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SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI

Razmišljanja ljudi o naši sedanjosti in  prihodnosti so vse manj 
naklonjena politiki, ki jo predstavniki ljudstva že 24 let udejanjajo 
v državnem zboru  te države. Politiki krojijo naš vsakdan, ljudje pa 
ga morajo živeti in mnogokrat vidijo rešitve drugače, predvsem v 
»zdravi kmečki pameti«, grajeni na vrednotah z nekaj elementarne 
poštenosti in morale vseh deležnikov družbe. 
 Človek se ob tem sprašuje, ali je res tako nemogoče v politiki delati 
dobre stvari za lastni narod, za domovino, za skupne interese vseh 
državljank in državljanov, kar ti od svojih izvoljenih predstavnikov v 
državnem zboru upravičeno pričakujejo. Ali so res v naši družbi in-
teresi raznih mrež, interesnih skupin, strank in njihovih lobistov tako 
nad skupnimi interesi naše družbe, nad interesi Slovenk in Sloven-
cev? Državljani imamo občutek, da po 24 letih samostojnosti Slo-
venci vedno bolj iščemo samega sebe, da ne vemo, kako in kaj bi 
z lastno državo, s svojo domovino, da je ne spoštujemo dovolj, da 
pozabljamo na svojo identiteto, da vrednote nič več ne veljajo, itd..   
Občutek je, da tako razdeljeni povzemamo vse, kar ni dobro za na-
rod, za domovino, večino, da se kot narod bojimo biti tradicionalni 
in unikatni, itd.

Vsak narod se skozi svojo zgodovino gradi in raste;  kulturniki,  inte-
lektualci in bogati kmetje so v zgodovini bili vedno garant za obstoj 
in blaginjo celotnega naroda. Skozi zgodovino so različna družbena 
okolja, tudi pri nas, usodno vplivala na ključne substance narodnega 
tkiva in tako zaznamovala usodo in prihodnost naroda. 
Samostojnost in svoboda, kar smo si Slovenci skozi zgodovino tako 
želeli,  pomenijo predvsem odgovornost do domovine, do družbe, 
do sebe in drugih.  Kadar ne spoštujemo lastnih korenin in drug dru-
gega, kadar ne udejanjamo lastnih pravil in vrednot, v očeh drugih 
zgubljamo ugled in verodostojnost. Manjka nam državotvornosti 
in vladavine prava ter zavedanja, da enako kot smo odgovorni do 
lastne domovine, do samega sebe, kot upoštevamo in spoštujemo 
drug drugega, toliko nas cenijo in upoštevajo tudi drugi.
V današnjem tako prepletenem svetu  je vsak posameznik ali narod 
samostojen in svoboden toliko, kolikor ni zadolžen. Vsaka kmetija, 
ki je preživela stoletja, je morala obvladovati in usklajevati svoje pri-
hodke in izdatke.  Vedela je, če hoče obstati, mora delovati in gospo-
dariti trajnostno.  
Take trajnostne proračune bi morali sprejemati tudi naši politiki. 
Nihče nima pravice zadolževati naših vnukov za potrebe lagodnega 
lastnega preživetja ali slabega dela ali še manj zaradi nedela, požre-
šnosti in pohlepa.   

Danes je zanimiv pogled malo nazaj, kaj vse smo počeli v teh dvajset 
in nekaj letih, ko na nas ni nihče »pazil«.  Naše vnuke smo zadolžili za 
okoli 30 milijard evrov … Lastninjenja nekdaj skupnega premoženja 
smo se lotili tako, da smo najprej sprejeli »ustrezno« zakonodajo, da 
smo ustvarili, nato pa uničili večino tako imenovanih tajkunov in s 
tem pridelali ogromne minuse na premoženju, katerega lastnik je 
zopet postala država, torej državljanke in državljani. Vse skupaj zgle-
da kot da se bojimo bogatih Slovencev in imamo raje bogate tujce 
v Sloveniji. Seveda z njimi ni nič narobe, če pridejo in pri nas vlagajo 
svoj denar, narobe pa je, če poceni (ceneje kot naši,  Slovenci ) lastni-
nijo naša podjetja.  
V interesu strank, ki se še vedno napajajo v podjetjih, kjer je država 
večinski lastnik,  ni bila prodaja podjetij, ko je bila vrednost njihovih 
delnic najvišja, ta isti pa so ta ista podjetja prodali kasneje tujcem 
po nekajkrat nižji ceni, itd. Tudi tako se zaradi interesov strank in nji-
hovih elit izgublja bogastvo naroda in se zadolžuje še naše vnuke. 
Zanimivo v tej naši Sloveniji je, da vsi, ki sprejemajo takšne za narod 
škodljive odločitve, ki državo tako lahkotno zadolžujejo, ki spreje-
majo tako slabe (interesno usmerjene) zakone, ki so odgovorni za 
vse našteto in še kaj, so na volitvah večinoma ponovni izvoljeni s 
strani volivk in volivcev. Pravijo, da smo morali sanirati »naše« banke 
s skoraj 5 milijardami € davkoplačevalskega denarja in zopet za toli-
ko zadolžiti naše vnuke. Znani slovenski bankir je dejal, da so v tako 
povezanem svetu  vse banke, ki dobro servisirajo gospodarstvo in 
dajejo ugodne  kredite,  »naše« banke.
Vse to, in še veliko drugih  »državotvornih«  (interesnih), za našo 
družbo slabih odločitev, politike bega in jezi naše ljudi, še posebej 
mlade in izobražene, ki si želijo živeti in ustvarjati v Sloveniji. S taki-
mi dejanji ne ustvarjamo doma pogojev za delo za ljudi, ki smo jih 
prej 20 let izobraževali in mnogi, večinoma najboljši, si poiščejo delo 
izven naše domovine in če upoštevamo dejstvo, da je človek v vseh 
procesih družbe največje bogastvo, je škoda res velika in trajna…, 
da ne pomislimo, kako lepo bi bilo v naši domovini Sloveniji brez 
vsega slabega, kar se nam dogaja že 24 let. 

Kregamo se, kaj bi in česa ne bi prodajali, namesto da bi se ukvarjali, 
kako bomo s tem, kar imamo, najbolje upravljali ter za vodenje drža-
ve in podjetij v njeni lasti iskali najboljše kadre in državnike, (ne po-
litike).  Kako komentirati dejstvo, da imajo odgovorni, ki jim je naša 
politika zaupala upravljanje in prodajo državnega premoženja, več 
kot 4 krat večjo plačo kot  najbolj odgovorni, prvi minister v državi, 
predsednik vlade, itd.. Morali bi si postaviti jasne cilje, določiti od-

beseda           župana
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govornosti in pristojnosti vseh nosilcev javnih funkcij ter korektno 
ovrednotiti in nagrajevati uspešno delo. 

Še vedno,  brez vzajemnih priznanj zablod preteklosti naše zgodovi-
ne in tako nujne sprave naroda,  moralno in zgodovinsko razdvojeni 
postavljajo levi in desni svoje strankarske, politične in druge interese 
pred interese naroda in države. Državo vodijo dnevno usmerjeni po-
litiki in ne narodu zavezani, visoko moralni,  izkušeni državniki. 
Demokracija strank in trenutno veljavni volilni sistem ohranjata vpliv 
političnih elit in kolektivne odgovornosti iz časov naše zgodovine. 
Danes pa živimo v svetu, ki terja osebno odgovornost na vseh rav-
neh družbe. Zato bi tudi volivci v svojem volilnem območju morali 
imeti možnost izvoliti v državni zbor konkretno osebo z imenom in 
priimkom. S tem bi bila jasno izražena volja ljudi pa tudi odgovornost 
izvoljenih predstavnikov do volivcev in s časoma bi se naša politika 
lahko osvobodila vplivov in moči raznih lobijev, interesnih skupin in 
strank ter služila tem, ki jim je namenjena -  svojemu narodu,  državi 
ter njenim državljankam in državljanom. To pa pomeni spremembo 
sedaj veljavnega proporcionalnega volilnega sistema, ki, kot je videti, 
ugaja vsem političnim strankam, saj tako lahko bolje uveljavljajo svoje 
interese pred skupnimi interesi državljank in državljanov. Večinski sis-
tem pa jasno opredeli osebno odgovornost izvoljenih, kar mora biti 
naš skupni cilj na vseh ravneh upravljanja naše države. 

GRADNJA KANALIZACIJE V OBČINI SE NADALJUJE  
Že od oktobra lani se v naši občini vrtijo gradbeni stroji. Občanke 
in občani jih opažate,  ko po Vinski Gorici, Vrbi, Klancu in Dobrni 
gradijo kanalizacijsko omrežje,  nekateri nas tudi opozarjate na vse, 
kar vidite, kar se vam ne zdi dobro. Hvaležni smo vam za tovrstno 
sodelovanje in pomoč, še posebej pa za strpnost in sodelovanje, ko 
se stroji pojavijo v vaši okolici in motijo vaš ustaljen vsakdan.  
Kljub dobro pripravljenemu projektu ugotavljamo, da je gradnja na 
terenu zahtevna, saj poteka mestoma po zahtevnih trasah z veliko 
obstoječih komunalnih vodov, pod regionalno cesto in vodotoki, 
kar zahteva delo v precej globokih gradbenih jamah,  ki jih je po-
trebno varovati, itd.. 
Ugotavljamo tudi, da je na nekaterih območjih sedanja vodo oskrba 
gospodinjstev neustrezna, zato bo potrebno skupaj s kanalizacijskimi 
vodi zgraditi tudi novo vodovodno omrežje. Tako bomo skupaj s ka-
nalizacijo  v Vinski Gorici za spodnji del tega območja zgradili novo 
vodovodno omrežje in enako v Klancu za vse, ki so sedaj priključeni 
na vodovodno zajetje Polenek oziroma kot ga Klančani imenujejo - 
Pihler. Zaradi dotrajanosti vodovoda v centru Dobrne bomo morali 
tudi tu skupaj s kanalizacijo zamenjati vodovodne cevi. Vse navedeno 
zahteva precej dodatnih finančnih obveznosti, veliko koordinacije, pri-
prav potrebne dokumentacije in usklajevanja na terenu med  vsemi 
vključenimi v gradnjo kanalizacije in tako bo verjetno vse do konca 
gradnje,  to je do avgusta tega leta. To je tudi odgovor na vprašanje, s 
čim se ukvarjamo in kaj trenutno počnemo na občini.

KAKO JE S HIŠNIMI PRIKLJUČKI 
Veseli smo odzivov naših občank in občanov s terena, ki se želite 
čim prej priključiti na zgrajeno kanalizacijsko omrežje in prispevati k 
ekološki sanaciji naše občine. Ob tej priliki želimo še enkrat podati 
odgovore na pogosta vprašanja ali bo občina sofinancirala tudi hi-
šne priključke.
Hišni priključki so last lastnika objekta, ki se priključuje na javno ka-
nalizacijo. To  je zgradila občina, zato hišnih priključkov občina ne 
more in ne sme financirati. Lastnik objekta in hišnega priključka je 
v celoti odgovoren za kvalitetno in strokovno izvedbo ter vzdrže-
vanje.
Na javno kanalizacijo se morajo priključiti objekti in gospodinj-
stva, ki so od javne kanalizacije oddaljeni do 200 m,  kar se sma-
tra za hišni priključek.  Za priključitev objektov, ki so od javne 
kanalizacije oddaljeni več kot 200 m in se ljudje želijo priključiti 
ali se želijo zaradi zmanjšanja stroškov združiti in izvesti skupni 
priključek na javno kanalizacijo, bo razliko dolžine cevi od pri-
ključnega jaška do zadnjega priključenega objekta nad 200 m, 
torej tisto kar je več kot 200 m, cevi lastnikom  financirala občina, 
vsa dela pa morajo lastniki hiš, ki se priključujejo na zgrajeno jav-
no kanalizacijo, izvesti sami.  Torej cevi za hišne priključke, ki so 
krajši od 200 m, občina ne bo financirala  Za navedeno pomoč 
občanom smo se na občini odločili, da bi vsaj malo korigirali,  
zaradi različnih oddaljenosti objektov od javnega kanala, nastalo 
neenakost med občani, kriterij pa je vezan na dolžino hišnega 
priključka 200 m. 

INVALIDOM PRIJAZNA OBČINA 
Ob navedenih nalogah pri gradnji kanalizacije, ob rednem servisi-
ranju naših občank in občanov, organizacij, šolnikov, vrtca, društev 
in vseh, ki nas obiščejo, pripravljamo tudi projekt Invalidom prija-
zna občina, kjer zasledujemo cilj, da bodo invalidom brez vsakega 
spremstva dostopna vsa večja območja in še posebej vsi javni pro-
stori in institucije v občini.
Dobrno je v tem smislu za svoje diplomsko delo obdelala ga. 
Anja Jesenšek  in nam svoja opažanja in pomanjkljivosti na tere-
nu tudi predstavila. Iskreno smo ji hvaležni za njen prispevek in 
z veseljem bomo njena priporočila iz diplomske naloge vključili 
v naš projekt.
 
GRADNJA OBZIDJA IN STOPNIC V ZAKLJUČNI FAZI
Nekateri sprašujete, kdaj bomo lahko končali z deli na obzidju. Kot 
lahko opažate, naši sodelavci režijskega obrata nadaljujejo z gra-
dnjo obzidja in stopnic. Nekoliko je dela upočasnila zima, ki pa je 
bila tudi čas za pripravo kamenja, tako da bomo spomladi dela 
na obzidju lahko hitreje zaključili in lahko začeli z obnovo stopnic. 
Na osnovi poročila nadzornika in upoštevanja veljavnih gradbenih 
normativov za še preostala dela obnove obzidja in stopnic so pri-
čakovanja, da sodelavci režijskega obrata z dopolnjeno ekipo do 
konca tega poletja z deli na tem projektu  povsem zaključijo.
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PADAJOČE FINANCIRANJE OBČIN                                                                                                                
Preko lokalne samouprave in občin državljanke in državljani te drža-
ve zadovoljujemo svoje vsakdanje življenjske,  prostorske, bivanjske, 
kulturne, društvene in mnoge druge potrebe.  Tako so občine  za 
občanke in občane izjemno pomembne in država jih je dolžna fi-
nancirati iz pobranih davkov.
Vlada se je odločila, da morajo tudi občine (torej naše občanke 
in občani) prispevali k reševanju stanja v naši državi.  Razlika med 
tem, koliko sredstev bi za opravljanje vseh dodeljenih nalog občine 
morale dobiti na glavo prebivalca in med dejanskim financiranjem 
občin, je vsako leto večja, kar v občinah že občutimo. Skrbi nas izva-
janje finančno bolj zahtevnih nalog in predvsem pa že zastavljenih 
investicij in projektov, ki jih moramo končati v dogovorjenih rokih, 
sicer bo treba sredstva dobljena iz ERS vračati. Zato se na občini 
trudimo biti čim bolj varčni in gospodarni, večino sredstev pa name-
njamo za financiranje zastavljenih investicij in projektov. 

SPOMLADANSKA ČISTILNA AKCIJA
Po povsem običajni zimi je pred nami že pomladni čas, čas prebuja-
nja narave in človeka, čas toplote, sonca in novih energij za življenje. 
V Dobrni se trudimo za čisto in urejeno okolje, gradimo kanalizaci-
je v večini naših naselij, zgradili smo čistilno napravo, problem od-
padkov rešujemo v okviru skupnega regijskega centra za ravnanje 
z odpadki RCERO Celje itd.. Veseli smo, da tako ekološko in okolju 
prijazno razmišlja in deluje tudi večina naših občank in občanov.  
Vsako leto smo veseli dobrega odziva naših občank in občanov na 
spomladanski čistilni akciji, ki bo tudi letos en teden pred veliko no-
čjo, in sicer  v soboto, 28. marca,  ob 9. uri. Kot vedno se bomo zbrali 

po zaselkih in na Novem gradu, kjer bo zaključek ob golažu ob 12. 
uri. Vljudno vabljeni.   

Za nami je čas občnih zborov.  Ko tako poslušam, kaj vse združuje in 
bogati naše ljudi v raznih društvih, sem vesel in iskreno ponosen na 
njihovo delo in ustvarjanje. Iskrene čestitke vsem našim društvom za 
vse opravljeno in veliko uspehov vam želim v prihodnje. 
Skupaj z našimi kulturniki in šolniki smo svečano obeležili slovenski 
kulturni praznik. Slovenci smo ponosni na svojo kulturo, ki nam je 
brez lastne države pomagala preživeti na tem ozemlju vse od časov 
Karantanije pa do danes, ko imamo lastno državo pa nekoliko manj 
»kulture«. 
Lep koncert z gosti so nam ob jubileju pripravile pevke ženskega pev-
skega zbora Korona iz Dobrne. Spoštovane pevke, iskrene čestitke za 
15-letno kulturno ustvarjanje, naj vas pesem druži še mnogo let. 
Za nami je 50. pokop pusta, ki je v Dobrni kriv za vse, kar se zgodi 
v preteklem letu. Iskrena hvala vsem dosedanjim organizatorjem, da 
smo lahko letos obeležili  srečanje Pusta z abrahamom. 
Spoštovane matere, žene in dekleta, sprejmite moje iskrene čestitke 
za vaš praznik - dan žena in še posebej vse lepo vsem materam za 
materinski dan.
Velika noč je velik krščanski praznik, ki se ga radi spominjamo najbolj 
po pisanki, zbrani družini in dobri hrani na velikonočno nedeljo in 
upam, da tudi bistva in ne le kulinarične vsebine praznika nismo pov-
sem pozabili. Spoštovane občanke in občani, želim vam lepe in doži-
vete velikonočne praznike. V skladu s svojimi prepričanji jih preživite v 
krogu svojih najdražjih in vseh, ki so vam blizu, po duši in srcu. 

Župan Občine Dobrna, 

Martin Brecl

primeri dobrih 
praks

Primeri dobrih praks
Ustvarjanje sinergij v znanju, idejah, ustvarjalnosti itd. je lahko 
gonilo razvoja in boljšega življenja ljudi.  Zakaj bi odkrivali toplo 
vodo, če so jo že davno  itd.. 
Vsako okolje ima svoje značilnosti, svoje danosti in možnosti. 
Nikoli ni dobro stvari preprosto kopirati in jih prenašati v naše 
okolje, je pa dobro »kapirati«, kot je ob neki priliki ogledov do-
brih praks dejal danes zelo uspešen ponudnik turizma na kme-
tiji v naši bližini. 

Temu je namenjena tudi naša nova rubrika v glasilu Dobrčan. 
Predstavljali vam bomo razne primere dobrih praks doma in po 
svetu, predvsem tistih, ki jim je naše okolje sorodno in imamo 
podobne naravne in  kulturne ter druge danosti.

Župan Občine Dobrna, 

Martin Brecl
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Z moje dežele – trgovinica z lokalno ponudbo
Mladinski center Dravinjske 
doline je skupaj s partnerji: 
Razvojna agencija Kozjansko, 
Drago Ratajc in Niko Laznik 
s.p., na 1. Javni poziv LAS »Od 
Pohorja do Bohorja« v letu 
2012, uspešno prijavil projekt 
Z moje dežele – vzposta-
vitev kooperativnih pro-
dajnih kanalov za trženje 
lokalno pridelane hrane s 
promocijo lokalnih blagov-
nih znamk. 
V okviru projekta so bile iz-
vedene aktivnosti za vzpo-
stavitev kooperativnega po-
slovnega modela socialnega 
podjetja, ki združuje interese 
potrošnikov in dobaviteljev. 
Cilj je bil vzpostaviti lokalno 
samooskrbno kooperativo, ki 
posluje kot socialno podjetje 
v skladu z načeli pravične tr-
govine in prispeva k oživitvi 
podeželja ob upoštevanju 
načel trajnostnega razvoja, 
s poudarkom na razvoju in 
spodbujanju prodaje ekolo-

činu življenja pogostokrat pri 
posameznikih precej prilju-
bljen način nakupa, zato je bil 

ško pridelane hrane. 
Razpršena ponudba podeželja 
LAS se je povezala pod sku-
pno blagovno znamko Ze-
leni snop in se kot takšna tudi 
predstavila na sejmu AGRA v 
Gornji Radgoni, zbrani ponu-
dniki so predstavljeni v sku-
pnem katalogu Zeleni snop, 
njihove pridelke in izdelke je 
možno kupiti tudi v trgovinici 
Z moje dežele, ki se nahaja v 
centru Slovenskih Konjic ter 
v prodajnem kotičku Zeleni 
snop v TIC-u Šentjur. Izdelki, 
ki so v trgovinici na razpolago, 
so prvenstveno iz lokalnega 
okolja, v kolikor v lokalnem 
okolju ni želenega ponudni-
ka, se poišče v regionalnem in 
na koncu nacionalnem okolju, 
zavedajoč se logistike, ki lahko 
predstavlja resen strošek in 
povečuje ogljični odtis v oko-
lju.
Prodajo skušajo povečati tudi 
z možnostjo nakupa preko 
spleta, ki je v današnjem na-

v okviru projekta vzpostavljen 
spletni portal http://zagoto-
vimo.si/, ki pomeni spletno 
prodajo lokalno pridelanih in 
predelanih izdelkov, kot tudi 
naročanje košarice sezonske 
zelenjave in sadja ter ostalih 
produktov, ki so na voljo v 
sami trgovinici Z moje dežele, 
z željo, da se ta model razširi 
med gospodinjstva v širšem 
lokalnem okolju. 
Trgovinica sama je tudi na vo-
ljo v javnem socialnem omrež-
ju Facebook, kjer ažurno poro-
čajo o ponudbi, novih artiklih 
in širšo populacijo nagovarjajo 
k sodelovanju pri izbiri ponud-
be.

Upravljavec LAS, 

RA Kozjansko
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Tilčka Smolič in njenih  95 let 

Vsi jo poznamo. Nekoč je 
prihajala v naše domove re-
dno,  vsak drugi ali tretji dan 
v tednu je prinesla časopis, ob 
njem pa še vse druge informa-
cije, vesti in novice, večinoma 
vesele pa tudi žalostne, kot jih 
piše življenje.  
Tilčka Smolič, naša nekdanja 

s katerim sta se pred davnimi 
leti s Kozjanskega preselila na 
Dobrno, ker jima je bila takrat 
tu dodeljena služba. Pravi, da 
sta bila v Dobrni lepo sprejeta 
in tudi zato sta si tu ustvarila  
svoj dom in družino.
Tilčka je ponosna na svojo 
hčer, dva vnuka in tri pravnu-
ke.  Pravi, da ni sama, pogosto 
je v stiku s svojimi, saj  jo po-
kličejo po telefonu in obiščejo  
na domu. 
Ob takšnih srečanjih Tilčka 
rada pove, da je vesela in hva-
ležna, da ima takšne otroke 
in vnuke pa tudi sosede in 
znance, ki ji radi pomagajo pri 
opravilih, ki so za njena leta 
pretežka. Sicer pa še vedno 
sama prihaja v trgovino po 
potrebščine, ki jih potrebuje. 
Pravi, da mora peš, da ne za-
stane. 

naši jubilanti

poštarica, kot jo vsi poznamo, 
je januarja letos praznovala  
svoj 95. rojstni dan. Obiska-
li smo jo na njenem domu v 
Klancu, na robu Dobrne, kjer 
še vedno sama živi v svoji hiši. 
Pravi, da je tu najlepše, da jo tu 
veliko stvari spominja na dru-
žino in njenega moža Lovra, 

Spoštovana ga. Smoličeva, is-
krene čestitke za Vaš osebni 
praznik, da bi še dolgo zmo-
gli  sami peš s svojega doma 
v center Dobrne in nazaj,  naj 
Vas zdravje in življenjski opti-
mizem spremljata še mnoga 
leta. 

Župan Občine Dobrna, 

Martin Brecl

komunala 
in okoljeNapredovanje del na izgradnji 

fekalne kanalizacije v delu naselij 
Dobrna, Klanc, Vinska Gorica in 
Vrba
Konec meseca oktobra 2014 je glavni izvajalec del, podjetje IPI 
d. o. o. iz Rogaške Slatine, pričel z deli na objektu »Izgradnja fe-
kalne kanalizacije – faze 1, 2, 4 in 8«, ki vključuje izgradnjo fe-
kalne kanalizacije v delu naselij Dobrna, Klanc, Vinska Gorica in 
Vrba, v skupni dolžini 7.954 m. 

Po kratki prekinitvi del zaradi slabih vremenskih razmer v janu-
arju in februarju (nizke temperature in sneg) je izvajalec nadalje-

val z izgradnjo kanalizacije z dvema ekipama. V naseljih Vinska 
Gorica in Vrba je večji del kanalizacije zgrajen, medtem ko v na-
seljih Dobrna in Klanc aktivno potekajo dela. Do konca meseca 
februarja je bilo zgrajene več kot 50 % kanalizacije. 

Izvajalec ima pogodbeno obvezo, da po končanih delih vzpo-
stavi zemljišča, kjer se je izvajala gradnja kanalizacije, v prvotno 
stanje. V ta dela sodi tudi asfaltiranje cest. Pridobitev uporabne-
ga dovoljenja za 7.954 m dolg kanalizacijski sistem je predvide-
na konec meseca julija 2015. Po pridobitvi uporabnega dovo-
ljenja se boste lastniki objektov lahko priključili na novozgrajen 
kanalizacijski sistem.
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Območje izgradnje fekalne kanalizacije
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KOMUNALA IN OKOLJE

Operacijo »CELOSTNO UREJANJE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH VODA IN VAROVANJE VODNIH VIROV NA POVODJU 
SAVINJE, na območju Občine Dobrna – Območje Dobrna (faza 1), Vinska Gorica (faza 4) in Vrba (faza 8) ter povodje potoka Klanščica (faza 
2)« delno financira Evropska unija, največ v deležu 85 % upravičenih stroškov, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija 
se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013; razvojne prioritete »Razvoj 
regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.

Urška Vedenik

Izgradnja fekalne kanalizacije na območju naselja Klanc, odsek stara mizarna – 
Arčan Izgradnja fekalne kanalizacije na območju naselja Klanc, odsek Marošek – Žužek 

Izgradnja fekalne kanalizacije na območju naselja Klanc, odsek kino – Polutnik Izgradnja fekalne kanalizacije na območju naselja Vinska Gorica 
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Občina Dobrna v sodelovanju z ZTŠK Dobrna  
vabi, da se udeležite 

 

ČISTILNE AKCIJE PO 
ZASELKIH, 

 

ki	bo	v	soboto,	5.	aprila	2014,	ob	9.	uri.	
 

Zbrali se bomo na običajnih zbirnih mestih: 
Dobrna ‐ odlagališče Novi grad 

Pristova in Vinska Gorica ‐ odcep proti čistilni napravi 
Klanc ‐ križišče pri Šventu 

Zavrh nad Dobrno in Brdce nad Dobrno ‐ pri Flisu 
Vrba ‐	pri Božniku 

Loka pri Dobrni in Lokovina ‐ pri odcepu za Dolino mlinov in 
pri Mizarstvu Šlavs 

Parož in Strmec nad Dobrno ‐ pri Javornik Marti 
 
 

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

 
 

Ob 12. uri se bomo vsi udeleženci čistilne akcije zbrali na Novem gradu, kjer bomo 
evidentirali zbrano količino odpadkov in se okrepčali. 

 
 

Naprošamo vas, da vsako zbirno mesto zagotovi tudi prevoz vreč 
oziroma odpadkov do odlagališča Novi grad. 

 
 

Posebej vabimo vsa društva, organizacije in večje skupine, da svojo udeležbo 
sporočite Mariji Švent na telefonsko številko (03) 780‐10‐64 oziroma 

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

Prijazno vabljeni! 
 
 

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

 
 

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

 

ČISTILNE AKCIJE PO 
ZASELKIH, 

 

ki	bo	v	soboto,	5.	aprila	2014,	ob	9.	uri.	
 

Zbrali se bomo na običajnih zbirnih mestih: 
Dobrna ‐ odlagališče Novi grad 

Pristova in Vinska Gorica ‐ odcep proti čistilni napravi 
Klanc ‐ križišče pri Šventu 

Zavrh nad Dobrno in Brdce nad Dobrno ‐ pri Flisu 
Vrba ‐	pri Božniku 

Loka pri Dobrni in Lokovina ‐ pri odcepu za Dolino mlinov in 
pri Mizarstvu Šlavs 

Parož in Strmec nad Dobrno ‐ pri Javornik Marti 
 
 

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

 
 

Ob 12. uri se bomo vsi udeleženci čistilne akcije zbrali na Novem gradu, kjer bomo 
evidentirali zbrano količino odpadkov in se okrepčali. 

 
 

Naprošamo vas, da vsako zbirno mesto zagotovi tudi prevoz vreč 
oziroma odpadkov do odlagališča Novi grad. 

 
 

Posebej vabimo vsa društva, organizacije in večje skupine, da svojo udeležbo 
sporočite Mariji Švent na telefonsko številko (03) 780‐10‐64 oziroma 

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

Prijazno vabljeni! 
 
 

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

ČISTILNE AKCIJE PO 
ZASELKIH, 

 
ki bo v soboto, 28. marca 2015, ob 9. uri. 

 
Zbrali se bomo na običajnih zbirnih mestih: 

Dobrna ‐ odlagališče Novi grad 
Pristova in Vinska Gorica ‐ odcep proti čistilni napravi 

Klanc ‐ križišče pri Šventu 
Zavrh nad Dobrno in Brdce nad Dobrno ‐ pri Flisu 

Vrba ‐ pri Božniku 
Loka pri Dobrni in Lokovina ‐ pri odcepu za Dolino mlinov in 

pri Mizarstvu Šlavs 
Parož in Strmec nad Dobrno ‐ pri domačiji "Kačnik" 

 
 

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

 
 

Ob 12. uri se bomo vsi udeleženci čistilne akcije zbrali na Novem gradu, kjer bomo 
evidentirali zbrano količino odpadkov in se okrepčali. 

 
 

Naprošamo vas, da vsako zbirno mesto zagotovi tudi prevoz vreč 
oziroma odpadkov do odlagališča Novi grad. 

 
 

Posebej vabimo vsa društva, organizacije in večje skupine, da svojo udeležbo 
sporočite Mariji Švent na telefonsko številko (03) 780‐10‐64 oziroma 

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

Prijazno vabljeni! 
 
 

Sodelovanje na čistilni akciji je prostovoljno in na lastno odgovornost.  
Organizator ne odgovarja za morebitne škodne dogodke, nastale zaradi sodelovanja na čistilni akciji. 
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Večina nas že komaj čaka po-
mlad! Vsa narava se bo zdaj 
zdaj prebudila in z njo tudi 
delo v okolici hiš, na vrtovih, 
njivah in travnikih. Mnogi tudi 
pozimi nismo spali, saj je po-
tekalo redno obrezovanje sa-
dnega drevja, redčenje mejic 
in obvodne vegetacije, obre-
zovanje glavatih vrb. A ta dela 
se sedaj zaključujejo.
Pomlad že nekoliko odstira 
tančico. Na gozdnem robu je 
v jutranjih urah že več živžava. 

Ptice so  bolj živahne, kot so 
bile denimo pred mesecem 
dni. Sove so ravno v višku sva-
tovanja, k nam se vračajo tudi 
ptice selivke. Ne bo dolgo, ko 
bodo liščki, ščinkavci, sinice, 
škorci in drugi ptiči zasedli 
mesta v drevju in grmovju. 
Jutranje žvrgolenje nam pove, 
da se pripravljajo na svatova-
nje in gnezdenje. Večina ptic 
gnezdi nekje v krošnjah dre-
ves in grmov, v duplih ali pa 
na varnih tleh v goščavi. 

Do jeseni bomo prenehali z deli v 
mejicah in na obrežjih vodotokov

Zaradi varstva ptic in drugih 
živali, ki gnezdijo in se hranijo 
v grmovju, je delo v mejicah 
časovno omejeno. Zato naj 
se z začetkom marca dela v 
mejicah po večini zaključijo, 
predvsem žaganje in podi-
ranje krošenj. Nadaljuje naj 
se pospravljanje obrezanega 
vejevja stran od vodotokov, 
spravljanje vejevja na kup oz. 
kompost ter grabljenje travni-
ških površin.
V tem primeru pregovor »bo-
lje pozno, kot nikoli« ne velja. 
Čas za rez mejic in čiščenje ob 
potokih bo ponovno v jeseni 
in pozimi ob koncu leta. V tem 
času je treba biti pozoren na 

prebivalce mejic in obrežne 
vegetacije. Gnezdo z jajci hitro 
spregledamo, morebitna ško-
da pa je nepopravljiva.
Če želite opazovati, kako so 
se ptice vselile v vašo mejico, 
vstanite zgodaj, okoli šeste ure 
zjutraj. Potuhnite se v bližino 
mejice ob kakšno deblo večje-
ga drevesa. Najbolje je, da se 
pokrijete s temno odejo in po-
čakate 10-15 minut. Kmalu se 
bodo pred vašimi očmi pričeli 
ptičji svatbeni plesi in ušesom 
prijetne melodije. 

