Hvala mentorici in otrokom. 

Nato je sledil obvezni del občnega zbora: sprejetje poročil o 
opravljenem delu v preteklem letu in plan dela za leto 2020. V 
svečanem delu občnega zbora smo podelili priznanja in srebr-
ne značke PZ Slovenije za delo vodnika v planinskem društvu 
Dobrna. Priznanja in značke  so prejeli Janez Škoflek, Irena Žaga-
vec, Pavel Žužek in Stanislav Božnik.
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bljanje na lutkah, kjer so lahko vsi udeleženci preizkusili, kako 
poteka celoten postopek oživljanja.     
Vsi so pohvalili odlično idejo za izvedbo tega tečaja na občnem 
zboru, saj se nas takrat zbere največ članov. Bilo je zelo poučno 
in strokovno predstavljeno oživljanje, s katerim lahko nemalo-
krat rešujemo življenja.  
Hvala celotni ekipi, zdravnikoma in inštruktorjem za izjemno 
kvalitetno teoretično in praktično predstavitev postopka oži-
vljanja, ki lahko planincem še kako koristi na vseh njihovih po-
teh.

Avtor fotografij: S. Pečnik

Članek pripravila: Breda Verbovšek

DOGODKI

                                                          
 

Knafelčevo priznanje za delo markacista sta prejela tudi naša 
dva markacista Ivan Kristan in Marjeta Orlčnik. Priznanji sta jima 
bili podeljeni na občnem zboru markacistov savinjskih meddru-
štvenih odborov.
V želji, da pridobimo čim več znanja na področju oživljanja, 
smo povabili k sodelovanju dva zdravnika specializanta, Jeri-
co Založnik in Anžeta Djorjdevića (član in vodnik PD Dobrna). 
Z veseljem sta se odzvala vabilu in s še 3 inštruktorji pripravila 
zelo zanimivo predavanje in praktično usposabljanje na temo 
»oživljanje«. Najprej je Jerica Založnik predavateljsko predstavi-
la temo s pomočjo zelo duhovitega in strokovnega slikovnega 
gradiva v obliki projekcije. Nato je po skupinah, ki sta jih vodila 
oba zdravnika skupaj z inštruktorji, potekalo praktično usposa-

Turistično Društvo Dobrna- aktivnosti in 
prireditve v času Praznične Dobrne 
Že četrto leto zapored smo se zbrali Fantje iz Zavrha in člani 
turističnega društva ter opravili veliko dela za prireditev PRA-
ZNIČNA DOBRNA. Lepo  je bila okrašena Dobrna, za kar poskrbi 
Občina Dobrna  v centru in v parku Dobrna. Za okrasitve pa 
poskrbijo tudi gostinci Dobrne: gostilna Hotel Triglav, Terme 
Dobrna, 

V letu 2019 smo dodali: 
razstavo  starih jaslic zbiratelja Petra Habeta iz Lokovine in rez-

barske jaslice – rezbarja arht. Marijana Vodnika iz Domžal. Na 
ogled so bile tudi poslikave najlepših kapel Dobrne, delo do-
mačega mojstra Karla Jamniška. Sprehod okoli cerkve je ponujal 
podoben pogled kot pretekla leta, nekaj že videnega in nekaj 
novih jaslic, kot npr. čebelarskega društva, pa obnovljene jaslice 
vinogradnikov ...

Lep je bil pogled proti cerkvi, kjer so imela društva svoje okraše-
ne novoletne jelke, proti hotelu pa smo letos dodali bele lesene 
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smreke, ki jih bomo v prihodnjih letih morda še povečali, saj je 
to trajnostno usmerjena rešitev. Ob tej priliki se zahvaljujem g. 
Srečku in ge. Brigiti Štravs, ki sta nam prispevala novoletne jelke. 
Novost je bil tudi koncert HARF v župnijski dvorani, žal obisk ni 
bil prepričljiv. Škoda, da domačini zamujate take izredne prilo-
žnosti.

Zelo dober obisk pa smo imeli v jami Bierkeller pri živih jasli-
cah, ki smo jih po dolgih letih ponovno obudili. Veliko je bilo 
dela s pripravami, ki smo jih naredili člani TD in Fantje iz Zavr-
ha, vendar se je  splačalo. Nastopajoči so bili predvsem mladi iz 
Dobrne, božično novoletne pesmi pa so zapeli: družina Jakob 
Dobrna in družina Sever. Tudi naslednje leto jih bomo pripravili; 
sedaj vemo, kaj moramo popraviti in na kaj biti pozorni. Torej 
vabljeni na ogled tudi v letu 2020. 

Kako naprej? V društvu razmišljamo, da bi občani v zaselkih po-
stavili velike jaslice- rekvizitov za jaslice imamo dovolj. Na ta na-
čin bi se poveselili občani zaselkov, ki se udeležujejo prireditev, 
redki pa so občani iz  centra Dobrne. TD bi  organiziralo BOŽIČ-
NE POHODE, npr. do sv. Miklavža, na Klanc, v Lokovino itd. Ideja 
je še v povoju, do realizacije je še nekaj mesecev, da pa bi opu-
stili prireditev PRAZNIČNA DOBRNA ,bi bilo škoda. Želimo pa si, 
da bi bila kakšna prireditev tudi za mlade. Podoba turističnega 
kraja pa je bila  1. januarja zelo klavrna, saj so bili vsi gostinski 
lokali na Dobrni zaprti. V razmislek – morda bi bilo dobro, da 
se ponudniki dogovorite in imate odprto vsaj od 10. do 16. ure. 

Predsednica TD Dobrna, 

Marija Deu Vrečer
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Občni zbor turističnega društva je bil dobro obiskan 

Pozitivno smo bili presenečeni, da se je 
na občni zbor prijavilo veliko število čla-
nov, nekaj  pa jih je preprosto prišlo  brez 
najave, a  smo jih bili zelo veseli,  zagato  
pa smo hitro rešili. Torej na občnem zbo-
ru nas je bilo dobra tretjina od 265 članov, 
kolikor nas je včlanjenih v društvo.
Pregledali smo poslovanje  v preteklem 
letu, bili pohvaljeni s strani župana in 
ostalih društev. Še posebej smo veseli, da 
opazijo, da se znamo povezovati in so-
delovati, kar nas obvezuje, da bomo tudi 
v letu 2020 povezovalni. Kot zanimivost 
navajam, da lahko kandidiramo na sred-
stva izven Občine Dobrna, moramo vo-
diti tudi evidenco prostovoljnih ur naših 

članov. Iz leta v leto se število opravljenih 
ur povečuje, v letu 2019 smo po naši evi-
denci, morda manjka še kakšna ura, opra-
vili 3052 prostovoljnih ur, kar predstavlja 
fond ur enega in pol delavca v delovnem 
razmerju.
Ob programu dela za leto 2020 smo iz-
postavili nekaj najosnovnejših nalog za 
tekoče leto in veseli bomo, če nam bo 
vse uspelo, saj imamo v načrtu kar nekaj 
prireditev in stalnih nalog. 

V letu 2020 praznuje naše društvo 65-le-
tnico delovanja. S prireditvijo POMLA-
DNA NEDELJA, ki bo 19. aprila 2020, v 
kulturnem domu, bomo v obliki glasbe-

nih čestitk praznovali naš jubilej. Seveda 
bomo ob priznanjih članom društva, ki 
nam jih bo podelila TZS, podelili še pri-
znanja za okolje, razglasili in degustirali 
bomo najboljša vina vinogradnikov za 
leto 2019, poskusili in nagradili bomo lju-
biteljske izdelovalce salam, ki bodo komi-
siji dali na oceno svoje salame. Opažamo, 
da jih kritika ali pohvala stimulira, saj so 
tudi suhomesni izdelki na domačijah iz 
leta v leto boljši.

Že danes vabljeni na prireditev v ne-
deljo, 19. aprila 2020, v Kulturni dom 
Dobrna !

Predsednica TD Dobrna, 

Marija Deu Vrečer

Prejemniki priznanj za  urejenost okolja

Komisija, ki je bila imenovana na Upravnem odboru TD Dobr-
na, v sestavi Darja Pikrmajer – predsednica, Sonja Krulec, Jure 
Štefulj, Milan Rebernik, Bojan Vrečer, je v letu 2019 bila na tere-
nu štirikrat. Obiskali in pregledali so domove, kmetije in javne 
površine, skrb za ohranjanje stavbne dediščine. Po temeljitem 
pregledu so se odločili, da za leto 2019 nagradijo naslednje la-
stnike: 

Dobitniki ZLATEGA ŽELODA: 
1.Peter in Vida Švab, Vrba  21 a, za dolgoletno lepo urejen 
dom  z okolico, negovane zelenice, športno igrišče, pomožne 
objekte nekdanje kmetije. 

2. Majda in Darko Sevnik, Klanc 62 c, za dolgoletno lepo ure-
jen dom in urejeno okolico. 

3. Jana Višner,  Lokovina 24, za dolgoletno lepo urejeno kme-
tijo in cvetje na hiši, gospodarskih poslopjih, gredicah, urejeno 
okolico in dovoze.

DOGODKI
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4. Lidija in Albert Podpečan, Pristova 16 a, za dolgoletno 
lepo urejeno hišo, vzorno urejene balkone in zelenjavni vrt, sa-
dni vrt ter okolico- dovoz ... 

5. Čebelarsko društvo Dobrna -za ohranjane starih čebelnjakov, 
za gradnjo novih čebelnjakov, za zbirko starih čebelarskih orodij, 
za učni čebelnjak, za delo z učenci OŠ Dobrna, za dvig kvalitete 
medu, promocijo medu in skrb za medonosne rastline. 

Dobitniki SREBRNEGA ŽELODA: 
1. Majda in Miro Rošer, Klanc 51 a,  za dolgoletno lepo ureje-
no balkonsko cvetje in okolico. 

2. Močenik Alojzija in Jože, Klanc 68, za dolgoletno lepo ure-
jen dom in ohranjane stavbne dediščine.  

3. Jožica, Leon  in Irena Kos, Dobrna 35 j, za dolgoletno lepo 
urejene balkone, najlepše balkonsko cvetje v letu 2019 in skrb za 
ohranjanje najstarejše trte na Dobrni. 

4. Lipičnik Bojana in Stanislav, Paški Kozjak, za skladno ure-
jeno manjšo hišo, zasajeno okolico z gorskimi rastlinami in ma-
teriali  skladnimi z okolico. 
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Dobitniki ZELENEGA ŽELODA:
1. Mihael Smrečnik in Ajša, Pristova 10, za  lepo urejeno bal-
konsko cvetje.

2. Romana Podvratnik in Jure Štefulj, Klanc  9 c, za novogra-
dnjo hiše, za zgledno urejeno okolico in zelenjavni vrt ter nasad 
mediteranski rož.

3. Škoflek Jernej in partnerica Klanc – za strokovno obno-
vljeno staro družinsko hišo, preurejeno v prijetni bivalni objekt 
za mlado družino. 

DOBITNIKI BREZOVE METLE

Opozorili  so tudi na moteče in neurejene površine, stavbe:
 
1. Občina Dobrna, Terme Dobrna 
Za neurejenost  površin od garaž do zapuščenega ribnika, pred-
vsem se nanaša to na kompost, ki bi ga bilo potrebno urediti, 
ograditi ..., verjetno tudi zapreti za vse uporabnike, ki nekontro-
lirano vozijo zelene odpadke na kompost. 

2.  Elektro Jezernik d. o. o., Velenje, novi lastnik nekdanje 
pekarne 
Kot nam je znano, so v letu 2019 kupili staro pekarno. Res je, da 
so šele nedavno postali lastniki, kar pa ne pomeni, da moramo 
občani Dobrne in obiskovalci gledati razpadajočo stavbo in ča-
kati na njihovo odločite. Naj se malo zgledujejo po g. Pirhu, ki 
kljub propadajočim stavbam urejuje okolico. Poleg tega je stav-
ba nevarna in bi morale biti okoli nje opozorilne table. 

3. Gostišče Hudičev  graben 
Kot nam je povedal novi lastnik Hudičevega grabna, se je za na-
kup odločil iz razloga, da bo tam vzgajal male živali (kunci, ko-
koši itd.). Mnenja smo, da bi morali lastnika obvestiti, da mora to 

DOGODKI
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opravljati skladno s pravili o reji malih živali (urejene kletke …).
Trenutno je stanje okoli poslopja neurejeno. Morda bi z uredi-
tvijo okolice bila to tudi priložnost za obisk šol, vrtcev, gostov 
Dobrne, da bi se seznanili z rejo malih živali. 

Komisija opozarja na  nepravilnosti

Komisija je bila kritična tudi do vzdrževanja parka pri OŠ Dobr-
na, ki potrebuje pomladitev zelenice, ureditev potk in nasadov.

Zelo moteča je  fasada na telovadnici, ki daje prve vtise o ureje-
nosti   kraja. Vodstvu šole  predlagamo, da bi fasado tematsko 
uredili ob pomoči mentorice g. Kveder, ki  je odlična likovna 
pedagoginja, mi pa se zavezujemo, da bomo pomagali zlasti pri 
nabavi fasadnih barv, saj računamo, da bo gospod Pirh s svo-
jim podjetjem Spekter prispeval material za tematsko urejeno 
fasado. 

Predsednica komisije,

Darja Pirkmajer in člani komisije

VABILO- OBVESTILO 

SALAME: 
Vabimo ljubiteljske izdelovalce 
salam, da tudi v letu 2020 odda-
jo salame v oceno komisiji, ki bo 
imela javno ocenitev v petek,10. 
aprila 2020, ob 16. uri v sejni sobi 
kulturnega društva. Oddaja sa-
lam bo v trgovini Tuš od 7. 4. do 
10. 4. do 14. ure. 

