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Članke in oglase za naslednjo številko Dobrčana 
pričakujemo do 12. maja 2009, po možnosti 
na elektronskem mediju (disketi, CD-ju ipd.) 
ali na naslov elektronske pošte: 
obcina@dobrna.si.

Velika slika na naslovnici: Voz Prostovoljnega gasilskega dru-
štva Dobrna na prireditvi Pokop pusta na Dobrni

Mala slika: Čebelica – del vozu Kulturnega društva Paški Koz-
jak na prireditvi Pokop pusta na Dobrni.

SPET JE  TU POMLAD
Smo v mesecu, ki ga poleg vremenskih sprememb zaznamujeta 
dva praznika žensk, najprej 8. marec, dan žena, ob koncu mese-
ca pa še materinski dan.  Vsem ženam in materam ob prazniku 
iskreno čestitamo. 
Pred vami je nova številka glasila Dobrčan, ki je tudi pomladan-
sko obarvana. V njej pišemo o dogodkih, ki so se zgodili od izida 
zadnje številke glasila, v tem Dobrčanu so tudi javni razpisi, piše-
mo o spomladanski čistilni akciji in še o čem.
Prijetno prebiranje glasila in preživljanje pomladanskih dni Vam 
želimo. 

     Zdenka Kumer

Ognjemet za 
Silvestrovanje

V pričakovanju
pomladi

Zdraviliški park
pozimi
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Svet, v katerem živimo, se intenzivno spreminja, in kot lahko ugotavljamo, zadnje čase je 
nemogoče zagotovo predvideti, kaj nas čaka v naslednjem obdobju. Spremembe v svetu 
nam, hočemo ali ne, pomembno krojijo naš vsakdan. Težko je takoj dojeti realnost sve-
tovne krize in časa, ki ga živimo, radi se tolažimo, da se vse dogaja nekje daleč od nas. 
Na žalost pa temu ni tako. Zaradi ekonomske in gospodarske povezanosti sveta v bolj 
soodvisno celoto bodo učinki  svetovne krize in recesije v enaki meri bremenili tudi 
našo ekonomijo, s tem pa tudi življenje v naši državi in posledično tudi v Občini Dobrna. 
Nastala kriza je med drugim tudi odraz stanja vrednot družbe in časa, predvsem pa po-
sledica potrošniške logike kapitala in vzpostavljene delitve ustvarjene dodane vrednosti. 
S takšno realnostjo in dejstvi lahko počasi razmišljamo o stanju  vrednot na tem svetu in 
v naši družbi, …   Ob tem zavedanju je v danem trenutku pomembno ugotoviti realnost 
nastale situacije in možnosti, predvsem pa odgovorno sprejeti novo okolje, v katerem 

moramo delati in živeti naprej. Iz nobene krize ni mogoče iziti brez dela, dobrega sodelovanja, ustvarjalne energije in 
pozitivnega stanja duha, posameznika in družbe kot celote. Ustvarjanje optimizma in ugodnih makroekonomskih pogo-
jev gospodarstvu ter ustvarjalnega duha družbe je naloga aktualne politike. Mi vsi pa moramo, vsak na svojem področju, 
delati po svojih najboljših močeh, biti  moramo dobronamerni, kooperativni, ustvarjalni in inovativni. Verjeti moramo 
vase in z delom bodo prišli tudi rezultati … .  
  