Zavod RS za varstvo narave, Ob-

močna enota Celje,

Gregor Kalan

KOMUNALA IN OKOLJE
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Prvi rojstni dan Sekcije podjetnic 
in obrtnic OOZ Celje
Pravkar so praznovale prvi rojstni dan članice Sekcije podje-
tnic in obrtnic, ki deluje pod  okriljem Območne obrtno-pod-
jetniške zbornice Celje. Vsaka izmed članic že uspešno deluje v 
svoji dejavnosti, zato je njihov osnovni cilj, da so in bodo uspe-
šne tudi v prihodnje. Povezale so se z namenom izmenjave iz-
kušenj, spodbujanja strokovnega razvoja in sodelovanja na po-
slovnem področju in ker verjamejo v vse, kar pomeni pozitiven 
doprinos celotni družbi.

Predsednica sekcije, ga. Alenka Vodončnik: »Vesele smo in 
ponosne, da danes praznujemo prvi rojstni dan in smo v tem 
kratkem obdobju naredile kar veliko stvari ter se povezale z 
ostalimi sekcijami žensk v Sloveniji. Sem optimistična glede na-
daljevanja našega dela.«

Podpredsednica, ga. Katarina Hohnjec: »Prav je, da se združuje-
mo, izmenjujemo mnenja ter načrtujemo sodelovanja tudi z ostali-
mi, ki še niso naše članice. Z druženjem pridobimo nove izkušnje in 
s pomočjo članic sekcije lahko rešimo marsikatero težavo.«

Članica nadzornega odbora OOZ Celje, ga. Lena Korber: »Ve-
sela sem, da se nam je uspelo povezati v tem kratkem času in 
izmenjati veliko izkušenj. Pri svojem delu smo bile uspešne. Naš 
cilj je, da se nam pridružijo še nove ženske podjetnice. Zato da-
jem pobudo predvsem tistim mlajšim podjetnicam, da se nam 
pridružijo, saj lahko z njimi podelimo naše izkušnje in jim olajša-
mo začetek vstopa na podjetniško pot.«

Cilji delovanja »Sekcije podjetnic in obrtnic«  OOZ Celje so na-
slednji:
• Povezovanje podjetnic in obrtnic v smislu izmenjave izku-

šenj, znanj in dobrih praks.
• Utrditev vloge žensk v poslovnem svetu s krepitvijo osebne 

moči, znanja za učinkovitejši zagon in razvoj lastnega pod-
jetja ter s širjenjem poslovnih mrež.

• Izobraževanje, usposabljanje, razvoj mrež in sodelovanje 
med članicami sekcije in navzven.

• Spodbujanje  podjetniškega razmišljanja in podjetništva 
med mladimi ženskami kot način življenja.

• Promocija podjetništva s poudarkom na ženskah. 
• Vključevanje v nacionalne in mednarodne mreže ženskega 

podjetništva.
• Sodelovanje s sorodnimi organizacijami: Regijski svet po-

slovnih žensk in podjetnic pri Štajerski gospodarski zbornici 
Maribor, Ekonomski inštitut Maribor, Zavod Meta …

• Organizacija, izvajanje in evalviranje projektov.
          

Samostojna svetovalka OOZ Celje: 

mag. Tatjana Štinek

Prireditev Noč pod kostanji na Dobrni  -  nekoč in danes
Starejši krajani Dobrne se še spominjamo, kako je nekoč vsa 
Dobrna živela s turizmom, posebno še s prireditvijo Noč pod 
kostanji. 
Vsa društva, vsi gostinci in zdravilišče je vsak na svojem manj-
šem prizorišču ponujali nekaj svojega v glasbi, zabavi in kuli-
nariki. Obiskovalci smo se lahko sprehajali od gasilskega doma 
mimo gostišča Triglav, gostilne Lovec, hotela, »piknik placa« do 
čudovitega osrednjega prireditvenega prostora: zdraviliške plo-
ščadi. Tu so med drugimi koncertirali že simfoniki RTV Ljublja-
na, Modrijani …  Pestra ponudba - zadržal si se pač tam, kjer 
ti je najbolj ugajalo. Kostanjev park in gozd okrog odrov pa so 
pomagali dušiti glasnost in skrivati močno zaljubljene. Ne spo-

mnim se, da bi se takrat kdo pritoževal nad prireditvijo. 
Pa se je zgodilo, da je Noč pod kostanji v takšni obliki prenehala. 
Skupina mladih jo je pričela organizirati in tržiti pod istim ime-
nom, vendar skoncentrirano le na en prireditveni prostor – na 
igrišču  Osnovne šole Dobrna, v neprestanem trajanju do 5 dni 
in noči. Prireditev v takšni obliki pa je postala zelo moteča za 
večino prebivalcev in posebej za družine v neposredni bližini. 
Predvsem zaradi neznosne glasnosti smo se pričeli že pred leti 
pritoževati, saj nam vzame vsaj štiri mirne večere, tri noči spanja 
in veliko živcev. Ker nismo bili upoštevani ne s strani prireditelja 
ne s strani Občine Dobrna, ki izdaja dovoljenje za prireditve s 
čezmerno obremenitvijo s hrupom, smo se leta 2014 prijavili 
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kot stranska stranka v postopku pri izdajanju le-tega, vendar 
tudi zaman. Nato smo se tudi uradno pritožili. Pritožbo je Obči-
na Dobrna zavrnila kot neutemeljeno, sklicujoč se na eksperte, 
ki da so postavili 6000 W ozvočenje tako, da nas ne sme motiti, 
ker je vse po slovenskih predpisih. Mi seveda kljub  temu ne 
moremo spati in se živciramo. Družine, ki zmorejo, se na svoje 
stroške za ta čas preselijo. Med nami so tudi otroci in bolniki. 
Namesto da bi Občina Dobrna to sedaj predvsem glasno in pi-
jano prireditev, ki si ne zasluži imena Noč pod kostanji, usmerila 
v nekaj bolj kvalitetnega in jo poskušala vrniti tja, kamor sodi 
– pod kostanje, jo kot tako zagovarja in celo sofinancira, nas pri-

zadete pa poniževalno ignorira. Odgovorni in Občina Dobrna 
nam do sedaj niso bili pripravljeni prisluhniti. Radoveden sem, 
kako bi izdajali dovoljenja, če bi ti živeli v naših stanovanjih.

Nisem proti kvalitetnim prireditvam, ki bi pregnale že leta dol-
gočasno turistično Dobrno, vendar ne na takšen način in na na-
čin, ki nam jemlje mir, ki smo ga imeli. Zato sedaj javno prosim 
odgovorne, tudi v imenu ostalih prizadetih, za bolj spoštljiv in 
korekten odnos in nas naj ne delajo drugorazredne krajane.

Lep pozdrav,

Lesjak Marko

Informacije v zvezi s prireditvijo Noč pod kostanji
Občina Dobrna v sodelovanju z ZTŠK Dobrna vsako leto objavi 
Javni razpis za organizacijo prireditve Noč pod kostanji, na kate-
rega se lahko prijavijo vsa društva, organizacije in vse zaintere-
sirane pravne osebe in podjetniki posamezniki. Na javni razpis 
se že 2 leti zapored prijavi zgolj eno društvo, in sicer Društvo 
Noč pod kostanji, ki prireditev nato v celoti tudi organizira. Tudi 
v lanskem letu je Društvo Noč pod kostanji prireditev uspešno 
izpeljalo, navkljub slabemu vremenu.

Pred izdajo dovoljenja za celotno prireditev s strani Upravne 
enote Celje je bil na Občini Dobrna organiziran sestanek z ne-
katerimi prebivalci iz dela naselja Vinska Gorica in ožjega dela 

centra Dobrne, kjer je bilo zavzeto skupno stališče, da se priredi-
tev organizira v dovoljeni glasnosti na podlagi elaborata izraču-
nov emisij zvoka, ki ga izdela pristojna organizacija. Na podlagi 
poročila oz. elaborata izračunov emisij zvoka je bilo nato izdano 
dovoljenje za čezmerno obremenitev okolja s hrupom zaradi 
uporabe zvočnih naprav na javni prireditvi »Noč pod kostanji 
2014 za  9. 8. 2014 ter za čas od 13. 8. 2014 do 17. 8. 2014.

V času prireditve so se izvajale tudi meritve glasnosti, ki pa niso 
bistveno odstopale oz. so bile v mejah izdanega dovoljenja za 
čezmerno obremenitev okolja s hrupom zaradi uporabe zvoč-
nih naprav.

Občinska uprava Občine Dobrna

z zasedanja 
Občinskega sveta 
Občine Dobrna

Od izida zadnje številke glasila Občine Dobrna, ki je izšla v mesecu decembru 2014, so svetniki Občinskega sveta Občine Dobrna 
zasedali na eni redni seji, in sicer na 4. redni seji, ki je bila dne 15. 12. 2014. Na tej seji so svetniki, med drugimi točkami dnevnega 
reda, sprejeli Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja ter načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Dobrna za leto 2015 in načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Dobrna za leto 2015.
Na seji je bil sprejet tudi Proračun Občine Dobrna za leto 2015 ter sprejeti letni programi za področje ljubiteljske kulture v Občini 
Dobrna za leto 2015, za področje športa v Občini Dobrna za leto 2015 ter za področje turizma v Občini Dobrna za leto 2015.

Po gradivu Občinskega sveta Občine Dobrna povzela Mateja Smrečnik

Z zasedanja Občinskega sveta 
Občine Dobrna
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Upravna enota 
Celje svetuje

Odgovori na vprašanja 

1. Katere so novosti na področju dopolnilnih dejavnosti na 
kmetiji?
Novosti na področju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji so se poja-
vile z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
kmetijstvu (Uradni list RS, št. 26/2014) ter predvsem z uveljavitvi-
jo Uredbe o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Uradni list RS, št. 
58/2014), ki je pričela veljati 12. 8. 2014.

Na podlagi novele  Zakona o kmetijstvu je:
-	na novo definirana kmetija (poleg članov in članic kmetije se 

štejejo tudi zaposleni na kmetiji, ki se ukvarjajo s kmetijsko de-
javnostjo),

-	 zožen krog oseb, ki se štejejo za  člane kmetije,
-	 določen večji obseg podatkov, ki jih mora vsebovati  dovolje-

nje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji (matična 
številka dejavnosti, davčna številka, standardna klasifikacija 
dejavnosti - SKD šifre vrst dopolnilnih dejavnosti …),

-	 v primeru dopolnilne dejavnosti, ki so živilske dejavnosti, se 
dovoljenje izda, če je nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji 
vpisan v register obratov pri organu za varno hrano, veterinar-
stvo in varstvo rastlin.

Uredba o dopolnilnih dejavnosti na kmetiji vsebuje kar nekaj 
novosti in sicer:

• Vsebino vloge določa 6. člen Uredbe 
-	 vloga mora vsebovati navedbo lokacije, na kateri se 

bo opravljala dopolnilna dejavnost,
-	 v primeru, da je vlagatelj član kmetije, mora k vlogi 

priložiti soglasje nosilca kmetije, da lahko na kmetiji 
opravlja v vlogi navedene dopolnilne dejavnosti, 

-	 v vlogi ni potrebno več navajati predvidenega fizič-
nega obsega posamezne dopolnilne dejavnosti,

-	 v primeru predpisane usposobljenosti je  potrebno 
vlogi  priložiti dokazilo o zahtevani usposobljenosti. 

•		 Za isto vrsto dopolnilne dejavnosti se lahko določi samo 
en nosilec dopolnilne dejavnosti. 

•		 Za izračun primerljivih kmetijskih površin se že od februar-
ja 2014  upoštevajo prijavljene grafične enote rabe zemlji-
šča kmetijskega gospodarstva (GERK) v RKG, med katere 
pa se ne štejejo več gozdna zemljišča po evidenci zemlji-
škega katastra.

•		 Za opravljanje dopolnilne dejavnosti predelava gozdnih 
sadežev, predelava gozdnih lesnih sortimentov, proizvo-
dnja in prodaja energije iz lesne biomase morajo imeti čla-
ni kmetije poleg 1 ha primerljivih kmetijskih  površin v lasti 
še najmanj 6 ha gozda.

•		 Za opravljanje dopolnilne dejavnosti predelava  primarnih 
kmetijskih pridelkov in zelišč, prodaja pridelkov in izdel-
kov s kmetij in turizem na kmetiji mora nosilec kmetije 
pred oddajo vloge za izdajo dovoljenja v predpisanem 
roku vložiti  zbirno vlogo po predpisih, ki urejajo izvedbo 
letnih ukrepov kmetijske politike. Oddaja zbirne vloge ni 
obvezna v primeru opravljanja dopolnilne dejavnosti, po-
vezane s čebelarstvom, predelavo medu in čebeljih izdel-
kov ter apiturizma, mora pa biti nosilec vpisan v register 
čebelnjakov in imeti najmanj 10 čebeljih družin za izvaja-
nje dopolnilne dejavnosti apiturizem.  

•		 Pri dopolnilni dejavnosti vzreja in predelava vodnih orga-
nizmov mora kmetija imeti v uporabi vodno zemljišče, ki 
je vpisano v centralni register akvakulture in komercialnih 
ribnikov.

•		 Pri predelavi zelišč mora imeti kmetija v uporabi najmanj 
0,1 ha površin z zelišči.

•		 Nosilec dopolnilne dejavnosti lahko pri dopolnilni dejav-
nosti predelave dokupuje surovine na lokalnem trgu od 
drugih kmetij, ki v tekočem letu vložijo zbirno vlogo. Izven 
kmetij je dovoljen  nakup tehnoloških surovin in nakup 
embalaže.

•		 Novost je vodenje evidenc A, B, C, D, E ali  F (priloge Ured-
be), odvisno od vrste dopolnilne dejavnosti in hramba le-
-teh 10 let od poslovnega dogodka.

•		 Fizični obseg vzreje vodnih organizmov je povečan na 
5.000 kg letno, predelava vodnih organizmov pa na 10.000 
kg letno  (predhodno ribogojstvo in predelava sladkovo-
dnih rib do 3.000 kg letno).

•		 Nastanitvene zmogljivosti pri dopolnilni dejavnosti turi-
stična kmetija so lahko le na naslovu kmetije in v vinogra-
du, ki pripada kmetiji (vinograd mora biti vpisan v register 
vinogradov).

•		 Na izletniških kmetijah je lahko največ 60 sedežev pred 
objektom, 60 sedežev v objektu in največ 60 gostov naen-
krat.
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•		 Na kmetiji, kjer se opravlja dopolnilna dejavnost vinotoč 
ali osmica, se ne smejo opravljati druge vrste dopolnilne 
dejavnosti turizem na kmetiji.

•		 Delež potrebnih lastnih surovin  pri izvajanju turizma na 
kmetiji  je pri nudenju hrane  povečan iz 30 % na 50 % 
vrednosti lastnih surovin, v prosti prodaji pa se lahko do-
kupi le do   25 % vrednosti surovin in izdelkov (prej 30 %). 
Gorsko višinske kmetije  morajo zagotoviti 40 % vrednosti 
lastnih surovin, ki so  predmet ponudbe.

•		 Novost med vrstami dopolnilnih dejavnosti so muzeji, 
tematski parki, apiturizem, športni ribolov na vodnih po-
vršinah na kmetiji, izdelovanje narodnih noš, gojenje in 
varstvo gozdov, opravljanje posebnih ročnih kmetijskih 
del na drugih kmetijah (cepljenje, obrezovanje drevja), na-
domeščanje na kmetijah  itd.,  med dopolnilne dejavnosti 
na kmetiji pa ne spadajo več žičnice, vlečnice in sedežnice, 
pridobivanje in prodaja energije iz  obnovljivih virov (vo-
dni, veterni in sončni vir).

•		 Najvišji dovoljeni  obseg pri storitvah s kmetijsko in goz-
darsko mehanizacijo in opremo, opravljanje posebnih roč-
nih kmetijskih del na drugih kmetijah in nadomeščanje na 
kmetijah je omejeno na do  1000 ur letno na kmetijo (prej 
storitve s kmet. in gozd. mehanizacijo do 1500 ur letno).

•		 Za opravljanje dopolnilne dejavnosti svetovanje in uspo-
sabljanje v zvezi s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno de-
javnostjo (svetovanje o kmetovanju, organiziranje delav-
nic ali tečajev in usposabljanje na kmetiji),  je predpisana 
potrebna izobrazba - srednja strokovna izobrazba s podro-
čja kmetijstva oz. gozdarstva, pridobljena nacionalna po-
klicna kvalifikacija ali izobrazba, pridobljena po študijskih 
programih prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja viso-
ko šolstvo.

•		 Podatki o izdanem dovoljenju se po novi Uredbi vpisuje-
jo v RKG (prej register dopolnilnih dejavnosti), kamor se 
vpisuje tudi letni dohodek iz dopolnilne dejavnosti, ki ga 
mora nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji javiti  uprav-
ni enoti do 30. 6. tekočega leta. 

•		 Nosilci, ki že opravljajo dopolnilno dejavnost na kmetiji, 
morajo opravljanje dopolnilne dejavnosti  uskladiti z do-
ločbami nove Uredbe najpozneje do 1. 1. 2016.

2. Kaj potrebujem za pridobitev uporabnega dovoljenja za 
družinsko hišo ter kolikšni so stroški?
Zakon o graditvi objektov določa, da se za enostanovanjsko 
stavbo, zgrajeno na podlagi gradbenega dovoljenja, izda 
uporabno dovoljenje brez poprej opravljenega tehničnega 

pregleda, če investitor zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja 
poleg geodetskega načrta novega stanja zemljišča priloži izjavo 
projektanta in nadzornika, da je takšna stavba zgrajena v skladu 
s predpisi.

Stroški takse in odločbe znašajo skupaj 22,66 EUR.

3. Kakšna je razlika med kvalitetnim prevzemom objekta in 
tehničnim pregledom?
V postopku izdaje uporabnega dovoljenja za zgrajen objekt 
izvede upravni organ, ki je izdal gradbeno dovoljenje za gradnjo 
obravnavanega objekta, tehnični pregled, s katerim mora skladno 
z določili Zakona o graditvi objektov ugotoviti: ali je objekt 
izveden v skladu z gradbenim dovoljenjem, ali je iz dokazila o 
zanesljivosti objekta razvidno, da je objekt izveden v skladu z 
gradbenimi predpisi in da so bili upoštevani predpisani ukrepi 
glede vplivov objekta v okolici, ali je projekt izvedenih del izdelan 
v skladu s predpisi in ali so zgrajeni objekti, s katerimi se zagotavlja 
minimalna komunalna oskrba. Kvalitetni prevzem objekta pa po 
končani gradnji poteka med investitorjem in izvajalcem, z njim 
se izvede količinski in kakovostni prevzem pogodbenih del, po 
pogodbi pa se po navadi določi tudi garancijski rok za odpravo 
morebitnih skritih napak.

4. Pred 15 leti je bil izveden tehnični pregled poslovnega objekta, 
vendar pa uporabno dovoljenje kasneje ni bilo pridobljeno. Ali 
lahko pridobimo uporabno dovoljenje za ta objekt na podlagi 
takrat izvedenega tehničnega pregleda?
Ne. Predpisi za pridobitev uporabnega dovoljenja so se v teh letih 
večkrat spremenili, vprašanje je tudi, če se v teh letih ni spremenil 
tudi sam objekt. Je pa lahko takratni zapisnik v pomoč komisiji za 
tehnični pregled v novem postopku izdaje uporabnega dovoljenja. 
Sedaj veljavni Zakon o graditvi objektov v 89. čl. določa, da mora 
investitor k zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja, v kateri 
mora navesti, da je bila gradnja izvedena v skladu z gradbenim 
dovoljenjem ter številko in datum gradbenega dovoljenja, priložiti: 
projekt izvedenih del, geodetski načrt novega stanja zemljišča po 
končani gradnji, dokazilo o zanesljivosti objekta, druge podatke in 
dokazila, če jih za to vrsto objekta določa gradbeno dovoljenje ali 
poseben zakon, navodilo za obratovanje in vzdrževanje v primeru 
zahtevnega objekta in program prvih meritev obratovalnega 
monitoringa, kadar so takšne meritve predpisane.

5. Prosim, če razložite razliko med različnimi vrstami gradbenih 
dovoljenj ter za katere vrste objektov so potrebni.
Vrste objektov natančno opredeljuje Uredba o razvrščanju 
objektov glede na zahtevnost gradnje, ki objekte razvršča na 
zahtevne, manj zahtevne, nezahtevne in enostavne objekte 
ter določa vzdrževanje objektov. Vzdrževanje objekta se izvaja 
brez gradbenega dovoljenja. Gradnja enostavnega objekta 
se lahko začne brez gradbenega dovoljenja, se pa enostavni 
objekti ne smejo postavljati v nasprotju s prostorskim aktom 
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občine. Nezahtevni objekt se lahko gradi na podlagi gradbenega 
dovoljenja za gradnjo nezahtevnega objekta, ki ga izda pristojni 
upravni organ na podlagi določenih skic in opisa, ki jih lahko 
izdela investitor sam ter z zakonom predpisanih prilog. Za 
gradnjo zahtevnega ali manj zahtevnega objekta pa je potrebno 
gradbeno dovoljenje, ki ga izda pristojni upravni organ na podlagi 
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in z zakonom 
predpisanih prilog.

6. V prihodnosti želimo zgraditi prizidek k obstoječi hiši, da bi 
rešili stanovanjsko vprašanje svojih otrok. Kaj potrebujemo ter 
kako najhitreje in najceneje priti do gradbenega dovoljenja?
Za gradnjo prizidka za stanovanjske namene k obstoječi hiši 
potrebujete gradbeno dovoljenje. Predlagamo, da na pristojni 
občini najprej preverite, če je predvidena gradnja skladna s 
prostorskim aktom, ki velja za obravnavano področje. Sicer pa 
zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja vložite na pristojni 
upravni enoti glede na lokacijo gradnje. K vlogi pa morate priložiti 
najmanj dva izvoda projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, 
druge listine, če tako določa zakon in dokazilo o pravici graditi, če 
ta še ni vpisana v zemljiško knjigo. 

7. Ali je uporabno dovoljenje tudi podlaga za opravljanje 
poslovne dejavnosti ali moramo iskati posebno obratovalno 
dovoljenje?
Uporabno dovoljenje je odločba, s katero upravni organ, ki je izdal 
gradbeno dovoljenje, na podlagi poprej opravljenega tehničnega 
pregleda, dovoli začetek uporabe objekta. Glede na to, da upravna 
enota že več let ne izdaja obratovalnih dovoljenj, predstavlja 
uporabno dovoljenje hkrati pogoj za začetek uporabe objekta. 
Če pa je s posebnimi predpisi določeno, da mora uporabnik glede 
na namembnost objekta pridobiti še kakšno dodatno dovoljenje 
za obratovanje, to stori pri pristojni službi oziroma zbornici 
(zdravstvena, lekarniška, odvetniška, obrtna dejavnost, ...).

8. Obstoječo cesto bi radi preplastili in uredili bankine ter 
odvodnjavanje. Ali potrebujemo gradbeno dovoljenje oz. 
potrdilo občine oz. ali sploh potrebujemo kaj?
Preplastitev legalno zgrajene ceste lahko štejemo med vzdrževanje 
objekta, ureditev bankine in odvodnjavanje pa med pomožne 
cestne objekte, ki spadajo po Uredbi o razvrščanju objektov glede 
na zahtevnost gradnje med pomožne objekte v javni rabi in sicer 
so razvrščeni med enostavne objekte. Za vsa navedena dela ne 
potrebujete gradbenega dovoljenja, se pa dela ne smejo izvajati v 
nasprotju s prostorskim aktom občine.

9. Rad bi zgradil objekt, lastnik zemljišča pa tega ne želi prodati, 
temveč mi predlaga stavbno pravico. Prosim, če obrazložite, 
kaj to pomeni in kaj storiti po izteku pogodbenega roka, ko 
bo objekt že zgrajen, lastnik pa zemljišča še vedno ne bi želel 
prodati?
Stavbna pravica je pravica imeti v lasti zgrajeno zgradbo nad tujo 
nepremičnino ali pod njo. Stavbna pravica ne sme trajati več kot 

devetindevetdeset let. Za nastanek stavbne pravice se zahteva po-
leg veljavnega pravnega posla, iz katerega izhaja obveznost usta-
noviti stavbno pravico, še zemljiškoknjižno dovolilo in vpis v ze-
mljiško knjigo. Imetnik stavbne pravice ima v času trajanja stavbne 
pravice pravico uporabljati in uživati nepremičnino. Stavbna pravi-
ca preneha z izbrisom iz zemljiške knjige. Izbris stavbne pravice se 
lahko zahteva po poteku časa, za katerega je bila stavbna pravica 
ustanovljena. S prenehanjem stavbne pravice postane zgradba 
sestavni del nepremičnine. Lastnik nepremičnine mora imetniku 
stavbne pravice ob prenehanju plačati dogovorjeno nadomestilo, 
ki ne sme biti manjše od polovice povečanja tržne vrednosti ne-
premičnine.

10. Prosim, če navedete, v katerih primerih je potrebno pridobiti 
gradbeno dovoljenje za izgradnjo: nadstreška, garaže, zidanice, 
hleva in kmetijsko-gospodarskega poslopja, v katerem bi imeli 
vinsko klet  sušilnico sadja in zdravilnih rastlin?
Gradbeno dovoljenje je treba pridobiti za gradnjo nezahtevnih, 
manj zahtevnih in zahtevnih objektov, za gradnjo enostavnega 
objekta pa gradbenega dovoljenja ne potrebujete. Za manj 
zahtevne in zahtevne objekte se izda gradbeno dovoljenje 
na podlagi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, za 
nezahtevne objekte pa se izda gradbeno dovoljenje na podlagi 
določenih skic in opisov. V prilogi Uredbe o razvrščanju objektov 
glede na zahtevnost gradnje so navedene skupine objektov, ki 
jih pod določenimi pogoji lahko razvrstimo med enostavne ali 
nezahtevne objekte, če pa v opisu in velikosti ne najdemo objekta, 
ki ga želimo graditi, spada takšen objekt med manj zahtevne ali 
zahtevne objekte. 
Nadstrešek spada glede vrste objekta med majhne stavbe, pod 
enostaven objekt ga lahko razvrstimo, če je njegova površina do 
vključno 20 m2, pod nezahteven objekt pa, če je njegova površina 
do vključno 50 m2. Če je površina večja, spada med manj zahtevne 
ali zahtevne objekte. Enako velja tudi garažo, ker spada med isto 
vrsto objektov. Zidanica spada glede vrste objekta med objekte 
za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost in je objekt, ki 
ni namenjen prebivanju. S površino do vključno 80 m2 jo lahko 
razvrstimo med nezahtevne objekte, med enostavne objekte pa 
zidanice ni možno razvrstiti. Med pomožne kmetijsko-gozdarske 
objekte, to so objekti namenjeni kmetijski pridelavi, gozdarskim 
opravilom in vrtnarjenju in niso namenjeni prebivanju, lahko 
razvrstimo vinsko klet kot enostavni objekt, če je takšna stavba 
pritlična, enoetažna, površine do vključno 40 m2, med nezahtevne 
objekte pa, če je stavba površine do vključno 150 m2 in višina do 
vključno 6 m. Sušilnico sadja in zdravilnih rastlin lahko razvrstimo, 
če gre za samostojen objekt, med  objekte za kmetijske proizvode 
in dopolnilno dejavnost, in sicer med nezahtevne objekte, če je 
površina do vključno 80 m2. Če pa gre za kombiniran objekt, se 
pravi, da sta vinska klet in sušilnica v istem objektu, veljajo pogoji 
po pretežni rabi objekta.

11. Kaj so nezahtevni in enostavni objekti?
- Nezahtevne in enostavne objekte natančno opredeljuje 

UPRAVNA ENOTA CELJE SVETUJE
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Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gra-
dnje. Tovrstni objekti so navedeni v prilogi 2 te uredbe.

-  Objekte lahko razvrstimo med nezahtevne ali enostavne 
objekte, če izpolnjujejo v navedeni uredbi določene pogoje 
glede velikosti, namembnosti in načina gradnje. 

-  Nezahtevni in enostavni objekti niso namenjeni prebivanju.

-  Gradnja nezahtevnega objekta se lahko začne na podlagi 
pravnomočnega gradbenega dovoljenja za gradnjo nezah-
tevnega objekta.

-  Gradnja enostavnega objekta se lahko začne brez gradbe-
nega dovoljenja, se pa enostavni objekti ne smejo postavljati 
v nasprotju s prostorskim aktom.  

-  Zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo ne-
zahtevnega objekta je treba priložiti:

-  prikaz lege na zemljišču, da je razviden njegov tlorisni položaj 
in oblika na zemljiškokatastrskem prikazu, z navedbo odmi-
kov objekta od parcelnih mej sosednjih zemljišč 

-  značilne prereze ter oblikovanje objekta in terena
-  soglasja pristojnih soglasodajalcev
-  dokazilo o pravici graditi 

-  Pred izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo nezahtev-
nega objekta mora upravni organ ugotoviti, da:

-  so izpolnjeni pogoji glede dopustne velikosti objekta, načina 
rabe objekta in načina gradnje objekta

-  je nameravana gradnja skladna s prostorskim aktom:
-  so pridobljena vsa predpisana soglasja
-  da ima investitor pravico graditi

-  Če je oddaljenost objekta od meje sosednjih zemljišč najmanj 
3 m, se gradbeno dovoljenje izda v skrajšanem ugotovitve-
nem postopku (stranka je samo investitor), če je oddaljenost 
manjša pa v postopku sodelujejo lastniki sosednjih nepremič-
nin.

-  Gradbeno dovoljenje za gradnjo nezahtevnega objekta 
velja 1 leto od pravnomočnosti GD, ni ga mogoče spremeniti 
ali podaljšati. 