Morda bodo posamezniki, ki 
ne bi želeli javnega ocenjeva-
nja; tudi njim bomo zagotovili 
diskretnost in  bomo rezultate 
v obliki tihega ocenjevanja po-
sredovali le njim. Pri oddaji sa-
lam se boste lahko izrekli glede 
ocenitve.

VINA: 
Vse vinogradnike obveščamo, 
da bo ocenjevanje vin letni-
ka 2019 potekalo v kulturnem 
domu v sredo, 15. 4.,  v popol-
danskem času. Oddajo vin za 
ocenitev bodo vinogradniki 
zbirali v torek, 14. 4. od 17. ure 
dalje v društvenem prostoru 
kulturnega doma. Vabljeni tudi 
vinogradniki sosednjih društev. 



št. 85 / 202048

Spoštovane občanke in občani,

tudi v tej številki občinskega glasila Dobrčan vas želimo na 
kratko seznaniti z aktivnostmi in dogodki, ki so spremljali de-
lovanje našega društva v zadnjem obdobju oziroma v času 
od izida zadnje številke glasila v mesecu decembru. V tem 
obdobju se je v društvu zvrstilo kar nekaj pomembnejših 
aktivnosti in dogodkov. V prednovoletnem času smo gasilci 
tradicionalno obiskali večino gospodinjstev v naši občini. Pri 
predaji gasilskih koledarjev za leto 2020 smo obiskanim izrekli 
voščila z najlepšimi željami ob prihajajočih praznikih in novem 
letu. Gasilke in gasilci se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste s 
svojimi prispevki pripomogli k lažjemu uresničevanju  dru-
štvenih ciljev. Posebno pozornost smo namenili pripravam na 
izvedbo občnih zborov gasilske mladine in članstva PGD, ki 
potekajo v mesecu januarju. Tudi izobraževanju članov je bilo 
namenjeno veliko pozornosti, saj se je kar nekaj članic in čla-
nov udeležilo raznih tečajev in izobraževanj z namenom pri-
dobivanja dodatnih znanj s področja gasilstva in strokovnega 
napredovanja. Vseskozi smo izvajali osnovne naloge v smislu 
zagotavljanja požarne varnosti v kraju. S tem namenom smo 
opravljali požarne straže in redarstva na raznih prireditvah in 
drugih dogodkih, ki so bili organizirani v kraju. Delo gasilskega 
društva vseskozi poteka po začrtanih smernicah in se v osnovi 
bistveno ne spreminja, zato bom nekaj več pozornosti name-
nil dogodkom, ki so zabeležili  delovanje in aktivnosti društva 
v zadnjem obdobju. 

Kronološki pregled pomembnejših dogodkov:
  7. 12. 2019  je bil sklican masovni sestanek članstva PGD 

Dobrna, na katerem je bilo podano okvirno poročilo o opra-
vljenem delu v letu 2019 ter predstavljen predlog programa 
dela in finančni plan za leto 2020. Kot je to že običajno, smo 
tudi tokrat ob tej priložnosti podelili simbolična darila vsem, 
ki so v letu 2019 praznovali svoj 50. rojstni dan.

Pregled aktivnosti v PGD Dobrna

 14. 12. 2019 – intervencija, odstranitev podrtih dreves s ce-
ste v smeri Zavrh-Parož;

 15. 12 .2019 – intervencija, izvleka reševalnega vozila, ki je 
zdrsnilo s cestišča v bližini stanovanjskega objekta Dobrna 
45. Gasilci so s pomočjo vitla in gospodarsko kmetijskega 
stroja vozilo, ki se je ugreznilo, potegnili nazaj na vozišče. 

DOGODKI
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 29. 12. 2019 je bila sklicana zaključna seja UO in NO PGD 
Dobrna za leto 2019. Najprej smo se odpravili v Maribor, kjer 
je bilo organizirano tekmovanje v bowlingu. Po tekmovanju 
pa smo se odpeljali do Gostilne PEM v Stražo pri Oplotnici, 
kjer je bil uradni del seje. Na njej smo spregovorili o opra-
vljenem delu in doseženih rezultatih društva v letu 2019, 
okvirnih finančnih rezultatih ter nalogah in aktivnostih, ki 
nas še čakajo do konca leta. Predstavljen je bil tudi predlog 
plana dela in finančni plan za leto 2020. V letu 2020 je kot 
osrednji dogodek društva bila izpostavljena prireditev ob 
praznovanju 145. obletnice delovanja gasilskega društva v 
kraju. 

 30. 12. 2019 – intervencija, v dimniku več stanovanjskega 
objekta Zavrh nad Dobrno 1, graščina Gutenek, so zagore-
le saje. Gasilci so požar pogasili, očistili del dimnika ter po-
drobno pregledali objekt.    

 1. 1. 2020 – intervencija, v stanovanjskem objektu v Klancu 
36 a je prišlo do izliva vode v kletnih prostorih, zato je bila 
poplavljena spodnja etaža objekta. Gasilci so poskušali ugo-
toviti vzrok poplavljanja, vendar pri tem niso bili uspešni, saj 
je šlo za napako oziroma okvaro v odtočnem sistemu izven 
stanovanjskega objekta. Lastniku stanovanjskega objekta je 
bilo predlagano, da naj okvaro reši za to usposobljeni izva-
jalec. 
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 11. 1. 2020 – intervencija, na parkirnem prostoru v nepo-
sredni bližini bivše uprave TERM Dobrna je zagorelo osebno 
vozilo. Gasilci so pogasili vozilo, ki ga je ogenj v celoti uničil. 
Žal pa je bil v osebnem vozilu človek, ki je zaradi požara 
tragično umrl.

 11. 1. 2020  je sekcija namiznega tenisa PGD Dobrna za čla-
ne društva in ostale organizirala novoletni turnir v igranju 
namiznega tenisa. Udeležba na turnirju je bila zelo dobra, 
prav tako pa so nekateri posamezniki pokazali veliko znanja 
in spretnosti v igranju namiznega tenisa. Igralkam in igral-
cem, ki so se uvrstili na prva tri mesta, so bili podeljeni po-
kali, najboljšemu posamezniku pa še prehodni pokal. Vsem 
udeležencem izrekamo čestitke in zahvalo za sodelovanje 
na tekmovanju in jih že sedaj vabimo na naslednje tekmo-
vanje. 

 17. 1. 2020  je bil sklican redni letni občni zbor gasilske 
mladine PGD Dobrna. Poleg naših najmlajših so se zbora 
udeležili tudi predstavniki in mentorji iz drugih društev GZ 
Vojnik-Dobrna, med vabljenimi gosti pa podžupan Občine 
Dobrna in namestnik poveljnika GZ Vojnik-Dobrna, g. Stani-
slav BOŽNIK. Na občnem zboru sta bila prisotna tudi pred-
stavnika domačega društva, predsednik Štefan POHAJAČ in 
poveljnik Aleš HREN. V poročilu, ki ga je podala predsednica 
gasilske mladine, Špela LUGARIČ, je bilo predstavljeno delo 
gasilske mladine v preteklem letu. Največ aktivnosti je bilo 
namenjenih vajam in pridobivanju znanja za razna tekmova-
nja, ki se organizirajo za gasilsko mladino v vseh kategorijah. 
Za skupino pionirk in pionirjev je bilo v okviru GZ Vojnik-Do-
brna organizirano  tridnevno letovanje in izobraževanje v 
Osilnici. Na tekmovalnem področju je bilo doseženih veliko 
dobrih rezultatov v vseh starostnih kategorijah. V razpravi, 
ki je potekala po podanem poročilu in predlogu plana dela 
za leto 2020, so spregovorili še gostje in predsednik društva. 
Izrekli so čestitke in zahvalo za dobro opravljeno delo ter 
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obljubili nadaljnjo podporo pri izvajanju dejavnosti mladih 
v društvu. Zaključek občnega zbora je bil po uradnem delu 
namenjen pogostitvi, druženju, zabavi in raznim športnim 
igram. 

 25. 1. 2020  je v dvorani gasilskega doma potekal 145. redni 
letni zbor članstva PGD Dobrna. Zbora se je udeležilo 76 
članic in članov društva, 15 jih je svojo odsotnost opravičilo, 
predstavniki drugih društev GZ Vojnik-Dobrna in pobrate-
nih društev iz Suhorja in Škal ter PGD Moškanjci. Med gosti 
so na zboru prisostvovali: predsednik GZ Vojnik-Dobrna, tov. 
Beno PODERGAJS, podžupan Občine Dobrna in namestnik 
poveljnika GZ Vojnik-Dobrna, g. Stanislav BOŽNIK, občinski 
svetniki ter predstavniki krajevnih društev KUD, DU, PD in 
LD. Na občnem zboru so bila podana poročila o delu in ak-
tivnostih društva v preteklem letu. Vsa poročila so bila brez 
razprave soglasno sprejeta in potrjena, potrjen pa je bil tudi 
plan dela in finančni plan ter višina članarine za leto 2020. V 
nadaljevanju občnega zbora je potekala podelitev gasilskih 
priznanj, napredovanj in odlikovanj. V besedi, ki je bila dana 
gostom, je bilo izrečenih veliko čestitk in pohval za opravlje-
no delo v društvu, še posebej gasilske mladine in zahvale za 
dobro in vzorno sodelovanje, kar je velika želja vseh, da bi se 
tako nadaljevalo tudi  v bodoče. Čestitke so bile namenjene 
tudi vsem dobitnikom priznanj, napredovanj in odlikovanj. 
Po zaključku uradnega dela zbora članstva je sledila še po-
gostitev in druženje. Vsem dobitnikom priznanj, napredo-
vanj in odlikovanj še enkrat iskrene čestitke in zahvala za vso 
opravljeno delo v društvu. 

 1. 2. 2020  je bilo v gasilskem domu organizirano predava-
nje in izobraževanje na temo temeljni postopki oživljanja in 
uporaba AED. Predavanje je vodil izkušeni reševalec iz Zdra-
vstvenega doma dr. Adolfa DROLCA Maribor, g. Boštjan PO-
LENČIČ. Gasilci smo na ta način pridobili še nekaj dodatne 
samozavesti in znanja, ki nam bo zagotovo koristilo v prime-
rih, ko bodo potrebne tudi takšne intervencije. V zadnjem 
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letu smo bili gasilci prisotni že na 3 takšnih intervencijah v 
naši občini. 

 4. 2. 2020 – intervencija, podrto drevo na cesti v smeri BS 
Dobrna-Lokovina je oviralo promet. Gasilci so podrto drevo 
razžagali, odstranili in očistili cestišče ter tako ponovno za-
gotovili neovirano prevoznost ceste. 

 5. 2. 2020 – intervencija,  v stanovanjski hiši na naslovu 
Klanc 74  so se v dimniku vnele saje. Posredovali so gasilci, 
pregledali okolico dimnika in varovali okolico do izgoretja 
saj. 

 15. 2. 2020  je v Kulturnem domu Štore potekal Regijski po-
svet članic Celjske in Savinjsko - Šaleške regije. Posveta se je 
udeležilo tudi 5 članic našega društva.

 22. 2. 2020 so članice in člani PGD Dobrna z enim pustnim 
vozom sodelovali na 33. Pustnem karnevalu v Novi Cerkvi. 

Skupina gasilcev pa je pomagala pri izvajanju redarske služ-
be na karnevalu.  

Toliko o aktivnostih in opravljenem delu prostovoljnega gasil-
skega društva Dobrna v zadnjem obdobju. Naštete aktivnosti 
dokazujejo, da je bilo v društvu res živahno. Tudi plan dela za 
leto 2020 nam nalaga veliko aktivnosti, ki jih bomo zmogli re-
alizirati le s skupnimi močmi  vseh članov, predvsem pa tudi z 
vašo pomočjo, spoštovane občanke in občani. Pri tem imam 
v mislih predvsem organizacijo in izvedbo prireditve ob 145. 
obletnici delovanja društva, kjer bo vsaka vaša pomoč in pod-
pora še kako pomembna, za kar se vam gasilci že v naprej is-
kreno zahvaljujemo, seveda pa vas hkrati tudi vabimo, da se 
udeležite naše prireditve. Zavedamo se, da je uspešnost takšne 
prireditve odvisna tudi od števila obiskovalcev, zato si želimo 
čim večjega  obiska.  

Spoštovane občanke in občani, tudi letos vas želimo v tem po-
mladanskem času spomniti na nekaj preventivnih ukrepov za 
varstvo pred požarom v naravi, ki jih je potrebno upoštevati pri 
kurjenju v naravi.   

Pri kurjenju v naravnem okolju, če je to res neobhodno nujno 
potrebno, moramo:

1. urediti kurišče (kurišče mora biti obdano z negorljivim mate-
rialom, prostor okoli kurišča v oddaljenosti vsaj meter od zu-
nanjega roba mora biti očiščen vseh gorljivih snovi, kurišče 
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mora biti oddaljeno od gozda vsaj 100 m);
2. ves čas kurjenja mora kurišče nadzorovati   polnoletna ose-

ba;
3. po končanem kurjenju popolnoma pogasiti ogenj;
4. ob povprečni hitrosti vetra, večji od 20 km/h, ali ob sunkih 

vetra, močnejših od 40 km/h, se ne sme pričeti s kurjenjem 
oziroma se mora s kurjenjem takoj prenehati.

Zaradi zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja, narave in na-
ravnih dobrin upoštevajte vse varnostne ukrepe pri kurjenju v 
naravnem okolju in poskrbite za lastno varnosti, varnost soljudi 
in premoženja.
Ko je razglašena velika ali zelo velika požarna ogroženost, je v 
naravnem okolju prepovedano vsakršno kurjenje ter izvajanje 
drugih aktivnosti, ki lahko povzročijo požar. 