Kriza, ki jo doživljamo, se lahko dotakne slehernega segmenta družbe; podjetij, ki morajo zaradi pomanjkanja naročil in 
dela odpuščati delavce; posameznika, ko zaradi pomanjkanja dela in naročil v podjetju izgubi službo, in s tem sredstva za 
človeka dostojno življenje in za preživljanje družine; občine, ki zaradi krize ne more zagotavljati virov za nujen razvoj (ni 
investicij, prihodkov od komunalnih prispevkov, ni drugih izvirnih prihodkov, itd … ) in družbe kot celote, ki posledično 
stagnira. Pravijo, da je izhod iz tega začaranega kroga večja potrošnja, ki bo vzpodbudila gospodarsko rast in blaginjo. Ko 
si človek ustvari osnovne pogoje za svojo eksistenco, se sprašuje, zakaj bi trošil še več  materialnih dobrin, ki nikoli ne 
prinašajo trajne sreče in zadovoljstva; zakaj bi s pretirano in nepotrebno potrošnjo še bolj obremenjeval sebe in svoje 
življenjsko okolje; zakaj bi moral še več delati za posedovanje nepotrebnih dobrin; zakaj ne bi več časa posvetil kvaliteti 
življenja na družbeni, osebni in duhovni ravni, predvsem pa sebi, družini in vsemu kar ga notranje bogati. 
Postavljanje in doseganje ciljev je pomembno za razvoj družbe in vsakega posameznika. Za trajnostni razvoj in obstoj 
vsake družbe, za srečno, zadovoljno in duhovno bogato življenje ljudi pa je, ob zadovoljivi materialni osnovi, nujno vse-
skozi ustvarjati svet človeku prijaznih vrednot. Ta svet vrednot se z ustvarjeno materialno bazo vse bolj spreminja in 
nagiba k zadovoljevanju osnovnih družbenih, duhovnih in občečloveških vrednot družbe in posameznika.. Za tak svet 
vrednot smo odgovorni vsi, vsak zase in vsak na svojem področju delovanja..

Če drži, da je za izhod iz krize potrebno vzpodbuditi potrošnjo, in s tem »zagnati« gospodarstvo in vzpostaviti pogoje 
za delo ljudi, je to pravi izziv za aktualno politiko. Države lahko z usmerjanjem potencialov v razvoj potrebne javne 
infrastrukture vzpostavijo boljši in višji standard oskrbe svojih državljanov na vseh področjih življenja in dela v družbi, 
in s tem zaženejo nov gospodarski in razvojni ciklus za napredek in blaginjo svojih državljanov. 

Tekoče investicije v naši občini (gradnja kulturnega doma, osnovne šole, knjižnice, čistilne naprave; cesta in most pri 
Ružički, vodovod za Klanc, Lokovino, Loko, Parož in Dobrno, ... ), ki so bile planirane in zastavljene še v času, ko se o 
krizi še ni govorilo, danes pomembno obremenjujejo delo občine in izvajanje njenih nalog. Nehvaležno je tudi dejstvo, da 
so deleži sofinanciranja projektov s strani države precej manjši, kot je bilo predvideno v prvotnih finančnih načrtih, kar 
še povečuje že tako velike obveznosti občin, še posebej ob dejstvu zmanjšanja njihovih izvirnih prihodkov. Kljub vsem 
posledicam krize v Občini Dobrna, intenzivno iščemo možnosti, da bi zastavljene projekte, ki so za  ekološko sanacijo 
občine, za šolstvo, za kulturo, za mlade in za varno oskrbo z vodo naših ljudi pomembni, zaključili v kolikor bo mogoče 
v okviru planov in realnih možnosti občine. 

DRUŠTVENA DEJAVNOST V OBČINI
Ob dejstvu, da smo na občini močno  zaposleni s projekti, da nam zato ostaja manj časa, kot bi želeli, za razna sreča-
nja in družbene aktivnosti, smo veseli  delovanja naših društev in organizacij. Vsak na svojem področju ustvarjanja in 

SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI!

BESEDA ŽUPANA
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delovanja skrbite, da v Občini Dobrna ni dolgčas, da se za vsakogar kaj najde, da lahko naši turisti podoživijo kulturni 
utrip Dobrne, ... itd. V teh dneh je na občnih zborih možno razbrati pestrost delovanja in ustvarjanja naših društev in 
organizacij. Vsem še enkrat iskrena hvala in upam, da bodo naši skupni napori prispevali, da bo društvena dejavnost v 
Dobrni v bodoče imela dobre pogoje za delo in da bo še naprej tako uspešna.