  
- Najbolj pogoste vrste objektov, ki jih lahko razvrstimo med 

nezahtevne oziroma enostavne objekte so:

-  majhna stavba - v pritlični enoetažni izvedbi, ni namenjena 
prebivanju, samostojna ali prislonjena k stavbi – garaža, dr-
varnica, pokrita skladišča za lesna goriva, zimski vrt, lopa, uta, 
nadstrešek, vetrolov, …

   

nezahteven objekt enostaven objekt

površina do vključno 50 m2 površina do vključno 20 m2

-  pomožni objekt v javni rabi – grajena urbana oprema, te-
lefonska govorilnica, sanitarna enota, objekt za razsvetljavo, 
drog, grajena oprema v parkih, javnih vrtovih, grajeno igralo 
na otroškem igrišču, grajena oprema trim steze, grajeno spo-
minsko obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica, grajen gostin-
ski vrt, …

nezahteven objekt enostaven objekt

stavbe: površina nad 40 m2 
do vključno 60 m2

gradb.inž.objekti: višina nad 
3,5 m do vključno 10 m

stavbe: površina do vključ-
no 40 m2

gradb.inž.objekti: višina do 
vključno 3,5 m

- ograja– varovalna ograja, sosedska ograja, igriščna ograja, 
protihrupna ograja

 

nezahteven objekt enostaven objekt

višina nad 2 m do 3 m višina do vključno 2 m

- podporni zid - konstrukcija med dvema višinama zemljišča, 
ki preprečuje premik (zdrs) zemljine – sem spada tudi pod-
porni zid z ograjo

     

nezahteven objekt enostaven objekt

višinska razlika med zeml-
jiščem do 1,5 m

višinska razlika med zeml-
jiščem do 0,5 m

 - mala komunalna čistilna naprava - naprava za čiščenje 
komu nalne odpadne vode

nezahteven objekt enostaven objekt

zmogljivost od 50 PE do vkl-
jučno 200 PE

zmogljivost do vključno 
50 PE

 
- rezervoar – objekt, povezan s tlemi ali vkopan, s priključki in 

inštalacijami

nezahteven objekt enostaven objekt

nobeden rezervoarji za vodo, pros-
tornine do vključno 100 m3

  
 - vodnjak, vodomet 

nezahteven objekt enostaven objekt

višina nad 5 m

globina nad 30 m

višina do vključno 5 m

globina do vključno 30 m

- priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture 
in daljinskega ogrevanja – 

UPRAVNA ENOTA CELJE SVETUJE
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     priključek na cesto, elektrovod, plinovod, toplovod, vodovod, 
kanalizacijo , telekomunikacijska omrežja

nezahteven objekt enostaven objekt

nobeden vsi
   
- samostojno parkirišče 

nezahteven objekt enostaven objekt

površina do vključno 200 m2 noben

- kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobne

nezahteven objekt enostaven objekt

nobena vse

 - športno igrišče na prostem - grajena ali utrjena površina, ki 
ni stadion in nima spremljajočih objektov ali tribun - teniško, 
rokometno, nogometno, košarkaško igrišče, kajakaška proga, 
kotalkališče, poligon za kolesa ali motorje, grajeno smučišče 
na vodi, golf

nezahteven objekt enostaven objekt

površina nad 1000 m2 do vkl-
jučno 10000 m2

površina do vključno 
1000 m2

- vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje 
- grajeno zajetje na tekoči vodi, zajem pitne in tehnološke vode, 
grajen namakalni sistem s črpališčem,  vodni zbiralnik, bazen za 
kopanje, za gašenje požara, grajen ribnik, okrasni bazen

nezahteven objekt enostaven objekt

prostornina razlivne vode od 
250 m3 do vključno 2000 m3

bazen: nobeden

prostornina razlivne vode 
do vključno 250 m3

bazen: prostornina do 
vključno 60 m3

vsi namakalni sistemi 

-  objekt za oglaševanje – tudi objekti za oglaševanje na ko-
zolcih

nezahteven objekt enostaven objekt

oglasne površine nad 12  m2 
do vključno 40 m2 in višine do 
vključno 6 m

oglasne površine do 
vključno 12 m2 in višine 
do vključno 5 m

- objekt za rejo živali - enoetažen objekt, namenjen reji živali 
– hlev, svinjak, perutninska farma, staja, kobilarna, fiksni če-

belnjak, ribogojnica

nezahteven objekt enostaven objekt

stavbe: površine do vključno 
100 m2

ribogojnice: prostornine do 
vključno 2000 m3

nobeden

- pomožni kmetijsko – gozdarski objekt - namenjen kmetij-
ski pridelavi, gozdarskim opravilom in vrtnarjenju in ni name-
njen prebivanju – kozolec, kmečka lopa, pastirski stan, graje-
ni rastlinjak, silos, skedenj, senik, kašča, gnojišče, klet, vinska 
klet, pokrita skladišča za lesna goriva, hlevski izpust, grajeno 
molzišče, grajena obora, grajena ograja za pašo živine, gra-
jena ograja ter opora za trajne nasade, grajena poljska pot, 
grajena gozdna prometnica, …

  

nezahteven objekt enostaven objekt

stavbe: površine do vključno 
150 m2 in višina

            do vključno 6 m

stolpni silosi: višina od 5 do 
vključno 10 m

grad. inž. objekti: višina nad 5 
do vključno 10 m

dvojni kozolci (toplarji): povr. do 
vključno 150 m2

zbiralnik gnojnice ali gnojevke: 
do vključno 1000 m3

stavbe: pritlične, enoe-
tažne, površina do

            vključno 40 m2

stolpni silosi: višina do 
vključno 5 m

grad. inž. objekti: višina 
do vključno 5 m

gozdne prometnice: vse

dvojni kozolci (toplarji): 
povr. do vključno 40 m2

zbiralnik gnojnice ali 
gnojevke: noben

- objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost - 
objekt ni namenjen prebivanju – zidanica, sirarna, sušilnica 
sadja in rib, oljarna, kisarna, mlin, …

    

nezahteven objekt enostaven objekt

površina do vključno 80 m2 nobena
     

-  pomožni komunalni objekt – pomožni vodovodni in kana-
lizacijski objekt – revizijski in drugi jašek, hidrant, črpališče, 
grajeni oljni lovilnik in lovilnik maščob, ponikovalnica, prečr-
povalna postaja ter merilna in regulacijska postaja, ekološki 
otok, …

nezahteven objekt enostaven objekt

nobeden vsi
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javni razpisi
Programsko obdobje 2007 – 2013 na področju razvoja pode-
želja in kmetijstva je zaključeno, s tem pa preneha veljati tudi 
Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči v Občini Dobrna, ki je 
bil podlaga za objavo Javnega razpisa o dodeljevanju državnih 
pomoči na področju kmetijstva in podeželja v Občini Dobrna. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) tre-
nutno pripravlja nov pravilnik, ki bo opredelil pomoči v pro-
gramskem obdobju 2015-2020 in bo podlaga občinam pri pri-

Državne pomoči v kmetijstvu
pravi njihovih pravilnikov. Pred sprejemom pravilnika na občini 
jih bo potrebno posredovati na MKGP, da bodo izdali mnenje o 
skladnosti ter shemo pomoči pred začetkom veljavnosti posre-
dovali Evropski komisiji. Občina Dobrna bo tako javni razpis za 
spodbujanje kmetijstva in razvoja podeželja v Občini Dobrna 
lahko izvedla predvidoma šele v drugi polovici leta 2015 oz. po 
potrditvi s strani pristojnih služb. 

Občinska uprava Občine Dobrna

Občina Dobrna na podlagi 106. i člena Zakona o javnih financah (Ur. 
l. RS, št. 11/11, 14/13, 101/13), Odloka o proračunu Občine Dobrna za 
leto 2015 (Uradni list RS, št. 92/2014), objavlja  

J AV N I  R A Z P I S 
za dodelitev sredstev, ki niso državna pomoč na področju kme-

tijstva v Občini Dobrna v letu 2015

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dela neprofitnih aktivnosti 
in materialnih stroškov društev s področja kmetijstva v Občini Dobrna 
za leto 2015, ki ne predstavljajo državno pomoč, delujejo na področju 
kmetijstva ter njihov cilj z ustanovitvijo in delovanjem ni pridobivanje 
dobička. 

2. OKVIRNA VREDNOST SREDSTEV

Za izvajanje razpisanih programov so v proračunu Občine Dobrna za 
leto 2015 predvidena sredstva v višini 1.800,00 EUR. Sredstva morajo 
biti porabljena do 31. 12. 2015.

3. UPRAVIČENCI

Na razpisu lahko sodelujejo društva, ki delujejo na področju kmetij-
stva in izpolnjujejo naslednje pogoje: 

- imajo sedež v Občini Dobrna,
- imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot 

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

organizacijske možnosti za izvajanje in uresničevanje načrtovanih 
aktivnosti, 

- dotacije za namene, ki so sestavni del te vloge, niso in ne bodo 
prejela iz državnih ali mednarodnih virov,

- njihov namen in cilj z ustanovitvijo ni pridobivanje dobička.

Prijavitelji, ki so za neprofitne aktivnosti in materialne stroške že pre-
jeli sredstva na drugih razpisih Občine Dobrna oziroma je bili njihov 
program oz. projekt v letu 2015 kakorkoli že financiran iz proračuna 
Občine Dobrna, niso upravičeni do sredstev po tem razpisu.

4. MERILA IN KRITERIJI

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

ŠTEVILO VSEH ČLANOV DRUŠTVA
do 50 aktivnih članov 5 točk

nad 51 aktivnih članov 10 točk

PREPOZNAVNOST PROJEKTA

programi oz. projekti prispevajo k prepoznav-
nosti občine

do 10 točk

ORGANIZACIJA PRIREDITVE ali PROJEKTA

organizacija prireditve ali projekta do 15 točk/prire-
ditev oz. projekt

SODELOVANJE

izvajalci redno sodelujejo pri aktivnostih, ka-
terih organizator 
ali soorganizator je Občina Dobrna

do 10 točk

sodelovanje z drugimi sorodnimi organizaci-
jami

do 5 točk

OMEJITVE
Pomoč se ne dodeli: 
Za izobraževanja in usposabljanja, svetovalne storitve, organizacije 
forumov, tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja na tekmovanjih, 
publikacij in spletišč ter stroške nadomeščanja kmeta, kmetovega 
partnerja med boleznijo in dopustom. Omenjeni upravičeni stroški so 
državna pomoč, ki niso predmet tega javnega razpisa.

5. RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN INFORMIRANJE

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave jav-
nega razpisa do izteka prijavnega roka, in sicer v sprejemni pisarni 
Občine Dobrna, dostopna pa je tudi na spletni strani Občine Dobrna 
(www.dobrna.si) pod rubriko občina in javni razpisi. Dodatne infor-
macije lahko dobite na telefonu 03 780 10 57 (Zdenka Kumer).
 
Vloga mora biti izpolnjena izključno na obrazcu, ki je sestavni del 
razpisne dokumentacije, biti mora čitljiva, na ustreznih mestih podpi-
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sana ter žigosana in mora vsebovati vse obvezne priloge, dokazila in 
podatke določene v razpisni dokumentaciji. 

6. OBRAVNAVA VLOG

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

Odpiranje vlog ne bo javno. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa 
pisno obveščeni v roku 30 dni od podaje popolne vloge. Z upravičenci 
bodo sklenjene pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji ko-
riščenja sredstev. Pri postopku dodeljevanja sredstev se uporabljajo 
določbe Zakona o splošnem upravnem postopku.

Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj ne bo dopolnil v roku 8 dni in vloge, 
ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale pogojem iz tega raz-
pisa, bodo s sklepom zavržene in ne bodo obravnavane v postopku 
dodelitve sredstev.
 
7. ROK IN NAČIN PRIJAVE NA RAZPIS

Rok za dostavo vloge je: 22. 4. 2015 do 16.30 ure. Vloge, ki jih ne bo 

vložila upravičena oseba ali vloge, ki ne bodo pravočasne, bodo izlo-
čene iz nadaljnjega postopka.
Prosilec zaprosi za pomoč na vlogi (obrazcu), ki jo lahko dobi v času 
uradnih ur v tajništvu Občine Dobrna, Dobrna 19, Dobrna ter na 
spletni strani Občine Dobrna, http://www.dobrna.si/, pod rubriko 
občina in javni razpisi. 

Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti, skupaj z zahtevano doku-
mentacijo, v tajništvo Občine Dobrna, Dobrna 19, Dobrna, ali pa se 
pošljejo po pošti na naslov: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, 
v kuvertah opremljenih z naslovom pošiljatelja in označene z ozna-
ko: »NE ODPIRAJ – RAZPIS KMETIJSTVO 2015 - DRUŠTVA«. Za pra-
vočasno predložene se štejejo vloge, ki bodo najkasneje 22. 4. 2015 
do 16.30 ure predložene v tajništvu Občine Dobrna, Dobrna 19, 3204 
Dobrna. Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane in bodo s skle-
pom zavržene.
 
8. NADZOR IN SANKCIJE

Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva in podeželja v Občini Dobrna spremlja in preverja Nadzor-
ni odbor Občine Dobrna ter druge za nadzor financ pristojne insti-
tucije. 

Župan Občine Dobrna:
Martin Brecl

Na podlagi Odloka o Proračunu Občine Dobrna za leto 2015 (Uradni 
list RS, št. 92/2014), Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev za 
pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Dobrna (Uradni 
list RS, št. 47/2007, 22/2010) in Pravilnika o dodeljevanju proračun-
skih sredstev za pospeševanje odpiranja novih delovnih mest v Obči-
ni Dobrna (Uradni list RS, št. 48/2007, 22/2010),  ter v skladu z Uredbo 
Komisije (EU) št. 1407/2013, Občina Dobrna, objavlja naslednji

JAVNI  RAZPIS
za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje razvoja 

malega gospodarstva in obrti
v Občini Dobrna za leto 2015

I. Predmet javnega razpisa
Finančna sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva se 
namenijo kot nepovratna finančna pomoč »de minimis« v obliki do-
tacij kot sofinanciranje izvajanja posameznih ukrepov. Skupna višina 
finančnih sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa za 
pospeševanje razvoja malega gospodarstva  v Občini Dobrna za leto 
2015, znaša 3.600 €.

II. Nameni, ukrepi in pogoji
Finančna sredstva se namenijo za:

1. Sofinanciranje posameznih ukrepov v obliki dotacij.
Skupna višina finančnih sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi tega 
razpisa, v obliki dotacij, je skupaj 3.600 €.

a)  Spodbujanje začetih investicij:
-     Stroški materialnih investicij: zemljišča, zgradbe, oprema, stroji, 

do 50% upravičenih stroškov pridobitve oz. največ 400,00 €.

-  Pridobitev ali podaljšanje standarda kakovosti, ki je priznan v 
tujini, do 45% upravičenih stroškov pridobitve oz. največ 400,00 
€.

- Stroški nakupa in pridobitev patentov, licenc izumov, teh-
ničnih izboljšav, nepatentiranega tehničnega znanja in bla-
govnih znamk: do 50% upravičenih stroškov oz. do maksimalne 
višine 400 €. 

- Stroški izdelave projektne dokumentacije in stroški investi-
cijskih programov: do 45% upravičenih stroškov pridobitve oz. 
do maksimalne višine 400,00 €. Prejemnik pomoči mora prispe-
vati najmanj 25% vrednosti investicije. Investicijski projekti mora-
jo ostati v občini vsaj 5 let.

- Prednost pri sofinanciranju bodo imeli prijavitelji, ki se na 
javni razpis prijavljajo prvič. Prijavitelj lahko za ukrep Spod-
bujanje začetih investicij poda le eno vlogo.

b) Prva udeležba na sejmih ali razstavah:
-Prva udeležba na sejmu ali razstavi: krijejo se upravičeni stroški 
najetja, postavitve in delovanja stojnice v višini do 50 % upravičenih 
stroškov oz. maksimalno do 400,00 €. Upravičen strošek je prva po-

JAVNI RAZPISI
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stavitev in delovanje stojnice na sejemski prireditvi od 21. 6. 2014 do 
31. 12. 2015.  Upravičenci so do sredstev upravičeni samo enkrat, to 
pomeni, da upravičenci iz preteklih let ne morejo ponovno pridobiti 
sredstev iz naslova tega ukrepa.

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

c) Odpiranje novih delovnih mest:
Sredstva za pospeševanje odpiranja novih delovnih mest se 
namenijo kot nepovratna finančna pomoč (subvencija) za kritje 
dela stroškov plače zaposlitve in predstavljajo upravičene stroške 
za: 
    – samozaposlitev osebe,  
    – zaposlitev osebe za nedoločen čas, če ima taka zaposlitev 
za posledico neto povečanje delovnih mest pri prosilcu-
upravičencu,

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

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 zadev-
nih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih 
zadevna 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 podje-
tniki, ki so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ali pa so kapitalsko 
neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prene-
senimi 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 neporavnane zapadle obveznosti.
Za »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v 
enem od naslednjih razmerij: 
(a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov 
drugega podjetja; 
(b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov 
upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja; 
(c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje 
na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v 
njegovi družbeni pogodbi ali statutu; 
(d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi 
dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja 
sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov 
navedenega podjetja. 

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) prvega 
pododstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za 
enotno podjetje. 
- pomoč ne bo namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v 
podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz. 

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

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

- pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredba 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 Uredba 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 Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v 
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komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena 
meja pomoči 100.000,00 EUR). Evidence o individualni pomoči de 
minimis Občina Dobrna hrani 10 let od datuma dodelitve pomoči. 

Za pridobitev sredstev za odpiranje novih delovnih mest mora 
upravičenec izpolnjevati še naslednje:
– novo zaposlena oseba mora biti državljan Republike Slovenije,
– da je zaposlitev osebe sklenjena v koledarskem letu 2015, 
– 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. 
2013 in l. 2014),

– za odprtje posameznega delovnega mesta upravičenec se lahko 
zaprosi le enkrat,

– zaposlitev je potrebno ohraniti za nedoločen čas,

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

IV. Vsebina vloge
Vloga Občine Dobrna je možno dvigniti v tajništvu Občine Dobrna v 
času uradnih ur, in sicer od prvega dne objave v glasilu Dobrčan dalje 
ali na internetni strani Občine Dobrna, http://www.dobrna.si.

Izpolnjeni vlogi je potrebno predložiti naslednje (pod: a- spodbuja-
nje začetih investicij in b- prva udeležba na sejmih ali razstavah):
1. Odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje gospodarskih 

dejavnosti.
2. Potrdilo o plačanih davkih.
3. Potrdilo o poravnanih zapadlih plačilnih obveznostih do Občine 

Dobrna.
3. Izjavo prosilca o višini lastnih sredstev za posamezen namen.                                                                                                              
4. Izjavo, da podjetje ni v težavah in da predstavlja razpisana pomoč 

spodbudo za izvedbo nameravanega projekta.
5. Izjavo, da za ta namen še ni dobil državne pomoči oziroma koli-

kšen del je že dobil iz drugih virov.
6. 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 iz-
boljšav, nepatentiranega tehničnega znanja in blagovnih znamk:

-	 dokazilo o plačilu, 
-	 račun.

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

sticijskih 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 no-
vih delovnih mest):
-	 izpis zavarovanih oseb za preteklo in tekoče leto (razen za 

samozaposlovanje), dokazilo o zaposlitvi (fotokopija obrazca 
M1), za osebo, ki je zasedla novoustanovljeno delovno mesto, 
fotokopija pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas za osebo, ki je 
zasedla novoustanovljeno delovno mesto,

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

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

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

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

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

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

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

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

V. Rok in način prijave na javni razpis

Rok za prijavo na javni razpis je do 25. 9. 2015 do 12.00 ure. Vloga, 
z zahtevanimi dokazili, mora biti poslana priporočeno po pošti ali 
osebno oddana v tajništvu Občine Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, 
najkasneje do roka prijave, to je do 25. 9. 2014 do 12.00 ure. Za čas 
prejema se šteje, ko je vloga v tajništvu Občine Dobrna. 

Upravni organ Občine Dobrne lahko od prosilca zahteva tudi dodatno 
dokumentacijo. V primeru, da vloga ne bo dopolnjena v določenem 
roku, se s sklepom zavrže. V primeru ugotovljene nenamenske porabe 
sredstev, v primeru zavajajočih izjav in v primeru neizpolnitve projek-
ta 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 
Dobrna, ki bo sprejel sklep o dodelitvi sredstev najkasneje v roku 45 
dni od poteka roka za prijavo na javni razpis.

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

Martin Brecl
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JAVNI RAZPISI

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ura-
dni list RS, št. 96/02), v skladu z določbami Pravilnika za vrednotenje 
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Dobrna (Ur. l. RS, št. 32/05, 
113/07, 22/2010, 105/2010, 92/2014) ter v skladu z Odlokom o Prora-
čunu Občine Dobrna za leto 2015 (Uradni list RS, št. 92/2014), Občina 
Dobrna objavlja

JAVNI RAZPIS
za zbiranje ponudb programov s področja ljubiteljske kulturne 

dejavnosti v Občini Dobrna za leto 2015

1.) Pravico za pridobitev sredstev za letne programe ljubiteljskih 
kulturnih dejavnosti za leto 2015 imajo upravičeni nosilci in izvajalci 
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
• da imajo sedež v Občini Dobrna,
• da so registrirani najmanj eno leto,
• da je njihova dejavnost področje kulture,
• da delujejo v javnem interesu,
• da dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi, 
• da imajo urejeno evidenco o članstvu,
• da pristojnim občinskim organom redno dostavljajo letna poročila 

o realizaciji programov iz preteklega leta 2014 ter načrt aktivnosti 
za leto 2015,

• da je predloženi program namenjen čim večjemu številu uporab-
nikov.

2.) Praviloma se sofinancirajo naslednji programi:
• osnovna dejavnost sekcij kulturnih društev in sekcij ostalih 

društev, ki se ukvarjajo s kulturno dejavnostjo in je ta dejavnost 
registrirana v statutu društva, se sofinancira le pod pogojem, da 
rezultate svojega dela predstavijo širši javnosti vsaj petkrat letno,

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

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

dejavnosti, 
• kulturne prireditve in aktivnosti (navesti prireditve, ki jih namera-

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

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

ni Zavod za turizem, šport in kulturo Dobrna (ZTŠK Dobrna) ali v 
Občini Dobrna, če so pozavni k nastopu, 

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

– udeležijo se vsaj enega strokovnega izobraževanja ali posveta s po-
dročja svojega delovanja.

Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje in investicije v pro-
stor 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 Le-
tnim programom kulture Občine Dobrna za leto 2015, sprejetim na 4. 
redni seji Občinskega sveta Občine Dobrna, dne 15. 12. 2014.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2015. Poročila 
o izvedbi programov sofinanciranih na podlagi tega javnega razpisa 
za leto 2015 morajo izvajalci podati na enotnem obrazcu, v skladu s 
Pravilnikom za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini 
Dobrna, Občini Dobrna v pisni obliki najkasneje do 31. 03. 2016.

4.) Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev je 10.750,00 EUR, in sicer 
na proračunski postavki številka 18003 za redno dejavnost ljubitelj-
skih kulturnih dejavnosti na območju Občine Dobrna in na proračun-
ski postavki številka 18020 za nabavo opreme za ljubiteljsko kulturno 
dejavnost, skladno z usmeritvami Odbora za družbene dejavnosti 
Občine Dobrna, v višini 11.325,00 EUR.

5.) Predlagatelji programov podajo svoje prijave na obrazcih iz raz-
pisne dokumentacije, ki jim je potrebno priložiti zahtevane priloge. 
Razpisna dokumentacija se lahko dvigne na sedežu Občine Dobrna, 
Dobrna 19, Dobrna, v času uradnih ur, na voljo je tudi na spletni strani 
Občine Dobrna, na naslovu: http://www.dobrna.si. 

6.) Prijave se podajo osebno ali pošljejo po pošti v zaprti kuverti na 
naslov: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna. Na kuverti mora biti 
vidno označeno: »JAVNI RAZPIS KULTURA 2015-NE ODPIRAJ!« Rok za 
prijavo na javni razpis je do 22. 4. 2015 do 16.30 ure. Za pravoča-
sno predložene se štejejo prijave, ki bodo najkasneje 22. 4. 2015 
do 16.30 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 obvešče-
ni v roku 30 dni od izteka prijave na javni razpis. Z izbranimi izvajalci 
bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov.   
       
8.) Vse dodatne informacije o razpisu dobijo zainteresirani na Občini 
Dobrna, po tel. 03/ 780-10-53 pri Mateji Smrečnik v času uradnih ur ali 
na e-mail: mateja.smrecnik@dobrna.si.

Župan Občine Dobrna:
Martin Brecl



št. 65 / 201524

JAVNI RAZPISI

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS št. 22/98), 9. in 
10. člena Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Do-
brna (Uradni list RS št. 32/05, 22/06, 22/2010, 105/2010) ter v skladu z 
Odlokom o Proračunu Občine Dobrna za leto 2015 (Uradni list RS, št. 
92/2014) Občina Dobrna objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov športa na območju Občine Dobrna 

za leto 2015

1. Na razpis za sofinanciranje športnih programov iz občinskega pro-
računa za leto 2015 lahko kandidirajo naslednji izvajalci športnih pro-
gramov: športna društva, njihove zveze, zavodi, gospodarske družbe, 
zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti 
v športu, zavodi s področja vzgoje in izobraževanja ter ustanove, ki so 
ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne 
ter neprofitne.
2. Pravico do sofinanciranja programov športa imajo nosilci in izvajal-
ci športne dejavnosti iz prejšnjega člena tega pravilnika, ki izpolnjuje-
jo naslednje pogoje:
• imajo sedež in delujejo v Občini Dobrna,
• so registrirani za izvajanje športne dejavnosti najmanj eno leto,
• imajo materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske pogoje 

za uresničevanje načrtovanih športnih programov,
• imajo organizirano redno dejavnost in vadbo za določene športne 

programe,
• imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini ter registrira-

nih tekmovalcih (velja le za društva),
• da občini redno dostavljajo programe dejavnosti s področja špor-

ta, podatke o članstvu, o realizaciji programov in druge zahtevane 
podatke.

3. Predmet javnega razpisa so programi javnega interesa za naslednje 
vsebine: 

1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno 
ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega progra-
ma (1.530,00 €).

1.1 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
1.2 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
1.3 Interesna športna vzgoja mladine 
2. Športna rekreacija (1.146,00 €)
3. Šport invalidov (250,00 €)
4. Izobraževanje, usposabljanje in izpolnjevanje strokovnih ka-

drov v športu (600,00 €)
5. Pomembne mednarodne, državne, medobčinske in občinske 

športne prireditve (1004,00 €)
6. Delovanje  društev, športnih zvez in zavodov na ravni lokalne 

skupnosti (1.200,00 €)

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

4. Programi bodo sofinancirani v skladu s Pravilnikom o sofinancira-
nju športa v Občini Dobrna (Uradni list RS, št. 32/05, 22/06, 22/2010, 
105/2010) in določili Letnega programa športa v Občini Dobrna za 
leto 2015, sprejetega na 4. redni seji Občinskega sveta Občine Dobr-
na, dne 15. 12. 2014.

5. Okvirna vrednost razpisanih sredstev za leto 2015 je 5.730,00 EUR, 
in sicer za dejavnosti na področju športa in rekreacije (proračunska 
postavka 18009) in na področju predšolske in šolske dejavnosti.  
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2015. Poročila o 
izvedbi programov sofinanciranih na podlagi tega javnega razpisa za 
leto 2015 morajo izvajalci podati, v skladu s Pravilnikom o sofinanci-
ranju športa v Občini Dobrna (Uradni list RS, št. 32/05, 22/06, 22/2010, 
105/2010), Občini Dobrna v pisni obliki najkasneje do 31. 03. 2016.

6. Predlagatelji programov podajo svoje prijave na obrazcih iz raz-
pisne dokumentacije, ki jim je potrebno priložiti zahtevane priloge. 
Razpisno dokumentacijo zainteresirani dvignejo v tajništvu Občine 
Dobrna, na voljo pa je tudi na spletni strani Občine Dobrna: http://
www.dobrna.si. Vse dodatne informacije o razpisu lahko zainteresira-
ni dobijo na Občini Dobrna, po tel. 03/780-10-53, pri Mateji Smrečnik 
v času uradnih ur ali na e-mail: mateja.smrecnik@dobrna.si.

7. Prijave na javni razpis se podajo osebno ali pošljejo po pošti v za-
prti kuverti na naslov: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna. Na 
kuverti mora biti vidno označeno: »JAVNI RAZPIS ŠPORTNI PROGRAMI 
2015-NE ODPIRAJ!« Rok za prijavo na javni razpis je do 22. 4. 2015 
do 16.30 ure.                                                          
Za pravočasno predložene se štejejo vloge, ki bodo najkasneje 
22. 4. 2015 do 16.30 ure predložene v tajništvu Občine Dobrna, 
Dobrna 19, 3204 Dobrna. Nepravočasne prijave ne bodo obravna-
vane in bodo s sklepom zavržene. 

8. O izboru in  višini sredstev bodo predlagatelji programov obveščeni 
v roku 30 dni od izteka prijave na javni razpis. Z izbranimi izvajalci 
bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov.  
9. Vse dodatne informacije o razpisu dobijo zainteresirani na Občini 
Dobrna, po tel. 03/780-10-53 pri Mateji Smrečnik v času uradnih ur ali 
na e-mail: mateja.smrecnik@dobrna.si.

Župan Občine Dobrna:
Martin Brecl
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Občina Dobrna, na podlagi 6. člena Statuta Občine Dobrna (Ura-
dni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04, 134/06, 101/2011), 4. člena 
Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini 
Dobrna (Uradni list RS, št. 32/05, 22/2010) ter Odloka o Proračunu 
Občine Dobrna za leto 2015 (Uradni list RS, št. 92/2014) objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini 

Dobrna za leto 2015

1.) Občina Dobrna objavlja javni razpis za dodelitev finančnih sred-
stev iz občinskega proračuna za sofinanciranje programov na po-
dročju turizma v Občini Dobrna za leto 2015. Skupni znesek razpisa-
nih sredstev za leto 2015 znaša 4.100,00  €, na proračunski postavki 
števila 14005. 
2.) Predmet sofinanciranja so naslednji programi:
•	 aktivnosti za ohranjanje kulturne in naravne dediščine 
•	 urejanje in varstvo okolja 
•	 organiziranje in usklajevanje prireditev 
•	 izvajanje promocijske in informativne dejavnosti 
•	 izvajanje ozaveščenosti prebivalstva in mladine za delovanje 

na področju turizma 
•	 število članov turističnega društva
•	 izobraževanje članov društva.  

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

na območju Občine Dobrna,
•	 da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in osta-

lo dokumentacijo v skladu z določili o registraciji,
•	 da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo načrtova-

nih programov,
•	 da izpolnjujejo druge pogoje iz Pravilnika o sofinanciranju pro-

gramov na področju turizma v Občini Dobrna,
•	 imajo sprejet program dela in finančni načrt za leto 2015, ki ga 

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

poročila o realizaciji programov ter načrt aktivnosti za priho-
dnje leto,

•	 imajo poročilo o delu društva in finančno poročilo društva za 
preteklo leto 2014.

Izvajalci programov na področju turizma in ostalih dejavnosti pro-
moviranja Občine Dobrna, ki izpolnjujejo zgornje pogoje, vendar se 
na razpis ne prijavijo ali pa se ne prijavijo skladno z razpisno doku-
mentacijo, v letu 2014 ne bodo upravičeni do namenskih sredstev 
Proračuna Občine Dobrna.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2015.
Poročila o izvedbi programov sofinanciranih na podlagi tega javne-
ga razpisa za leto 2015 morajo izvajalci podati, v skladu s Pravilni-
kom o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Do-
brna (Uradni list RS, št. 32/05, 22/2010), Občini Dobrna v pisni obliki 
najkasneje do 31. 3. 2016.

4.) Programi bodo sofinancirani v skladu s Pravilnikom o sofinan-
ciranju programov na področju turizma v Občini Dobrna (Uradni 
list RS, št. 32/05, 22/2010) in Letnim programom turizma za izvedbo 
javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju turizma 
v Občini Dobrna za leto 2015, sprejetim na 4. redni seji Občinskega 
sveta Občine Dobrna, dne 15. 12. 2014.
Programi se ocenijo glede na vsebino posameznih dejavnosti, pe-
strost programa, množičnost vključevanja, sodelovanje z okoljem, 
odmevnost programov, ki se jih izvajajo v ožji in širši okolici ter po-
membnost projektov za lokalno skupnost. Sredstva za posamezne 
programe se razdelijo na osnovi razdelitve Letnega programa turiz-
ma za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov na po-
dročju turizma v Občini Dobrna za leto 2015 in glede na doseženo 
število točk glede na merila in kriterije za izbor programov. Višina 
sofinanciranja posameznega programa je odvisna od skupnega 
števila zbranih točk in vrednosti točke (Pravilnik o sofinanciranju 
programov na področju turizma v Občini Dobrna, Ur. list RS, št. 
32/2005, 22/2010). V primeru, da se za organizacijo istega progra-
ma prijavi več organizatorjev, bo najprimernejši kandidat izbran na 
podlagi točkovanja po naslednjih kriterijih z maksimalnim številom 
100 točk:
•	 uspešna izvedba iste prireditve v preteklem letu: 0-35 točk
•	 kvaliteta programa: 0-55 točk
•	 zagotovljeni prostorski, kadrovski in tehnični pogoji: 0-10 točk.

5.) Razpisna dokumentacija za prijavo na javni razpis je na voljo v 
tajništvu Občine Dobrna ali na spletnih straneh Občine Dobrna na 
naslovu: http://www.dobrna.si.

6.) Rok za prijavo na javni razpis je do 22. 04. 2015 do 16.30 
ure. Za pravočasno predložene se štejejo vloge, ki bodo najka-
sneje 22. 04. 2015 do 16.30 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.

7.) Vloge z zahtevano dokumentacijo se oddajo osebno v tajništvo 
Občine Dobrna ali pa pošljejo priporočeno na naslov: OBČINA DO-
BRNA, Dobrna 19, 3204 DOBRNA, s pripisom »JAVNI RAZPIS TURI-
ZEM 2015 – NE ODPIRAJ !« ter s pripisanim naslovom pošiljatelja.  

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

Župan Občine Dobrna:
Martin Brecl
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Občina Dobrna, Dobrna 19, Dobrna, na podlagi Pravilnika o sofinanci-
ranju 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 2015 (Uradni list RS, št. 92/2014), objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov na področju socialnih, humanitar-

nih in zdravstvenih dejavnosti v Občini Dobrna za leto 2015

1.)  Višina sredstev
Občina Dobrna objavlja javni razpis za dodelitev finančnih sredstev 
iz občinskega proračuna za sofinanciranje programov in projektov na 
področju humanitarnih, socialnih in zdravstvenih dejavnosti v Občini 
Dobrna za leto 2015. Skupni znesek razpisanih sredstev za leto 2015 
na proračunski postavki 20005 (Ostali programi, spec. zavodi in dru-
štva) znaša 4.700,00 €. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 
31.12.2015.

2.)  Pravica do sofinanciranja
Pravico do sofinanciranja programov in projektov na področju huma-
nitarnih, socialnih in zdravstvenih dejavnosti imajo izvajalci, ki izpol-
njujejo 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,
-	da se ne ukvarjajo z delovanjem na področju dela političnih strank,
-	imajo urejeno evidenco o članstvu,
- imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske možno-

sti 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 
sofinanciranje investicij v prostore društev.
Izvajalci programov na področju humanitarnih, socialnih in zdra-
vstvenih dejavnosti, ki zgornje pogoje izpolnjujejo, vendar se na ta 
razpis ne prijavijo ali pa se ne prijavijo skladno z razpisno dokumen-
tacijo, v letu  2015 ne bodo upravičeni do namenskih sredstev Prora-
čuna 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  na-
slednja  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 posamezni-
ku, da bi se samostojno in enakovredno vključeval v vsakdanje ži-
vljenje) - 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.