OPOZORILO

Pred nami je obdobje pomladanskih del, čiščenje raznih 
travniških in drugih površin, kjer pride do požigov v naravi, 
zato vas ob tej priliki ponovno opozarjamo zlasti na ustre-
zno in premišljeno ravnanje pri teh delih, kajti kurjenje v 
naravi je statistično ugotovljeno največkrat vzrok požarov, 
zato previdnost in opozorila niso nikoli odveč.

Na pomoč!

Tajnik PGD:

Stanislav Pečnik 

DU Dobrna - marec 2020

Spoštovane članice in člani DU Dobrna, ko se takole bežno 
ozrem nazaj, kar ne morem verjeti, kako hitro mineva čas, saj 
nas loči le še nekaj dni in že bo mimo prvo četrtletje. V tem času 
se je v društvu zvrstilo kar nekaj dogodkov in aktivnosti. Nekaj 
dni pred začetkom novega leta smo se dostojno poslovili od 

starega leta s skupnim silvestrovanjem, ki je bilo organizirano v 
kavarni hotela Vita na Dobrni.

Dogajanje so spremljali še posebej lepi in prijetni dogodki, saj 
smo v tem času obiskali kar nekaj jubilantov, ki so praznovali 
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svoj visoki okrogli življenjski jubilej. Ob zaključku lanskega leta 
sta takšen jubilej slavili ga. Pavla Majcen 80 let in ga. Veronika 
Medved 90 let.

V letošnjem letu ja ravno na dan novega leta praznoval visoki 
jubilej 92 let g. Anton MOGU let, malo za njim g. Ivan Štimulak  
80 let, v mesecu februarju je slavila ga. Julijana Krivec svojih 90 
let in 7. marca še ga. Frančiška Zidar prav tako 90 let. 

Vse smo z veseljem obiskali in jih razveselili s šopkom rož, izrekli 
lepe želje in se z njimi družili ob prijetnem klepetu ob kozarčku 
rujnega.



št. 85 / 2020 55

DOGODKIDOGODKI

V petek, 6. marca, je v telovadnici osnovne šole Dobrna pote-
kal 69. redni občni zbor članstva DU Dobrna. Udeležilo se ga 
je res veliko število naših članic in članov, kot tudi vabljenih 
gostov. V uvodnem delu so nas najprej z lepim kulturnim pro-
gramom razveselili učenci OŠ Dobrna in nato še naša pevska 
skupina Veseli vižarji. Vsem nastopajočim se prisrčno zahva-
ljujem za čudovit nastop, še posebej učiteljici ge. Albini Gril 
za njen trud in čas, ki ga je namenila za pripravo in izvedbo 
čudovitega nastop otrok. Po uvodnem delu je sledil uradni 
del občnega zbora, kjer so bila podana razna poročila o delu 
društva in plan dela in aktivnosti za leto 2020. Plan dela za leto 
2020 je bil predstavljen tudi v zloženki, ki so jo lahko udele-
ženci zbora dobili na  občnem zboru, vsi ostali pa lahko do-
bite zloženko ob petkih v času uradnih ur med 10. in 11. uro v 
društvenih prostorih Kulturnega doma Dobrna. Upam in pre-
pričan sem, da smo program dela zastavili tako, da bo lahko 
vsak našel v njem kaj zase za popestritev svojega prostega 
časa. Podeljenih je bilo tudi nekaj priznanj in zahval posame-
znikom za njihov prispevek pri uspešnem delovanju društva. 
Vsem dobitnikom priznanj in zahval še enkrat čestitke in is-
krena hvala. Po uradnem delu smo se tudi zavrteli ob zvokih 
narodno zabavne glasbe, za katero sta poskrbela harmonikar 
g. Stanko Cvikl in klarinetist g. Janko Čerenak. Hvala obema za 
ta izjemen glasbeni vložek in lepo preživeti večer. 
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Spoštovane članice in člani, tudi letos vas iskreno in prisrčno 
vabim, da se poskušate v čim večji meri udeleževati progra-
mov, izletov in piknikov, ki jih bomo za vas pripravili skozi leto. O 
vseh načrtovanih dogodkih boste pravočasno obveščeni preko 
poverjenikov, obvestil v oglasni omarici in na ostalih oglasnih 
deskah v kraju. Prosimo vas tudi, da ne čakate s prijavami in 
plačilom participacije do zadnjega trenutka, saj smo za izlete 
in piknike vezani na prevoz in ostale organizacijske obveznosti. 
Ko so mesta zapolnjena, je težko usklajevati ali urejati dodatne 
kapacitete. 

Še nekaj informacij glede popustov in ugodnosti, ki nam jih nu-
dijo naše Terme Dobrna. 

Namestitve: 10% popust na redno ceno namestitev za leto 
2020.
Bazeni, kopeli in savne: 50% popust na redno ceno celodnev-
ne karte, 40% popust na redno ceno triurne karte, 30% popust 
na termalno kopel za 1 ali 2 osebi (brez dodatkov) in 10% po-
pust na celodnevni vstop v deželo savn.
Medicinske storitve in lepotni center: 10% popusta na re-
dne cene storitev medicinskega centra in 20% popust na redne 
cene storitev lepotnega centra.
Tudi v Termani Laško v starem in novem delu bazenskih objek-
tov imate možnost popustov od 10 do 20% vse dni v tednu, ra-
zen ob vikendih in praznikih. Od junija do oktobra lahko popust 
izkoristite samo  v novem delu, ker bodo stari del prenavljali.
Družabne urice in vse zimske aktivnosti gredo počasi h koncu, 
zato bomo za zaključek le-teh v mesecu aprilu organizirali kvar-
topirski turnir. Končali smo tudi s tečajem nemškega jezika, ki 
nam ga je omogočilo društvo za vseživljenjsko učenje. V imenu 
društva, še posebej pa v imenu vseh slušateljev se zahvaljujem 
predsedniku društva vseživljenjskega učenja, g. Alešu Štepihar-
ju, ki nam je omogočil ta tečaj. Seveda pa hvala tudi profesorici, 
ge. Mateji Novak, ki nas je tako lepo in strokovno poučevala. S 
svojim delom aktivno nadaljuje strelska sekcija in skupina za po-
hodništvo, ki tedensko izvaja rekreativne pohode in vas vabi, da 
se ji pridružite. Projekt starejši za starejše je v polnem zamahu, 
zato lahko pričakujete, da bodo vse tiste, ki ste oziroma boste 
v tem letu dopolnili starost 69 let obiskali naši prostovoljci, da 
skupaj izpolnite vprašalnik, ki služi kot osnova za izvajanje pro-
jekta.      
Spoštovane občanke, občani, članice in člani, ker so pred vrati 
velikonočni prazniki, vam želim obilo miru in pisanih pirhov ter 
lepo velikonočno praznovanje.

Fotografije: Pečnik S. in Dobovičnik E.,

predsednik DU Dobrna, Dobovičnik Branko

Osebni praznik 
g.Stanka Črepa

V nedeljo, 1. 3. 2020, smo obiskali upoko-
jenega gradbinca iz Strmca nad Dobrno, 
gospoda Črepa, ki je praznoval svoj 82. 
rojstni dan.

V imenu Občine Dobrna in Karitasa smo 
mu zaželeli veliko zdravja in sreče, da bi ju 
užival še mnogo let.

Branko Ramšak
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Pomlad v Triglavu
Zima se poslavlja, narava se prebuja, 
prihaja pomlad. Za nas je vsak začetek 
priložnost za nove ideje, nove dogodke. 
Eden takih je bil letos 14. februar, dan za-
ljubljenih. Vrhunski meni izpod rok naših 
kuharic je z glasbeno spremljavo oboga-
til Simon s kitaro. 

V mesecu marcu smo gostili priznanega 
chefa Igorja Jagodica iz restavracije Stre-
lec, ki je naše goste razvajal z menijem, 
sestavljenim iz štirih hodov. Pridružil se 
mu je tudi gospod Alojzij Gaube, ki je 
poskrbel za čudovito piko na i s svojimi 
izbranimi vini.

V mesecu aprilu že tradicionalno pri-
pravljamo delavnico barvanja pirhov za 
naše najmlajše goste. Tudi letos bo po-
skrbljeno za zabavo, jajčka in posebne 
tehnike barvanja. Delavnica bo v našem 

steklenem paviljonu, 10. aprila 2020 v 
popoldanskem času. Spremljajte pa nas 
tudi na Facebooku in Instagramu, kjer 
bomo objavili najpomembnejše infor-
macije o samem dogodku.

Praznujete letos  poseben dogodek - 
krst, obhajilo, obletnico, poroko? Ali pa 
bi se le želeli »pocrkljati« pri nas? Rezer-
virajte si  mizo. Obljubimo, da bomo iz-
polnili vaša pričakovanja in zadostili še 
tako zahtevnim željam. Pokličite nas na 
03 780 11 32 ali se preprosto oglasite k 
nam.

V prvi tretjini leta smo bili aktivni na kar 
nekaj dogodkih izven Dobrne. Udeležili 
smo se sejma Alpe Adria, ki je potekal 
med 29. in 31. januarjem v Ljubljani. 
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 Kadar vas obiščejo sorodniki in potrebu-
jete namestitev, smo vam na voljo. No-
čitev z zajtrkom v sodobno opremljeni 
sobi že od 40,00 € na osebo.

Vaše mnenje nam veliko pomeni. Sledi-
te nam na Facebooku in Instagramu ter 
podajte svoje mnenje na TripAdvisorju 
ali na Googlu. 

Tina Marič

GOSTILNA TRIGLAV

Prisotni smo bili tudi na sejmu Poroka v 
velenjski Vili Bianca, ki se je zgodil 7. 3. 
2020. 

Presenetite svoje najdražje in jim podarite darilni bon Triglav. V naši recepciji pa lah-
ko najdete tudi drobne poznosti za svoje prijatelje, znance in sodelavce. 
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Terme Dobrna 

TERME DOBRNA 
Razvajamo že od leta 1403 
 
V pomladnih mesecih se prepustite razvajanju v objemu Term Dobrna: 

– 25 % popust na vse storitve masažno - lepotnega centra, 
– spray tan celotnega telesa že za 22,50 €, 
– družinsko doživetje – vožnja z električnim avtomobilčkom, 
– otvoritev sladolednega vrta, 
– plesni večeri z degustacijo vin ob zvokih žive glasbe, 
– 50 % popust na celodnevno kopanje, za samo 9,00 € na osebo, 
– nova infektološka ambulanta za zdravljenje borelioze, 
– nova pomladna kulinarična ponudba. 

 
 
25 % POPUST NA VSE STORITVE MASAŽNO – LEPOTNEGA CENTRA LA 
VITA SPA & BEAUTY 
 
V masažno - lepotnem centru La Vita Spa & Beauty bodo skrbne roke naših terapevtov poskrbele za svežino in pripravljenost 
vašega telesa za prihajajoče pomladne dni. Ob spomladanski utrujenosti spodbudite svoje telo z razvajanjem ter nego telesa in 
obraza. Dovolite, da vaše misli odtavajo ob omamnih dišavah masažnih olj in vas popeljejo do občutka sproščenosti in 
zadovoljstva. 
 
 
NAŠ NAMIG KAKO IZKORISTITI POPUST 
Recite DA sebi in povrnite svežino ter mehkobo vaši koži z 
naslednjimi tretmaji: 
 
OBLOGE ZA TELO (20 min.) 
redna cena 30 €, CENA S 25% POPUSTOM:  22,50 € 
 
KLASIČNA PEDIKURA 
redna cena 37 €, CENA S 25% POPUSTOM: 27,75 € 
 
DIAMANTNI PILING S SPROŠČUJOČO MASKO 
OBRAZA (30 min.) 
redna cena 50 €, CENA S 25% POPUSTOM: 37,50 € 
 
KLINIČNA AROMATERAPEVSTKA MASAŽA – ANTISTRES (50 min.) 
redna cena 62 €, CENA S 25% POPUSTOM: 46,50 € 
 
REZERVIRAJTE SVOJ TERMIN RAZVAJANJA NA: 03 78 08 555, masažno-lepotni center La Vita Spa & Beauty 
 
Ugodnost velja do 22. 06. 2020 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. 
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BODY TANING ZA NARAVNO IN ZAGORELO POLT 
Nahranite in navlažite kožo s postopkom naravne hitre zagorelosti. Varna 
zagorelost brez nastavljanja sončnim žarkom zagotavlja svež in sijoč videz 
vaše kože. 
 
SPRAY TEN - CELO TELO 
redna cena 30 €, CENA S 25 % POPUSTOM: 22,50 € 
 
REZERVIRAJTE SVOJ TERMIN RAZVAJANJA NA: 03 78 08 555, masažno-lepotni center La 
Vita Spa & Beauty 
 
Ugodnost velja do 22. 06. 2020 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. 
 

DOŽIVETJE ZA VSO DRUŽINO - VOŽNJA Z ELEKTRIČNIM 
AVTOMOBILČKOM 

 
Vožnja z ekološko varčnimi električnimi vozili je zagotovo prava 
atrakcija in doživetje za vse družinske člane. Z avtomobilčki se 
lahko odpeljete na panoramsko vožnjo do Kačjega gradu,  
turističnih kmetij v okolici  ali pa preprosto opazujete 
prebujajočo se naravo. 