Komisija lahko dodatno dodeli maksimalno 50 točk na program, ki so 
v večjem interesu Občine Dobrna. Maksimalno število vseh pridoblje-
nih 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 progra-
me se razdelijo glede na doseženo število točk, višino razpisanih sred-
stev po javnem razpisu in vrednosti predloženega programa.

5.) Razpisna dokumentacija in roki
Razpisna dokumentacija za prijavo na javni razpis je na voljo v tajni-
štvu Občine Dobrna ali na spletnih straneh Občine Dobrna, na naslo-
vu http://www.dobrna.si. Rok za prijavo na javni razpis je do 22. 4. 
2015 do 16.30 ure. Za pravočasno predložene se štejejo prijave, ki 
bodo najkasneje 22. 4. 2015 do 16.30 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 Obči-
ne Dobrna ali pa pošljejo priporočeno na naslov: Občina Dobrna, Do-
brna 19, 3204 Dobrna, s pripisom »JAVNI RAZPIS SOCIALNE, HUMA-
NITARNE IN ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI v OBČINI DOBRNA ZA LETO 
2015 -  NE ODPIRAJ!« ter s pripisanim naslovom pošiljatelja.

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

Župan Občine Dobrna:
Martin Brecl
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Na podlagi 5. čl. Statuta Občine Dobrna (Ur. list RS, št. 47/99, 15/01, 
112/02, 136/04, 134/06, 101/11) in na podlagi 9. čl. Odloka o prizna-
njih Občine Dobrna (Ur. list RS, št. 22/2010), Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Občine Dobrna, objavlja 

J A V N I   R A Z P I S
za podelitev priznanj Občine Dobrna za leto 2015

I.
Priznanja Občine Dobrna za leto 2015, in sicer priznanja: Častni občan 
Občine Dobrna, Zlati grb Občine Dobrna, Srebrni grb Občine Dobr-
na in Bronasti grb Občine Dobrna, bo Občinski svet Občine Dobrna 
podelil na slavnostni seji Občinskega sveta ob občinskem prazniku 
Občine Dobrna 2015, v mesecu juniju 2015.

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 podro-
čju delovanja in ustvarjanja, ki imajo izjemen pomen za razvoj, ugled 
in promocijo občine.

III.
Naziv Častni občan Občine Dobrna: Imenovanje za naziv ČASTNI 
OBČAN Občine Dobrna je najvišje priznanje Občine Dobrna. Naziv ča-
stnega občana Občine Dobrna lahko prejme le posameznik. Naziv Ča-
stni občan Občine Dobrna se podeli za izjemen prispevek na področju 
gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa in humanitarnih ali 
drugih dejavnosti, ki imajo trajen pomen za razvoj in ugled občine 
doma in v tujini. 
Zlati grb Občine Dobrna: Zlati grb Občine Dobrna se podeli za iz-
redno življenjsko delo ter za dolgoletne uspehe in dosežke, ki so po-
membni za razvoj in promocijo Občine Dobrna ter praviloma pome-
nijo 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 da-
tumom podelitve.
Srebrni grb Občine Dobrna: Srebrni grb Občine Dobrna se podeli 
za vrsto odmevnih dosežkov in uspehov v daljšem časovnem obdo-
bju, pomembnih za razvoj Občine Dobrna, ki praviloma pomenijo 
uspešnost posameznika ali izjemno uspešnost skupine v fazi njene 
potrjene rasti. Srebrni grb Občine Dobrna ima vgravirano posrebre-
no borduro ter ime in priimek ali naziv prejemnika grba  z datumom 
podelitve.
Bronasti grb Občine Dobrna: Bronasti grb Občine Dobrna se pode-
li za pomembne začetne ali večkratne uspehe v krajšem časovnem 
obdobju in kot vzpodbuda za nadaljnje delo. Bronasti grb Občine 
Dobrna ima vgravirano bronasto borduro ter ime in priimek ali naziv 
prejemnika grba  z datumom podelitve

IV.
Pobude oziroma predloge za podelitev priznanj lahko podajo 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. 
Predlagatelji naj v predlogih upoštevajo merila in kriterije za podeli-
tev priznanj skladno z Odlokom o podelitvi priznanj Občine Dobrna.

V.
Od prejema posameznega občinskega priznanja, tudi prejema pri-
znanja skladno s predhodno veljavnim odlokom o podelitvi priznaj 
v Občini Dobrna, naj mine daljše časovno obdobje (pet let). O tem 
vprašanju sprejeme odločitev Komisija za mandatna vprašanja, voli-
tve, imenovanja ter priznanja Občine Dobrna. O svoji odločitvi z obra-
zložitvijo obvesti Občinski svet Občine Dobrna. 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja 
Občine Dobrna bo obravnavala le predloge, ki bodo predloženi pra-
vočasno. Predlog se zavrne, če ni ustrezno ali dovolj ovrednoten ali 
utemeljen. Komisija lahko pri svojem delu od predlagatelja pobude 
zaprosi za dodatno obrazložitev pobude, lahko pa za mnenje zaprosi 
tudi druge institucije in ustanove, ki so vezane na predlog. 
O podelitvi priznanj, na predlog Komisije za mandatna vprašanja, vo-
litve, imenovanja in priznanja Občine Dobrna, odloča Občinski svet 
Občine Dobrna. Sklep Občinskega sveta Občine Dobrna o podelitvi 
priznanj se objavi v glasilu Občine Dobrna »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 zapr-
ti kuverti na naslov: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, s pripi-
som »Komisiji za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in prizna-
nja Občine Dobrna - Predlogi 2015 - Ne odpiraj!«, najkasneje  do 22. 
4. 2015 do 16.30 ure.                                                          
Za pravočasne predloge se štejejo predlogi, ki bodo najkasneje 
22. 4. 2015 do 16.30 ure predloženi v tajništvu Občine Dobrna, 
Dobrna 19, 3204 Dobrna. Nepravočasni predlogi ne bodo obravna-
vani in bodo predlagateljem vrnjeni.

  Komisija za mandatna vprašanja, volitve, 
imenovanja in priznanja Občine Dobrna
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JAVNI RAZPIS 
za organizacijo prireditve Noč pod kostanji 2015

I.
Javni zavod za turizem, šport in kulturo Dobrna, Dobrna 1 a, p. p. 8; 
3204 Dobrna (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 Do-
brni, v terminu med 13. 8. 2015 in 23. 8. 2015, v skladu s tem javnim 
razpisom. Prireditev mora potekati najmanj tri dni zapored v nave-
denem terminu. Za primer deževnega obdobja v terminu med 13. 8. 
2015 in 23. 8. 2015 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 
€. Razpisna sredstva mora prejemnik porabiti prioritetno za pokriva-
nje naslednjih stroškov: prijava prireditve, nujna medicinska pomoč,  
varovanje prireditve, požarna varnost in red na parkiriščih, odvoz od-
padkov, stroški sanitarnih kabin, stroški Sazas-a, IPF – a, promocijo pri-
reditve in drugih aktivnosti povezanih z organizacijo prireditve.

Izbrani izvajalec, s katerim bo sklenjena pogodba za izvedbo priredi-
tve Noč pod kostanji 2015, bo prejel avans v višini 50 %  predvidenih 
sredstev najkasneje do 31. 7. 2015, preostanek pa v 15 dnevih po za-
ključku prireditve in izpolnitvi vseh pogojev iz tega javnega razpisa. 
Ponudnik mora pred izplačilom preostanka, 50 % sredstev dostaviti 
ZTŠK podpisano izjavo lastnika zemljišča, da je zemljišče očiščeno in 
vzpostavljeno v prvotno stanje, ter izjavo predstavnika Režijskega 
obrata Občine Dobrna, da je okolica ustrezno očiščena in vzposta-
vljena v prvotno stanje, da na urbani opremi in v kraju ni nobenih 
poškodb in posledic prireditve. Predmetni izjavi sta sestavni del tega 
razpisa.  

Pogoj za nakazilo sredstev je, poleg vsega navedenega v tem javnem 
razpisu,  pravnomočno dovoljenje Upravne enote Celje za izvedbo 
predmetne javne prireditve ter izvedba prireditve po predloženem 
programu.  V nasprotnem primeru se sredstva ne dodelijo.

III.
Ponudniki so lahko vsi, pravne osebe, društva, organizacije, podjetniki 
in posamezniki, ki so registrirani in imajo ustrezna dovoljenja za opra-
vljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega razpisa.
Prednost pri izboru bodo imeli ponudniki s sedežem in delovanjem na 
območju Občine Dobrna in ponudniki, ki imajo izkušnje pri organiza-
ciji prireditev. Izbran bo ponudnik, ki bo pripravljen in sposoben orga-
nizirati prireditev v skladu s pogoji tega javnega razpisa, ima potrebne 
reference in bo ponudil najboljši in raznovrsten program. 

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

ka posameznika,,
- opis programa za vsak posamezen 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 dru-
gih veljavnih predpisov organiziranja tovrstnih dogodkov oziro-
ma prireditev,

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

stojnega davčnega urada o poravnanih davkih, prispevkih in dru-
gih 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 tri dni zaporedoma v času 13. 

8. 2015 - 23. 8. 2015, za primer deževnega obdobja v terminu  13. 
8. 2015 - 23. 8. 2015 lahko izvajalec izbere termin pred tem datu-
mom ali po njem, temu ustrezno mora izvajalec urediti obvešča-
nje javnosti in pridobiti vsa potrebna dovoljenja usklajena na nov 
termin ter v tem smislu urediti in uskladiti vse druge aktivnosti 
vezane na prireditev,

- navesti je potrebno 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 obi-
skovalcev, v vseh dneh trajanja prireditve zagotoviti hrano, pija-
čo, točilna mesta, sanitarne kabine, parkirna mesta in vse druge 
elemente vezane na število obiskovalcev,

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

- prireditev mora ponuditi zabavni program za vse generacije (otro-
ški 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 
za turizem, šport in kulturo Dobrna,

- ponudnik mora najkasneje v roku 7 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 2015 se Občina Dobrna odpove v 
korist organizatorja prireditve, 

- ponudnik mora najkasneje v treh dneh po zaključeni prireditvi v 
celoti očistiti vse površine vezane na prireditev (prireditveni pro-
stor z okolico, parkirišča, površine kjer se bodo zadrževali obisko-
valci, …) in sanirati morebitno povzročeno škodo,

- ponudnik mora pred vsako spremembo programa predhodno z 
ZTŠK Dobrna uskladiti vse spremembe, ki odstopajo od podane 
prijave ponudnika. 
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IV.
Organizatorja prireditve Noč pod kostanji izbere komisija, ki jo sesta-
vljajo predstavniki Občine Dobrna in 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 dokončen. 
 
Kriteriji za izbiro izvajalca prireditve: 
- vsebina programa
- ocena primernosti oziroma izvirnosti programa
- skladnost ponujenega programa s tem razpisom 
- primernost lokacije prireditve in prireditvenega prostora 
- vključenost lokalnega okolja in ponudnikov  
- dosedanje izkušnje z organizacijo podobnih prireditev

V.
Rok za prijavo na javni razpis je 22. 4. 2015 do 16.30 ure. 
Za pravočasno predložene se štejejo vloge, ki bodo najkasneje 
22. 4. 2015 do 16.30 ure predložene v tajništvu Občine Dobrna, 

Dobrna 19, 3204 Dobrna. Nepravočasne vloge ne bodo obravna-
vane in bodo s sklepom zavržene. 
Na sprednji strani ovojnice mora prijavitelj navesti: »NE ODPIRAJ 
– JAVNI RAZPIS NOČ POD KOSTANJI 2015!«. Na hrbtni strani ovoj-
nice mora biti obvezno naveden ponudnik, ki oddaja ponudbo.
Odpiranje ponudb ni javno. Obvestilo o izboru bo Komisija izdala v 
roku 14 delovnih dni od izteka datuma za prijavo na ta javni razpis.
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 
preko elektronske pošte: marija.svent@dobrna.si .
Razpisna dokumentacija bo na voljo od izida glasila Dobrčan, od dne 
19. 3. 2015  na spletni strani Občine Dobrna www.dobrna.si (pod ru-
briko Javni razpisi za leto 2015).

 
VI.

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

ZTŠK Dobrna

dogodki
Obisk Božička z 
obdarovanjem otrok
V soboto, 20. 12. 2014, popoldne je bilo v Kulturnem domu Do-
brna zelo živahno. Že drugo leto zapored smo za otroke od 2. 
do 9. leta starosti pripravili praznično prireditev z obiskom Bo-
žička in obdarovanjem otrok. Otroci, starši, stari starši in prijatelji 
so do zadnjega kotička napolnili dvorano in nestrpno pričako-
vali začetek prireditve. Najprej so si ogledali predstavo, v kateri 
sta Bibi in Gusti s smešnimi vragolijami udomačila svoje kolo. 
Nato sta na oder poklicala še Božička in vsi skupaj so zaplesali in 
zapeli ter nato še obdarili vse otroke. Prireditev je lepo uspela, 
kar so pričali zadovoljni in navdušeni pogledi otrok.
Prireditev je organizirala Občina Dobrna v sodelovanju z ZTŠK 
Dobrna. Obdarovanje otrok so poleg organizatorjev omogočili 
še naslednji donatorji: AVTOPREVOZNIŠTVO SKUTNIK-DUŠAN 
SKUTNIK S. P., CENTER SI.MOBIL VELENJE, EGAL PB D. O. O., 
ETT LIGHTING, D. O. O., IPI D. O. O., LEKARNA PRI TEATRU-
-DUŠAN HUS S. P., PEOR D. O. O., PIRH D. O. O., PROFILPLAST 
D. O. O., SALON METKA-MARJETA KRAJNC S. P., STORITVE IN 
VZDRŽEVANJE – ŠIBANC MATEJ IN BOGOMIL S. P., TOMGRAD 
– TOMAŽ HOHNJEC S. P. in VOIA – JANJA VOGRIN S. P. 
Vsem se najlepše zahvaljujemo!

ZTŠK Dobrna,
Marija Švent

Foto: arhiv ZTŠK in Tina Špegel
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Silvestrovanje na prostem

Tudi letos je Občina Dobrna v sodelovanju z Zavodom za tu-
rizem, šport in kulturo Dobrna in Prostovoljnim gasilskim dru-
štvom Dobrna organizirala tradicionalno silvestrovanje na 
prostem, ki se je letos prvič odvijalo pred novozgrajenim pavi-
ljonom. Za zabavo so skrbeli člani ansambla Safirji. Vse zbrane 
je malo pred polnočjo pozdravil podžupan, g. Stanislav Božnik, 
in jim zaželel vse dobro v prihajajočem letu ,tistim, ki na novega 
leta dan praznujejo svoj rojstni dan, pa je ob tej priložnosti izro-
čil simbolično pozornost za njihov praznik. Sledilo je odštevanje 
zadnjih sekund starega leta in slavnostni preskok v novo leto z 

izmenjavo voščil in lepih želja. Kljub nizkim temperaturam se je 
prijetno druženje ob plesu nadaljevalo do zgodnjih jutranjih ur.

ZTŠK Dobrna,

Marija Švent

Foto: Stanislav Pečnik

Tečaj prve pomoči s poudarkom na uporabi defibrilatorja
V četrtek, 22. januarja 2015, je Občina Dobrna v sodelovanju z 
Javni zavodom za turizem šport in kulturo Dobrna in Društvom 
študentov medicine iz Maribora organizirala brezplačen tečaj 
prve pomoči s poudarkom na uporabi defibrilatorja. Tečaj je 

bil izveden v okviru projekta Za življenje, ki ga izvaja Društvo 
študentov medicine Maribor. To se med drugim ukvarja tudi z 
izobraževanjem in osveščanjem širše javnosti o zdravstveno-
-varstvenih temah ter uveljavljanjem in širjenjem etičnih idej.  S 
projektom Za življenje želijo izobraziti ljudi o postopkih prve 
pomoči, povečati odziv mimoidočih v primeru nesreče, srčnega 
zastoja ipd. ter razširiti obstoječo mrežo avtomatskih defibrila-
torjev  v Sloveniji.  
Defibrilator AED imamo tudi na Dobrni, nahaja se pri velikem 
zemljevidu v novem paviljonu (nabavljen je bil v času izvaja-
nja projekta Ureditev trga Dobrna – paviljon na južnem delu 
trga Dobrna), zato se je izkazalo, da je potrebno organizirati  
izobraževanje,  kjer bi se širša javnost brezplačno, a strokovno 
in predvsem praktično izobraževala o prvi pomoči in uporabi 
defibrilatorja. 
Tečaj je trajal približno dve uri, vključeval je predavanje o prvi 
pomoči in  štiri delavnice oz. postaje, na katerih je po ena štu-
dentka udeležence poučila o imobilizaciji, ustavljanju krvavitev, 
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položaju nezavestnega in uporabe AED. Vsi udeleženci tečaja, 
bilo nas je približno 40, smo v prijetnem in sproščenem  vzdušju 
praktično izvedli vse postopke na vsaki od postaj.  
Po končanem tečaju smo se pogovarjali, kako slabo poznamo 
aktualne smernice prve pomoči, o negotovosti in neaktivno-

sti očividcev ter o strahu pomagati sočloveku. Razmišljanje se 
je nadaljevalo tudi okoli lastnih izkušenj in primerov iz okolice. 
Prva pomoč je zagotovo ena tistih tem, ki se jih ne zavedamo 
dovolj, dokler nismo sami postavljeni pred dejstvo, a žal je ta-
krat velikokrat že prepozno. Zato je organizacija takšnih tečajev 
pomemben dejavnik pri osveščanju  ljudi, da iz nemih opazo-
valcev prestopimo k aktivnim udeležencem dogodkov, kjer lah-
ko s hitro in pravilo reakcijo sočloveku rešimo življenje.
Hvala vsem članom ekipe Društva študentov medicine Maribor, 
ki se trudijo uresničiti svoj cilj, da ljudem prestavijo pomemb-
nost prve pomoči, ki je  tudi  del splošne izobrazbe, ker temu 
cilju namenjajo svoj prosti čas in trud, brez katerega projekta 
ne bi bilo. 

Zapisala:

Alenka Rošer

Pevskih  15  Ženskega pevskega zbora Korona
Kdor poje rad, ostaja mlad.

Ljubezen, mladost, veselje in 
seveda pesem nas, pevke Žen-
skega pevskega zbora Korona, 
povezuje že 15 let. Začetki 
zbora segajo v februar 2000, 
ko se je na pobudo dveh pevk 
ustanovil ženski pevski zbor 
pod vodstvom  ge.  Monike 
Špegelj. Zbor je v petnajstih 
letih doživel številne spre-
membe v zasedbi, od samega 
začetka pa vztrajajo tri pevke, 
in sicer Vikica Golčer, Sonja 
Špegel in Romana Štraus. Zbor 
je v zadnjih letih dobil mlajšo 
podobo, umetniško vodenje 
pa je septembra leta 2011 pre-
vzela ga. Mihaela Podjavoršek. 
Leta 2013 si je zbor nadel novo 
ime, in sicer Ženski pevski zbor 
Korona.
V februarju pevke že kar tradi-
cionalno pripravljamo Valen-
tinov koncert, letos pa smo 
tega, že kar desetega po vrsti, 
namenile petnajsti obletnici 
delovanja. Jubilejni koncert 

smo izvedle na že skoraj po-
mladansko nedeljo, 22. 2. 2015. 
Program smo pričele s pesmi-
jo Je bela cesta,  ki smo jo 
pele med prihodom na oder, 
saj je to naša prva po notah 
naučena pesem. Pevke smo 
pod vodstvom zborovodkinje 
Mihaele Podjavoršek pripravi-
le prijeten in pester program. 

Predstavile smo se z ljudskimi 
in umetnimi pesmimi, kot so: 
Tam u dolu, Orglice, Le s teboj, 
Eto plitem, Burja in Ne ouri, ne 
sejaj. K praznovanju smo po-
vabile tudi Moški pevski zbor 
Dobrna, Folklorno skupino 
KUD Dobrna ter otroški pevski 
zbor Vrtca Dobrna, s katerimi 
pogosto sodelujemo in soo-

blikujemo koncertne progra-
me. Še posebej smo vesele 
in ponosne, da nam je za le-
tošnji jubilejni koncert uspe-
lo pripraviti skupne nastope 
in tako še posebej popestriti 
praznični program. Vsi pa smo 
z navdušenjem pričakovali na-
stop naših posebnih gostov, 
pevcev ansambla Modrijani, ki 
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so z ubrano pesmijo razveselili 
tako nas, nastopajoče, kot tudi 
številno občinstvo.
Prizadevnost, vztrajnost, pred-
vsem pa ljubezen do petja in 
tudi druženja so v petnajstih 
letih obrodili številne nastope 
v domačem kraju in tudi izven, 
sodelovanja na revijah odra-
slih in ženskih pevskih zborov, 
v zadnjih letih tudi petje na 
porokah, veliko pohval in po-
zitivnih kritik. Aktivno delo je 
zahtevalo številne vaje, tudi 
intenzivne, veliko truda, požr-
tvovalnosti in odrekanja. A ni 
nam žal, saj rade pojemo, ker 
se zavedamo, da »kdor poje 
rad, ostaja mlad«. In glede na 
trajanje aktivnega udejstvo-
vanja posameznih pevk na 
področju ljubiteljske glasbe-
ne dejavnosti  Javni sklad Re-
publike Slovenije za kulturne 
dejavnosti podeljuje Galluso-

ve značke. Nam, pevkam ŽPZ 
Korona, je Gallusove značke 
podelil predstavnik JSKD, Ob-
močne izpostave Celje, g. Pe-
ter Selčan.

Bronasto Gallusovo značko  
za več kot 5-letno udejstvo-
vanje na področju glasbene 
dejavnosti  so prejele: 
• Katja Golčer Dimec
• Bojana Čretnik
• Monika Goličnik
• Mateja Kocijan
• Silvija Kuhar
• Lidija Praunseis 
• Darja Ramšak
• Petra Ramšak
 
Srebrno Gallusovo značko 
za več kot  10-letno udejstvo-
vanje na področju glasbenih 
dejavnosti so prejele: 
• Mojca Abbas 
• Jadranka Golčer 

• Mihaela Podjavoršek  
• Mojca Zaponšek 

Zlato Gallusovo značko  za 
več kot 15-letno udejstvova-
nje na področju glasbenih de-
javnosti so prejele: 
• Mateja Čerenak 
• Branka Gal 
• Mateja Golčer 
• Majda Istenič 
• Sonja Špegel 
• Romana Štraus 

Častno Gallusovo značko za 
več kot 30 let udejstvovanja 
na področju glasbenih dejav-
nosti je prejela: 
• Viktorija Golčer

Po podelitvi Gallusovih značk 
se je čestitkam pridružil tudi 
župan Občine Dobrna, g. 
Martin Brecl, ki nam je v svo-
jem govoru namenil mnogo 

vzpodbudnih besed, ki potr-
jujejo naše delo in nam dajejo 
energijo za naprej.

Pomladno razpoloženje, ki nas 
je prevzelo zaradi uspešno 
izpeljanega koncerta, pa tudi 
zaradi novih ciklamno-črnih 
tunik, ki so nastale pod spre-
tnimi prsti naše pevke, Katje 
Golčer Dimec, smo ob klepe-
tu in pogostitvi z veseljem in 
zadovoljstvom delile z doma-
čimi, prijatelji, znanci in obi-
skovalci.
Ob tem pa se iskreno zahva-
ljujemo vsem, ki ste nam ka-
korkoli pomagali pri pripravi 
in izvedbi koncerta, ki nam 
pomagate, nas podpirate in z 
nami sodelujete.

Za Ženski pevski zbor Korona:

Sonja Špegel

Ob kulturnem prazniku
Kot vsa leta doslej smo člani KUD Dobrna tudi to leto ob sloven-
skem kulturnem prazniku, 8. februarju, pripravili proslavo.

Prireditev, ki smo jo pripravili člani KUD-a skupaj z učenci Osnov-
ne šole Dobrna, je nekakšen uvod v vrsto prireditev, s katerimi 

skozi vse leto na Dobrni častimo kulturo. Že v nedeljo, 22. febru-
arja, smo skupaj s pevkami Ženskega pevskega zbora Korona 
proslavljali 15-letnico njihovega delovanja. Nekaj dni prej, v sre-
do, 18. februarja, je bil  na tokratni 50. prireditvi, ki jo organizira 
PGD Dobrna, z vso potrebno pieteto pokopan Pust. V marcu 
bosta dobrodelni koncert in prireditev ob materinskem dnevu. 
Sledi cvetlični sejem Turističnega društva Dobrna,   v začetku 
maja. Poleti se odvija Anina nedelja, prav tako v organizaciji Tu-
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rističnega društva Dobrna in Noč pod kostanji v izvedbi Mla-
dinskega kluba in društva Noč pod kostanji. Z martinovanjem v 
novembru kulturno obarvamo jesen in z božičnim koncertom 
Moškega pevskega zbora KUD Dobrna zaključimo kulturno leto. 
Seveda ne smemo pozabiti prireditev, ki jih pripravijo učenci OŠ 

Dobrna in otroci v vrtcu, gojenci Centra za usposabljanje, delo 
in varstvo Dobrna, prav tako ne prireditev JZ za turizem, šport 
in kulturo.
Kultura pa niso le pesem, ples in glasba. Svojo kulturo odraža-
mo s svojo toleranco do drugačnih, s pomočjo pomoči potreb-
nim … Doslej smo Dobrčani večkrat dokazali, da to znamo in 
srčno upam, da nam bo uspevalo tudi v prihodnje! Z ostalimi 
Slovenci smo ponosni, da smo eni redkih narodov, ki v svoji hi-
mni ne pozivamo na boj, ampak na sožitje s sosedi in prijatelji. 

Pripravil Aleš Štepihar, 

predsednik KUD Dobrna

 

Okusimo dobro Dobrno
Prav gotovo ste že zasledili iz-
raz OKUSIMO SLOVENIJO, ALI 
PA OKUSIMO GORENJSKO, PA 
OKUSI ROGLE ITD ... Teh izra-
zov, kako  lokalno predstaviti 
domače jedi na sodoben na-
čin, je v Sloveniji iz dneva v 
dan več. Pa ne zato, da bi to bil  
hobi posameznika ali skupine, 
ki išče stare recepte, preprosto 
postala je potreba po prepo-
znavnosti. Okusimo Slovenijo, 
Gorenjsko, okusi Krasa, Rogle 
itd. … so postale že prepo-
znavne blagovne znamke hra-
ne in pijače, regije, pokrajine, 
držav …
Ko pomislimo na Italijo, vsi 
vemo, da je pizza italijanska 
jed, pa špageti ... Pri nas ima-
mo pogačo z drugimi sesta-
vinami, bistvo pa je enako, pa 
nobeden ne ve zanjo. Nemčija 
je prepoznavna s klobasami 
in pivom, Švica s sirom, pa 
Balkan s čevapčiči  itd. … še 

ki ga je ocenil za zelo poziti-
ven pristop, dogovorili smo se 
za OKROGLO MIZO O POSEB-
NOSTIH DOBRNE, ki bi jih v ku-
linariki lahko še bolj poudarili 
in s tem povečali obisk kraja, 
tržnice, gostiln.
Mnogo polja oz. njiv je pod 
travno rušo, ko  poskušamo 
lastnike nagovarjati k pridela-
vi in predelavi, vsi vidijo v tem 
administrativne ovire. Ja, drža-
va zahteva, da so lastniki zna-
ni, da se vodijo evidence, saj 
mora biti na vseh področjih 
sledljivost itd. … Saj je tudi za 
subvencije potrebno izpolnje-
vati pogoje, mar ne?
Zakaj ne bi na svoji zemlji pri-

bi naštevali, le Slovenije ni ni-
kjer v kulinaričnem zemljevidu 
Evrope ali sveta.
Dr. Janez Bogataj- etnolog s 
sodelavci se je lotil te naloge 
in se še  trudi, da bi Slovenijo 
prepoznali tudi  kot  odlično 
deželo različnih okusov. Po-
sebnosti posameznih krajev 
in regij je izdal v brošuri Okusi-
mo Slovenijo (na spletni strani 
pod OKUSIMO SLOVENIJO). V 
brošuri je  le nekaj malega za-
pisanega o štajerski in celjski 
regiji. Žal nismo aktivno so-
delovali. Lahko bi še marsikaj 
zanimivega predstavili našim 
obiskovalcem oz. še na marsi-
katero jed bi bili lahko pono-
sni.
Z etnologom dr. Bogatajem 
smo navezali stike, v nekaj 
stavkih predstavili naš najsta-
rejši zdraviliški kraj, predstavili 
nekaj zbranih materialov, po-
men spota DOBRA DOBRNA, 

delali več, zakaj ne bi predelali 
več iz prirejenega mesa?
Ponudba rodi povpraševanje, 
le odločiti se je potrebno in s 
skupnimi odločitvami, verja-
memo, bomo prišli do rezul-
tatov. 
Občina Dobrna, Zavod za tu-
rizem, šport in kulturo Dobrna 
sta izdala Vodnik po Dobrni, 
označila pohodne poti, pred-
stavila Dobrno in njeno lepo 
okolico. Na poteh pa manjka 
podatek o ponudbi, kje bi uži-
vali ob domačem narezku in 
ostalih dobrotah, ki jih gospo-
dinje pripravljajo iz domačih 
pridelkov.
Turistično društvo Dobrna je 
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letos prvič pobudnik akcije 
OKUSIMO DOBRO DOBRNO, 
ki bo potekala pri vseh zain-
teresiranih gostinskih lokalih 
v mesecu novembru, po Mar-
tinovem. Cilj je, da povežemo 
pridelovalca in predelovalca 
z gostinsko ponudbo, ki bi jo 
pod skupnim imenom tržili in 
na ta način privabili v kraj čim 
več obiskovalcev, ki bodo prišli 
na Dobrno z razlogom- dobro 
jesti in piti.
Da bi bili s skupno predstavi-
tvijo OKUSIMO DOBRO DOBR-

DOGODKI

NO uspešni, moramo začeti v 
pomladnih mesecih, ko  na-
črtujejo setev pridelkov, ko je 
še čas, da se uredijo minimalni 
standardi za dopolnilno de-
javnost ali osebno dopolnilno 
dejavnost, da bi lahko brez 
ovir predstavili najboljše me-
sne pridelke, pa sire, več vrst 
kruha, marmelade, kise, do-
mače izdelke tudi gostom, ki 
obiščejo Dobrno ne le zaradi 
zdravilne vode, temveč tudi 
zaradi zdrave hrane. 
Datum obiska etnologa dr. Bo-

gataja vam bomo na oglasnih 
deskah naknadno sporočili. 
Načrtujemo pa predavanje v 
začetku meseca aprila.  Že 
sedaj vas vabimo, da se nam 
pridružite na okrogli mizi   z 
dr. Bogatajem, saj je pogovor 

z njim vedno iskriv in poln no-
vih idej. 

Vabljeni.
 

Predsednica TD Dobrna, 

Marija Deu Vrečer

II. ocenjevanje salam bomo 
izvedli 21. marca 2015  v gostilni 
Pod kostanji

Turistično društvo – sekcija kulinarike je v marcu 2014 izvedlo 
prvo ocenjevanje salam. S pomočjo ocenjevalcev, ki imajo to-
vrstne izkušnje in s pomočjo ocenjevalnih list, ki smo jih prido-
bili, smo ocenjevali salame po standardih, ki jih uporabljajo na 
ocenjevanju slovenskih dobrot na Ptuju.  Po slovenskih krajih 
se je ocenjevanje salam zelo razširilo, začeli so v Sevnici, sedaj 
pa skoraj ni občine, kjer tega ocenjevanja ne bi izvedli. Namen 
akcije je, da bo strokovna komisija, ki jo bodo sestavljali zunanji 
člani (3 osebe) in dva domača ocenjevalca ter predsednik komi-
sije za kulinariko pri TD Dobrna, po omenjenih kriterijih ocenila 
vaše izdelke. 
Vse, ki bi želeli imeti oceno  salame, prosimo, da do 21. 3. 2015 
do 12. ure prinesete svoj izdelek v trgovino TUŠ na Dobrni, kjer 
ga bodo prevzeli in izdali potrdilo o oddani salami. 

Ocenjevanje bo letos potekalo v posebni sobi gostilne Pod ko-
stanji, za to smo se odločili zaradi boljše dostopnosti.  Razgla-
sitev rezultatov bo 21. marca po 18. uri, razstava in degustacija 
pa bo ob MATERINSKEM PRAZNIKU, ko po koncertu pripravimo 
razstavo dobrot Aktiva kmečkih žena Dobrna in ocenjenih sa-
lam z degustacijo.
Ocene v obliki priznanj bomo podelili na proslavi 29. marca 
2015.
V letu 2014 smo dobili na oceno 27 salam. Ocene  in prizna-
nje salame je dobil vsak lastnik salame. Mnogi so izkoristili tudi 
možnost, da so  ob razglasitvi prisluhnili komisiji s predlogi za 
izboljšanje lastnega izdelka. Splošna ocena komisije je bila zelo 
pozitivna, saj sodijo salame, ki jih izdelujejo izdelovalci na Dobr-
ni, v gornji vrh kvalitete slovenskih salam. 
Prihodnje leto bomo ocenjevanje razširili še na suhe klobase ali 
»štanglce«, saj je izraz za suho klobaso lokalna posebnost, ki bi 
se jo splačalo negovati in promovirati kot lokalno značilnost.

Predsednica TD Dobrna, 

Marija Deu Vrečer
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Nazdravili smo z žegnanim
Lepo število vinogradnikov in njihovih boljših polovic z obmo-
čja Občine Dobrna se je na god Janeza Krstnika, 27. 12. 2014, 
zbralo pri večerni sv. maši v župnijski cerkvi na Dobrni. Povabilu 
so se odzvali tudi člani Vinogradniškega društva iz Vojnika, sku-
paj s predsednikom, g. Mirkom Krašovcem, in glavnim kletar-
jem, g. Miranom Kovačem.

Pri slovesnem bogoslužju smo se spomnili vseh vinogradnikov, 
ki so na področju Dobrne in Vojnika orali celino pri obnovi vino-
gradnikov, ki jih je na začetku prejšnjega stoletja uničila TRSNA 
UŠ, ker ni bilo na razpolago učinkovitih zaščitnih sredstev. Vinski 
trti in vinu je bil namenjen tudi nagovor župnika župnije Do-
brna, g. Milana Strmška. Po končani sv. maši je sledil blagoslov 
vina letnika 2014. Potem smo se preselili v novo stavbo, kjer so 
nas v učilnici čakale bogato obložene mize z dobrotami, ki so jih 
pripravile žene vinogradnikov.

Pogovor je tekel o teža-
vah, ki so v lanskem letu 
spremljale delo v vino-
gradih.  Ob slabem vre-
menu kot že dolgo ne so 
močno vplivale na kvali-
teto grozdja. Nisem si za-
pomnil koliko vrst belega 
in rdečega vina je bilo v 
steklenicah, ko se je začela 
pokušina. Po pozdravnih 

besedah predsednika sekcije vinogradnikov, ki deluje pri Turi-
stičnem društvu Dobrna, g. Romana Ramšaka, smo nazdravili 
na dobro sodelovanje z Vinogradniškim društvom Vojnik, kjer 
je vključenih kar nekaj članov iz Dobrne. Da ne pozabim, nekaj 
so ga na žegnanje, pa ne slabega, pripeljali tudi vinogradniki iz 
Vojnika. Da imajo dobrega kletarja, je v pozdravnem nagovoru 
povedal g. Mirko Kraševec.

Srečanje se je spremenilo v prijeten večer. Za dobro počutje so 
poskrbeli še fantje iz kvarteta GRČE. Kar nekaj pesmi o vinu smo 
lahko slišali, posebej še tisto EN STARČEK JE ŽIVEL. Še stiski rok 
za srečno NOVO LETO in dobro letino je bilo slišati, ko smo se 
poslavljali.

Ko to pišem, so se prva dela v vinogradih že začela. Na preda-
vanju in prikazu zimske rezi se je 16. 2. 2015 zbralo kar 23 vi-
nogradnikov. Ob prisotnosti župana Občine Dobrne, g. Martina 
Brecla, so ob stopnicah proti farni cerkvi obrezali vinsko trto, 
ki smo jo zasadili lansko leto. Gre za sorto MODRA KAVČINA, 
potomko najstarejše trte na svetu. O zgodovini trte je navzočim 
spregovoril g. Roman Štabuc iz Ministrstva za kmetijstvo in goz-
darstvo Maribor. Dogovorili so se, da bodo letos zasadili še dve, 
da bo tako prostor zapolnjen. S praktičnim prikazom zimske rezi 
so nadaljevali v vinogradu g. Karla Božnika, na Klancu, kjer jim je 
o pomenu zimske rezi povedal marsikaj zanimivega g. Roman 
Štabuc. O zaščiti trte pa je spregovoril g. Marko Kramer iz pod-
jetja METROB.

Anton Mogu

Foto: Bojan Vrečer
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Slovo od zime
Letošnja zima nam je v dolini kar prizanašala s snegom. Iskreno 
povedano, imamo rajši, če lahko hodimo uživat na sneg kam 
višje, kjer lahko res samo uživamo in nam ni treba vihteti lopat 
in sneg premetavati z dvorišč. 
Na zadnji dan meteorološke zime, 28. februarja letos, smo se 
planinci odpravili na 1569 m visok  Smrekovec. 

Sneg smo začeli gaziti že malo nad Belimi Vodami, kjer smo za-
čeli pohod. V sončnem dopoldnevu smo se sončili na njego-
vem vrhu, ki je bil pokrit z en meter debelo snežno odejo.

Potem smo se skozi zasnežene smrekove gozdove podali na 
Golte do Mozirske planine. Ko smo se z avtobusom spuščali 
proti Mozirju, se je zima, ki vlada v gorah, kmalu spremenila v 
prebujajočo pomlad, ki že vlada v dolini.

 Na Smrekovcu še vse počiva, foto: PD Dobrna

Zima na Smrekovcu, foto: PD Dobrna

Na vrhu Smrekovca, 1569m, foto: PD Dobrna

Na poti proti Goltem, foto: PD Dobrna

Zimska obleka, foto: PD Dobrna

Za PD Dobrna:

Ana Žužek
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Aktivnosti in dejavnosti PGD Dobrna
Spoštovane občanke in občani 

Tudi tokrat vas želimo ob izidu prve letošnje številke občinske-
ga glasila Dobrčan na kratko seznaniti z delom in aktivnostmi, 
ki so spremljale delovanje prostovoljnega Gasilskega društva 
Dobrna v obdobju od zadnjega izida glasila. Pregled aktivnosti 
v mesecu novembru smo zaključili z informacijo o poteku in 
izvedbi praktične vaje, ki je bila namenjena za vse udeležen-
ce nadaljevalnega tečaja gasilec in je potekala v Frankolovem. 
Vsi udeleženci vaje so pridobili naziv in čin gasilec. Kot stalna 
naloga gasilcev, ki jo redno omenjam v občinskem glasilu, saj 
je izjemno pomembna, smo vseskozi izvajali redne mesečne 
aktivnosti, ki običajno potekajo vsako prvo nedeljo. Namen teh 
aktivnosti je predvsem zagotavljanje visoke pripravljenosti ope-
rativnih gasilcev in opreme v primeru potrebe po hitri, zanesljivi 
in učinkoviti intervenciji. V prednovoletnem času smo gasilke 
in gasilci obiskali večino gospodinjstev v naši občini ter obča-
nom ob predaji gasilskih koledarjev voščili z najlepšimi željami 
v prihajajočem letu. V mesecu januarju je bilo veliko pozornosti 
in aktivnosti namenjenih pripravam na izvedbo občnega zbora 
gasilske mladine in članstva PGD Dobrna. Gasilke in gasilci smo 
se v sodelovanju z ZTŠK in Občino Dobrna aktivno vključili v 
priprave na izvedbo 50. tradicionalne prireditve Pokop pusta na 
Dobrni. Kot ste spoštovani udeleženci in obiskovalci prireditve 
najbrž opazili, je bila prireditev v primerjavi s prejšnjimi nekoliko 
prirejena, pa vendarle je bil njen namen v celoti dosežen.

V nadaljevanju vas želim nekoliko podrobneje seznaniti z aktiv-
nostmi in nalogami društva, ki so nas spremljale v zadnjem ob-
dobju. Večina aktivnosti izhaja iz letnega plana dela in sklepov 
sej upravnega odbora društva, seveda pa se med njimi vedno 
najdejo tudi drugi nepredvideni dogodki. 

V PGD Dobrna smo v zadnjem obdobju izvajali naslednje 
aktivnosti: 
 7. 12. 2014 – je bil izveden masovni sestanek članstva PGD 
Dobrna. Na sestanku so bila podana poročila o opravljenem 

delu v letu 2014 ter predstavljen okvirni program dela in finanč-
ni plan za leto 2015. Ob tej priliki smo podelili tudi simbolična 
darila vsem, ki so v letu 2014 praznovali svoj 50. okrogli jubilej in 
jim zaželeli vse najboljše. 

 27. 12. 2014 – je bila sklicana zaključna seja UO in NO PGD 
Dobrna, na kateri je bilo obravnavano poročilo o opravljenem 
delu in doseženih rezultatih društva v letu 2014. Hkrati je bilo 
podano tudi okvirno finančno poročilo društva ter sprejete in 
potrjene aktivnosti in naloge, ki jih je potrebno realizirati do 
konca leta.

 31. 12. 2014 – smo gasilci v sodelovanju z ZTŠK in Občino 
Dobrna organizirali silvestrovanje na prostem v centru Dobr-
ne. Gasilci smo na prireditvi opravljali redarsko službo, skrbeli 
za požarno varnost in pripravili polnočni ognjemet. Nekaj pred 
polnočjo je udeležence prireditve nagovoril podžupan Občine 
Dobrna, g. Slavko BOŽNIK ter vsem izrekel novoletno voščilo. 
Natanko ob polnoči smo kozarce napolnili s penino, nazdravili 
ter si voščili z željami, da bi bilo leto 2015 srečno, zdravo in polno 
uspehov, predvsem pa da bi bilo za nas gasilce čim bolj mirno. 
Ob prijetnem druženju, glasbi ansambla, plesu in dobri kapljici 
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je prireditev kljub izjemno hladnemu vremenu trajala še kar ne-
kaj časa v noč. 

 3. 1. 2015 – je strelska sekcija PGD Dobrna organizirala no-
voletni turnir v streljanju z zračno puško. Na turnirju je sodelo-
valo več ekip, med katerimi je bila najuspešnejša ekipa našega 
društva. Ekipe so za doseženo I., II., in III. mesto prejele pokale, 
najboljšim posameznikom pa so bile podeljene medalje. Novo-
letni turnir je bil dobro obiskan, lahko pa bi se ga udeležilo še 
več  društev GZ Vojnik-Dobrna. 

 24. 1. 2015 – je v dvorani gasilskega doma potekal redni le-
tni občni zbor gasilske mladine PGD Dobrna. Zbor je bil zelo 
dobro obiskan, saj so se poleg naših mladih gasilcev zbora ude-
ležili tudi predstavniki in mentorji iz drugih društev GZ Vojnik-
-Dobrna, vodstvo PGD Dobrna, ter podpredsednica GZ Vojnik 
Dobrna, Stanka REPAS in podpoveljnik zveze Stanislav BOŽNIK. 
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V poročilu, ki ga je podala predsednica mladine, so bile poda-
ne aktivnosti gasilske mladine v preteklem letu.   Njihove aktiv-
nosti so bile usmerjene predvsem v izobraževanje mladih ter 
udeležbo na različnih tekmovanjih, kjer so dosegli nekaj zelo 
dobrih rezultatov. Vsa zahvala gre zlasti mentorjem mladine, 
ki se vztrajno in neumorno razdajajo za podmladek gasilske-
ga društva. Plan dela, ki so si ga zastavili mladi gasilci, temelji 
predvsem na nadaljevanju do sedaj začrtanih aktivnosti, kot sta 
izobraževanje in udeležba na raznih tekmovanjih. V razpravi, ki 
je potekala po podanem poročilu in predlogu nadaljnjega dela 
gasilske mladine, so spregovorili še predsednik PGD Dobrna ter 
predstavnika GZ, vsi pa so izrazili zahvalo in obljubili podporo 
pri izvajanju dejavnosti mladih. 

 31. 1. 2015 – je v dvorani gasilskega doma PGD Dobrna 
potekal redni letni občni zbor članstva PGD Dobrna. Tudi na 
tem zboru je bila udeležba zelo dobra, saj se je zbora skupaj z 
vabljenimi gosti udeležilo nekaj več kot 100 udeležencev. Na 
zboru so bila podana poročila predsednika, poveljnika, blagaj-
nika ter predsednice mladine o delu in aktivnostih društva v 
preteklem letu. Vsa podana poročila za preteklo leto, kot tudi 
plan dela in aktivnosti ter finančni plan za leto 2014, so bila po 

krajši razpravi soglasno sprejeta in potrjena. V razpravi, ki je bila 
namenjena vabljenim gostom, je bilo izraženih veliko pohvalnih 
besed za opravljeno delo ter izražene želje po nadaljnjem uspe-
šnem sodelovanju med društvi. Delovanje društva se odraža  v 
kraju kot tudi širše. Še zlasti je bilo temu tako v lanskem letu, 
ko sta tudi našo občino prizadela žled in poplave. Na občnem 
zboru so bila članicam in članom društva skladno s pravilnikom 
podeljena še gasilska priznanja in napredovanja, odlikovanja pa 
bodo podeljena na prireditvi ob praznovanju 140. letnice de-
lovanja društva v mesecu juniju. Vsem dobitnikom iskrene če-
stitke in zahvala za do sedaj opravljeno delo. 
Po zaključku uradnega dela zbora članstva je 
sledilo druženje, ki je trajalo še dolgo v noč. 

 1. 2. 2015 – ob 4.30 uri je v Zavrhu nad 
Dobrno v sta-
novanjski hiši 
zagorelo ob ka-
minu. Ob hitrem 
in učinkovitem 
ukrepanju la-
stnika ter ka-
snejši interven-
ciji gasilcev je bil 
požar uspešno 
pogašen ter oči-
ščena okolica 
kamina.    
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 4. 2. 2015 – ob 17.47 uri so v stanovanjski hiši na Klancu zago-
rele saje v dimniku. Posredovali so gasilci, pogasili goreče saje, 
delno očistili peč in dimnik ter prezračili prostore. 

 14. 2. 2015 – so člani PGD Dobrna z dvema pustnima vo-
zovoma sodelovali na tradicionalnem 28. Pustnem karnevalu v 
Novi Cerkvi. Pustna voza, s katerima so se na karnevalu predsta-
vili člani našega društva, sta ponazarjala razcepljeno Slovenijo 
ter v »tajhtu« najdeno malezijsko letalo. Po karnevalu je v dvo-
rani gasilskega doma sledilo še prijetno druženje z organizatorji 
in drugimi udeleženci karnevala.

 18. 2. 2015 – tudi letos je bila na pepelnično sredo organi-
zirana tradicionalna prireditev, tokrat že kar 50. po vrsti, Pokop 
pusta na Dobrni. Priprave in izvedbo prireditve je tudi letos 
prevzelo  Prostovoljno gasilsko društvo Dobrna v sodelovanju z 
ZTŠK in Občino Dobrna, ki je prireditev tudi omogočila. Na po-
kopu pusta so poleg gasilskega društva sodelovala tudi druga 
društva, šola, CUDV, kurenti ter skupine in posamezniki iz okoli-
ških zaselkov iz naše in sosednjih občin. Takšna prireditev zahte-
va veliko priprav in aktivnosti, v katere pa se žal vključi vse pre-
malo društev in drugih dejavnikov iz naše občine. Predstavljeni 
vozovi in skupine so pripravili različne teme, ki so zanimive tako 
na političnem parketu kot tudi v Občini Dobrna. Prireditev je 

bila dobro obiskana, saj je bilo obiskovalcev bistveno več kot 
pretekla leta. Kot je bilo navedeno že v uvodu tega članka, je 
bila letošnja prireditev nekoliko prirejena, saj ni šlo za tradicio-
nalni klasični pogreb, ki smo ga bili vajeni na vseh predhodnih 
prireditvah, temveč je letošnjemu pustu bila namenjena usmr-
titev na  električnem stolu, kar je povzročilo med obiskovalci 
precej začudenja in negodovanja. Po zaključku prireditve so bili 
vsi sodelujoči v povorki in obiskovalci povabljeni v gasilski dom, 
kjer je bila zanje pripravljena pogostitev. Vsem sodelujočim, 
sponzorjem, donatorjem, ZTŠK in Občini Dobrna gre vsa zahva-
la za pomoč in podporo pri izvedbi prireditve. Prav posebna 
zahvala gre predsedniku PGD Dobrna, g. Štefanu POHAJAČU, in 
vsem gasilcem, ki ste poskrbeli še za en nepozaben dogodek. 

 20. 2. 2015 – ob 21.30 so v stanovanjski hiši na Dobrni zago-
rele saje v dimniku. Posredovali so gasilci, kontrolirali dogajanje 
v peči in dimniku, ter prezračili prostore. 
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 21. 2. 2015 – se je skupina gasilcev udeležila občnega zbora 
našega pobratenega gasilskega društva v Suhorju. Ob tej prilo-
žnosti smo jim izročili simbolično darilo ter jim čestitali za nji-
hovo opravljeno delo v letu 2014 z željami po nadaljnjem uspe-
šnem sodelovanju med društvoma in povabilom na našo 140. 
obletnico. 

Toliko o aktivnostih in opravljenem delu Prostovoljnega gasil-
skega društva Dobrna v zadnjem obdobju. Navedene aktiv-
nosti potrjujejo, da delo in aktivnosti gasilcev tudi v zimskem 
obdobju ne miruje, temveč nasprotno, saj je to obdobje, ko se 
organizirajo razne pomembnejše prireditve v kraju, hkrati pa je 
to tudi čas kurilne sezone, v kateri je bistveno povečana poten-
cialna nevarnost za nastanek požara na stanovanjskih objektih. 

Spoštovane občanke in občani tudi tokrat vas opozarjamo, 
da je pred nami obdobje pomladanskih del, čiščenje raznih 
travniških in drugih površin, kjer pride večkrat do nekontroli-
ranih požigov v naravi, zato ni odveč, da vas ob tej priliki po-
novno opozorimo zlasti na ustrezno in premišljeno ravnanje 
pri teh delih, zato previdnost in opozorila nikoli niso odveč.
Ob zaključku tega članka vas želimo še enkrat spomniti na 
letošnji osrednji dogodek PGD Dobrna, to je prireditev ob 
praznovanju 140. letnice delovanja društva. Že v naprej vas 
prosimo za kakršno koli pomoč in podporo pri izvedbi tega, 
za nas in tudi za kraj, nadvse pomembnega projekta. 
Na pomoč!

Za PGD Dobrna:

tekst in fotografije

Stanislav Pečnik

O dejavnosti DU Dobrna – februar 2015
Od leta 2014 smo se dostojno poslovili. Vsem, ki so velikodu-
šno izvajali program društva, smo izkazali skromno pozornost 
in izrekli zahvalo za vse tisto, za kar so se razdajali v dobro naših 
članov. V upanju in želji, da bomo tudi v prihodnje zdravi, srečni 
in uspešni, smo se podali v leto 2015.
V tem letu smo za nas starejše vse bolj dolgočasno zimo skušali 
popestriti z družabnimi uricami. V prijetnem vzdušju so te vse 
prehitro minile.

Ponovno smo se vključili tudi v letošnjo tradicionalno prireditev 
Pokop pusta.

Opravili smo tudi kar nekaj obiskov naših članov in jim podelili 
nekaj humanitarnih paketov iz »Banke  hrane«.
Kot običajno v tem času je bila naša aktivnost usmerjena v 
pripravo zbora članov in v snovanje programa društva za leto 
2015. Pri tem nas je spremljala usmeritev, da naj bo v programu 
v polni meri zadoščeno osnovnemu poslanstvu društva. 
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To pa naj bi se odražalo v čim aktivnejšem življenju v naših letih, 
skozi  oblike druženja in blaženju težav, ki spremljajo starejše. 

Vse to bomo udejanjali:
• Z aktivnim delom v vseh dosedanjih športnih sekcijah (bali-

narski, strelski, telovadni in pohodniški). Ne izključujemo pa 
možnosti, da ob dosedanjih sekcijah zaživi morda še katera. 
Na primer: šahovska, kolesarska, pikado in še kaj. 

• Z izleti, ki navkljub krizi še vedno zelo pritegnejo članstvo. 
Trudili se bomo, da bodo  kot doslej ceneni, zanimivi in prije-
tni.  

 
V tem letu naj bi se podali:
      * v marcu - na ogled  TV oddaje »Slovenski pozdrav«
      * v aprilu  - Graz , avstrijska Štajerska
      * v maju -   Brdo – Jezersko
      * v avgustu - Dolenjska, Novo mesto, Otočec
      * v septembru - Ljubljana – Festival za 3. življenjsko obdobje
      * v novembru - martinovanje

• S projektom »Starejši za starejše« želimo, da spoznate, da 
ni namen  projekta zgolj v obiskih in anketiranju, tem-
več tudi v reševanju socialnih stisk, osamljenosti, more-
bitnega nasilja in podobno.

• Z izkazovanjem majhnih pozornosti do članstva, kot so: 
voščila in obiski ob jubilejnih rojstnih dnevih, obiski in 
obdaritev starejših občanov ob novem letu, poklon pra-
porščaka umrlim članom in še kaj.

• Z izvedbo tradicionalne razstave ročnih del, domačih 
dobrot, zeliščarstva, starin in čebelarstva ob prazniku 
Občine Dobrna. Zavedajoč se, da živimo v turističnem 
kraju, želimo in pričakujemo, da bomo ohranjali doseda-
nji obseg in kvaliteto razstavljanja. Želimo pa tudi, da bi 
se nam pridružilo društvo vinogradnikov, da bi  razstava 
prerasla v prireditev vseh dejavnikov v kraju.

• Z nudenjem ugodnosti in bonitet članstvu. Tu mislimo 
na popuste, ki nam jih kot članom društva nudijo TER-
ME Dobrna, v ZDUS- ovem hotelu Delfin v Izoli in še kje. 
Menim, da prav ugodnosti, ki jih ponujajo upokojencem 
v hotelu DELFIN v Izoli, premalo koristimo.

• Z nudenjem izobraževalnih vsebin. Kot vsa leta doslej 
si bomo tudi letos prizadevali organizirati aktualne iz-
obraževalne vsebine. Te so delno odvisne od interesov 
članstva, delno pa od ponudb in pogojev izvedbe. 

V strnjeni obliki smo predstavili, kaj naj bi se v letu 2015 doga-
jalo v našem društvu. V kolikor imamo ideje in želje, ki so ure-
sničljive oziroma v naših zmožnostih, bomo tudi te vključili v 
program društva.
Sicer pa upamo in želimo, da v zastavljenem programu najdete 
čim več možnosti  in vsebin, ki vas bodo zamikale.

Želimo si vašega sodelovanja in vas prisrčno pozdravljamo!

Predsednik DU Dobrna,

Drev Anton
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Otroci in strokovni delavci 
v Vrtcu Dobrna sodelujejo 
v različnih humanitarnih ak-
cijah. Akcija se je imenovala 
»Podari objem«. Zelo smo bili 
veseli, ko so se letos odločili, 
da bomo tega objema deležni 
v naši krajevni organizaciji RK 
Dobrna. Otroci in zaposleni so 
s pomočjo staršev zbrali tople 
rokavice, nogavice, kape, ode-
jice in šale, ki bodo, kot pravi 

Zimske aktivnosti s Kolesarskim društvom Krokar
Topel konec jeseni 
je vse bolj kazal na 
to, da snega v izte-
kajočem letu 2014 
ne bomo dočakali. 
»Krokarji« pa smo 

to s pridom izkoristili in se v 
novembru in decembru kar 
sedemkrat skupaj povzpeli 
na Vinski vrh. In ko se je zdelo, 
da nam načrtovanega sanka-
nja ne bo uspelo izpeljati, nas 
je pred božičem preseneti-
la pošiljka snega. Družinsko 

sankanje smo nato izpeljali 
že v novem letu 2015, in sicer 
v soboto, 2. januarja, pri lo-
vskem ribniku. Kljub nekoliko 
višji temperaturi je bilo dovolj 
snega za celodnevno druže-
nje ob zimskih aktivnostih. Za 
dodatno gretje smo poskrbe-
li s toplim čajem in kuhanim 
vinom, ki nam ga je podarila 
Klet Bistrica. Izletniška kmetija 
Pri Minki pa nas je pogostila z 
domačim »štrudlom«. Sanka-
nje so naši fantje dodatno po-

pestrili z doma izdelanimi ple-
žuhi. Kolesarska trgovina BL 
Šport iz Celja nam je za en dan 
posodila snežno kolo oziroma 
»fat bike«, kot se tovrstna iz-

vedba koles uradno imenuje. 
Omeniti je potrebno še Turi-
stično društvo Dobrna in ZTŠK 
Dobrna, ki so nam posodili ku-
rišče in stojnico. Drugo sanka-

topel objem, greli naše otroke, 
šolarje in starejše občane, ki jih 
potrebujejo, a si jih ne morejo 
kupiti.
Vsi so izredno hvaležni za to 
pomoč in se vsem otrokom,  
njihovim staršem in strokov-
nim delavcem Vrtca Dobrna 
prisrčno zahvaljujejo.
Vsi, ki pomagamo, vemo, da 
vsaka še tako majhna stvar, 
ki je podarjena z ljubeznijo in 

spoštovanjem, osreči človeka, 
ki je pomoči potreben.
Prisrčna hvala za lepo poslika-
no škatlo in vrečo napolnjeni  
s toplimi oblačili.

Predsednica KORK Dobrna,

Stanka Krajnc

Uboge imate vedno med seboj … ( Mt 26,11)
V Župnijski Karitas Dobrna 
smo izredno veseli, da se 
to spoznanje ne udejanja le 
med  ožjimi sodelavci Karita-
sa, ampak se nanj odziva tudi 
lokalna skupnost, saj na osno-
vi občinskega razpisa prido-
bimo glavni delež finančnih 
sredstev, pa tudi posamezniki 
na različne načine pripomo-
rejo k izboljšanju materialnih 
pogojev  za izvajanje župnij-

ske dobrodelnosti.
Še od lanskih novoletnih pra-
znikov smo dolžni zahvalo za 
denarno nakazilo Profilplast 
d. o .o , Zavrh nad Dobrno in 
ge. Manci Ž. iz Vinske Gorice 
za paket čokolad in kave ( pra-
znična obogatitev prehranskih 
paketov za družine z otroki).
Postni čas pa sta že obeleži-
li  družina Golčer s 5 zabojčki 
krompirja in ga. Viktorija B. z 

denarnim prispevkom, obe s 
Klanca. Tudi nakupovalni vo-
ziček z oznako Karitasa v trgo-
vini Mercator se počasi polni. 
V imenu naših prejemnikov 
pomoči – vsem iskrena hvala.
Sicer pa se dobrodelnost ne 
odraža zgolj v materialnih do-
brinah; sočutna človeška bliži-
na je marsikomu v stiski prvi 
oprijem na strmem vzponu iz 
eksistenčnih težav. 

Naj velikonočni prazniki 
vsem nam utrdijo zaupanje 
v dobroto in oživijo radost 
bivanja!

Herta Rošer,                                               

 vodja ŽK Dobrna
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nje smo izvedli ob kulturnem 
prazniku, 8. februarja, na isti 
lokaciji, vendar nam na ta dan 
vreme ni prizaneslo. Zahvalju-
jemo se vsem obiskovalcem in 
podpornikom društva, ki so se 
udeležili naših dosedanjih do-
godkov.
 
V mesecu maju bomo s Ko-
lesarskim društvom Krokar 
organizirali 1. Krokar bike fest. 
Potekal bo 2. maja na podro-
čju celotne Občine Dobrna. V 
sklopu kolesarskega dogodka 
bo v jutranjih urah potekal re-
kreativni vzpon iz centra Do-

brne mimo  Guteneka in Že-
blarja do lovske koče na Trojni. 
V poznih dopoldanskih urah 
pa se bo pričela gorsko-kole-
sarska preizkušnja državnega 
prvenstva v seriji SloEnduro 
4Fun. 
Kolesarji se bodo pri rekrea-
tivnem vzponu pomerili v več 
kategorijah. Trasa bo potekala 
v celoti po asfaltirani cesti, pri-
merna bo tako za cestne kole-
sarje kot za gorske.
Enduro je kategorija gorskega 
kolesarjenja, ki v dirkanje vklju-

čuje tako vzpon kot spust, pri 
čemer morajo udeleženci v 
določenem času prikolesariti 
na štart, nato pa se tekmo-
valci pomerijo še v čim bolje 
odpeljanem spustu, ki lahko 
vključuje krajše vzpone in laž-
je ovire. Serija SloEnduro v le-
tošnjem letu združuje 11 dirk, 
med katerimi je 5 lažjih z ozna-
ko 4Fun. Med slednje spada 
tudi letošnji Enduro Krokar na 
Dobrni.
Z dogodkom Bike fest Krokar 
želimo z našim društvom po-

pestriti turistično ponudbo 
na Dobrni ter popularizirati in 
promovirati vse vrste kolesar-
stva na Dobrni in širši okolici. 
V okviru dogodka bo poskr-
bljeno za pestro celodnevno 
dogajanje, s čimer bomo kole-
sarski šport približali otrokom 
in mladim, kot priložnost za 
zdravo in aktivno preživljanje 
prostega časa.
Naš cilj je, da z organizacijo po-
dobnih dogodkov postavimo 
Dobrno na globalni kolesarski 
zemljevid, s čemer bi v naš kraj 
privabili goste iz celega sveta, 
željne kolesarskih izzivov. Z or-
ganizacijo tekmovanja Enduro 
Krokar smo bili letos že nekaj-
krat omenjeni v člankih na ra-
znih mednarodnih gorsko-ko-
lesarskih spletnih straneh.

Miha Miheljak

Kako pripraviti kolo na pričetek sezone
Glede na to, da se bliža po-
mlad in z njo vedno daljši dne-
vi, smo za vas pripravili 5 kori-
stnih nasvetov, kako pripraviti 
kolo na prihajajočo kolesarsko 
sezono. 

Predlagamo vam, da pred 
prvo vožnjo na kolesu posto-
rite naslednje:

1. Kolo operite in namažite. 
S tem bo vaše kolo lepše teklo 
in tudi prestave bodo lepše 
delovale in s takšnim kolesom 
se boste tudi sami veliko rajši od-
pravili na pot, kot pa s prašnim 
kolesom polnim pajčevine. 

Svetujemo vam pranje pod 
tekočo vodo, z gobo in pri-
mernim čistilom – primerno je 
tudi tisto za pranje kuhinjske 
posode. Po pranju kolo obriši-
te s suho krpo in namažite ve-
rigo, pletenice in menjalnike.

2. Preverite delovanje zavor.
V kolikor vaše zavore ne de-
lujejo kot bi morale, se lah-
ko vaša prva vožnja kaj hitro 
konča zunaj začrtane poti. V 
kolikor zavore ne delujejo kot 
bi morale, svetujemo obisk ko-
lesarskega servisa.

3. Preverite kolesarske 

obroče in pnevmatike.
Ob daljši neuporabi kolesa 
se pogosto zgodi, da pnev-
matike napokajo. Napolnite 
jih na tlak, kot je predpisan in 
opazujte, kaj se s pnevmatiko 
dogaja. V kolikor je preperela, 
vam svetujemo, da jo preven-
tivno zamenjate. S tem si bo-
ste prihranili precej preglavic, 
ki bi vas lahko doletele, če bi 
vam guma spustila nekje da-
leč od doma.

4. Preverite delovanje 
vseh ostalih delov kolesa.
Po tem, ko ste kolo že oprali 
in namazali, vam svetujemo, 

da preverite tudi delovanje 
ostalih delov kolesa. Preverite, 
kako teče veriga po zobnikih, 
če prestave delujejo pravilno, 
če se obroči vrtijo naravnost 
in če so menjalniki nastavljeni 
pravilno, potem ne boste sli-
šali rožljanja verige in ostalih 
kovinskih zvokov. V kolikor na 
kolesu kaj ne deluje pravilno, 
vam svetujemo obisk kolesar-
skega servisa.