CENA 1-URNE VOŽNJE – 15 € 
INFORMACIJE: 03 78 08 190, recepcija v Hotelu Vita 
 

 

ZAČETEK POLETNIH KULINARIČNIH OKUSOV 
 
Tudi v letošnjem letu vas že pričakujemo na naši sončni 
terasi z igrali, v restavraciji in kavarni May. Ne zamudite 
OTVORITVE SLADOLEDNEGA VRTA, ki prinaša omamne 
okuse sveže pripravljenega sladoleda  naših slaščičarjev. 
Izbirali boste lahko med sadnimi, čokoladnimi in kremnimi 
okusi, prav tako vas bo prijetno ohladil sladoled brez 
laktoze. 
Na svoj račun boste prišli tudi tisti, ki prisegate na naše 
slastne tortice. Za vas pripravljamo nove, sveže okuse, ki 
vas bodo navdušili. 

INFORMACIJE: Restavracija in kavarna May, 03 78 08 162. 
 
 

 

TERME DOBRNA
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PLESNI VEČERI Z ŽIVO GLASBO IN DEGUSTACIJA IZBRANIH VIN 
 

Popestrite si večer z odlično družbo v restavraciji in kavarni May, kjer za vas vsak petek in soboto pripravljamo plesne večere z 
živo glasbo. Ob plesu se prepustite okušanju izbranih štirih vrst vin iz hiše dobrih vin Koželj. K degustaciji bomo postregli sirne, 
mesne in ribje bruskete. Na plesišče vas bodo nato vabili zvoki izbranih duetov. 

DEGUSTACIJE VIN  9,90 € NA OSEBO 

 
Restavracija in kavarna May (hotel Vita, pritličje) 
- ponedeljek, torek, sreda, četrtek in nedelja: 7.00 – 

22.00 
- petek in sobota: 7.00 – 23.00 
 
PREDHODNE REZERVACIJE: Restavracija in kavarna May, 
03 78 08 162. 
 

 
 
 
TERMALNO RAZVAJANJE 50% UGODNEJE 
 
Modra barva je tista, ki nam daje občutek 
sproščenosti, nas napolni s harmonijo v telesu 
in zmanjšuje raven stresa v vsakdanjem 
življenju. Zaplavajte v naših bazenih s termalno 
vodo in ponovno vzpostavite ravnovesje v 
vašem telesu. 
 
Posebna ponudba samo za vas: 

CELODNEVNO KOPANJE  SAMO 
9,00 € na osebo 
(redna cena 18,00 €) 
 
V ceno je vključeno: celodnevno kopanje v 
bazenu hotela Vita****, vodna aerobika od 
ponedeljka do sobote, brezplačni wi-fi, 
brezplačni parkirni prostor v neposredni bližini 
hotela. 
 
Veljavnost ponudbe: od 20. 3. 2020 do 30. 6. 2020 (vse dni v tednu). 
Dodatne ugodnosti: brezplačno kopanje za otroke  do 5. leta starosti (doplačilo za kosilo 5,00 €). 
 
INFORMACIJE: Recepcija v hotelu Vita: 03 78 08  190 
 
Ugodnost velja od 20. 3. do 30. 6. 2020 na celodnevno kopanje v termalnih bazenih v Hotelu Vita. Ugodnost velja le za občane Občine Dobrna, ob predložitvi osebnega 
dokumenta na recepciji hotela Vita ob nakupu vstopnice. Ugodnost ne velja ob nakupu drugih storitev ali izdelkov iz ponudbe Term Dobrna. Ugodnost se ne sešteva z ostalimi 
ugodnostmi in popusti, izplačila v gotovini niso možna. 
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NOVO - INFEKTOLOŠKA AMBULANTA ZA ZDRAVLJANJE BORELIOZE 
 
Nacionalni inštitut za zdravje navaja boreliozo kot bolezen, ki jo povzročajo bakterije, ki 
se prenesejo na človeka z ugrizom okuženega klopa. 
Zaradi pomembne zgodnje prepoznave bolezni, ki se zdravi z antibiotiki, je  bistvena 
stopnja zdravljena že v začetni fazi, saj se izkaže za učinkovitejšo. 
Ob koncu preteklega leta je v Termah Dobrna zaživela samoplačniška infektološka 
ambulanta, pod vodstvom prim. mag. Branka Šibanca, dr. med., specialista 
infektologije, ki se že več kot 30 let uspešno posveča bolnikom z Lymsko boreliozo. 
 
Ambulanta je namenjena: 
- podajanju drugega mnenja s strani infektoloških bolezni, 
- posvetu bolnikov o poteku pravilnosti zdravljenja z antibiotiki v bolnišnicah, v primeru sodnih postopkov, 
- diagnosticiranju in zdravljenjem Lymske borelioze in drugih bolezni, ki jih na človeka prenaša klop, 
- svetovanju tudi bolnikom s sindromom kronične utrujenosti in bolnikom s fibromialgijo. 
 
Preverite termine ambulant na spletni strani Term Dobrna: www.terme-dobrna.si 
Potrebna je predhodna rezervacija termina na telefonski številki: 041 345 939 ali e-naslovu: ambulanta@terme-dobrna.si 

 

NOVO: POMLADNE KULINARIČNE DOBROTE   
 
Svežino pomladih dni lahko sedaj okušate tudi v prenovljeni kulinarični 
ponudbi restavracije in kavarne May. Izbirate lahko med pestrim 
naborom solat in jedi, pripravljenih iz pomladnih dobrot, kot so šparglji, 
regrat, čemaž in gobice: 
 
- mešana spomladanska solata s popečenimi šparglji in mladim 

sirom, 
- regratova solata s krompirjem in kuhanim jajčkom, 
- rižota s piščancem in šparglji, 
- zeleno beli rezanci s šampinjoni v smetanovi omaki. 
 
Za najbolj hrabre jedce smo pripravili kilogram dunajskega svinjskega zrezka, ki smo ga poimenovali Dobrnski junak, saj bo tisti, 
ki ga poje, prejel NAGRADO: CELODNEVNO VSTOPNICO ZA KOPANJE V TERMALNIH BAZENIH. 

 
Restavracija in kavarna May (hotel Vita, pritličje) 

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

 
INFORMACIJE IN REZERVACIJE: 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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da si želimo samostojno državo. S slo-
vensko ljudsko pesmijo in plesom so se 
nam predstavili naši pevci mladinskega in 
otroškega pevskega zbora, ki so proslavo 
zaključili s pesmijo Slovenija od kod lepo-
te tvoje. 

Presenečenje se je bližalo, vsi zbrani v te-
lovadnici smo nestrpno čakali. In končno! 
Na oder sta ob zvokih glasbe prišla brata 
Rok in Anej Piletič, znana pod imenom 
BQL. Od veselja nam je zastal dih. Zače-

li smo ploskati in peti. Predstavila sta se 
nam s koncertom Slovenske ljudske so 
kul, ki sta jih priredila v moderne pesmi. 
To ni bil navaden koncert, saj smo morali 
odgovarjati na njuna vprašanja in plesati. 
Na koncu koncerta smo se z njima lah-
ko pozdravili in slikali. Pokazala sta nam, 
kako » kul« je naša glasbena  zapuščina. 

Bilo je poučno, zabavno in nepozabno. 
Presenečenje je bilo popolno. Želimo si, 
da bi na šoli še kdaj imeli takšen koncert.

Nika Lešnik in  Anaja Jevšnik, 4.B

šolski 
kotiček

Šolska proslava ob državnem prazniku in glasbeno 
presenečenje – koncert BQL
Mesec december je poln veselja, pričako-
vanj ter presenečenj. Tako je bilo tudi na 
naši šoli. Ker smo bili pridni pri izdelavi in 
prodaji izdelkov za bazar, sta nas s kon-
certom presenetila duo BQL, ki smo ju z 
nestrpnostjo pričakovali. 

Najprej je v petek, 20. 12. 2019,  v telova-
dnici šole potekala proslava ob dnevu 
samostojnosti in enotnosti. V kulturnem 
programu smo se spomnili dneva, ko 
smo Slovenci na plebiscitu izglasovali, 

Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku
Slovenci se zavedamo velikega pomena 
kulture, saj smo eden izmed redkih naro-
dov, ki ima na koledarju kulturni praznik 
zapisan kot državni praznik. Pohvalimo 
se lahko z mnogimi ustvarjalci, ki so pri-
pomogli h kulturnem bogastvu. Mednje 
sodijo tisti, ki jih je ljubezen do kulture in 

ustvarjanja navdihovala in nastale so naj-
lepše knjige, pesmi, slike, igre, filmi …

Letošnjo proslavo smo posvetili slovenski 
filmski umetnosti. Učenci so z mentorica-
mi pripravili različne točke, ki so bile po-
vezane s filmi Kekec, Gremo mi po svoje, 

Čisto pravi gusar, Poletje v školjki, Cvetje 
v jeseni, Bratovščina Sinjega galeba in Ne 
čakaj na maj. Ogledali smo si kratke od-
lomke iz omenjenih filmov. 
Dogajanje sta popestrili dve sekciji do-
mačega kulturnega društva, in sicer ŽPZ 
Korona in Godba Dobrna. 
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licijskemu Veteranskemu društvu Sever 
Celje se najlepše zahvaljujemo za orga-
nizacijo in financiranje ogleda Vojašnice 
generala Rudolfa Maistra.

Karmen Lešnik

Prisluhnili smo tudi besedam slavnostne 
govornice, gospe Branke Gal.

Sama obeležitev kulturnega praznika pa 
je samo delček v mozaiku dogajanja. Kul-
turno je treba pozdravljati, se pogovarjati, 
se obnašati. Kultura pomeni želeti dobro 
drugemu … kulturo je potrebno na vsa-
kem koraku ŽIVETI.

Zapisala: Mateja Golčer

Obisk Vojaškega muzeja Slovenske vojske v Mariboru
Učence sedmih razredov smo tudi letos, 
v sodelovanju z Zvezo veteranov vojne 
za Slovenijo in policijskim Veteranskim 
društvom Sever za Celje, peljali na ogled 
Vojaškega muzeja Slovenske vojske v Ma-
riboru. Gospod Dare Sevšek in gospod 
Anton Ferme sta nam čas med vožnjo 
krajšala z zgodbami o akcijah, ki so jih v 
času osamosvajanja izvajali na širšem 
celjskem območju.

Ob prihodu v Maribor je najprej našo 
pozornost pritegnilo poslopje kadetnice, 
ki je bilo zgrajeno ob začetku vladavine 
cesarja Franca Jožefa. V takratni monarhiji 

so bili ustanovljeni štirje kadetski inštitu-
ti, med njimi tudi v Mariboru. V kadetnici 
ima danes poleg muzeja sedež med dru-
gim tudi šola za častnike. Naš ogled smo 
začeli na zunanjih površinah Vojašnice 
generala Rudolfa Maistra in ,najprej spo-
znali razliko med tankom in transporter-
jem. V nadaljevanju je sledil ogled zbirke 
orožja od prvih kremenjač dalje. Z ogle-
dom razstave Vojna za samostojno Slove-
nijo 1991 smo spoznali ključne dogodke 
v času osamosvajanja in nekaj hrabrih de-
janj posameznikov, ki so nosili uniformo 
teritorialne obrambe ali takratne milice.
Zvezi veteranov vojne za Slovenijo in po-

Spodbujanje 
prijateljstva

Že v lanskem letu smo se 1. razredi pridru-
žili projektu »Spodbujajmo prijateljstvo«. 
Projekt je bil pozitivno sprejet, zato smo 

si dlani ponazarjajo 
skupno pot prijate-
ljev, za katere ni no-
bena pot predolga. 

Prijateljstvo bomo 
še naprej razvijali in 
tako imeli manj te-
žav pri medsebojnih 
odnosih  pri šolskem 
delu ali pri igri. Naša 
ustvarjanja si lahko 
ogledate na spo-
dnjih slikah. 

Urška, Sabina, Urša in Silva

se tudi letos skupaj z učenci odločili, da 
se temu projektu še enkrat pridružimo. K 
projektu smo povabili tudi 4. a razred, ki 
se je z veseljem odzval. Z učenci se veliko 
pogovarjamo o prijateljstvu in spodbu-
jamo k dobrim medsebojnim odnosom.  
Tako so naši medsebojni odnosi bolj po-
zitivno naravnani. Učenci so bili zelo nav-
dušeni in so pri likovni umetnosti z ve-
seljem poprijeli za delo. V 1. a razredu je 
vsak učenec narisal samega sebe in nato 
smo ustvarili plakat skupnega prijatelj-
stva, v 1. b razredu so izdelali zgodbe o 
prijateljstvu v obliki slikanic in jih prilepili 
na plakat, v 4. a razredu so izdelali plakat 
prijateljstva, na katerem prepleteni obri-
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Planinski krožek 
OŠ Dobrna na 
Miklavževem pohodu
V soboto, 7. 12. 2019, smo se mladi planin-
ci OŠ Dobrna pridružili Planinskemu dru-
štvu Dobrna na Miklavževem pohodu. 
Vodnika Irena Žagavec in Pavli Žužek sta 
nas vodila po vzhodnih obronkih poti Od 
Miklavža do Miklavža okoli Dobrne. Toplo 
oblečeni smo se zbrali pred občino, kjer 
smo začeli naš pohod. Mimo Miklavža 
smo se podali čez Grušovec (669 m) do 
Brdc in naprej do Zavrha (907 m). Tam nas 
je obiskal Miklavž, ki nas je obdaril z drob-
no pozornostjo. Ko nas je toplo sonce 
pogrelo in smo napolnili naše želodčke, 
smo se odpravili čez Brdce in Vrbo nazaj 
proti Dobrni.
Planinskemu društvu Dobrna, še posebej 
pa vodnikoma, ge. Ireni  žagavec in g.  
Pavliju Žužku, se iskreno zahvaljujemo za 
organizacijo in odlično izvedbo pohoda.