5. Preverite pletenice na 
kolesu.
Preverite, če so vse pleteni-
ce na kolesu še v normalnem 
stanju, s tem si boste prihranili 
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nevšečnosti, ki bi nastale v pri-
meru, da vam katera od njih 
odpove nekje daleč od doma.
Če ste kolo pripravili po napi-
sanih opornih točkah, potem 
ste pripravljeni za prve spo-
mladanske dni in s tem na 

prvo vožnjo s kolesom. Svetu-
jemo vam tudi, da si že pred 
prvim kolesarjenjem pripravi-
te primerna oblačila in čela-
do. Kajti rado se zgodi, da od 
zadnjega kolesarjenja pozabi-
mo, kam smo pospravili pri-

pomočke za kolesarjenje. Če 
pa si vse pripravimo vnaprej, 
potem nam na prvi primeren 
dan ostane samo še uživanje 
na kolesu.
V kolikor pa se vam pri kate-
ri izmed opornih točk zatika, 

lahko vedno stopite v stik z 
nami in priskočili vam bomo 
na pomoč.
Kontakt: kd.krokar@gmail.com

Klemen Štimulak

Kolesarski turizem na Dobrni
Kolesarjenje postaja v zadnjem desetletju v Sloveniji pomembna 
panoga v turizmu. Iz raziskav, ki so jih opravili v tujini, kjer je kole-
sarski turizem že dlje časa vpet v turistično ponudbo, so ugotovili, 
da je povprečni dnevni izdatek kolesarja 4-krat višji od povpreč-
nega dnevnega izdatka domačega avtomobilskega turista, pov-
prečni dnevni izdatek kolesarja, ki gre na počitnice v tujino, pa 
1,5-krat večji od povprečnega dnevnega izdatka turista, ki gre v 
tujino z avtomobilom. Student Research Assiciation (1998)
Iz zgornje teze je moč sklepati, da je kolesarski turizem lahko po-
memben segment v turizmu, ki ga ne smemo prezreti še pose-
bej ne tam, kjer so naravne danosti glavni adut turizma. V kole-
sarskem društvu Krokar se tega zavedamo, zato želimo pomagati 
našemu turističnemu kraju na poti do uveljavitve kot kolesarske 
turistične destinacije.
Naša želja je najprej postaviti Dobrno na kolesarski zemljevid 
in prepoznavnost iz trenutno izletniškega kolesarskega turizma 
razširiti še na: družinsko kolesarjenje, športno kolesarjenje, špor-
tno-rekreativno kolesarjenje, gorsko kolesarjenje, turistično kole-
sarjenje (več različnih zvrsti kolesarjenja). Naša želja je tudi, da bi 
Dobrna, ob izpolnjevanju pogojev, bila s strani slovenske turistič-
ne organizacije prepoznana kot kolesarska destinacija in bila kot 
takšna tudi dodatno oglaševana.

V sklopu naših želja po širitvi ponudbe je ureditev prog tudi izven 
makadamskih poti, se pravi po gozdnih vlekah in drugih že obsto-
ječih poteh. Dobrna s svojo okolico vso potrebno infrastrukturo 
za širitev ponudbe že ima. Kolesarske poti je potrebno dodobra 
raziskati, jih ustrezno označiti, integrirati v že obstoječo turistično 
ponudbo in jo kot celoto ustrezno tudi oglaševati.   
Povsem jasno je, da trenutno maloštevilni Krokarji, ki delujemo 
organizirano zgolj štiri mesece, vsega ne moremo postoriti sami 
in da smo v tem trenutku tudi v nezavidljivi porodni finančni situ-
aciji. Zato se obračamo na vse zainteresirane, da se nam pridruži-
jo, delijo z nami svoje mnenje in poglede na naše načrte in nam 
pomagajo tudi pri realizaciji projektov. 
Prav tako si želimo povezovanja z ostalimi zainteresiranimi su-
bjekti, s katerimi si želimo izmenjati mnenja, uskladiti načrte in 
najti skupne interese. Ker so zastavljeni projekti še v zgodnji fazi, 
je v tem trenutku bistveno, da ugotovimo zainteresiranost lokal-
nega okolja, saj je od njega odvisna širina in globina zastavljenih 
projektov. Po prvih razgovorih si upamo trditi, da smo na pravi 
poti in tudi že pozdravljamo prve pozitivne povratne informacije, 
med drugimi tudi z Občine Dobrna, ki nam je že obljubila pomoč 
na naši poti in pohvalila naše prizadevanja. 
Info: kd.krokar@gmail.com

Jernej Škoflek

Prednosti kolesarstva kot turističnega produkta
Kolesarstvo kot dodatna aktivnost lahko z atraktivno ponudbo 
v kratkem času privabi močno povpraševanje in omogoča ra-
zvoj spremljajočih dejavnosti:  gostinstvo, namestitvene kapa-
citete, servisno in informacijsko dejavnost; kolesarski turizem je 
ekološka oblika turizma z minimalnim vplivom na obremenje-
nost okolja in lokalno skupnost; s spodbujanjem in razvojem 
kolesarjenja in kolesarskega turizma lahko izkoristimo obstoje-
čo, največkrat neizkoriščeno infrastrukturo, kot so stranske in 
podeželske poti in neuporabne železniške poti;

razvoj turističnega kolesarjenja spodbudi dodatne investicije v 
različna področja, tudi 
kolesarsko infrastrukturo, kjer veliko pridobijo tudi lokalne sku-
pnosti; kolesarski turizem spodbuja vsakodnevno kolesarjenje; 
kolesarski turizem beleži izjemno rast in predstavlja dragocen 
trg; kolesarski turist se uvršča v kategorijo nadpovprečnih po-
trošnikov.

Izsek iz Kako vzpodbujati kolesarski turizem (Rotar, 2012 )
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Športno prijateljstvo
Pravijo, da se je treba za iskre-
no prijateljstvo potruditi, ga 
gojiti in vedno znova žrtvovati 
del sebe … Pravijo tudi, da ni-
koli ne vemo, kaj nas (še) čaka 
v življenju. No in eden izmed 
takšnih nepričakovanih  sple-
tov okoliščin oz. naključij se mi 
je zgodil tudi že pred »davni-
mi« oz. desetimi leti, ko smo 
se hote ali nehote spoznali 
športni navdušenci iz Dobrne 
in sosednje Vinske Gore oz. 
obratno … Ničkolikokrat  se 
mi je že pripetilo, da sem ob 
spoznavanju novih ljudi v hipu 
tudi začutil njihovo sorodno 
dušo ali povedano drugače 
pozitivno energijo, ki je bila 
nato velikokrat odločilnega 
pomena, da sem lažje nave-
zal stik s sočlovekom, prav 
tako pa je tudi pogovor nato 
precej lažje stekel … Sam, 
verjetno pa tudi še kdo,  se 
kasneje mnogokrat sprašujem 
za »nazaj« kako to, da je prišlo 
do tega, da so se stvari tako ali 
drugače »poklopile«, kot radi 
rečemo v žargonu. A kakorkoli 
že gledamo na vse skupaj,  je 
tok našega življenja tako ali 
drugače posledica spleta ra-
znih naključij in okoliščin.
Podobno se mi je torej zgodilo 
pred leti, ko me je življenjska 
pot pripeljala za nekaj časa na 
Dobrno, kamor vse do tedaj 
kljub bližini nisem zahajal naj-
bolj pogosto. Delo športnega 
pedagoga v osnovni šoli mi je 
dalo novega elana in energije, 
predvsem pa me je navdušilo 
delo z učenci in mladimi, s ka-
terimi sem se odlično razumel, 
se z njihovo pomočjo veliko 

gič v Vinski Gori. Zanimivo je 
bilo opazovati situacijo, ko je 
vsaj na začetku družabnega 
dela bila kot po pravilu vedno 
nekako bolj prešernega duha 
ena ali druga ekipa, odvisno 
pač kdo se je iz »dvoboja« pre-
bil kot zmagovalec … Sme-
šno, a tako pač je v športu, kjer 
so zmage in porazi »železen 
repertoar«! Pošteno povem, 
da je v preteklosti imela kan-
ček več športne sreče kot po 
pravilu dobrnska ekipa, česar 
pa se Vinskogorčani nikakor 
nismo želeli, še manj pa hote-
li navaditi, saj je bil motiv po 
dokazovanju  (in neumorne tr-
ditve, da bi vseeno lahko bilo 
tudi drugače), vedno znova 
prisoten.
Lansko jesen pa je po eni iz-
med »vmesnih« tekem padla 
z odobravanjem sprejeta ide-
ja, da bi naša srečanja, ali bo-
lje rečeno »dvoboje« dvignili 
na še višji nivo! Zamisel, da bi 
imeli nek skupen, prehodni 
pokal, ki bi še dodatno ople-
menitil naše tekme, druženja 
ter potencialno dvignil že 
tako visok nivo tekmovalne 
motivacije, je kot rečeno pa-
dla na zelo plodna tla. Oblju-
bili smo si, da bo ta pokal 
res nekaj posebnega oz. bo 
poleg ostalega tudi največji, 
kar jih je možno kupiti! Zbrali 

Tokratni zasedbi Dobrne in Vinske Gore na tradicionalni košarkarski tekmi

naučil in tako ali drugače na 
zelo pester način preživel del 
svojega življenja. 
Da pa kljub vsemu to le ni bil 
»preblisk«, je za navezovanje 
(in ohranitev) novih prijatelj-
stev bila kriva žoga, konkre-
tneje tista bolj »oranžna«, ko-
šarkarska! Sam sem mnenja, 
da je s pomočjo športa oz. 
igre to eden izmed najlažjih 
načinov spoznavanja novih 
ljudi in navezovanje poznan-
stev, če pa so se le-ta spletla 
tudi s pridihom »fair-playa« pa 
še toliko bolje, saj so prijatelj-
ske vezi posledično zagotovo 
še bolj trdne! Skratka, prego-
vor, da je »žoga najboljša dro-
ga«, se je še enkrat več izkazal 
za pravilnega!
Poštena igra, spoštovanje pra-
vil in nasprotnika ter sprejetje 
poraza z dostojanstvom … je 
le nekaj izmed zlatih načel »fa-
ir-playa« (poštene igre), s po-
močjo katerih se je skozi leta 
igranja košarke krepilo sprva 
prijateljstvo med nami, kasne-
je pa je zaradi »pozitivnega 
učinka« vse skupaj prerastlo 
v prava druženja košarkarskih 
navdušencev iz Dobrne in Vin-
ske Gore.      
S časoma je nekako postala 
tradicija, da smo »košarkar-
sko sezono« oz. koledarsko 
leto zaključili kot se spodobi. 
Veseli december je namreč 
idealen mesec še za kakšno 
košarkarsko tekmo, katere se-
stavni del je ob koncu vedno 
tudi »tretji polčas«, povedano 
drugače, obvezno druženje 
članov obeh ekip. Le-te so se 
enkrat odvijale na Dobrni, dru-

smo vsak svoj delež kupnine, 
s pomočjo Jernejeve dobre 
volje pa je pokal kmalu zapu-
stil svoje mesto na trgovinski 
polici in bil pripravljen na naše 
lansko decembrsko soočenje! 
Potrebno mu je bilo samo še 
nadeti ime, kar pa ni bila tako 
enostavna naloga … Nekako 
smo iskali ime, ki bi imelo kaj 
skupnega z Dobrno in Vinsko 
Goro, kaj v zvezi  npr. s Štajer-
sko oz. Slovenijo, itd.. Slednjič  
pa se je sama od sebe porodi-
la ideja, da bo to nič drugega 
kot  »Prehodni pokal generala 
Rudolfa Maistra«! »Od kod pa 
to?« se bo zagotovo vprašal 
kdo izmed vas. Ker vemo, kdo 
je ta človek in kakšne zasluge 
ima za Slovenijo ter slovenski 
narod, nam je postalo kar sa-
moumevno ter logično, da je 
to pravilna izbira, saj nam je 
samo ime dalo še dodatne-
ga vzgona, da se bomo tako 
eni kot drugi pošteno borili 
za »čast in slavo«! Prav tako 
pa nam ni bilo vseeno, kje bo 
»stojno« mesto pokala vse do 
naslednje tekme - na tej ali oni 
strani »doline mlinov«! 
No, kakorkoli že, motivacijskih 
vzgibov je bilo vsekakor vrh 
glave na obeh straneh, tako 
da se je prva tradicionalna 
tekma (19. 12. 2014) za »Rudi-
ja«, kot smo pokalu kasneje 
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nadeli ljubkovalni vzdevek, 
nemoteno lahko začela. Iz 
takšnih in drugačnih razlo-
gov nobena ekipa ni igrala 
v popolni zasedbi, a kot se v 
takšnih primerih spodobi, je 
tekmo ne glede na to krasilo 
vse, kar spada zraven; borbe-
na in požrtvovalna igra, polna 
preobratov, izmeničnih kriz in 
spodbudnih obdobij, napak 
ter lepih potez, … skratka, kot 
da bi šlo zares! Pa saj tudi je 
šlo! Vsakdo izmed nas je upal 
na najboljši možen razplet, če-
prav smo prav tako vsi vedeli, 
da lahko zmaga, žal, le ena eki-
pa.  A ker upanje resnično umi-
ra zadnje, je neizprosna borba 
na obeh straneh trajala vse do 
»zadnjega diha oz. žvižga. Ne 
vem povsem natančno, kaj je 
slednjič odločilo zmagovalca, 

Jernej Škoflek z ''Rudijem'

mogoče domači parket ali pa 
kanček več športne sreče, … 
a na obojestransko začudenje 
je tokrat zmagala Vinska Gora. 
Hip zatem, ko je skozi mrežico 
padla zadnja žoga in ko je bilo 
vsega konec, »zahodni« so-
sedje kar nismo dojeli, da bo 
vsaj še eno leto »Rudi« ostal v 
Vinski Gori in … in da to niso 
sanje! Zgodovinska tradicija 

preteklih tekem nam resnično 
ni bila naklonjena , zato smo 
bili nad rezultatom 101 : 94 
še toliko bolj presenečeni oz. 
navdušeni! Šport je res zanimi-
va stvar, saj ga ni na svetu, ki 
bi vedno samo zmagoval oz. 
večno izgubljal. Je pa res, da je 
»fajn«, če čim večkrat zmagaš 
ali pa vsaj ob pravem času, če 
že ne drugače …  
Dobro vem, kakšni so občut-
ki in razpoloženje takrat, ko 
nisi zmagovalec in obratno, 
a naše strasti so se kaj kmalu 
umirile, k čemur je tudi pri-
pomogel obvezen, a spontan 
športni stisk roke ter pozdrav! 
Svoje pa je prispeval tudi »3. 
polčas«, kjer smo ob več kot 
zasluženem pivu (ali dveh) v 
prešernem vzdušju vsi ponov-
no podoživeli vsebino tekme, 

jo analizirali vsak po svoje in že 
kovali »tehnično-taktične prvi-
ne« za še boljši izid (revanšo) 
tudi v bodoče … 
Moram pa priznati, da me zelo 
veseli, da ne glede na to, kdo 
zmaga ali ne, le-to ne kvari 
našega iskrenega prijateljstva 
. Poleg tega pa poštena igra 
krepi naše sosedske odnose 
ter nam daje novega zagona, 
da se ponovno dobimo pod 
koši ter »odšpilamo«, kar pač 
moramo! Ne obljubim, da 
bomo v naslednjih desetletjih 
še vedno vsi aktivno branili 
»Rudija«, bomo pa zato, če ne 
drugega, vsaj »navijači in sve-
tovalci« našim naslednikom 
oz. mlajšim generacijam, ki 
bodo, upam,  ohranjali našo 
tradicijo in medsebojno oblju-
bo! Hm, kaj bi svet brez žoge?!
 

Tomaž Kumer

Uživajte v dotiku morja ali rek v Gostilni Triglav na Dobrni
V Gostilni Triglav vam v me-
secu marcu nudimo pestro 
ponudbo morskih in sladko-
vodnih jedi. Bogata vsebina 
jedilnega lista bo prepričala 
marsikaterega navdušenca 
ribjih specialitet.  Vaše brbon-
čice boste lahko razvajali že s 
predjedmi (karpača, hobotni-
ca v solati, rakov koktajl ali s 
prekajeno postrvjo), za ljubi-
telje juh smo pripravili prave 
ribiške juhe, brodet s pečeno 
polento in česnova kremna 
juha s prekajeno postrvjo.  Ku-
linarično ribje razvajanje pa 
nadaljujemo s toplimi pred-
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zdravo 
življenje

Sladkorna bolezen, epidemija sodobnega načina življenja
Ne jej toliko sladkarij, boš dobil 
sladkorno bolezen! To smo vsi 
že slišali in vsi vemo! Pa uživa-
nje prevelike količine sladkorja 
dejansko vodijo v sladkorno 
bolezen ali je to samo mit in 
trik, kako starši odvrnejo svoje 
otroke od slabe navade uživa-
nja prevelike količine sladkor-
ja?

Uvod:
Sladkorna bolezen (diabetes 
mellitus) je skupek presnov-
nih bolezni, ki jim je skupna 
povišana raven glukoze (krv-
nega sladkorja) v krvi (t.i. hi-
perglikemija). Ta nastane za-
radi pomanjkljivega izločanja 
inzulina iz trebušne slinavke, 
njegovega pomanjkanja ali pa 
obojega. Posledica tega je, da 
glukoza, ki jo dobimo iz hrane, 

jedmi in glavnimi jedmi.
Za »lušte« naj naštejemo nekaj 
slastnih glavnih ribjih jedi:  file 
tune s tartufovim maslom, file 
morske žabe (grdobine), ribje 
nabodalo, tris lignjev in sveže 
gojene ali divje ribe (orada, 
brancin, zobatec, …). Speci-
aliteta našega šefa,  Boštjana 
Rožanca, ki zelo rad ribari v 
reki Savinji, je šefov krožnik, 
kjer boste uživali v okusu slad-
kovodnih rib.  Na krožniku nu-
dimo smučev file z jurčki, po-
točno postrv s krompirjem in 

kislo smetano v družbi bučnic 
in kartuzijsko rižoto (kosmiče 
sladkovodnih rib in jušne ze-
lenjave).
Nismo pozabili na najmlajše 
obiskovalce, za njih smo pri-
pravili menija Popaj in Oliva. 
Pomlad je čas solat, zato smo 
jedilnik obogatili s ponudbo 
svežih solat s »placa« in dodat-
kom, ki ga boste izbrali po vaši 
želji (lignji na žaru, filet postrvi, 
rezanci govedine ali piščanca), 
ali pa izbrali ribiško solato z ru-
kolo, motovilcem, hobotnico, 

lignji, črnimi olivami in mladim 
sirom.
Kaj svetujejo strokovnjaki? Pre-
hranski strokovnjaki svetujejo, 
da bi ribe morale biti na jedil-
niku vsaj dvakrat tedensko. 

Pika na i
Gostilna Triglav ima na enem 
mestu zbrano bogato ponud-
bo slovenskih umetnikov vr-
hunske kapljice vseh barv in 
okusov, predvsem pa znanje, 
da vam lahko z veseljem po-
magamo izbrati tisto pravo, ki 

se bo najbolje ujemala z ribjo 
kulinarično poslastico.
Boste praznovali? Iščete 
prostor za družinska pra-
znovanja:  krsti, obhajila, 
birme, obletnice, dan žena?  
V Gostilni Triglav vam nu-
dimo pripravljene menije 
za skupine po zelo ugodnih 
cenah. Vse informacije vam 
z veseljem podamo na tele-
fonski števili 03 78 011 30 
ali 03 78 011 32. 
Obiščite našo spletno stran: 
www.gostilna-triglav.si
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ne more prehajati v celice in te 
ne morejo normalno delovati. 
Gre za bolezen, ki ima zelo pe-
stro klinično sliko, kljub temu 
pa je postavitev diagnoze zelo 
jasna. Določanje krvne gluko-
ze na tešče je standardni način 
za postavljanje diagnoze. Po 
merilih Svetovne zdravstvene 
organizacije gre za sladkorno 
bolezen, če je glukoza v krvi na 
tešče (brez kaloričnega vnosa 
vsaj 8h) 7,0 mmol/L ali več ozi-
roma kadar koli 11,1 mmol/L 
ali več. Pod pojmom sladkor-
na bolezen v ožjem pomenu 
razumemo sladkorno bolezen 
tipa 1 in sladkorno bolezen 
tipa 2 (včasih poimenovano 
starostna sladkorna bolezen). 
V tem članku se bomo osredo-
točili na tip 2 predvsem zato, 
ker je neprimerno pogostejša 

od tipa 1. Ocenjujejo, da je v 
svetu okrog 285 milijonov di-
abetikov, od tega ima več kot  
90 odstotkov diabetikov tip 2.

Sladkorna bolezen tip 2-za-
kaj pride do nje?
Pri sladkorni bolezni tipa 2 je 
izločanje inzulina iz trebušne 
slinavke nezadostno glede 
na potrebe. Raven inzulina je 
v krvi običajno visoka, vendar 
inzulin ne more zadostno zni-
žati koncentracije glukoze za-
radi neobčutljivosti perifernih 
tkiv za inzulin ter povišanega 
nastajanje glukoze v jetrih. Po-
membna lastnost je torej, da 

ne gre za pomanjkanje inzuli-
na, ampak za odpor na njego-
vo delovanje. Inzulina je lahko 
celo preveč. 

Običajno se bolezen razvije v 
odrasli dobi, njena pojavnost 
se veča s starostjo. Osnova za 
nastanek je verjetno genetska, 
k razvoju pa veliko pripomo-
rejo drugi dejavniki. Pogosteje 
se pojavlja pri ljudeh, ki imajo 
povišan krvni tlak in so debeli.

Kako prepoznamo sladkor-
no bolezen tipa 2?
Bolezen tipa 2 se kaže s počasi 
nastajajočo in  blago presnov-
no simptomatiko, pogosto so 
ob postavitvi diagnoze že pri-
sotni kronični zapleti. Tipično 
se kaže kot povečano izloča-
nje vode iz telesa z uriniranjem 
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Kaj lahko storimo, kako se 
lahko zdravimo?
Osnovni cilj zdravljenja je od-
prava težav, preprečevanje 
akutnih in kroničnih zapletov, 
zmanjšanje umrljivosti in iz-
boljšanje kakovosti življenja. 
Pri zdravljenju morajo sodelo-
vati tako bolnik in zdravnik, kot 
tudi bolnikovi svojci in ostali 
medicinski delavci. Zdravljenje 
je uspešno, ko bolnik dojame, 
da ima sladkorno bolezen in 
da je kljub temu, da nima te-
žav, zdravljenje zelo pomemb-
no, saj so posledice resne in 
nepopravljive. 

Metode zdravljenja zajema-
jo zdravljenje z inzulinom ali 
tabletami, če je to potrebno, 

ZDRAVO ŽIVLJENJE

(poliurija) in s tem povezano 
dehidracijo in povečano žejo 
(polidipsija), slabo počutje, iz-
guba telesne teže, zmanjšana 
odpornost.

Pozne posledice sladkorne 
bolezni:
Kronično zvišanje krvnega 
sladkorja (kronična hiperglike-
mija) povzroča kronične okva-
re, motnje ali celo odpovedi 
različnih organov, posebno 
oči, ledvic, živcev, srca in žilja. 
Največji problemi kroničnih 
zapletov so, da močno pri-
zadenejo kakovost življenja 
in prizadeti pacienti pogosto 
niso več samostojni v vsako-
dnevnih aktivnostih.

Med kronične zaplete, ki so 
tipični za sladkorno bolezen, 
uvrščamo diabetično nefropa-
tijo (kronične okvare na malih 
žilah v ledvicah), diabetično 
nevropatijo (kronična okvara 
živcev), diabetično retinopa-
tijo (kronična okvara malih žil 
na očesnem ozadju), srčno-žil-
ne zaplete (srčni infarkt, mož-
ganski infarkt, ateroskleroza, 
angina pectoris) in diabetično 
nogo. Končni rezultat so sle-
pota, odpoved ledvic in am-
putacije nog.

vzgoja bolnikov in njego-
vih svojcev, dietna prehrana, 
zmanjšanje telesne teže, tele-
sna dejavnost in samonadzor. 

Osnova zdravljenja je spre-
membna življenjskega sloga, 
kar pomeni dietna prehrana, 
izguba odvečne telesne teže 
in redno gibanje! Dietna hra-
na ne pomeni nič drugega kot 
zdrava hrana in je pomembna 
za vse ljudi, še posebej pa za 
sladkorne bolnike.  Po navadi 
čez dan zaužijemo 5 manjših 
obrokov, ki morajo biti urav-
noteženi (zajemati morajo 
ogljikove hidrate, beljakovine 
in zdrave maščobe), izogiba-
ti se moramo živilom z veli-
kim deležem maščob (ocvrte 
jedi, svinjska mast, majoneza, 
kremni siri, hrenovke, salame, 
klobase, čips, industrijsko pri-
pravljene jedi, kremne juhe 
in omake) in živilom z velikim 
deležem maščob in sladkorja 
(marmelada, sadni sirupi, sa-
dni izdelki iz konzerv, pudingi, 
sladke pijače, torte, sladoled, 
čokolada). 

Poleg zdrave prehrane pa 
sladkorni bolnik ne sme ka-
diti, prav tako naj ne bi užival 
alkoholnih pijač, saj so te pol-

ne sladkorja! Sladkorni bolnik 
mora zelo natančno skrbeti za 
osebno higieno in paziti, da 
ne spregleda ran in poškodb 
na stopalih in nogah, saj so z 
njimi povezane kronične rane, 
ki lahko vodijo v amputacijo 
okončine!

Osnova zdravljenja je v bol-
nikovih rokah. Sprememba 
življenjskega sloga je ključ do 
dobrega zdravja, pogosto pa 
zaradi tega zdravljenje z zdra-
vili ni potrebno. 

Namesto zaključka:
Torej, preveliko uživanje slad-
karij vas ne bo direktno vodilo 
v nastanek sladkorne bolezni, 
vas bo pa zagotovo obdarilo 
z vsaj kakšnih odvečnim ki-
logramom,  kariesom in hitro 
lakoto, ki vam bo povečala 
željo po nezdravi in visoko 
kalorični hrani. Na dolgi rok je 
to uspešen recept za debelost 
in s tem povečano nevarnost 
za nastanek sladkorne bole-
zni tipa 2. Namesto kosa torte 
ali čokolade, si raje privoščite 
sprehod v naravi!

Tea Kasnik

Medicinska fakulteta Ljubljana, 

Univerza v Ljubljani
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V Termah Dobrna spet najboljši
V  Termah Dobrna smo si na  temelju naravnih danosti, tradici-
je, strokovnosti in gostoljubja zastavili razvoj v letu, ki je pred 
nami. Na turističnem segmentu smo na domačem trgu prav 
gotovo prepoznavni po naših individualnih paketih za upoko-
jence, s prenovo hotelskih sob in dopolnitvijo ponudbe smo 
v času počitnic pridobili tudi veliko družin z otroki. Med tujimi 
gosti prevladujejo Nemci, Avstrijci in Italijani, ki iščejo predvsem 
neokrnjeno naravo v povezavi s tradicijo in odlično storitvijo.
Odziv in rezultati prvih dveh mesecev tega leta so odlični, saj 
smo zabeležili skupno rast nočitev za kar 25 % in tako dosegli 
najboljše rezultate med vsemi slovenskimi zdravilišči.
V cilju dviga kakovosti in izboljšanja storitev smo že na začetku 
leta izpeljali in uvedli številne novosti na področju kulinarike, 
medicine in wellnessa v želji večjega zadovoljstva naših gostov. 
Tokrat vam te novosti  predstavljamo.

CAFFEE & REUSTARANT MAY V HOTELU VITA
Za dvig operativne kakovosti in raznolikosti gostinske ponudbe 
smo v mesecu februarju 2015 izvedli izobraževanje kadra na po-
dročju kulinarike. Izobraževanje je potekalo pod taktirko dveh  
gostinskih strokovnjakov, in sicer Branka Podmenika, člana slo-
venske kuharske reprezentance in dobitnika priznanj na podro-

čju gastronomije in kulinarike, ter Viole Sau, ki je v preteklosti  
kalila svoje znanje v priznanih kuharskih šolah v Italiji in Franciji, 
tudi pri svetovno znanem kuharskem mojstru Alainu Ducassu, 
trenutno pa svoje znanje predaja naprej v Hotelih Bernardin v 
Portorožu. 
Prvi izbor jedi je že na voljo v ponudbi Caffee & Restaurant May 
in navdušenje gostov se odraža tudi v povečanem obisku in 
odzivu. Sladkanje s slaščicami že dolgo ne pusti  naše goste rav-
nodušne, a nov izbor slaščic, tudi presnih, doda svojo piko na i.

DIAGNOSTIČNI CENTER DOBRNA MEDICAL
V letošnjem letu že potekajo priprave na 
posodobitve na področju medicinskega 
sektorja, s katerimi bomo še utrdili svojo 
vodilno pozicijo na področjih ginekologi-
je, urologije, nevrologije in rehabilitacije. 
Postavljamo vrhunski diagnostični cen-
ter Dobrna Medical, ki bo usmerjen na 
področje umetne oploditve ter celovite 
preventivne diagnostike za ženske in za 
moške. V letošnjem letu smo se uveljavi-
li tudi na področju nevrologije, kjer smo 
se specializirali za rehabilitacijo stanj po 
kapi. V ta namen pri nas deluje negovalni 
oddelek s celovito oskrbo in rehabilitacijo. 
V kratkem pričnemo tudi s preventivnimi 
programi preprečevanja nastanka kapi. Na področju ortopedije 
smo specializirani za rehabilitacijo kolkov, ramenskih manšet in 
kolen. Tu nudimo bolj ekskluzivno storitev, saj je vsak pacient 
obravnavan individualno, ima svojega terapevta, ki ga vodi sko-
zi rehabilitacijo in je pod stalnim zdravniškim nadzorom. 

NOVOST v ponudbi Medicinskega centra v Termah Dobr-
na! ZDRAVLJENJE INKONTINENCE s posebno tehnologijo 
FMS - Funkcionalna Magnetna Stimulacija!
Nova, učinkovita metoda za zdravljenje inkontinence s funkcio-
nalno magnetno stimulacijo je zdaj NOVOST v ponudbi Medi-
cinskega centra v Termah Dobrna. Izvaja se tako pri ženskah kot 
moških pri vseh vrstah inkontinence urina ali blata, za hitrejšo 
rehabilitacijo po operativnih posegih v urogenitalnem obmo-
čju in po porodu, pa tudi pri nekaterih spolnih motnjah in kro-
ničnih bolečinah v medenici in križu.
Aparat Magneto Stym so razvili v podjetju Iskra Medical za 
zdravljenje motenj medeničnega dna in urinske inkontinence 
s posebno tehnologijo FMS - Funkcionalna Magnetna Stimu-
lacija. Pulzno magnetno polje, ki ga proizvaja aparat, povzroča 
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krčenje mišic medeničnega dna brez neprijetnega vstavljanja 
elektrod.
FMS je učinkovita alternativa bolj znanim metodam električne 
stimulacije v rehabilitaciji, saj ima več prednosti. Magnetna po-
lja so manj boleča, omogočajo globok prodor v nehomogena 
biološka tkiva in ne potrebujejo stika s kožo. FMS ne stimulira 
bolečinskih živcev na površini kože in je zato bolj prijetna kot 
klasična električna stimulacija.
Magnetna polja prehajajo skozi oblačila, tkiva in kosti na poti do 
sicer nedostopnih predelov. FMS globoko v telesu ustvari moč-
na magnetna polja in tako stimulira mišice, ki jih ne moremo 
doseči z električno stimulacijo.
Učinek zdravljenja s FMS je povečanje moči in vzdržljivosti mišic 
medeničnega dna, hkrati pa se pacient nauči pravilnega izvaja-
nja vaj za krepitev mišic medeničnega dna. S tem zelo učinko-
vito in za daljši čas odpravimo težave zaradi nenadzorovanega 
uhajanja urina in oslabelosti mišic medeničnega dna.
INFORMACIJE in REZERVACIJE:  03 78 08 140, 03 78 08 146, zdra-
vstvo@terme-dobrna.si 

Novost v masažno-lepotnem centru »Hiša na travniku« 
Term Dobrna 
JAPONSKA METODA VRISOVANJA OBRVI - MICROBLADING EYE-
BROWS

Microblading je kraljevska disciplina 
dosedanjih oblik permanentnega 
make up-a, katere značilnost je 100 
% naravni videz, ki ga ustvarimo z 
izrisovanjem posamičnih dlačic. Od-
slej tudi v ponudbi masažno – lepo-
tnega centra »Hiša na travniku«. Je 
poltrajno vrisovanje linije naših obr-
vi, ki obrazu nudijo moč in okvir. 
Zakaj japonska metoda vrisovanja 
dlačic obrvi:
• ker vsako dlačico na manjkajo-
čem delu vaše obrvi vrišemo pose-
bej in tako dosežemo 100 % naravni 

videz,
• ker ste se naveličale jutranjega risanja vaših obrvi,
• ker bi rade izgledale naravno in urejeno brez make up-a, na 

morju, pri športu oz. bi se želele že zbuditi urejene,
• ker se končni rezultat prilagodi vaši barvi las, tenu kože in 

strukturi obstoječih obrvi,
• ker bo vaš obraz izgledal sedaj bolj vesel in mladosten,
• ker boste bolj samozavestne.
INFORMACIJE IN REZERVACIJE: 03 78 08 555, 
travnik@terme-dobrna.si 

NOVA PREOBLEKA Izdelkov za intimno nego 
blagovne znamke Terme Dobrna z dodano zdravilno termalno 
vodo iz vrelca Term Dobrna
Terme Dobrna smo partner ženski skozi vsa njena življenjska 
obdobja. V ta namen smo se ob podpori Združenja ginekolo-
gov in porodničarjev odločili za korak, s katerim smo dodatno 
pripomogli k boljšemu zdravstvenemu blagostanju uporabnic 
in uporabnikov zdravstvenih storitev oz. produktov. Izdelali smo 
linijo izdelkov za intimno nego blagovne znamke Terme Dobr-
na z dodano zdravilno termalno vodo iz vrelca Term Dobrna, 
ki so v letu 2015 dobili novo embalažo in tako tudi svojo novo 
podobo. 
Izdelki so na voljo v NOVI trgovini v pritličju hotela Vita v Termah 
Dobrna.