Urša Žužek, vodja planinskega krožka

Praznična razstava likovnih izdelkov 
učencev OŠ Dobrna

V času od 11. decembra 2019 do 8. janu-
arja 2020 je bila pred vhodom v bazen v 
hotelu Vita na ogled praznična razstava 
likovnih izdelkov učencev od 1. do. 5. ra-
zreda z naslovom Po zimi in praznikih 
diši. 
Hvala za lepe misli in pohvale, ki ste jih 
strnili v knjigo mnenj. 

Prav tako se iskreno zahvaljujemo Ter-
mam Dobrna, da so nam omogočili pred-
stavitev likovnih del naših učencev.

Mentorice likovnih del in izdelkov
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4. KAKO DOLGO TRAJA ŠOLSKA URA? 
45 MINUT KOT PRI NAS?
Ne, v Španiji traja šolska ura 55 minut.
5. KAKO TI GRE ŠPANŠČINA? KOLIKO UR 
ŠPANŠČINE  IMAŠ NA TEDEN?
Španščina mi gre dobro, imam je pa 7ur 
na teden.
6. IGRAŠ KOŠARKO V EKIPI S SVOJIMI 
VRSTNIKI?
Ne, igram z dve leti starejšimi.
7. KDO JE TVOJ ŽIVLJENJSKI VZORNIK?
Luka Dončić.
8. KDO TE JE SPODBUJAL IN TI NUDIL 
OPORO NA TVOJI ŠPORTNI POTI?
Predvsem moja družina, prijatelji in nek-
danji trenerji.
9. KAJ TI POMENI ZMAGA IN KAJ PO-
RAZ?

Zmaga mi pomeni potrditev, da sem na 
pravi poti do svojih zastavljenih ciljev. Po-
raz pa je zame nekaj slabega in ga dokaj 
težko prenesem.
10. KAJ TI POMENI DRUŽINA?
Družina mi veliko pomeni, saj mi brez nje 
verjetno ne bi uspelo uresničiti vsega.
11. KAKO PREŽIVLJAŠ SVOJ PROSTI 
ČAS? 
Med tednom ga navadno nimam veliko, 
ko ga pa imam, pa se učim ali pa sem na 
telefonu. 

Urbanu se iskreno zahvaljujemo za obisk 
in čas, ki ga je namenil intervjuju. Želimo 
mu še veliko sreče, zadetih košev in dose-
ženih točk v Španiji.

Laura Najdenik 

Intervju z Urbanom Krofličem

V ponedeljek, 24. 12. 2019, nas je na šoli 
obiskal naš bivši sošolec Urban Kroflič, ki 
je pred začetkom šolskega leta 2019/2020 
odšel v Španijo. Že od malih nog ga je 
zanimala košarka in kaj kmalu je postal 
poznan po zelo hitrih potezah med igro 
ter veliko zadetih košev. Vsi na šoli smo 
zelo ponosni nanj, saj vemo, da je Urban 
zelo talentiran košarkar in da si je vedno 
želel trenirati med 'velikimi'. Ob obisku na 
naši šoli smo ga radovedno spraševali o 
njegovem vsakodnevnem urniku. 

1. KAKO POTEKA TVOJ DAN?
Vstanem ob 7.50, ker se pouk začne 8.20. 
Če pa imam trening zjutraj, pa vstanem 
ob 6.30. Običajno imam pouk do 14.15. 
Če imam 7 ur, pa pouk traja do 15.15. Po 
pouku grem domov, kjer pojem kosilo. Po 
kosilu imam uro španščine. Trening imam 
od 18. do 21. ure. Po treningu se stuširam 
ter grem na večerjo. Spat grem okrog 
enajstih.
2. KOLIKOKRAT NA DAN TRENIRAŠ OZ. 
IMAŠ TRENINGE?
Ob sredah in četrtkih imam po dva tre-
ninga na dan, ob ponedeljkih, torkih in 
petkih pa  enega.
3. KOLIKO UR POUKA IMAŠ OBIČAJNO 
NA DAN IN KOLIKO TESTOV LAHKO PI-
ŠETE NA TEDEN? 
Na dan imam 6 ali pa 7 ur pouka. Pri te-
stih pa ni omejitev, pišemo lahko tudi 4 
na dan.

Urban Kroflič: »Bil sem izbran med 24 najboljših igralcev moje kategorije (2006), nato smo imeli 3 treninge in sem 
bil izbran v ekipo 12 najboljših igralcev letnika 2006 iz Madrida. Po teh treningih pa smo imeli turnir.«

Intervju – Maj Pritržnik

Maj Pritržnik, na videz miren in nevpa-
dljiv mladostnik z Dobrne, je v resnici 
vse kaj drugega, kar bi si lahko o njem 
zamislili. 

Ker me je pred kratkim nekdo nagovoril, 
da dandanes odrasli premoremo zgolj 

bogastvo v izrazu sodb in kritik o pri-
merjavi preživljanja časa mladih danes 
s preteklim, sem se odločila, da posku-
šam izvedeti nekaj malega od izjemno 
vztrajnega, dobro organiziranega in na 
mnogih področjih talentiranega Maja, v 
katerem je izvir  brbotajočega življenja.

Maj je letos dijak I. Gimnazije v Celju, lani 
prejemnik priznanja za odličen uspeh v 
vseh letih OŠ Dobrna in prejemnik dveh 
zlatih priznanj pri fiziki zapored. Če ne-
vroznanost zadnja leta dokazuje, da se 
možgani razvijajo dlje in bolje z več giba-
nja skozi vsa obdobja odraščanja, vse do 

ŠOLSKI KOTIČEK
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25.leta starosti, to potrjujejo povezujoči 
Majevi intelektualni uspehi z njegovimi 
športnimi dosežki. 

V preteklem letu je zmagal v pokalu gor-
skih tekov  v kategoriji starejših dečkov, 
obenem zmagal v svetovnem pokalu v 
turnem smučanju v kategoriji mladin-
cev. Maj je član TSK Lima in obenem AK 
Kladivar, kjer je v krosu na državnem pr-
venstvu lansko leto stopil na 3.stopničko 
zmagovalcev. 

Vse to in mnogo več je v njem. Nekaj 
drobcev Majevega vesolja, upam, da od-
krijem tudi skozi njegove odgovore na 
zastavljena  vprašanja.

1. Maj, povej mi, na kateri uspeh si naj-
bolj ponosen?

Zelenica Ski Raid 2019- 2. mesto mladinci

»Najbolj sem ponosen na to, da sem za-
čel trenirati turno smučanje in se lansko 
leto udeležil svetovnega prvenstva.«

2. Se v svojem otroštvu spominjaš sploh 
kakšnega »padca«-neuspeha?
»V nižjih razredih se velikokrat spomnim, 
da sem dobil slabo oceno. Štirka je za 
mene slaba ocena. Spomnim se, ko sem 
košarko treniral, da mi na začetku sploh ni 
šlo na tekmi in smo potem zgubili. Ni mi 
bilo fajn, tak čuden občutek je.«

3. Zanima me, kako uskladiš vse svoje 
obveznosti s hobiji, ki zahtevajo veliko 
časa in truda, fizične moči?
»V bistvu si čas dobro razporedim. Ko de-
lam nekaj, delam samo to. Ko se učim, se 
učim, ko imam trening treniram. Naredim 
si nek okviren plan in se tega držim. To sta 
me naučila mami in ati.« 

4. Kaj zate predstavlja izraz psihična 
moč?
»To je, da znaš logično razmišljati. Da ni 
samo vse v fizični moči, da je tudi to, da  
prvo pomisliš in potem greš naredit. Če 
bo eden bolje premislil, bo veliko boljši 
kot nekdo, ki bo šel prvo samo fizično 
naredit.«

5. Imaš kakšen trik/poseben ritual ali 
posebno super hrano za to, da ti vse 
uspeva?
»Kaj posebnega ne jem. Pred tekom po-
jem kak gel. Pa tudi pred tekmo malo za-
prem oči, zberem misli in si rečem, kar bo 
pa bo, potem pa gre.«

6. Glede na to, da veliko časa preživiš v 
gibanju ali imaš facebook, messenger, 
instagram, tik tok, snapchat, wattpad? 
Če ne, zakaj in ali se kdaj počutiš med 
sovrstniki »outsider«? 
»Snapchat, instagram in facebook imam. 
Snapchat že zaradi tega, ker imamo neko 
šolsko grupo in kadar nekaj pošiljamo, 
da imam. Facebooka ne uporabljam, ker 
nimam časa. Na instagramu pa kdaj kaj 
obljavljam in pogledam. Vem, da sošol-
ci preživijo na tik toku 3-4 ure; to se mi 
zdi preveč. Zdi se mi pa koristno, ker je 
ta komunikacija hitrejša in obenem lahko 
sledim, kaj moji konkurenti delajo.«

7. Najbrž si slišal za mlado aktivistko 
Greto Thunberg. Kaj meniš o globalnih 
katastrofah in kje vidiš svoj individualni 
angažma, da se kaj spremeni?
»Globalno segrevanje je zagotovo velik 
problem v današnjem času. Če ne bomo 
nekaj naredili, potem se bo zemlja preveč 
segrela, se bo led začel topiti, ekstremne 
vremenske pojave že zdaj občutimo. Veli-Tek na Grintovec 2019-1. mesto starejši dečki

Zelenica Ski Raid 2020- 1. mesto mladinci



št. 85 / 202068

Mednarodni vrtčevski projekt z naslovom 
Povežimo pravljico in STEAM (Connection of 
fairy tales and STEAM) CFT&STEAM

drobtinice iz vrtca

ko več je orkanov. Nekaj bomo morali na-
rediti, samo tisti, ki bi morali kaj narediti, 
nič ne naredijo. Kot posameznik bi lahko 
prispeval k temu, da bi pot z avtom kdaj 
zamenjali in šli s kolesom, da vestno loču-
jemo smeti. Vsak dan kaj.«

8. Kakšne so tvoje najbolj divje sanje o 
poklicu, ki ga bi čez nekaj let opravljal? 
»Rad bi bil pilot potniškega letala. Privlači 
me to, ker moraš imeti kar nekaj znanja 
za to in da lahko potuješ po svetu, čeprav 
se s tem tudi onesnažuje. Ampak že neka 

nova letala razvijajo, ki bodo veliko manj 
onesnaževala. 
Po srednji se bom odločil ali bom šel na 
strojno ali pa medicino, ki me tudi zanima.« 

9. Ker vem, da zelo veliko bereš, nam 
povej, katero knjigo si nazadnje »na 
dah« prebral?
»Zadnja knjiga, ki mi je bila všeč, je knjiga 
Zofijin svet, Jostein Gaarder.«

10. S kakšno mislijo bi aktiviral vse tiste, 
ki raje zleknjeni ležijo pred TV ekranom 
ali ukrivljeno sedijo pred računalni-
kom? Zakaj je po tvoje nujno vsak dan 
v naravo?
»Povedal bi mu verjetno, da s tem ko greš 
v naravo, narediš veliko dobrega zase in 
ko greš tja, vidiš, kako lepo je tam. Kako 

lahko uživaš v naravi in se imaš fajn. Sploh 
če greš z družbo, to je pa še toliko boljše. 
Vem, da imajo eni odpor. Sam si posta-
vljam cilje vsak dan, najprej si moraš dati 
en manjši cilj, nato si postaviš večjega ,na 
primer da greš na Triglav.«
 
11. Sama sem kot mlada pogrešala pro-
stor za večerna druženja s sovrstniki. 
Kaj pogrešaš ti?
»Mladi se v bistvu nič več zvečer ne do-
bivamo zunaj, kar bi se morali. Nimamo 
kam, problem pa je tudi, da ko ima eden 
čas, ga drugi nima in obratno.«

Maj, želim ti še veliko uspešnih razisko-
vanj in prijetnih poti v življenju. 

Polona

Dreiländerattacke 2020- 16.mesto absolutno

Da bi zadovoljili naravno radovednost predšolskih otrok, 
smo se strokovni delavci iz predšolskih ustanov Slovenije, 
Srbije, Grčije in Bolgarije odločili v naše vrtce vpeljati relativ-
no manj poznan pedagoški koncept STEM. Kratice označu-
jejo Znanost (Science), Tehnologijo (Technology), Inženiring 
(Engineering) in Matematiko (Mathematics). Področjem smo 
dodali še umetnost (Art). Tako smo dobili kratico STEAM. 
STEM je poskus po pedagoško – didaktični modernizaciji ter 
krepitvi vrednot inoviranja in podjetnišva po celi vertikalni 
edukacijski verigi. Vsa omenjena področja dandanes že vla-
dajo v našem vsakodnevnem življenju. Da bi področja še bolj 
približali predšolskim otrokom, smo jih povezali s pravljica-
mi, ki izhajajo iz naših okolij. Pravljice predstavljajo odlično 
osnovo za raziskovanje in odkrivanje vseh naravoslovnih 
skrivnosti, ob tem pa bo prišlo do medkulturne, jezikovne, 
verske, kulturološke izmenjave. V projektu sodeluje 14 stro-
kovnih delavcev – vzgojiteljev predšolskih otrok, zaposlenih 
v predšolskih ustanovah. Vzgojitelji so pripravili pravljice in 

nabor dejavnosti, ki bodo pokrivala vsa področja STEAM-a. 
Pravljice in dejavnosti potujejo v vse vključene ustanove in 
države. Strokovni delavci se bodo med dvoletnim trajanjem 
projekta srečali v Subotici in na Rodosu.  Nenehni stik in šir-
jenje dejavnosti, idej in učinkov pa bo omogočalo orodje 
eTwinning.  Nabor pravljic, dejavnosti, izkušnje in znanje, ki 
jih bodo ob tem pridobili otroci, vzgojitelji, starši in lokalno 
okolje, bo zbran in predstavljen v priročniku, ki bo objavljen 
na spletnih straneh vključenih vrtcev. Naše delo lahko spre-
mljate na Facebook strani CFT&STEAM in spletni strani Vrtca 
Dobrna. Pričakujemo dolgoročne učinke pri vseh vključenih, 
predvsem v iskanju inovativnih, univerzalnih rešitev in ubira-
nja novih poti v iskanju odgovorov na vsa vprašanja našega 
vsakdana. To velja tako za strokovne delavce kot otroke. Saj 
nam le takšno ravnanje danes omogoča kvalitetno pripravo 
za izzive v prihodnje.