KUPONI UGODNOSTI za POMLADNA PREBUJANJA 
VAŠEGA TELESA

10 % popusta na NEGO OBRAZA DELUX
Popust velja v terminu od 1.  3. do 24. 4. 2015 ob nakupu 
storitve Pomlajevalna nega obraza  - Delux (60min) v ma-
sažno – lepotnem centru »Hiša na travniku«.

10 % popusta na KLASIČNO MASAŽO
Popust velja v terminu od 1. 3. do 24. 4. 2015 ob nakupu 
storitve klasična masaža  v masažno – lepotnem centru 
»Hiša na travniku«.

10  popusta na BARVANJE LAS
Popust velja v terminu od 1. 3. do 24. 4. 2015 ob nakupu 
storitve barvanje las v Salonu za nego las. 

Kupona ni mogoče unovčiti pri drugih akcijah, popust se ne 
sešteva z ostalimi popusti. Ne velja za nakup darilnih bonov. 
Ena oseba lahko unovči samo en bon in pri enem nakupu. 
Kupon oddajte na wellness recepciji ali v Salonu za nego las. 

INFORMACIJE IN REZERVACIJE: 
03 78 08 555, travnik@terme-dobrna.si 
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nja in poustvarjanja. Iskali so rime in se preizkušali v pisanju pe-
smi. Pesmi so pretvarjali v dramska besedila ipd.
Pred raziskovanjem in ustvarjanjem po delavnicah so vsi učenci 
reševali kviz o življenju in delu Franceta Prešerna in s tem obnovili 
ali pa dopolnili svoje znanje. Med samim kulturnim dnem pa smo 
se vsi udeležili prireditve ob slovenskem kulturnem prazniku, ki 
so jo v kulturnem domu pripravili učenci naše šole in otroci Vrtca 
Dobrna. Predstavili so se zbori, recitatorji, instrumentalisti, dram-
ske skupine in plesalke. Nagovoril nas je tudi g. ravnatelj. Veseli 
smo bili številnih obiskovalcev prireditve.
Po prireditvi so učenci od šestega do devetega razreda vrnili v 
učilnice in nadaljevali z delom po delavnicah. Dokončali so izdel-
ke in jih pripravili za razstavo. Najprimernejši izdelki so bili tudi 
postavljeni na razstavo, ki bo do konca meseca na zgornjem ho-
dniku naše šole.

Članice novinarske krožka

Mentorica: Sonja Špegel

šolski 
kotiček

Kulturni dan s prireditvijo ob slovenskem kulturnem prazniku
Mesec februar je mesec, ko po Sloveniji potekajo raznovrstne kul-
turne dejavnosti in se zvrstijo številne kulturne prireditve. In tako 
je tudi na naši šoli. Ob slovenskem kulturnem prazniku vsako leto 
pripravimo kulturno prireditev, za učence od šestega do devete-
ga razreda pa tudi kulturni dan. Gre za delo po delavnicah, kjer 
učenci samostojno in po prejetih navodilih ter s pomočjo knji-
žnega gradiva ustvarjajo v različnih delavnicah na temo življenja 
in dela našega največjega pesnika. 
Šestošolci so tako ustvarjali v likovni delavnici. Ogledali so si raz-
lično gradivo – slikanice, portrete, fotografije, ilustrirano knjižno 
gradivo  in tako iskali navdih za ustvarjanje portretov, ilustracij, 
tudi kipcev.
Sedmošolci so natančneje raziskovali življenje v obdobju roman-
tike, tj. v prvi polovici 19. stoletja. V knjižnem gradivu so iskali 
podatke o bivanju, načinu oblačenja, izobraževanju, prehrani, 
tehnologiji, dosežkih, izumih, industriji, prevozu, zgodovinskih 
dogodkih, pomembnih osebnostih, športu, glasbi, razvedrilu itd. 
Učenci so po skupinah izdelali številne poučne plakate.
Osmošolci so podrobno spoznavali življenje in delo Franceta Pre-
šerna. V gradivu so iskali odgovore na razna vprašanja, npr.: Je 
imel kaj domotožja, ko je bil kot otrok poslan k stricu Jožefu? Kakšne 
spomine je imel na Ribnico? Kdaj se je prvič zaljubil? Koliko ljubic je 
imel? Si je s katero od ljubic dopisoval? So pisma kje shranjena? Kaj je 
najraje jedel? Kako se je oblačil? Kam je hodil k zobozdravniku? Kam k 
frizerju? Je rad potoval? … V delavnicah so nastali plakati, križanke 
in rebusi.
Devetošolci pa so ustvarjali v literarni delavnici. Glede na pisna 
navodila so se preizkušali v različnih oblikah literarnega ustvarja-

Zdrav življenjski slog na OŠ Dobrna
Že drugo leto zapored OŠ Dobrna sodeluje v projektu Zdrav ži-
vljenjski slog, ki letos poteka na 150 osnovnih šolah po Sloveniji. 
Program je zasnoval Zavod za šport Planica in je delno financiran 
iz Evropskega socialnega sklada in delno z Ministrstva za izobra-
ževanje, znanost in šport RS. Za učence je program brezplačen. 
Program je namenjen učencem od 1. do 9. razreda in sicer mora 
vsak otrok imeti na teden zagotovljeni 2 dodatni uri športne ak-
tivnosti, kar skupaj znese 5 ur športne aktivnosti tedensko. Med 
vikendi in počitnicami pa so na voljo še dodatne športne dejav-
nosti, pri katerih učenci spoznajo še druge športe, ki so jim manj 
znani. 

Cilj projekta je dodatno spodbuditi osnovnošolske otroke k 
oblikovanju zdravega življenjskega sloga. S pomočjo doda-
tne športne aktivnosti, ki jo ponuja program, želimo aktivno 
vključiti 20-30 % osnovnošolske populacije, vključenim otro-
kom v programu zagotoviti 5 ur športne aktivnosti na teden 
ter odpravljati posledice negativnih vplivov sodobnega na-
čina življenja (vadba za primerno telesno držo, odpravljanje 
ploskosti stopal, odpravljanje debelosti, razvoj splošne vzdr-
žljivosti). 
S programom želimo zagotoviti otrokom, vključenim v program, 
priporočeno vsakodnevno strokovno vodeno vadbo.  
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V mesecu decembru smo veliko rednih ur med tednom in tudi 
sobote namenili plesnemu izražanju, saj smo z dekleti pripravljali 
plesno točko, ki smo jo kasneje predstavili na zaključni decembr-
ski prireditvi. 

Med zimskimi počitnicami pa smo se dva dni odpravili smučat na 
Tri kralje ter na zimski pohod, kjer nas je pot vodila od Osankarice 
mimo Črnega jezera do smučišča Trije kralji, po kosilu pa so učen-
ci lahko dve uri bowlali.  

Že v začetku šolskega leta smo si popestrili sobote, saj smo se 
dvakrat odpravili na Kunigundo, najprej še v toplem septembru 
in nato konec novembra, kjer so nas na Kunigundi pričakale ča-
rovnice in čarovniki. 
Prav tako smo v oktobru in nato v februarju odšli na Celjsko kočo, 
prvič preko Grmade in pot nadaljevali do Svetine, drugič pa smo 
se odločili za nočni pohod z baklami po snegu. Učenci so res 
uživali v pohodništvo, prav tako njihovi starši, ki se pohodov re-
dno udeležujejo. Večkrat pa smo se v teh mesecih ob sobotah 
preizkusili v plezanju pod strokovnim vodstvom plezalnih trener-
jev Plezalnega kluba Adrenalin na plezalni steni v telovadnici OŠ 
Vojnik ter se naučili novih elementov gimnastike. Učenci zelo radi 
izvajajo elemente talne gimnastike (preval naprej, preval nazaj, 
preval letno, stoja na rokah, stoja na glavi,) ter se učijo novih sko-
kov na mali prožni ponjavi, ki je pa žal naša šola nima. OŠ Vojnik 
ima na voljo trampolin, ki je učencem zelo zanimiv in privlačen 
športni rekvizit. Vsi učenci zelo radi izvajajo različne skoke (izte-
gnjeni skok, skok raznožno, skok prednožno, skrčka, skoki z obrati 
za 180 in 360 stopinj), motorično boljši učenci in tisti, ki so pogu-
mnejši, pa celo izvajajo prevale letno ter salto naprej in nazaj. 
Vso akrobatiko izvajajo učenci pod strokovnih vodstvom in s pri-
mernim varovanjem. 

ŠOLSKI KOTIČEK

Čarovniki in čarovnica

Akrobacije na mali prožni ponjavi Spretna plezalka

Nočni pohod na Celjsko kočo

Smučanje na Treh kraljih

Angelčki na snegu

V prihodnjih mesecih, ko bo 

vreme toplejše, se bomo zo-

pet odpravili na kakšno daljšo 

pohodniško turo v Kamniško-

-Savinjske Alpe, se preizkusili v 

adrenalinskem parku, paintbal-

lu, rolanju, kolesarstvu, hokeju 

na rolarjih in drugih športnih 

dejavnosti.   

Vodja projekta:

Sara Kokotec, prof.
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Dogodivščine zimskih dni

drobtinice iz vrtca

V mesecu decembru smo si 
pričarali praznično vzdušje 
v celotnem vrtcu. Za rdečo 
nit smo vse skupine prebrale 
zgodbo C. Buttlerja - Neke-
ga zimskega dne. Na to temo 
smo v vsaki skupini izdelali 
pravljične junake, ki smo jih 
razstavili v avli vrtca. Prav tako 
smo naredili vsak svoje božič-
no drevo ter ga okrasili z novo-
letnimi okraski – snežinkami in 
kapicami, ki smo jih seveda iz-
delali sami. Izdelovali smo vo-
ščilnice in uporabne izdelke, ki 
smo jih kasneje predstavili na 
adventni stojnici v kraju ter na 
bazarju, ki je bil del Želodko-
vega pravljičnega popoldne-
va. Tega dne smo si ogledali 
tudi lutkovno predstavo O di-
mnikarčku, ki je srečo iskal.

Otroci 6. in 7. skupine smo se 
veliko družili med seboj. Precej 
časa smo namenili gibanju, ki 
je eden ključnih dejavnikov za 
otrokov celostni razvoj, zato 
smo skupaj telovadili, plesali, 
peli in ustvarjali z ritmom. Več-
krat smo se odpravili v telova-
dnico, kjer smo postavili raz-
lične poligone (hoja po nizki 
in visoki gredi, preskakovanje 
klopce, plezanje po letveniku 
in lestvi, skoki s švedske skri-

Ko je zapadel sneg pa smo vsi 
pobegnili ven; veliko časa smo 
preživeli zunaj in počeli razne 
vragolije na snegu – se sankali 
na bližnjem hribčku, se kepali, 
tekali po snegu, se igrali, izde-
lovali snežake, napravili velike 
kepe in igluje na šolskem igri-
šču. 

V mesecu januarju pa nam 
sneg ni bil samo za igro, am-
pak smo spoznavali tudi nje-
gove lastnosti. Ugotovili smo, 
kaj se zgodi s snegom, če ga 
postavimo na toplo, kaj na-
stane, če vodo damo v zamr-
zovalnik, ali led plava na vodi. 
Otroci so zelo uživali, ko so 
eksperimentirali, sodelovali, 
preizkušali, ugotavljali in opi-

nje, …) in razvijali motorične 
sposobnosti. Seveda nismo 
pozabili na žoge, ki jih imajo 
otroci najraje. Tudi 5. skupina 
je veliko časa posvetila špor-
tnim aktivnostim, saj so vsako-
dnevno telovadili z različnimi 
vrstami žog in baloni.  

Skozi celotno leto v delo z 
otroki vpeljujemo metodo 
NTC-ja. Zato smo se odločili, 
da s pomočjo asociacij spo-
znamo celino Afriko. Obiskala 
nas je gospa Marjana, ki deluje 
kot prostovoljka v Tanzaniji in 
nam predstavila afriško kultu-
ro, njihove običaje, način ži-
vljenja in lastnosti kontinenta. 
Nekaj njihovih običajev smo 
prenesli tudi v naše vsakdanje 
življenje – od takrat dalje jemo 
malico na tleh, v krogu iz ene 
posode, pazimo na porabo 
vode in hrane. 

Naučili smo se afriški ples Jam-
bo, se naučili besedilo pesmi, 
ki je zapisan v jeziku svahili ter 
se preizkusili v igranju na in-
strumente. 

sovali spremembe. Igrali so 
se z vodo, jo pretakali, talili in 
topili sneg in led, s tipanjem 
spoznavali ter izražali občutke. 
Bili so pravi mali raziskovalci. 

Vse te spremembe v naravi pa 
smo povezali z zimskimi špor-
ti. Otroci 4. skupine so v vrtec 
prinesli zimska oblačila in vsak 
dan trenirali oblačenje in sla-
čenje ter si tako urili fino in 
grobo motoriko. Izdelali so si 
smučke, s katerimi so spretno 
premagovali ovire ter izvedli 
tekmovanje in se pomerili v 
hitrosti. 

Pogledali pa so si tudi živali, 
ki živijo pozimi, s čim se pre-
hranjujejo in kakšni so njihovi 
domovi. Prebrali so pravljico 
Živali pri babici Zimi ter si iz-
delali živali, ki nastopajo v njej. 
Na velikem plakatu so s tehni-
ko trganke in lepljenke izdelali 
hiško babice Zime. Strokovni 
delavci 4. in 5. skupine so otro-
kom to pravljico tudi odigrali z 
lutkami. Otroci so si  iz tulcev 
in vate izdelali svoje zasneže-
ne hiške, ki so jih pred tem po-
barvali s tempera barvami. 

Otroci 6. in 7. skupine pa smo 
spoznali severne države malo 
širše; njihove simbole, himno,  
prebivalce, običaje, kulturo in 

Vsakodnevne športne aktivnosti 

Jemo po afriško 

Vragolije na snegu 

Sankanje na bližnjem hribu

Ugotavljamo lastnosti vode 

Tekmovanje v smučanju 

Lutkovna predstava O dimnikarčku, ki je srečo iskal
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oblačila; rokavice, kape, šale in 
odeje za pomoči potrebnim 

 Humanitarna akcija

Pustno rajanje

živali. Ogledali smo si Finsko, 
Švedsko in Kanado. Ugotovi-
li smo, da finske otroke straši 
strahec Stallo, da v Kanadi živi-
jo Indijanci in Eskimi, na Šved-
skem pa lahko obiščemo Piko 
Nogavičko. Med seboj smo 
primerjali toplo Afriko in mrzle 
severne države. Znanje smo 
na koncu preverili s kvizom 
in otroci so se resnično vžive-
li vanj, se potrudili, razmišljali, 
nizali ideje, sodelovali med se-
boj in na koncu dokazali, da že 
veliko vedo.   
V našem vrtcu pa med drugim 
že nekaj let sodelujemo v raz-

ličnih humanitarnih akcijah, saj 
se vsako leto pojavljajo večje 
potrebe po pomoči revnim. 
Letos smo se povezali s pred-
stavnico RK Dobrna, go. Stan-
ko Kranjc. Zbirali smo zimska 

otrokom, šolarjem in starejšim 
občanom Dobrne.
         
Mesec februar smo posvetili 
kulturi. Seznanili smo se s kul-
turnim praznikom, pesnikom 
Francetom Prešernom, šegami 
in navadami v Sloveniji. Otro-
ci 6. in 7. skupine smo si že na 
dan pred pustno soboto pri-
čarali pustno rajanje. Najprej 
smo imeli skupne delavnice, 
kjer smo izdelovali pustne ma-
ske, mandale, čarobne palice, 
klobuke ter pletli kitke, nato pa 
smo skupaj plesali in peli. 

Sara Kokotec

DROBTINICE IZ VRTCA

Zimske radosti v vrtcu
V mesecu želja, daril, vese-
lja in pričakovanj smo veliko 
pozornosti namenili rajanju, 
petju, veselju, medsebojnim 
odnosom, prijaznim besedam, 
majhnim pozornostim in sre-
či. Vse oddelke Vrtca Dobrna 
je povezovala knjiga: Nekega 
zimskega dne ( M. Christina Bu-
tler), saj smo po tematiki knjige 
načrtovali in izvajali dejavnosti 
z vseh področij. Uredili in okra-
sili smo igralnice z lučkami in 
izdelki. Vrtec smo polepšali z 
dekoracijami v avli in skupno 
jelko. Prav tako smo v vseh od-
delkih postavili svojo  jelko in jo 
okrasili z okraski, ki so jih otroci 
izdelali sami.

znično pecivo, s katerim smo 
se ob skupnem druženju po-
sladkali vsi otroci prvega staro-
stnega obdobja.
 Vsi skupaj pa smo se ob gleda-
liški predstavi družili na Želod-
kovem prazničnem popoldne-
vu. Prvi sneg, ki nas je popeljal 
v januar, nas je navdušil, v vrtcu 
pa vabil k okenskim policam in 
k vsakodnevnemu gibanju na 
prostem. Sneg smo prinesli v 
igralnico in ga spoznavali z vse-
mi čutili, ugotavljali njegove 
lastnosti - barva, vonj ... Z njim 
smo se igrali, ga oblikovali, pre-
našali na žličkah, polnili posodi-
ce … 

V voščilnice smo svojim naj-
dražjim zapisali najlepše želje. 
Z otroki prvih treh skupin smo 
posejali božično žito, ga skrbno 
zalivali, tipali, vonjali in opazo-
vali njegovo rast. Veliko smo 
peli  in se veselili ob svečah in 
pogrinjkih. 
V zatemnjenih igralnicah smo 
ob svečkah prebirali  knjige, 
rajali ob otroških pesmicah o 
zimi in praznikih ter poslušali 
igranje strokovnih delavk na 
inštrumente. Na sprehodih pa 
smo opazovali praznično Do-
brno in si ogledali Pravljično 
hišico pred hotelom Triglav. 
Za skupno čajanko smo z otro-
ki 2. in 3. oddelka pripravili pra-

Eksperimentirali in opazova-
li  smo, kaj se zgodi, če damo 
sneg v plastenko, jo postavimo 
na toplo in kakšen postane, 
ko mu dodamo barvo. V avli 
vrtca smo iz  papirja oblikovali 
»kepe«, nato pa se kepali, dr-
sali po časopisnem papirju in 
se neizmerno zabavali.  Izve-
dli smo tudi nekaj poskusov z 
vodo, ji dodali različne osnov-
ne barve, jo prelivali, z njo na-
polnili plastenke. Ugotavljali 
smo, kaj na vodi plava in kaj se 
potopi. Nekaj časa smo name-
nili tudi glasbi. Peli smo pesmi 
o zimi in ob ploskanju, udarja-
nju ter igranju na lastne inštru-
mente razvijali občutek za ri-
tem. Ob otroških pesmicah pa 
smo se tudi zavrteli in gibalno 
izražali. Najmlajši so nekaj časa 
namenili pticam. Izdelali so pti-
čjo hišico, vanjo nasuli semena 
in jo obesili pred igralnico. Sko-
zi okno smo tako vsi opazovali, 
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kako so lačni ptički prihajali po 
semena. V drugi polovici me-
seca pa smo v vseh oddelkih 
prvega starostnega obdobja 
postali pravi mali raziskovalci. S 
škatlami različnih velikosti smo 
spoznavali velikostne odno-
se. Škatle smo potiskali, vlekli, 
gradili stolpe, ki smo jih nato 
z veseljem podirali. Iz njih smo 
izdelali tudi snežake in si tako 
pričarali zimo kar v igralnicah. 
Redno smo odhajali na spre-
hode po kraju in radovedno 

opazovali  naravo, sledi v sne-
gu, simbole …Tudi malčki so se 
večkrat toplo oblekli in uživali 
na snegu.

Februarja  pa smo začeli s pri-
pravami na pust. Vrtec smo po-
lepšali s pustnimi dekoracijami, 
dopoldanske urice pa namenili 
petju, rajanju, veselju, igri  v  ko-
tičkih » šemljenja« z različnimi 
oblačili in modnimi dodatki ter 
skupnemu druženju.  Izdelovali 
smo maske in pustne klobuke 
iz časopisnega papirja, jih po-

barvali in nanje nalepili pisane 
papirčke različnih oblik.
Na papirnate vrečke smo le-
pili barvne trakove in nastale 
so zanimive maske, škrati in 
zmaji. Ogledali smo si gledali-
ško predstavo z naslovom Polž 
Vladimir gre na štop, ki so jo 
pripravili in zaigrali strokovni 
delavci drugega starostnega 
obdobja. V avli vrtca smo si na 
pustni torek pripravili skupno 
pustno rajanje, kjer so se pred-
stavile različne maske.

Upamo, da smo s plesom in 
petjem pregnali zimo in pri-
klicali pomlad. V prihajajočem 
mesecu se bomo posvečali 
prebujanju narave, otrokom 
in njihovim bližnjim. Družili se 
bomo na popoldanski priredi-
tvi Otroci. smo, ki jo bomo sku-
paj pripravili za svoje najdražje. 

Za 1. starostno obdobje pripravili 

in uredili  

Mihaela Podrzavnik in Tanja Šibanc

utrinki iz 
CUDVSodelovanje v globalnem komiteju 

za zdravje atletov specialne 
olimpijade v Washingtonu
Vinko Rešetar, uporabnik CUDV Dobrna in uspešen atlet speci-
alne olimpijade ter član nadzornega odbora društva specialne 
olimpijade Slovenije,  se je skupaj z mag. Tinetom Kovačičem, 
vodjo oddelka medicinske rehabilitacije ter v vlogi kliničnega 
svetovalca za zdravstveni program specialne olimpijade za po-
dročje Evrope in Evrazije, potegoval za kandidaturo v 2. letnem 
mandatu članov svetovnega globalnega komiteja za zdravje atle-
tov specialne olimpijade na nivoju Special Olympics Internatio-
nal. Zaradi dobrih referenc in uspešnega dela je bila najina kandi-
datura uspešna, zato sva se udeležila prvega srečanja vseh članov 
svetovnega globalnega komiteja v Washingtonu od 11. do 12. de-
cembra 2014. Na prvem srečanju sva zastopala področje atletov 
in strokovnjakov za zdravstveni program SO na področju Evrope 
in Evrazije, poleg ostalih strokovnjakov in atletov iz področja S 
in J. Amerike, Afrike in držav Bližnjega vzhoda, Vzhodne Azije in 

pacifiškega dela Azije. Obravnavali smo 
tekočo problematiko zdravja atletov s 
celotnega sveta z namenom izboljšati 
trenutno stanje in omogočiti ter zago-
toviti ustrezno zdravstveno oskrbo tudi 
v dnevih, ko ne organiziramo posebnih 
dogodkov s področja zdravstvenega 
programa specialne olimpijade. Pred-
vsem smo se pogovarjali o zagotavlja-
nju vsakodnevnih programov na po-
dročju Fun fitnessa/zabavnega fitnesa, 
kar je v skladu z smernicami svetovne 
zdravstvene organizacije (SZO) na po-
dročju redne telesne aktivnosti in njenih pozitivnih učinkov na 
zdravje ter posledičnega zmanjšanja kroničnih nenalezljivih bo-
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lezni. Dogovorili smo se o nadaljnjih aktivnostih na lokalnem in 
regionalnem nivoju, da bomo uvedli številne aktivnosti vse od 
zdravstvenih forumov, zdravstvenih programov, redno organizi-
ranih skupnih pohodov, tekov, vadbe joge, pa vse  do zagotavlja-
nja redne preventivne terapevtske vadbe za ohranjanje mišične 
moči, vzdržljivosti, gibljivosti, aerobne zmogljivosti. Dotaknili smo 
se tudi mentalnega zdravja, obravnavali temo zdrave spolnosti 
atletov specialne olimpijade in predlagali, da postane to podro-
čje nova disciplina v okviru zdravstvenih programov SO. Seznanili 
smo se z najnovejšimi smernicami SZO in dorekli vse nadaljnje 

ukrepe na področju zdravja atletov.  
Z vsemi sprejetimi in dogovorje-
nimi ukrepi na svetovnem global-
nem komiteju smo se zavezali, da 
bomo tudi v prihodnje zagota-
vljali boljšo telesno pripravljenost 
populacije športnikov specialne 
olimpijade in drugih ljudi z motnjo 
v duševnem in telesnem razvoju.  
Kljub natrpanemu dvodnevnemu 
urniku poslovnih srečanj pa so nam 
organizatorji omogočili, da smo se 
med skupnim neformalnim  druže-
njem po formalnem srečanju  tudi 
med sabo bolje spoznali, izmenjali 
mnenja in bogate izkušnje  ter skupaj odkrivali vse lepe kotičke in 
turistične znamenitosti Washingtona. 

Vinko Rešetar, uporabnik  in 

mag. Tine Kovačič, vodja oddelka medicinske rehabilitacije

Mirno morje 2014 

Največjega mednarodnega jadralskega projekta smo se v sep-
tembru 2014 že tradicionalno udeležili tudi člani ekipe CUDV Do-
brna, ki smo skupaj z ekipo CUDV Draga preživeli nepozabnih 7 
dni. Projekt Mirno morje je pripomogel k izboljšanju motoričnih 
spretnosti in motoričnih sposobnosti naših jadralcev s posebnimi 
potrebami, predvsem tistih z različnimi razvojnimi motnjami in 
številnimi pridruženimi težavami.  Jadralski tim MM Slovenije 2014 
so sestavljali : skiperji, pomočniki skiperjev, učitelji, specialni in re-
habilitacijski pedagogi, vzgojitelji, animatorji, profesorji športne 
vzgoje skupaj s fizioterapevtom s specialnimi znanji s področja 
nevrofizioterapije in obravnave otrok z razvojnimi motnjami ipd. 
(katerega namen je svetovanje spremljevalnemu osebju, kako ro-
kovati z osebo s pp z večjimi težavami v gibanju, da bi bil le-ta pri 
tem vključen/a v čim večji meri). Na naši jadrnici smo bili učenci 

Miha, Tadej, Alen, skiper Klavdij in fizioterapevt Tine in prav vsi 
smo uživali v ženski družbi Marije, učiteljice Jožice, pomočnice 
skiperja Ivi in si razdelili vse obveznosti, tako da je kuhal in pome-
tal tudi moški del ekipe. Vsak dan jadranja je zajemal interdisci-
plinarno sodelovanje številnih strokovnjakov.  Učenje jadralskih 
veščin je predstavljalo za učence s posebnimi potrebami izredno 
motivacijo, ki med drugim prinaša številne terapevtske učinke, 
ki jih pri gibalno-športni vzgoji v telovadnici oz. v kabinetni fizi-
oterapevtski obravnavi ne bi dosegli v tolikšni meri, kot jih lah-
ko na sami jadrnici. Jadrnica je namreč po svoji zasnovi odličen 
poligon sestavljen iz številnih strmih stopnic, spalnic s pogradi, 
tako da smo na veliko plezali in se učili številnih novih motorič-
nih spretnosti in sposobnosti. Prav poseben izziv je predstavljalo 
učenje osnov jadranja, navigacije, zavezovanja mornarskih vozlov, 
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tja in izkušnje ob jadranju. Skupinska akcija izpusta več 1000 balo-
nov iz 100-tine jadrnic je simbolizirala prijateljstvo, mir, strpnost, 
srečo, veselje, pravico do učenja in igre ter aktivnega preživljanja 
prostega časa in še bi lahko našteval. Uporabnikom smo z ude-
ležbo na jadranju MM 2014 omogočili tudi uveljavljanje enakih 
možnosti, enake obravnave in preprečevanje diskriminacije, ki jo 
osebe s posebnimi potrebami pogostokrat doživljajo na različ-
nih področjih življenja. Med jadranjem smo v marinah  dejansko 
preverili tudi dostopnost informacijskih in komunikacijskih teh-
nologij, ki so našim jadralcem s posebnimi potrebami omogo-
čale, da so polnopravno uživali pravice do prostega gibanja in 
športno-terapevtskega udejstvovanja v projektu MM 2014. Kot 
interdisciplinarni tim smo seveda zagotovili in nudili vso potreb-
no strokovno podporo našim jadralcem, ki so jo potrebovali za 
uspešno vključevanje v jadralsko okolje.

Mag. Tine Kovačič, 

vodja oddelka medicinske rehabilitacije

prav tako smo se lahko prav vsi preizkusili v krmarjenju jadrni-
ce, s čimer smo pridobili na naši samozavesti, samozaupanju in 
izboljšanju samopodobe. Med plovbo smo si urili ravnotežne, 
vzravnalne in prestrezne reakcije, ki izboljšujejo tudi koordinacij-
ske spretnosti, tako da nas tudi med velikimi valovi ni pometalo v 
morje. Prav tako smo na jadrnici med plovbo dosegali druge cilje, 
ki so predvsem bolj sramežljivim učencem ponujali priložnost, 
da so se bolj odprli v okolje, omogočili socialno komunikacijo in 
predvsem navezovanje prijateljstev. Namen jadranja je tudi op-
timalna udeležba v vsakodnevnem življenju, saj je potrebno iz-
vajati terapijo v različnih situacijah resničnega življenja in ne le v 
sterilnem terapevtskem kabinetnem okolju. Tako smo se učili skr-
bi zase, priprave okusnih gusarskih obrokov, slaščic pomorščakov, 
učenje gospodinjskih opravil na jadrnici, vključevanje in učenje 
vsakodnevnih aktivnosti. Končni cilj je optimizacija aktivnosti in 
udeležbe ter posledično izboljšanje kvalitete življenja oseb s po-
sebnimi potrebami. Projekt MM 2014 je ponujal tudi udeležbo na 
številnih terapevtsko gibalnih delavnicah,  od terapije s plesom 
in glasbo, številnih prilagojenih terapevtsko gibalnih aktivnosti z 
animacijskim programom, z igrami brez meja ter številnih prila-
gojenih športnih aktivnosti. Po delavnicah je bilo dovolj časa, da 
smo si lahko ogledali številne znamenitosti Dalmacije ter se spo-
znavali in družili z drugimi udeleženci, izmenjali mnenja, dožive-
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Snoezelen v CUDV Dobrna
Malo po vselitvi v nove pro-
store smo v CUDV uredili mul-
tisenzorno sobo, ki temelji na 
sproščenem čutnem zaznava-
nju v prijetnem in udobnem 
okolju. Sobo smo v tem šol-
skem letu nekoliko posodobili; 

na novo smo uredili električno 
napeljavo za vse naprave in 
pripomočke ter omogočili bolj 
varno in prijetno počutje vsa-
kega, ki pride v to sobo. 

Beseda »snoezelen«, ki označu-
je multisenzorno sobo, je se-
stavljena iz dveh nizozemskih 
besed – vohati in dremati, kar 
pomeni, da ta soba po eni stra-
ni spodbuja raziskovanje, hkrati 
pa obiskovalca umirja in spro-
šča. »Snoezelen« je tako soba, 
ki pripomore k celostnemu 
razvoju otrok in mladostnikov 
s posebnimi potrebami, saj v 
posebej prilagojenem oko-
lju pomaga pri pridobivanju 

osnovnih čutnih izkušenj pre-
ko čutil, spodbuja raziskovanje, 
gibanje, učenje, razumevanje, 
zvišuje koncentracijo, hkrati pa 
zmanjšuje morebitno (samo)
agresivno vedenje. 

Naši učenci so po bivanju v 
multisenzorni sobi sproščeni 
in dobro razpoloženi. Svetila, 
vodni stolpi, ogledala, blazine, 
tabla za taktilno stimulacijo, 
vodna postelja za občutenje 
vibracij, ki nastajajo ob zvoku 
zgoščenke z različnimi zvoki 
in glasbo na njih zelo dobro 
vplivajo. V prostoru se umiri-
jo in prilagodijo posameznim 
dražljajem, na katere so pozor-

ni dlje kot v običajnem okolju. 
Vsak učenec potrebuje druga-
čen pristop. Pri »snoezelen« ve-
lja pravilo »manj je več!« Zaradi 
navdušenja predvsem nad sve-
tlobnimi efekti se pojavi nevar-
nost, da se ponudi obiskovalcu 
preveč čutnih dražljajev na en-
krat. Smisel »snoezelen« je mi-
nimiranje preobilice dražljajev 
oz. skrbna izbira le-teh. Potreb-
no je dobro poznavanje vsake-
ga uporabnika in opazovanje, 
kako se posameznik odziva na 
določene dražljaje. Samo na ta 
način lahko dosežemo cilje, ki 
smo si jih predhodno zastavili. 

Tatjana Šušteršič
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Tekmovali so na sto metrov, en 
posameznik pa še na dvesto 
metrov. Priborili so si zelo do-
bra izhodišča in v finalu potem 
samo še potrdili odlično for-
mo. Dosegli so tri prva mesta 
in eno tretje, kar je bil vrhunski 
rezultat. S tem pa so  postavili 
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Kulturni dan
V okviru slovenskega kulturnega praznika smo tudi mi imeli v četrtek, 5. 2. 2015, kulturni 
dan. Uporabniki so se po skupinah pogovarjali o našem največjem slovenskem pesniku, 
prebirali Poezije, izdelovali plakate … Po malici pa smo si vsi skupaj v naši telovadnici 
ogledali predstavo »Bodi moj prijatelj«, ki so nam jo zaigrali zaposleni v Društvu za boljši 
svet. Skozi prigode mladega volkca smo spoznali vrednote o prijateljstvu in kaj vse je 
potrebno za dobre medsebojne odnose. Na koncu so nam vsem nastopajoči podarili še 
koledarje njihovega društva. Dan je minil v prijetnem zimskem vzdušju.

Maja Godec, 

skupinska habilitatorka

Pustne počitnice

Juhuhu počitnice so tu! In letos so s počitnicami prišle tudi maškare. Pri nas brez zabave ne gre in tudi za pusta smo jo imeli.
Včeraj nas je najprej obiskala klovnesa Tinka Šminka. Povedala nam je, kdo vse so njeni prijatelji in kako je v cirkusu. Učila nas je čarati, 
ugotovili pa smo, da brez čarobnih besed in čarobne palic  čarovnije ni. Tinka Šminka nam je podelila tudi priznanja za najboljše 
maske. Sladkali smo se s slastnimi krofi. Za konec pa je bil še ples, na katerem smo se dobro razmigali.

Urška Perko

Turnir v krpljanju, Črna na Koroškem

Zgodnja ura, megleno jutro, mi 
pa smo polni pričakovanj hiteli 
novim zmagam naproti. Peljali 
smo se v Črno na Koroškem, 
kjer smo imeli turnir v krpljanju 
Specialne olimpijade Slovenije. 

Na prizorišču je kmalu posijalo 
sonce, kar je dalo tekmovanju 
še poseben čar. Najprej je bilo 
na vrsti predtekmovaje, kjer so 
naši fantje in  eno dekle po-
kazali, da sodijo med favorite. tudi odlično izhodišče za Sve-

tovne igre specialne olimpi-
jade, ki bodo v Schladmingu 
leta 2017. Sledila je še podelitev 
medalj in zasluženo kosilo. Pre-
živeli smo lep, sončen dan, ki 
nam bo ostal v lepem spominu 
še dolgo.

Andrej Pompe,

športni pedagog
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Kuharice so nam pripravile sla-
stne srčke ter okusno sadno 
pijačo, tako da smo  se lahko 
posladkali.
Adi pa je k nam na obisk pri-
peljal tudi svojo psičko Megi. 
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Valentinov koncert z Adijem
Hitro, hitro se približuje valenti-
novo - praznik vseh zaljubljen-
cev. Ljubezenska sporočila, 
skrivnostni pogledi, drobni na-
smehi ... vse to se dogaja te dni.  
Kljub vsemu pa je valentinova 
sobota še daleč in smo Valenti-
nov ples odplesali danes. 
S svojim obiskom nas je razve-
selil Adi Smolar in skupaj smo 
peli ter plesali dobri 2 uri.

Uporabniki so bili nad njo nav-
dušeni in bi jo z veseljem ob-
držali v Centru. Na koncu plesa 
pa je sledilo še »obvezno« foto-
grafiranje.

Urška Perko

Veseli december v CUDV Dobrna

Komaj smo ga vsi čakali, veseli 
december namreč. Pričeli smo 
ga z “božičnim kinom”, kjer so 
uporabniki lahko gledali božič-
ne risanke in filme. V večernih 
urah pa so nas obiskali Okaje-
ni muzikanti. Pripravili so nam 
pravo zabavo, na kateri smo 
peli in plesali. Okajenim muzi-
kantom se najlepše zahvaljuje-
mo za njihov obisk in nastop. 
Bili ste super in upamo, da se 
še kdaj vidimo. 
V Centru smo okrasili naše bi-
valne enote, razrede in posta-
vili novoletno jelko. Obiskal nas 
je Miklavž, ki je s seboj pripeljal 
tudi parklja. Seveda smo bili 
celo leto pridni in dobili darila. 
Učenci Osnovne šole Petrov-

ponudili najrazličnejše ročno in 
unikatno izdelane izdelke. 
Naše stojnice so se šibile pod 
težo novoletnih voščilnic, pi-
sanih okraskov, magnetkov, 
venčkov, novoletnih smrečic, 
različnih prazničnih piškotov in 
še in še bi lahko naštevali. 
Poskrbeli smo tudi za tiste naj-
bolj sladkosnede, ki so lahko pri 
mojstru peke palačink izbrali 
palačinko velikanko z nadevom 
po lastni izbiri. Mraz pa smo 
pregnali z božičnim čajem. 
Hvala vsem, ki ste nas obiskali, 
na našo praznično stojnico pa 
ponovno vabljeni prihodnje 
leto. 
Veseli december je bil pri nas 
v polnem teku in bi ga lahko 
poimenovali »noro veseli de-
cember«. Vsi smo že nestrpno 
pričakovali obisk Božička. In v 
četrtek, 18. 12., nas je ta tudi 
obiskal, kar pomeni, da smo bili 
celo leto zelooo pridni. 
S seboj je pripeljal tudi prijate-
lja medveda in palčke ter vrečo 
polno daril. 
Za glasbeni program je poskr-

če so nam pripravili predstavo 
Županova Micka, na katero 
smo povabili tudi 8. in 9. razred 
Osnovne šole Dobrna. Predsta-
va je bila uspešna in lahko re-
čemo, da so nastopajoči pravi 
profesionalci. 
Pri nas v Centru smo vsi pravi 
sladkosnedi, zato smo se od-
ločili, da eno decembrsko po-
poldne namenimo peki slaščic. 
Slaščice smo nato pojedli na 
“družabnem petku”, ko smo 
imeli božične karaoke in čajan-
ko. Spet smo peli in plesali in se 
zabavali. In ker za en dan še ni 
bilo dovolj, smo v popoldan-
skih urah pripravili Praznični 
medvedkov sejem. 
Na tržnici smo obiskovalcem 

bel božični zborček CUDV Do-
brna.
Ob koncu, ko smo že vsi dobili 
Božičkova darila, pa nas je ča-
kalo še sladko presenečenje ... 
Loli popsi najrazličnejših oku-
sov. 
Bilo je sladko in sedaj bomo 
pridni, da bo Božiček lahko pri-
hodnje leto ponovno prišel na 
Dobrno.

Urška Perko
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UTRINKI IZ CUDV

Zimski   športni  dan 
Udeležil  sem   se   zimskega   športnega   dneva.  Komaj  smo  uje-
li  dan,  da  je  bilo  dovolj  snega. Z zimsko  športno   opremo  smo  
se  odpravili  k staremu  zavodu.  Tam  smo  se   sankali,   vadili   
tek  na  smučeh,   krpljali,  kepali,  smučali,   pili   čaj  in se  veselili. 
Posladkali smo se  z napolitankami  in pili smo   čaj    s  okusom   
limone   in sadnega čaja. 
Športni dan mi je ostal v lepem  spominu   

Alen

Izlet v jamo Belojačo
Zjutraj smo se ob 7. uri zbudili in se oblekli 
in šli na zajtrk. naprej smo se najedli in si šli 
zobe umit in smo se oblekli in šli v avte in 
se peljali proti Makolam. Ko smo prispeli v  
Slovensko Bistrico, smo šli naprej proti jami 
Belojači. Naprej smo se morali obleči v kom-
binezone, ker smo šli v jamo in smo se na za-
četku jame se slikali, potem smo pa šli skozi jamo, ker je bila ozka, 
smo šli naprej po majhnih rovih in ko smo prišli v veliko jamo,  je 
bilo veliko netopirjev. Gremo naprej po poti jame. Smo prišli na 
konec jame, smo šli nazaj in smo si ogledali netopirje, kako letijo 
okoli. Ker je bil letni čas zima, so netopirji varčevali energijo, da 
bodo pomladi začeli leteti in ko smo prispeli ven iz jame, smo se 
vsi skupaj  slikali in se šli preobleči, ker smo bili vsi mokri. Potem 
smo pojedli malico in se ustavili na pijači v Makolah. Potem pa 
smo vsi bili utrujeni in smo prispeli nazaj v Dobrno okoli 14. ure.

Vinko

Izlet v Šentjur

V petek, 20. 2., smo šli popoldan v Šentjur na ogled dveh mu-
zejev. Ogledali smo si Ipavčevo zgradbo, kako so nekoč ranjene 
ljudi oskrbeli kar v poročni dvorani, nekoč ni bilo bolnic in klinič-
nih centrov. Poslušali smo tudi glasbo violin in domačo glasbo. 
Ogledali smo si tudi muzej stare dobe in kako je nekoč zgledal 
Rifnik. Nekoč so veliko hodili peš, ni bilo avtomobilov ali pa kočij. 

Pogledali smo si sta-
re vaze, kako so ne-
koč hrano kuhali 
kar v kotlu. Kakšne 
stare glavnike žele-
zne so imeli nekoč. 
Videli smo tudi kipe. 
Poslušali smo tudi 
New Swing Quartet.
                                                                                                                              

Luka
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obvestila
Tržnica Dobrna

Obveščamo vas, da je bil 1. 1. 2015 sprejet Tržni red na Tržnici Dobrna. Cenik in vlogo za prodajo na tržnici najdete na spletni strani 
www.ztsk-dobrna.si v rubriki Tržnica Dobrna.
Dodatne informacije dobite pri ge. Mariji Švent, telefon (041) 851-523 in preko elektronske pošte marija.svent@dobrna.si.

Na podlagi 3. in 5. člena Zakona o trgovini (Ur.l. RS št. 24/2008), 12. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovin-
ske dejavnosti (Ur.l. RS št. 37/2009), Odloka o urejanju javnih površin, javni snagi ter videzu naselij v Občini Dobrna (Ur.l. RS št. 57/2003, 
22/2006 in 28/2010),  7. in 22. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, šport in kulturo Dobrna (Ur.l. RS št. 18/2009), in Odloka 
o občinskih taksah Občine Dobrna (Ur.l. RS št. 59/2011 in 30/2013) je Svet ZTŠK Dobrna  dne 29. 12. 2014 sprejel

TRŽNI RED 
TRŽNICE DOBRNA

UVODNE DOLOČBE

1. člen

S tem tržnim redom se določa pogoje trgovanja na tržnici 
Dobrna, lokacijo in obratovalni čas tržnice, pravice in dolžnos-
ti upravljavca in prodajalcev, seznam blaga, s katerim se trguje, 
način nadzora nad prodajo in kakovostjo blaga in način vzdr-
ževanja reda in čistoče na tržnici.

Trgovanje na tržnici je prosto in se opravlja v skladu z določili 
tržnega reda, Odloka o Občinskih taksah Občine Dobrna ter 
drugimi predpisi, ki urejajo trgovanje s kmetijskim in drugim 
blagom.

2. člen

Tržni red se smiselno uporablja za vse površine, na katerih se 
izvaja prodaja blaga in z njimi upravlja upravljavec. 

Prodaja na tržnici se izvaja na dveh lesenih nepremičnih stoj-
nicah v paviljonu in na dodatno postavljenih premičnih stojni-
cah ter na pripadajočem zemljišču, s katerim upravlja upravl-
javec. 
Prodajalec lahko zaprosi tudi za postavitev svoje lastne stojni-
ce, in sicer na območju, ki ga določi upravljavec tržnice. Posta-
vi in pospravi jo na svoje stroške.

UPRAVLJAVEC TRŽNICE 

3. člen

Upravljavec tržnice na Dobrni je Javni zavod za turizem, šport 
in kulturo Dobrna.

Upravljavec organizira in vodi poslovanje, skrbi za urejenost 
tržnice, sklepa pogodbe s prodajalci in daje v najem stojnice s 
pripadajočo opremo.

OBRATOVALNI ČAS TRŽNICE

4. člen

(1) Obratovalni čas tržnice se deli na rednega in posebnega. 
•	 Redni obratovalni čas :
LETNI OBRATOVALNI ČAS (1. 4. – 30. 9):

- Vse dni v tednu od 7. – 12. ure,  razen ob sredah, ko je 
obratovalni čas  od 16. do 20. ure.

ZIMSKI OBRATOVALNI ČAS (1. 10.-31 .3):
- Vse dni v tednu od 7. – 12. ure,  razen ob sredah, ko je 

obratovalni čas  od 14. do 18. ure.

•	 Kot posebni obratovalni čas se štejejo sezonske 
prodaje in sejmi. Ob takih dogodkih, praznikih in 
prireditvah se določi obratovalni čas od primera 
do primera.  

(2) Upravljavec lahko izjemoma s soglasjem ustanovitelja 
sprejme drugačen obratovalni čas tržnice, kot je določen 
v prvem odstavku tega člena, če to narekujejo izjemni ali 
nujni dogodki (organiziranje prireditev).

(3) Prodajalci brez dovoljenja upravljavca ne smejo podaljše-
vati obratovalnega časa na tržnici.

(4) Pogodbena mesta zasedejo prodajalci glede na čas prihoda 
na tržnico. Najprej se zapolnita nepremični stojnici, šele 
nato premične stojnice. Na posamezni stojnici sta lahko 
hkrati dva oz. trije prodajalci, v kolikor to dopušča širina 
prodajnega asortimana. Prodajalci morajo v tem primeru 
zagotoviti, da je ustrezno označeno, h kateremu prodajalcu 
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sodi posamezno prodajno blago.  
V kolikor je stojnic premalo, je potrebno o tem obvestiti 
upravljavca.

Pogodbenih mest ni možno vnaprej rezervirati. Za zased-
bo prodajnega mesta se upošteva čas prihoda na tržnico.

(5) Če občasno pogodbeno mesto ni zasedeno do 8.00 ure, 
lahko upravljavec za tisti dan odda to mesto drugemu 
interesentu. Plačanega zneska najemnine za tisti dan se 
ne vrača. V kolikor pogodbenik o kasnejšem prihodu na 
tržnico o tem predhodno obvesti upravljavca, ga mora 
pogodbeno mesto čakati do dogovorjene ure.

PRODAJALCI
5. člen

(1) Prodajalce delimo na stalne prodajalce, ki imajo z upravl-
javcem sklenjeno pogodbo o najemu, in občasne proda-
jalce. V primeru, da občasni prodajalec stojnico rezervira 
in jo nato brez obvestila upravljavca dvakrat ne zasede, od 
tovrstnega prodajalca rezervacije v bodoče ne sprejema 
več. Prodajalci ne smejo oddajati tržnega prostora v pod-
najem.

(2) Na tržnici smejo prodajati:
•	 kmetovalci,
•	 drugi posamezniki, ki opravljajo gospodarsko de-

javnost domače obrti,
•	 nabiralci gozdnih sadežev, cvetja in zdravilnih ze-

lišč,
•	 trgovci in gostinci,
•	 društva in humanitarne organizacije,,
•	 drugi posamezniki, ki izpolnjujejo za to potrebne 

pogoje 
•	 podjetja, ki izpolnjujejo za to potrebne pogoje.

(3) Kmetovalci in drugi posamezniki morajo za prodajo svo-
jega blaga pred začetkom prodaje na tržnici pri pristojnem 
upravnem organu pridobiti ustrezno potrdilo.

(4) Prodajalci morajo biti urejeni in s strankami komunicirati 
prijazno. Žaljenje strank in neprimerno obnašanje proda-
jalca ima lahko za posledico pisni opomin. 

(5) Prodajalec mora na prodajnem prostoru na vidnem mestu 
izobesiti napis s svojimi podatki in cenik, prodajno blago 
pa mora označiti v skladu z veljavnimi predpisi. Prav tako 
mora prodajo izvajati na način, kot ga predpisuje veljavna 
zakonodaja.

(6) Na tržnici lahko prodajajo prodajalci sami, njihovi ožji 

družinski člani ali pri njih zaposleni delavci. Prodajalec 
mora biti starejši od 16 let.

(7) Vsi, ki na tržnici prodajajo, morajo izpolnjevati vse zakon-
sko predpisane pogoje, ki veljajo za področje prodaje na 
tržnici. 

PRODAJA
6. člen

(1) Na tržnici se trguje na drobno z naslednjim blagom:
•	 živila: žita in mlevski izdelki, vrtnine, meso 

in mesni izdelki, ribe in ribji izdelki, mleko in 
mlečni izdelki, rastlinska olja, sadje in izdelki iz 
sadja,  gobe in gozdni sadeži, čebelarski izdelki, 
zdravila in druga zelišča ter izdelki iz zelišč, druga 
živila rastlinskega in živalskega izvora, ob soglasju 
upravljavca tudi alkoholne in brezalkoholne 
pijače;

•	 neživilski izdelki: cvetje, semena, sadike vrtnin, 
sadja in okrasnih rastlin, sveče, izdelki domače 
obrti in turistični spominki.

(2) Z dovoljenjem upravljavca se lahko na tržnici prodaja ga-
lanterijsko blago, oblačila, posteljnino, toaletno in kuhinj-
sko perilo, obutev, knjige, bižuterijo, rabljene predmete, 
starine, umetniška dela ter drugo blago, vendar je dovolje-
na le občasna prodaja.

(3) Prepovedana je prodaja razbitih, natrtih in umazanih jajc, 
neprimerne zelenjave (nagnite, zamrznjene, neočiščene, 
smrdeče, preveč mokre), gob (neužitnih, pogojno užitnih, 
črvivih, nagnitih), sadja (nezrelega, nagnitega, ne svežega, 
umazanega, napadenega od karantenskih škodljivcev in 
bolezni) in živih živali.

(4) Vsa živila živalskega izvora se prodaja, če so izpolnjeni 
tudi pogoji, določeni s sanitarno-zdravstvenimi predpisi 
in veljavno zakonodajo tega področja.

(5) Za prodajo cvetja, semen, sadik vrtnin, sadja in okrasnih 
rastlin morajo biti izpolnjeni tudi pogoji, določeni z dru-
gimi predpisi tega področja.

(6) Izdelki so praviloma razvrščeni po kvaliteti, ki mora biti 
vidno označena.

(7) Na tržnici je dovoljeno prodajati blago, ki izpolnjuje vse 
zakonsko določene pogoje za prodajo. Za blago, ki ne 
ustreza zakonskim pogojem, odgovarja prodajalec.
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(8) Na tržnici je prepovedana prodaja s tal in odlaganje pro-
dajnega blaga na tla, razen za drevesa, zemljo, butare in 
podobne neživilske izdelke. 

RED IN ČISTOČA

7. člen

Prodajalci morajo vzdrževati red in čistočo na svojih pro-
dajnih prostorih. Sproti morajo odnašati v ustrezen zabojnik 
prazno nepovratno embalažo in oporečne izdelke. Po zaprtju 
stojnice morajo pospraviti prostor in okolico svoje stojnice.

8. člen

Na tržnici se ne sme otipavati živil, sprehajati psov in dru-
gih domačih živali, uporabljati nežigosanih merilnih uteži, 
onesnaževati in uničevati lastnine upravljavca, preprodajati 
oziroma prekupčevati, samovoljno postavljati reklam, nad-
streškov in spreminjati tržne opreme.

PRISTOJBINA
9. člen

Stalni prodajalci sklenejo z upravljavcem pogodbo, kjer so 
določene vse podrobnosti. Pogodbeni prodajalec plača pri-
stojbino v skladu z določbami v pogodbi in veljavnim ceni-
kom, ki ga sprejme upravljavec.

10. člen

Občasni prodajalec plača pristojbino preden zasede pro-
dajno mesto. Plača jo lahko za več dni skupaj. Po prejemu 
plačila mu upravljavec izda potrdilo s potrjenim datumom 
prodaje. Sestavni del potrdila je tudi prodajalčeva izjava, da 
za prodajo izpolnjuje vse predpisane pogoje in je seznanjen 
s tržnim redom na Tržnici Dobrna. Potrdilo je v dvojniku in 
ga mora prodajalec podpisati. 

11. člen

Upravljavec zaračunava pristojbino v skladu s potrjenim ce-
nikom. Prodajalec mora hraniti potrdilo o plačani pristojbini 
za tekoči dan ali imeti s seboj potrdilo oziroma pogodbo, na 
osnovi katere lahko prodaja. 

12. člen

Prodajalec je dolžan potrdilo o plačani pristojnosti hraniti 
do odhoda s prodajnega mesta in ga na zahtevo pooblaščene 

osebe pokazati. Prodajalca, ki nima potrdila o plačani pristoj-
bini, oziroma ga ne predloži na vpogled, se prijavi pristojnemu 
Medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu. 

SANKCIONIRANJE

13. člen

Za kršitve tržnega reda se izda pisni opomin oziroma obvesti 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo, ki ukrepa skladno z vel-
javnimi predpisi. Kršitev mora biti ugotovljena s strani upravl-
javca in evidentirana. Morebitne pritožbe rešuje pristojni or-
gan upravljavca.

Upravljavec lahko začasno prepove prodajo ali odpove pogod-
bo. V takih primerih se plačana najemnina ne vrača. Pritožba 
ne zadrži sklepa o začasni prepovedi prodaje oziroma razdrtja 
pogodbe. 

14. člen

Prepoved uporabe prodajnega prostora se lahko izvede, če po-
godbenik neupravičeno ne zasede prodajnega mesta več kot 
trikrat v posameznem mesecu,  zaradi neurejenosti na prodaj-
nem mestu, prodajanja oporečnega blaga, samovoljne širitve 
prodajnega mesta, neplačevanja tržnih pristojbin, oddajanja 
prodajnih prostorov v podnajem, nespodobnega obnašanja in 
drugih kršitev določenih v tržnem redu.  

NADZOR

15. člen

Nadzor nad določbami tržnega reda, ki ne spadajo pod pristoj-
nost drugih inšpekcijskih služb, opravlja pristojni Medobčin-
ski inšpektorat in redarstvo (MIR – Keršova 12; 3212 Vojnik).

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Ta tržni red začne veljati s 1. januarjem 2015.
Številka dokumenta:301-0001/2015-1

Direktorica ZTŠK Dobrna,
Marija Švent
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OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA
ZBORNICA CELJE-

NEPREMIČNINE IN STORITVE d.o.o.

Cesta na Ostrožno 4, 3000 Celje,   
 tel.: 03/545 28 80, GSM 041/766 520          

Celje: 12.3.2015
e-mail: sklad.obrti@siol.net

 

OBVESTILO
Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje obvešča vse 
občane Občine Dobrna, da ima na lokacijah na Dobrni in 
v Globočah, Vojnik več stanovanjskih enot, ki jih oddaja-
mo v najem. Trenutno imamo prazno eno manjšo enoto 
na Dobrni in tri večje v Globočah. Stanovanja so v osnovi 
namenjena delavcem zaposlenih pri članih OOZ Celje, če 
pa ni interesentov, ki izpolnjujejo ta pogoj, pa se lahko 
stanovanja oddajajo tudi ostalim. V tem primeru se mo-
rajo kandidati včlaniti v OOZ Celje in tako pridobijo pra-
vico najema.

Stanovanja so po večini neopremljena, višina najemnin 
pa je konkurenčna.

Vse dodatne informacije o prostih stanovanjih in ostalih 
pogojih najema lahko dobite na 041 766 520 – Lužar.

OOZ Celje-nepremičnine in storitve d. o. o.
Cesta na Ostrožno 4, 3000 Celje

Direktor    
Rudi Lužar

ZBORNICA CELJE

OBVESTILA
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V ljubiteljskem vrtnarjenju se čedalje 
bolje uveljavljajo visoke grede.

Morda boste po predstavitvi in pre-
davanju, ki ga organiziramo  za vas 
20. marca 2015 ob 17. uri v Kulturnem 
domu Dobrna, postali bolj pozorni, saj 
nekaj takšnih gred lahko že zasledimo 
v naši okolici.
Ne le da urejenost vrta dobi novo 

PREDAVANJE O VRTNARJENJU PO 
PERMAKULTURI V VISOKIH GREDAH

podobo, pomeni predvsem novo raz-
sežnost v razumevanju vrta, zato se 
čedalje več ljudi odloča tudi v naši 
okolici, da si oblikuje vrt po načinu 
permakulture, bodisi v visokih gredah, 
ki jih pripravijo z lesom ali grede le dvi-
gnejo, ali jih prepletejo itd..
Veliko idej in osnovnega znanja lahko 
najdete tudi na spletnih straneh, le kli-
knite na VISOKE GREDE , odprl se vam 
bo nov svet v razumevanju vrtnarje-
nja. 

Z  visokimi gredami namreč s pridom 
izkoristite naravne procese, ki po-
magajo pri pridelovanju zelenjave in 
ustvarjajo ugodne razmere za rastline.
Z visoko gredo dvignemo obdeloval-
no površino bliže očem in rokam, ni 
se nam potrebno sklanjati. To pomeni, 

 

  

da se vrtnarjenju v stoječem ali sede-
čem položaju posvečajo tudi ljudje, ki 
imajo težave s hrbtom, starejši in gibal-
no ovirane osebe.

Visoke grede imajo že dolgo zgodo-
vino. Pri nas so jih v preteklosti imeli 
prvi v samostanskih vrtovih. Odnos 
do sonaravnega se spreminja, zato je 
ponovno velik interes po vzgoji zele-
njave na naravni način.

Da bomo razumeli bistvo visokih gred 
in vrtnarjenja po permakulturi, smo k 
nam povabili strokovnjakinjo g. Bojco  
Janoš, ki nam bo v besedi in sliki pred-
stavila ta način vrtnarjenja.

Torej VABLJENI v petek, 20. MARCA 
OB 17. URI, V KULTURNI DOM  Dobr-
na na predavanje in predstavitev.

Ne le da vam bomo približali to zna-
nje, morda se boste s časom tudi vi 

odločili za tak način vrtnarjenja. Poleg 
lepega izgleda vašega vrta se boste 
veselili večjega in hitrejšega prirasta v 
visokih gredah. 

Predsednica TD Dobrna, 
Marija Deu Vrečer

 

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

in kmetijo Marovšek 

VABI NA  

KRESOVANJE Z ŽIVO GLASBO, 
ki bo v četrtek,                                                    

30. aprila 2015, ob 20.00 uri 
na piknik prostoru na kmetiji Marovšek (Brdce nad Dobrno 2 a). 

 

 

 

 

 

Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. 

Prijazno vabljeni! 

                                                                                        

KOLEDAR POHODOV IN IZLETOV  PLANINSKEGA DRUŠTVA DOBRNA
Spletna stran: www.pd-dobrna.si

Elektronska pošta: pd.dobrna@gmail.com

SMER POHODA DATUM KONTAKT TELEFON

HALOŠKA PLANINSKA POT 28. 3. 2015 IRENA ŽAGAVEC 051 367 661

KLJUČ 12. 4. 2015 ANŽE DJORDJEVIĆ 040 260 231

VELIKA PLANINA 18. 4. 2015 JANEZ ŠKOFLEK 041 515 578

LOŠINJ 1. in 2. 5. 2015 SLAVKO BOŽNIK in PD VOJNIK 041 763 350

SORIŠKA PLANINA 23. 5. 2015 ANŽE DJORDJEVIĆ 040 260 231

NOČNI POHOD NA PAŠKI KOZJAK 5. 6. 2015 IRENA ŽAGAVEC 051 367 661

VABILA
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VABILAOGLASIKoledar prireditev od marca do maja 2015

IME PRIREDITVE DATUM URA KRAJ KONTAKT Telefon
Elektronska pošta/           
 Spletna stran

PREDAVANJE O VISOKIH GREDAH IN PERMAKULTURI 20. 3. 2015 17.00 Kulturni dom Dobrna Turistično društvo Dobrna, 
ga. Marija Deu Vrečer (041) 769-684 deu.marija@gmail.com

DRUGO OCENJEVANJE SALAM DOBRNA 21. 3. 2015 15.00 Gostilna Pod kostanji Turistično društvo Dobrna, 
ga. Marija Deu Vrečer (041) 769-684 deu.marija@gmail.com

ČISTILNA AKCIJA PO ZASELKIH 28. 3. 2015 9.00 po zaselkih ZTŠK Dobrna, ga. Marija Švent (03) 780-10-64 marija.svent@dobrna.si

PRIREDITEV OB MATERINSKEM DNEVU 29. 3. 2015 17.00 Kulturni dom Dobrna Folklorna skupina KUD Dobrna,
ga. Lidija Marošek in ga. Ida Hrovat

(040) 477-063; 
(041) 381-550

lidija.marosek@gmail.com ; 
ida@dadgrad.si

RAZSTAVA SALAM IN DOBROT AKTIVA KMEČKIH ŽENA 29. 3. 2015 17.00 Kulturni dom Dobrna (avla) Turistično društvo Dobrna, 
ga. Marija Deu Vrečer (041) 769-684 deu.marija@gmail.com

PRAZNIK PIRHOV (razstava pirhov, velikonočna 
kulinarika) 4. 4. - 6. 4. 2015 8.00 - 20.00 Hotel in Gostilna Triglav 

Dobrna Hotel in Gostilna Triglav (03) 780-11-30 info@gostilna-triglav.si

POROČNI SEJEM 11. 4. - 
12. 4. 2015 8.00 - 20.00 Hotel in Gostilna Triglav 

Dobrna Hotel in Gostilna Triglav (03) 780-11-30 info@gostilna-triglav.si

POGOVOR Z ETNOLOGOM DR. JANEZOM BOGATAJEM O 
POMENU DOMAČEGA v aprilu Kulturni dom Dobrna Turistično društvo Dobrna, 

ga. Marija Deu Vrečer (041) 769-684 deu.marija@gmail.com

SREČANJE STARODOBNIKOV 25. 4. 2015 Hotel in Gostilna Triglav 
Dobrna Hotel in Gostilna Triglav (03) 780-11-30 info@gostilna-triglav.si

ZASADITEV DRUGE POTOMKE NAJSTAREJŠE TRTE 26. 4. 2015 11.00
pri latniku na stopnišču 
proti cerkvi Marijinega 
Vnebovzetja

Turistično društvo Dobrna, 
ga. Marija Deu Vrečer (041) 769-684 deu.marija@gmail.com

CVETLIČNI SEJEM 26. 4. 2015 8.00 - 12.00 Tržnica Dobrna Turistično društvo Dobrna, 
ga. Marija Deu Vrečer (041) 769-684 deu.marija@gmail.com

KRESOVANJE 30. 4. 2015 20.00 PIKNIK PROSTOR PRI 
MAROVŠEK

ZTŠK Dobrna, 
ga. Marija Švent (03) 780-10-64 marija.svent@dobrna.si

PRVOMAJSKA BUDNICA PO ZASELKIH DOBRNE 1. 5. 2015 5.00 - 9.00 po celotnem območju 
Občine Dobrna

Godba Dobrna, 
g. Vinko Edvard Flis (041) 252-373 flis.vinko@gmail.com

KROKAR BIKE FEST DOBRNA 2015 2. 5. 2015 9.00 Center Dobrne Kolesarsko društvo Krokar Dobrna, 
g. Klemen Štimulak (040) 234-246 kd.krokar@gmail.com

REGIJSKE IGRE SOS (SPECIALNE OLIMPIJADE 
SLOVENIJE) 13. 5. 2015 Center za usposabljanje, 

delo in varstvo Dobrna
CUDV Dobrna,       
ga. Urška Perko (03) 780-10-00 uprava-zuvd@siol.net 

DAN ODPRTIH VRAT V CUDV DOBRNA 21. 5. 2015 Center za usposabljanje, 
delo in varstvo Dobrna

CUDV Dobrna;       
ga. Urška Perko (03) 780-10-00 uprava-zuvd@siol.net 

Organizatorji si pridržujejo pravico do spremembe njihovega programa prireditev.
Kontakt: Zavod za turizem, šport in kulturo Dobrna - Marija Švent, 03 780-10-64, 041 851-523; tic@dobrna.si
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oglasi

 
VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH 

VOZIL, Silvester Drev s.p. 
Nova Cerkev 59 

3203 Nova Cerkev 

 

 
   -avtoservis           

   -avtoelektrika    M.: 051 322 325      

   -avtokozmetika  servis.drev@gmail.com   
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Pokop pusta
Foto: g. Stanislav Pečnik
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15 let Ženskega 
pevskega zbora Korona