Vodja projektnega tima CFT&STEAM:

Ksenija Ulaga
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Bralno-knjižni teden v Vrtcu Dobrna
V Vrtcu Dobrna se zavedamo, kako po-
membno je branje že pri najmlajših. Pri 
poslušanju zgodbic si otrok bogati be-
sedni zaklad, razvija domišljijo, pridobi-
va besedne vzorce in govorne izkušnje. 
Knjiga otroku služi tudi kot vir infor-
macij pri iskanju novih spoznanj ali pa 
v njej, tudi s pomočjo odraslih, poišče 
odgovore na lastna zanimanja in vpra-
šanja. Otroku lahko beremo kjerkoli in 
kadarkoli, ko si on to zaželi ali pa ko si 
mi zaželimo takega stika z njim. Bere-
mo lahko tudi vedno ob istem času, 
npr. pred počitkom. Branje bo tako po-
stalo del otrokovega ritma, bo dogo-
dek, ki se ga bo veselil in ga popeljal v 
svet sanj. 

Dejavnosti v bralno – knjižnem tednu 
smo posvetili mednarodnem dnevu 
maternega jezika (21. februar).
Otroci so v tem tednu spoznali, kaj je  
materni jezik. Pogovarjali smo se o pra-

vilnem ravnanju s knjigo in utrdili svo-
je veščine listanja knjig. Obiskali smo 
krajevno knjižnico Dobrna, kjer nam je 
ga. Doroteja pripovedovala zgodbico, 
otroci pa so lahko nato še samostojno 
brskali med knjigami. Spoznavali smo 
različne vrste knjig - od kartonk do 
slikanic, od pravljic do enciklopedij in 
brali tako prozo kot poezijo.  

Uredili smo si lutkovni kotiček in v njem 
animirali lutke. Zgodbice smo ob po-
slušanju 'risali' na hrbte prijateljev in 
ustvarjali gibalne zgodbe. Ogledali  
smo si lutkovno predstavo Veliki lov na 
pošast v izvedbi strokovnih delavk. 

Mednarodni dan maternega jezika pa 
smo obeležili s skupno prireditvijo, kjer 
so se predstavili otroci roza skupine z 
dramatizacijo zgodbe Hvaležni med-
ved. Otroci bele in rjave skupine, ki obi-
skujejo glasbene urice, pa so nam zape-
li in zaplesali. 

Za konec pa še misel: 
''Z ljubeznijo do knjige moraš imeti v ži-
vljenju nekaj sreče. Ta sreča se začne ta-
krat, ko imaš kot otrok nekoga, ki ti bere 
in s tabo deli dragocen in skrivnosten za-
klad.''

Zapisala: 

Milena Korenak, vzgojiteljica

Obisk krajevne knjižnice Dobrna

Masaža ob pripovedovanju zgodbice z inštruktorico 
masaže

Animacija z lutkami

Čakanje za predstavo

Predstava Veliki lov na pošast

 Dramatizacija Hvaležni medved

Glasbene urice se predstavijo
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Razigrane maškare
Pust je čas, ko se napravimo v maškaro. 
Je čas zabave, plesa, norčavosti, veselja 
ter smeha, veselih, smešnih in resnih 
mask.
 
Na ta dan smo se pripravljali že dan 
prej, saj smo se o pustu pogovarjali, si 
izdelovali maske in okrasili igralnice z 
barvnimi trakovi. Na pustni torek je bilo 
v našem vrtcu igrivo in zanimivo, vese-
lo, norčavo in polno smeha. Po zajtrku 
so se predstavile zanimive in izvirne 
otroške ter odrasle maske, nato pa je 
sledilo rajanje. Zaplesali so: vile, metuljč-
ki, čebelice, muce, gusarji, levi, »spidermani«, 
miške, klovni in še drugi pravljični junaki ter 
pustna projektna ekipa »S.T.E.A.M Team«. 
V povorki smo se sprehodili tudi skozi 
kraj.

Zapisala: Suzana Adamič
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utrinki iz 
CUDV

12. državne igre specialne olimpijade MATP

Center za usposabljanje, delo in varstvo 
Dobrna je v četrtek, 30. novembra, orga-
niziral 12. državne igre specialne olimpi-
jade MATP. Dejstvo je, da se z dobro pro-
mocijo programa prilagojenih športnih 
aktivnosti-MATP vsako leto veča število 
tekmovalcev in ekip iz vse Slovenije. Pri-
javljenih je bilo 111 tekmovalcev in 81 
trenerjev/spremljevalcev iz 30 ekip 
– članic SO Slovenije. V celjski dvorani 
Golovec se nas je srečalo in družilo krep-
ko čez 300 športnikov, njihovih trenerjev 
in spremljevalcev, organizatorjev, prosto-
voljcev (40 študentk PeF Ljubljana), ča-
stnih gostov, organizatorjev, nastopajočih 
(preko 35) ter nenazadnje vseh prijateljev 
MATP-ja (starši uporabnikov na tribunah). 
Organizatorji smo se potrudili za celostno 
podobo iger, vsi tekmovalci in spremlje-
valci so dobili darilne vrečke (Tshirt, bi-
don, malico ob prihodu), prav tako smo 
pripravili bogat kulturni program (preko 

motoričnih spretnosti, zato ga s pridom 
pri svoje delu uporabljamo fizioterapevti, 
delovni terapevti,  tudi specialni in reha-
bilitacijski pedagogi, športni pedagogi in 
drugi. S tem dvigujemo nivo najrazličnej-
ših gibalnih in funkcionalnih sposobnosti, 
na njeno/njegovo  uveljavljanje v skupini 
športnikov in s skupino samo, spoznava-
nje osnovnih športnih pravil, spodbujanje 
zdrave tekmovalnosti, spoštovanje špor-
tnega obnašanja, strpnosti in nenazadnje 
na načrtno razvijanje spretnosti za vklju-
čitev v širše socialno okolje. Da bi vse to 
lahko dosegli, potrebuje trener MATP ak-
tivnosti potrebna teoretična in praktična 
didaktična znanja in izkušnje. Samo tako 
lahko pravilno načrtuje, izvaja, analizira 
in evalvira takšen program treninga mo-
toričnih aktivnosti-MATP. Samo na ta na-
čin je lahko pri svojem delu maksimalno 
uspešen, učinkovit, kvaliteten, inovativen, 
kreativen in nenazadnje fleksibilen. 

35 vseh nastopajočih), se potrudili z šte-
vilnimi označbami dvorane (registracijski 
pult, info točka, nega, prva pomoč, WC, 
oznake ekip na mizah, ipd.). Častni govor-
ci na državnih igrah so bili podžupan MO 
Celje, Vladimir Ljubek, Ljubo Miličević, 
predsednik Specialne Olimpijade Slove-
nije, dr. Tine Kovačič, vodja tekmovanja in 
predsednik organizacijskega odbora iger, 
prof. dr. Tjaša Filipčič, predstavnica Peda-
goške fakultete v Ljubljani, Tanja Princes, 
glavna trenerka za MATP pri SO. Kulturni 
program so s svojo plesno točko pope-
strili varovanci CUDV Dobrna in pevke 
pevskega zbora Dobrna in No nejm bend 
(pevka Anja Irmančnik s pianistom) ter fol-
kloristi CUDV Dobrna. Slovesno zaprisego 
specialne olimpijade je izrekla športnica 
specialne olimpijade Ina Košič:«Pustite mi 
zmagati, če pa že ne morem zmagati, naj 
bom vsaj pogumna v svojem poizkusu!« 

Po svečani zaprisegi je Tjaša Filipčič slav-
nostno otvorila igre. Tekmovalci speci-
alne olimpijade so se pomerili v  5. tek-
movalnih disciplinah, in sicer v vožnji z 
vozičkom skozi tunel, trakove in slalom 
med količki, v zbijanju žog s stožca, v 
podiranju kegljev, v brcanju žoge v gol 
(elementih nogometa), met vrečke v cilj. 
S programom treninga motoričnih aktiv-
nosti-MATP načrtno, strokovno in celo-
stno vplivamo na mlade ali starejše gene-
racije športnikov specialne olimpijade, na 
njihovo pozitivno doživljanje prilagojenih 
športnih aktivnosti in predvsem na  ak-
tiven in  zdrav življenjski slog ter nena-
zadnje na boljšo kakovost življenja. Dej-
stvo je, da so številne raziskave potrdile 
terapevtsko kot tudi pedagoško in drugo 
učinkovitost načrtovanih motoričnih tre-
ningov na gibljivost, mišično moč in vzdr-
žljivost, ravnotežje, razvoj grobe gibalne 
funkcije in podobno.  Z MATP vplivamo 
na motorično učenje športnice/športnika 
in posledični razvoj tako finih kot grobih 
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Vse športnice in vsi športniki ste se skupaj 
s svojimi trenerji pridno pripravljali in utr-
jevali ter razvijali svoje gibalne spretnosti, 
sposobnosti, zato se boste danes doka-

zali v tekmovanju ter na koncu prejeli 
priznanja in medalje. Našim športnicam 
in športnikom smo tako omogočili, da se 
vrnejo z 12 državnih iger specialne olim-
pijade-MATP zadovoljni in radostni, prav 
tako smo jim na ta način uspeli soobliko-
vati pozitiven odnos do športa in aktivne-
ga in zdravega življenjskega sloga. Urška 
Žolnir, judoistka, in Dino Murić, košarkar,  
priznana slovenska športnika sta ob za-
ključku 12. državnih iger MATP specialne 

Naše velike evropske avanture
Stare pravljice se začenjajo nekako takole: 
»Nekega lepega dne ...«. Čeprav so zdaj 
novi časi, mi, ki ne želimo popolnoma 
odrasti, še vedno verjamemo v pravljice. 
V želji, da bi v eni od njih živeli, smo si 
jo morali ustvariti kar sami. Poimenovali 
smo jo Velika evropska avantura.

Prvo poglavje se je začelo na turoben 
zimski dan. Ob delu v delavnici smo se 
pogovarjali o načrtih za dopust. Na-
enkrat je nekdo rekel, da bi lahko šli na 
Madžarsko. Od ideje do načrta letovanja 
je morda minila kakšna urica in že nas je 
oktobra leta 2018 šest sedelo na vlaku za 
Budimpešto. To pa je bila zares avantura. 
Vsak s svojim težkim nahrbtnikom smo se 
opotekali iz vlaka na vlak, nato na metro, 
tramvaj, avtobus in še kaj. Čudili smo se 
živahni milijonski metropoli, prometu, 
ogromnim parkom, starim zgodovin-
skim stavbam, nerazumljivemu jeziku, da 
o njihovem denarju sploh ne govorimo. 
Komaj smo znali izračunati, koliko sta-
ne kava. Zapluli smo po Donavi in videli 
njihov čudoviti parlament, ki v resnici iz-

gleda kot iz pravljice. Veliko panoramsko 
kolo nas je zavihtelo nad strehe najvišjih 
stavb. Zadihali smo z mestom in pozabili, 
da prihajamo iz province. Nepozabno in 
adrenalinsko. Vsi smo soglašali, da naša 
pravljica zasluži nadaljevanje.
Drugo poglavje: oktober 2019. Naslednja 
prestolnica, ki nas je klicala, je bil Dunaj. 
Tokrat smo se peljali s kombijem in pustili 
težke nahrbtnike doma, vsekakor pa smo 
vzeli s seboj samozavest in prepričanje, 
da bomo obvladali tudi to veliko mesto. 
In res, na metroju smo skakali iz vlaka na 
vlak kot gazele, čeprav nas je bilo tokrat 
kar osem. Skoraj ves dan smo pohajali po 
velikem živalskem vrtu v Schoenbrun-
nu. Sledile so si cerkve, muzeji, parki, na 
koncu pa še češnja na naši tortici - Prater. 
Privoščili smo si vrtiljake, avtomobilčke, 
vlakce smrti in hiše strahov. Kar malo sla-
bo nam je bilo od vsega tega. Vsekakor 
smo pojedli obvezne dunajske zrezke in 
cesarski praženec. Evre znamo prešteti, 

zato nas je zaradi visoke cene kar malo 
bolela glava. Spet nas je na svojih valovih 
zazibala Donava. Štirje dnevi so švignili 
mimo, kot bi rekel »keks«. 

Zdaj smo že profesionalci in si upamo ka-
morkoli. Tretje poglavje se bo pisalo me-
seca maja 2020 z avanturo v Beogradu. Še 
kar se ne moremo otresti ene in iste Do-
nave. Osem nas namerava skočiti na vlak, 
na deseturno nočno vožnjo. Nahrbtnike 
smo že oprali. 
Če želite, vas lahko o dogodivščinah ob-
vestimo v naslednji številki.

Lidija Hrnčič Drašković, 

mentorica

olimpijade podelila medalje in priznanja 
vsem udeleženim športnikom . Menimo, 
da je vse potekalo po zastavljeni časov-
nici, razen zaključne glasbe s plesom, ker 
sta nam na dan prireditve odpovedala 
sodelovanje na popoldanskem delu pri-
reditve No nejm bend (pevka Anja Ir-
mančnik s pianistom).

Dr. Tine Kovačič, 

vodja oddelka medicinske rehabilitacije
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Likovna kolonija »Posadimo umetnost«
V tem šolskem letu, v mesecu novembru, 
smo se udeležili 2. likovne kolonije “Po-
sadimo umetnost”. Le-ta se je odvijala v 
Školi za odgoj i obrazovanje v Puli.

Udeležili so se je učenci iz Bosne in Her-
cegovine,  Hrvatske in Slovenije .
Pred otvoritvijo kolonije smo se učenci in 
mentorji sprehodili po okolici šole in po 
parku Monte Zaro. Opazovali smo rastje, 
značilno za mediteransko podnebje. Po-
govarjali smo se o lepoti, raznolikosti in 
bogastvu rastlinskega sveta. 
Ob otvoritvi nas je pozdravila ravnatelji-
ca šole, Višnja Popović, nato je formalno 

otvoritev  opravila Irena Peruško z Uprav-
nega oddelka za društvene aktivnosti 
mesta Pula.
Sledilo je ustvarjanje. Tema kolonije je 
bila v skladu s svetovno problematiko in 
razmišljanji o ekologiji in prihodnosti na-
šega planeta, likovna tehnika pa prostor-
sko oblikovanje  iz različnih materialov 
(les, plastična odpadna embalaža, papir, 

kovinska žica … ). Tema in tehnika sta  bili 
vnaprej določeni, tako da smo se udele-
ženci lahko vnaprej pripravili in razmišljali 
o tematiki in uresničitvi postavljenih idej. 
Iz Slovenije sta ustvarjala učenca CUDV 
Dobrna, Albin Kolar in Zlatko Černej, z 
domiselno asistenco sodelavca Aleša Ko-
lenca, pod mojim mentorstvom. 
Po dvournem kreativnem delu, pri kate-
rem so morali biti učenci samostojni, smo 
postavili razstavo. Voditeljica kolonije, 
Kristina Buić Modrušan, nam je izrazila in 
podelila zahvale. Sledilo je neformalno 
druženje in poslavljanje z željo, da se še 
kdaj srečamo.
Skozi takšna likovna srečanja se uresniču-
jejo cilji spoznavanja, druženja, vzposta-
vljanja partnerskih odnosov s podobnimi 
ustanovami iz Hrvaške in inozemstva, z 
vsemi ki jim likovno ustvarjanje pomeni 
enega od načinov kvalitetno preživetega 
in organiziranega prostega časa.                                                                        

Helena Maček, 

likovna pedagoginja

13. mednarodni likovni natečaj: Bodi umetnik
Vedno se veselimo sodelovanja  v okviru 
likovnega natečaja Bodi umetnik – Med-
narodnega kulturno-likovnega dogodka 
»Igraj se z mano«. Tokrat smo ustvarjali 
na temo »Naš planet, čist planet«. Sode-
lovalo je mnogo naših učencev in men-
torjev. Ustvarjali smo v različnih likovnih 
tehnikah (kolaž, kombinirana tehnika, z 
voščenkami in vodenimi barvami na pa-
pirju, odtisi dlani ipd.). Za razstavo je bilo 
izbrano likovno delo  Sare Fažmon in 
mentorice Neže Benedik. 
Odzvali smo se povabilu na otvoritveni 
dogodek. Z velikim veseljem smo se od-
pravili na  izlet, obisk, delavnice, ogled 
znamenitosti, razstav,  srečanje z drugimi 
ustvarjalci in mentorji, koncert … 



št. 85 / 202074

gledali TV, se nato oblekli in obuli ter se 
odpravili v kombi. Utrujeni ter polni lepih 
vtisov smo odpeljali proti Dobrni.

Zlatko,

uporabnik

Organizatorji nam vedno znova ponudijo 
pester program: delavnice, postavljanje 
otvoritvene razstave, tradicionalen na-
stop Zlatka z gosti. Poleg tega pa smo si 

Obiranje kivija 
V četrtek, 7. 11. 2019, ob 14. uri, smo se 
uporabniki: Matic Mušič, Sandi Jakopič, 
Martin Zupan, Alen Jerak, Luka Lažeta, 
Bine Kolar in Zlatko Černej ter učiteljici 
Anja  in Katja s kombijem odpeljali k  Anji 
domov, kjer naj bi obirali kivi. Do učitelji-
činega doma smo prispeli med 14:30 in 
15:00 . Nato smo iz kombija znosili svoje 
nahrbtnike in našo večerjo. Ko smo to 
opravili, smo si šli ogledat kivi ter si pri-
pravili gajbice, kartonske škatle in ostale 
potrebščine za obiranje kivija. Z obira-

njem smo začeli okoli 15.30. Bili smo zelo 
pridni; ko smo napolnili eno škatlo, smo 
si pripravili drugo, da smo vanjo dajali 
kivi, ki smo ga obrali. Pri obiranju kivija 
smo nekateri uporabljali škarje.  Anja nam 
je pripravila tudi glasbo, tako da nam je 
delo še lažje in hitreje steklo. Pred kon-
cem obiranja kivija smo se odžejali s so-
kom in pojedli nekaj čipsa. Z obiranjem 
kivija smo končali okoli 17. ure. Nato smo 
odšli v Anjino stanovanje in si ga ogledali. 
Bine je tekal na tekaški stezi, mi pa smo 
ob Anjinem igranju na klavir zapeli še ne-
kaj pesmi. Nato smo povečerjali, še malo 

UTRINKI IZ CUDV

lahko ogledali vodeno razstavo Sokličeve 
zbirke v Koroškem pokrajinskem muzeju, 
rojstno hišo Huga Wolfa in druge zname-
nitosti v Slovenj Gradcu.
Le-tega smo ob tovrstnem dogodku obi-
skali že tretjič in vsakič se ustavimo ob 
mnogih znamenitih spomenikih – bogati 
kulturni dediščini koroškega bisera Slove-
nije. Z veseljem se sprehodimo po mestu 
in vedno znova zaidemo v prodajalno z 
več sto let staro družinsko tradicijo izde-
lovanja lectovih src in podobnih mede-
nih ter drugih sladkih dobrot.

Benedik Neža,

Maček Helena,

mentorici likovnega krožka
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obvestila

Javni zavod za turizem, šport in kulturo Dobrna namerava 
v sodelovanju z Občino Dobrna organizirati izobraževanje 
za lokalne turistične vodnike. Prednost pri izbiri bodo imeli 
kandidati z aktivnim znanjem angleškega, nemškega in ita-
lijanskega jezika.

Izobraževalni program bo potekal predvidoma 5 dni ob 
petkih (popoldan) in sobotah (dopoldne) v obliki predavanj 
in izobraževalnih delavnic, zaključil pa se bo s praktičnim 
preizkusom znanja na terenu. Ob uspešno opravljenem 
izpitu bodo udeleženci postali lokalni turistični vodniki za 
območje Občine Dobrna.
S spodnjo prijavnico preverjamo zainteresiranost posame-
znikov – starih nad 18 let, ki bi želeli postati lokalni turistični 
vodniki za območje Občine Dobrna. 

V primeru, da bomo prejeli preveliko število prijav, bodo 
izbrani najprimernejši kandidati. 
Zainteresirani kandidati lahko prinesejo prijavnico v tajni-
štvo občine ali jo pošljejo na naslov Občina Dobrna, Dobr-
na 19; 3204 Dobrna. Prijavnico lahko posredujejo tudi po 
elektronski pošti na naslov tic@dobrna.si .
Prijave zbiramo do 30. 4. 2020.
V kolikor se bomo dejansko odločili organizirati izobraže-
vanje, bomo izbranim kandidatom posredovali prijavnico s 
planiranim datumom izobraževanja, ostalimi informacijami 
ter prijavnico na konkretno izobraževanje.

Dodatne informacije: Javni zavod za turizem, šport in kultu-
ro Dobrna - ga. Marija Švent (041 851 523) ali 
marija.svent@dobrna.si .

Zbiranje prijav za izobraževanje lokalnih turističnih vodnikov

PRIJAVNICA ZA IZOBRAŽEVANJE ZA LOKALNE TURISTIČNE VODNIKE

IME IN PRIIMEK:        

NASLOV:         

DATUM IN LETNICA ROJSTVA:      

TELEFONSKA ŠTEVILKA:       

ELEKTRONSKI NASLOV:       

ZNANJE TUJIH JEZIKOV:       

Spodaj podpisani/podpisana soglašam, da ZTŠK Dobrna zgornje podatke uporabi za namen evidence zainteresiranih kan-
didatov za izobraževanje za lokalne turistične vodnike.

Podpis:      

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

SMER POHODA DATUM

ŽEKOVEC - GOLTE 05. 4. 2020

UČKA 26. 4. 2020

ŠKOFJELOŠKO HRIBOVJE 11. 5. 2020

SREČANJE PLANINCEV SMDO PO POTEH XIV. DIVIZIJE 30.5. 2020

V tabeli so navedeni planirani pohodi, ki se bodo začeli izvajati po preklicu epidemije koronavirusa. 
Do preklica so vsi izleti in druge aktivnosti Planinskega društva odpovedani. 
Planinska zveza Slovenije še priporoča, da ljudje sami ne zahajajo v hribe.
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KDAJ KAJ
04.
APRIL

BUTARA DOBRNE 
STOPNIŠČE V CENTRU DOBRNE
Turistično društvo Dobrna, ga. Marija Deu Vrečer, 
041 769 684, deu.marija@gmail.com

10.
APRIL

OCENJEVANJE SALAM
Turistično društvo Dobrna, ga. Marija Deu Vrečer, 
041 769 684, deu.marija@gmail.com

11.
APRIL

12.00

POSLIKAVA VELIKONOČNIH PIRHOV
AVLA HOTELA VITA
ANIMACIJA TERM DOBRNA (Darja Smrečnik), 
051 395 563, animacija@terme-dobrna.si

15.
APRIL

OCENJEVANJE VIN
Turistično društvo Dobrna, ga. Marija Deu Vrečer, 
041 769 684, deu.marija@gmail.com

19.
APRIL

16.00

POMLADNA NEDELJA - PRAZNOVANJE 65 LETNICE TURISTIČNEGA 
DRUŠTVA DOBRNA, PODELITEV PRIZNANJ ZA UREJENO OKOLJE, 
SALAME IN VINA
KULTURNI DOM DOBRNA
Turistično društvo Dobrna, ga. Marija Deu Vrečer, 
041 769 684, deu.marija@gmail.com

19.
APRIL

KONCERT EMARS
DVORANA ZDRAVILIŠKEGA DOMA
ANIMACIJA TERM DOBRNA (Darja Smrečnik), 
051 395 563, animacija@terme-dobrna.si

22.
APRIL

16.00

POTOPISNO PREDAVANJE - MOJ CAMINO
KONFERENČNA DOVARANA VIVAT (HOTEL VITA)
ANIMACIJA TERM DOBRNA (Darja Smrečnik), 
051 395 563, animacija@terme-dobrna.si

24.
APRIL

09.00-
12.00

DAN ODPRTIH VRAT SLOVENSKIH ČEBELARJEV
DRUŠTVENI ČEBELNJAK DOBRNA
ČEBELARSKO DRUŠTVO DOBRNA , g. Ivan Krulec, 
051 335 616, ivan.krulec@gmail.com

24.
APRIL

19.00

SREČANJE PEVSKIH ZBOROV OBČIN DOBRNA IN VOJNIK
KULTURNI DOM DOBRNA
KUD DOBRNA, g. Aleš Štepihar, 031 886 161, 
ales.stepihar@gmail.com

01.
MAJ

6.00

PRVOMAJSKA BUDNICA GODBE DOBRNA
ZASELKI OBČINE DOBRNA
GODBA DOBRNA, g. Mitja Marošek, 040 750 885,
marosek.mitja@gmail.com

KOLEDAR PRIREDITEV APRIL - MAJ 2020
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KDAJ KAJ
01.
MAJ

8.30-
9.00

PRVOMAJSKA BUDNICA Z GODBO DOBRNA
PRED HOTELOM VITA
ANIMACIJA TERM DOBRNA (Darja Smrečnik), 
051 395 563, animacija@terme-dobrna.si

24.
MAJ

16.00

KONCERT OB 10. OBLETNICI DELOVANJA KVARTETA GRČE Z GOSTI
KULTURNI DOM DOBRNA
KVARTET GRČE, g. Ivan Krivec, 031 381-208, 
ivan.krivec1@gmail.com

KOLEDAR PRIREDITEV APRIL - MAJ 2020

Prireditve so bile planirane pred sprejetimi ukrepi za zajezitev epidemije 
koronavirusa. Predlagamo, da se za točne informacije glede dejanske izvedbe 
prireditev obrnete na organizatorje dogodkov.

oglasi
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obvestila koronavirus
ZAPRTJE PROSTOROV OBČINSKE UPRAVE, KRAJEVNEGA URADA DOBRNA, 

JAVNIH ZAVODOV, USTANOV, ŠOLE IN VRTCA V OBČINI DOBRNA 

Cenjene občanke in občane obveščamo, da bo Občina 
Dobrna od petka,  13. 3. 2020, dalje zaradi preprečevanja 
širjenja okužb s koronavirusom v nujnih primerih s stran-
kami poslovala le po telefonu (03 780 10 50) in po ele-
ktronski pošti (obcina@dobrna.si). Stranke naprošamo, 
da se za oddajo vlog poslužijo elektronskega načina od-
daje. Vloge so dostopne na spletni povezavi https://www.
dobrna.si/web/index.php/obrazci-in-vloge

Od 13. 3. 2020 dalje  tudi ne bo uradnih ur v občinski upra-
vi Občine Dobrna, vsi dogodki v Kulturnem domu Dobrna 
so odpovedani, zaprti so prostori Kulturnega  doma Do-
brna, TIC-a Dobrna, Knjižnice Dobrna in Krajevnega ura-
da Dobrna.  Vsi ukrepi veljajo do nadaljnjega.

Prireditve v Občini Dobrna so do nadaljnjega odpovedane, 
za vse druge informacije se lahko obrnete na posamezne 
organizatorje dogodkov.   
Vse osnovne šole in oddelki vrtcev bodo v Republiki Slo-
veniji od ponedeljka, 16. marca 2020, začasno zaprti do 
preklica. Prosimo, da dosledno upoštevate navodila   šole 
in vrtca. 

Oboleli, ki bodo v domači oskrbi in ne bodo imeli možnosti 
zagotovitve oskrbe s hrano in drugimi nujnimi zadevami 
(zdravila, …), naj pokličejo na telefonsko številko 03 780 
10 50.

Za psihološko pomoč lahko pokličete:
-  Društvo Zaupni telefon Samarijan/Sopotnik na brezplač-

no zaupno telefonsko številko 116 123 (24 ur na dan),

-  Zdravstveni dom Celje, ga. Maruša Naglič je dosegljiva 
od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure, na telefonski 
številki 051 636 192 ali marusa.naglic@zd-celje.si

Po navodilu slovenskih škofov in ukrepov proti  širjenju 
koronavirusa ter za ohranjanje zdravja prebivalstva so do 
nadaljnjega odpovedane vse svete maše, podeljevanje 
zakramentov, ljudske pobožnosti, župnijska praznovanja 
in drugi dogodki ter vsa srečanja. Dovoljeni so cerkveni 
pogrebi ob strogem upoštevanju navodil državnih usta-
nov. Pogreb se opravi brez pogrebne svete maše in samo 
v prisotnosti najožjih sorodnikov. 

Stranke Krajevnega urada Dobrna lahko vse upravne sto-
ritve, ki se opravljajo na krajevnem uradu, opravijo na 
sedežu Upravne enote Celje, Ljubljanska cesta 1, Celje, v 
času uradnih ur. V nujnih primerih pokličite na tel. št. 03 
4265 306 ali 03 4265 302, elektronski naslov: 
ue.celje@gov.si

Občanke in občane vljudno naprošamo, da dosledno 
upoštevajo priporočila pristojnih institucij, da ohranimo 
pozitivno naravnanost in si vzajemno pomagamo. 

Vsak posameznik lahko ob upoštevanju  predpisanih pra-
vil in  higiene največ naredi za svoje zdravje in zdravje 
družine:
-  temeljito umivanje rok
-  higiena kašlja
-  izogibanje tesnim stikom
-  izogibanje zaprtim prostorom, kjer se giblje večje 

število ljudi.

O nadaljnjih ukrepih bomo sproti obveščali.
Dodatne informacije v zvezi z epidemijo koronavirusa so 
dostopne na spletni povezavi:
https://www.gov.si/teme/koronavirus/

Apoteka pri teatru Celje    

Podružnica Dobrna               

Pon  14.00 – 16.00   

Tor – Pet  8.00 – 10.00

Pogodbena pošta Dobrna

Ponedeljek–Petek 09:00-15:00
Sobota zaprto

 
 

Spremenjen delovni čas! 
 

Obveščamo vas, da bo pogodbena pošta Dobrna  

od dne  19.03.2020, začasno poslovala po spremenjenem 
delovnem času.  

 
Delovni čas do preklica: 
Ponedeljek–Petek 09:00-15:00 
Sobota zaprto 

 

Hvala za razumevanje, 
Pošta Slovenije 

Spremenjen delovni čas
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OBVESTILO ZA JAVNOST

 

Ukrepi in informacije v zvezi z dejavnostmi Simbia 
ter Mestno tržnico Celje ob izbruhu koronavirusa 

Celje, 16. 3. 2020 
 V družbi Simbio smo, da bi zagotovili normalno izvajanje go-
spodarske javne službe zbiranja odpadkov in javne higiene 
ter preprečevanja širjenje virusa, sprejeli določene ukrepe.

Delo smo organizirali tako, da bomo zagotovili nemoteno izva-
janje naslednjih dejavnosti: zbiranje in odvoz embalaže, mešanih 
komunalnih odpadkov in bioloških odpadkov po sistemu odvoza 
od vrat do vrat, javna higiena (praznjenje koškov …) ter zaenkrat 
tudi praznjenje ekoloških otokov. Te dejavnosti so skladno z Ured-
bo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja določena kot 
ključna za delovanje države. Da jih bomo nemoteno izvajali tudi v 
prihodnje, smo sprejeli sklepe, ki veljajo do preklica: 
-  zbirna centra za ločeno zbiranje odpadkov, ki zaenkrat osta-

jata odprta ob nespremenjenem delovnem času in ob doda-
tnih zaščitnih ukrepih (posamični vstopi, razkuževanje ...), sta: 
Zbirni center Žalec in Zbirni center Bukovžlak; vsi ostali zbirni 
centri (Vojnik, Andraž - Polzela, Vransko, Braslovče) bodo odpr-
ti samo ob sobotah po običajnem sobotnem delovnem času

- odpoved zbiranja kosovnih odpadkov na klic;
- odpoved praznjenja greznic in MKČN po rednem programu
- odpoved menjave posod; 
- pomladanska akcija zbiranje nevarnih odpadkov na terenu je 

prestavljena;
- pomladanske čistilne akcije so prestavljene; 
- vloge strank sprejemamo zgolj v elektronski obliki ali po nava-

dni pošti; 
- strank na sedežu podjetja na Teharski ali v upravi na Bukovžla-

ku ne sprejemamo.

Skladno z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodaje bla-
ga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji na Mestni tržnici 
Celje:
- ostajajo odprti lokali s hrano in prodaja kmetijskih in drugih 

živilskih izdelkov;
- prodaja neživilskih izdelkov je začasno zaustavljena, svoja vra-

ta so zaprli tudi gostinski lokali; 
- zaradi zmanjšanja možnosti okužbe smo do nadaljnjega zaprli 

tudi sanitarije za obiskovalce; do sanitarij bodo lahko dosto-
pali le ponudniki na tržnici – dostop jim bodo omogočili naši 
zaposleni.

Za vse uporabnike smo dosegljivi:
-  na telefonski številki: 03 425 64 00
-  preko navadne pošte: Teharska cesta 49, 3000 Celje
-  na elektronskem naslovu: info@simbio.si 

Vso izvajanje nujnih dejavnosti poteka v okrnjeni kadrovski sesta-
vi zaradi preventivnih razlogov.  

Vse uporabnike prosimo za razumevanje in še posebej, da upo-
števajo navodila zaposlenih v zbirnih centrih, kjer bomo dosledno 
omejevali dostop do centra skladno z navodili NIJZ za preprečeva-
nja širjenja koronavirusa.

V Simbiu smo v največji možni meri upoštevali tudi vsa druga na-
vodila in priporočila pristojnega ministra za organizacijo dela, ki 
bo prispevala k zmanjšanju hitrosti širjenja virusa (dodatna zašči-
tna oprema za voznike, drseči čas prihoda na delo, da ni grupira-
nja, prezračevanje …). 

V nadaljevanju bomo ukrepe prilagajali trenutni situaciji. 
 

Zaščitna sredstva sodijo med mešane komunalne 
odpadke

Celje, 18. 3. 2020 
Odpadke v gospodinjstvih z bolniki, ki kažejo znake okužbe s 
koronavirusom, in vsa druga zaščitna sredstva pred virusi se 
lahko odvrže izključno v posodo za mešane komunalne od-
padke.
Po navodilih ministrstva za okolje in prostor se tovrstne odpadke 
in materiale za enkratno uporabo, ki jih uporablja bolna oseba in 
njeni negovalci (rokavice, maske, robci …), odloži v plastično vre-
čo, ki jo je potrebno tesno zvezati. Zaprto vrečo se nato odloži v 
zelen zabojnik za mešane komunalne odpadke. Enako velja tudi 
za osebno zaščitno opremo zdravstvenega osebja (v primeru obi-
ska bolnika, če to ni drugače urejeno).
Nikakor ne odlagajte vreč z zaščitno opremo v zabojnike, ki so 
namenjeni zbiranju ločenih frakcij odpadkov - biološki odpadki, 
kovinska in plastična embalaža, papir ali steklo.
Prav tako rokavice iz lateksa ali podobnih materialov, ki se upora-
bljajo za nakupe ali druge namene, niso embalaža in zato ne sodi-
jo v posodo za embalažo (rumene barve). 
Enako velja za zaščitno opremo za enkratno uporabo, ki so jo upo-
rabljali sicer zdravi posamezniki zaradi preventivnih razlogov. 
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Spoštovani krajani! 

V celjskem Zdravstvenem domu, ZP Štore in ZP Vojnik / Dobrna so od 
ponedeljka, 9. marca, spremenjena pravila vstopanja. Vstop v ZD Celje* 
bo do preklica mogoč le skozi vhod z zadnjega parkirišča (pri dvigalu). Že 
pred vstopom vas bo zdravstveno osebje povprašalo o namenu vašega 
obiska in vas podučilo o določenih postopkih in pravilih, ki veljajo v vseh 
zdravstvenih ustanovah po državi.  

*Samo za bolnike, ki bodo namenjeni v CDZOM, CPZOPD, k pulmologu ali v otroški 
dispanzer, ostajajo obstoječi vhodi, ravno tako z režimom preverjanja vstopa. 

Vstopna točka za okužene je izključno URGENTNI CENTER CELJE (pon - 
ned: 0.00 - 24.00), informacije na tel.št.: 03 423 30 79, zato, v kolikor 
imate znake okužbe (slabo počutje, kašelj, povišana telesna temperatura, 
oteženo dihanje…) in potrebujete nasvet zdravnika, NE HODITE V ZD, 
ampak NAJPREJ POKLIČITE na spodaj navedene telefonske številke. 

ZD CELJE za odrasle (pon-pet: 7.00-20.00), tel: 03 54 34 000 ali 
03 54 34 200 

ZD CELJE za šolske otroke (pon-pet: 7.00-20.00), tel: 03 54 34 285 
ZD CELJE za predšolske otroke (pon-pet: 7.00-20.00), tel: 03 54 34 270 
ZP ŠTORE (v ordinacijskem času), tel:  03 780 23 10 
ZP VOJNIK (v ordinacijskem času), tel:  03 780 05 00 
ZP DOBRNA (v ordinacijskem času), tel:  03 780 05 40 
URGENTNI CENTER CELJE (pon-ned: 0.00 - 24.00), tel: 03 423 30 79 
   

Vezani boste k zdravniku, ki Vam bo podal ustrezna navodila za ukrepanje. 

V primeru težkega dihanja ali drugega življenjsko ogrožujočega stanja 
pokličite 112. 

Vodstvo Zdravstvenega doma Celje prosi vse svoje uporabnike za 
razumevanje in upoštevanje navodil, saj s tem prispevamo k 
učinkovitejšemu boju zoper širjenje virusa.    

Lep pozdrav, Kolektiv ZD Celje z okoliškimi enotami. 

 
 
SPOROČILO ZA JAVNOST 

Celje, 16. marec 2020  
 

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE DOLOČILO ZD CELJE  
ZA VSTOPNO TOČKO ZA ZOBOZDRAVSTVO 

 
Obravnava obolelih s COVID-19 bo potekala na lokaciji ZP Dobrna 

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za zdravje določilo ZD Celje za enotno vstopno točko za zobozdravstvo za področje Celja 
in širše okolice. 
 
V ZD bomo v dveh ločenih ambulantah obravnavali vse bolnike, ki potrebujejo nujno zobozdravstveno oskrbo in so zdravi ali 
oboleli s COVID-19. 
 
Za obravnavo obolelih s COVID-19 smo določili edino dislocirano zdravstveno enoto, ki jo imamo, saj je najbolj pomembno, 
da ločimo bolne od zdravih. Delo se bo izvajalo na lokaciji ZP Dobrna. 
 
'Zdrave' osebe z zobobolom bodo še vedno koristile zobozdravstveno dežurno ambulanto v Celju. 
 
Vsi bolniki se morajo najprej posvetovati s svojim osebnim zdravnikom, le-ta pa jih napoti v dežurno ambulanto.  
Najava je obvezna, razen pri bolnikih, ki nimajo izbranega zobozdravnika. 

 Urnik dela dežurnih ambulant je sledeč: 

Celje Bolni Zdravstvena postaja Dobrna, 
Dobrna 5,Dobrna 

vstop skozi edini vhod 

PON - NED 

8.00 - 13.00 

  

(03) 57 78 057 

e-mail: korona.celje@zd-celje.si 

( pričetek 17. 3. 2020 ), obvezna predhodna 
najava s strani osebnega zobozdravnika 

 Celje Zdravi Zdravstveni dom Celje,  
Gregorčičeva ulica 5, Celje, vhod 
skozi reševalno postajo 

PON - PET 

7.00 - 13.00 

14.00 - 19.00 

sobota, nedelja 

7.00 - 13.00 

(03) 5434 360 

E-mail: zobna.dezurna@zd-celje.si 

  

  

 
Zaradi ločitve bolnih od zdravih se za čas delovanja nujne zobozdravstvene ambulante na Dobrni tudi ukinja delo 
ambulante družinske medicine dr. Mušič v ZP Dobrna.  
 
Bolnike sprejemajo ambulante v ZP Vojnik po razporedu.  
Prosimo vas za razumevanje. 
Dodatne informacije: 
 
Marko Drešček, strokovni vodja ZD Celje 
Tel.: 03 543 40 38 
 
Snežana DELAKORDA, odnosi z javnostmi, Prima komunikacije 
m: 041 661 178, e-pošta: snezana@prima-komunikacije.si 