ZIMA IN NJENE »NADLOGE«
Zima se počasi izteka, nasula nam je obilo snega, predvsem nam ga je nasula večkrat po malem. Ta večkrat po malem je 
nekatere jezil, drugi pa so uživali v zimski idili.
Da smo lahko tudi v teh zimskih dneh normalno funkcionirali, so skrbeli naši izvajalci zimske službe. Različno ste se 
občani odzivali na postavljena pravila glede izvajanja zimske službe. Nekateri ste nas opozarjali, da prevečkrat plužimo 
in posipavamo, drugi ste bili kritični, da je v državi postavljen standard začetka pluženja, ko pade 15 cm snega, premalo. 
Težko je ustreči vsem. Ob upoštevanju predpisanega standarda in načela racionalnosti se v občini trudimo zagotavljati 
primerno prevoznost naših cest v zimskem času. Tudi sam pogosto preverim ustreznost izvajanja zimske službe in ko ga 
primerjam z drugimi okolji, se pridružujem občanom, ki delo naših izvajalcev zimske službe radi pohvalijo. 

VANDALIZEM IN DRUGI SLABI POJAVI V PROSTORU
Občani nas pogosto opozarjajo na vandalizem, na različne nepravilnosti, ki se dogajajo v prostoru, na primere neizvaja-
nja občinskih odlokov itd.. Zato se nam zdi potrebno pojasniti nekaj osnovnih informacij glede pristojnosti posameznih 
občinskih organov in služb.
Pravni red se med drugim v občini izvaja tako, da občinski svet sprejme občinske odloke, ki urejajo posamezna področja 
življenja in dela v občini. Spremljanje izvajanja tako sprejetih odlokov na terenu pa je pristojnost inšpekcijskih služb, 
ki nadzirajo in ukrepajo v primerih kršitev zakonodaje. Inšpekcijske službe so v Občini Dobrna po mnenju nekaterih 
občanov premalo prisotne. Sam sem mnenja, da zadovoljivo rešujemo posamezna odstopanja. Spoštovane občanke in 
občani, v kolikor se pokaže potreba po pomoči inšpektorja, je potrebno poklicati za informacije na medobčinski in-
špektorat v Vojniku, telefon 03-780-06-38 ali 013 363 016. Ob tej priložnosti vas želimo seznaniti še s tem, da bodo v 
drugi polovici leta 2009 v okviru inšpekcijskih služb začeli na terenu delovati tudi občinski redarji. Občina Dobrna ima 
komunalno inšpekcijsko službo, in v bodoče tudi redarsko službo, urejeno v sklopu občin: Dobrna, Vojnik, Vitanje, Zreče,  
Slovenske Konjice,  Oplotnica in Šentjur. 

EKOLOŠKA SANACIJA OBČINE – gradnja kanalizacije
V Dobrni se že vsa leta trudimo s projekti, ki pomenijo trajno ekološko sanacijo občine. V izgradnji je  čistina naprava; 
v okviru finančnih, strokovnih in drugih možnosti vseskozi gradimo kanalizacijsko omrežje za priključitev odpadnih vod 
na Čistilno napravo. 
V zadnjem letu smo sredi priprav in izdelave projektov za ureditev še preostalega kanalizacijskega omrežja na celotnem 
območju občine. Občani ste verjetno že opazili naše projektante, ki so na terenu iskali optimalne trase za položitev 
kanalov. Ko bodo projekti tehnično obdelani do te mere, da bodo trase kanalov dokončno umeščene v prostor, bo 
potrebno pridobiti še pogodbe o služnosti za položitev kanalizacije s strani lastnikov zemljišč. Tu Vas, spoštovane ob-
čanke in občani, lastniki zemljišč, prosimo za sodelovanje in podpis potrebne služnosti za izgradnjo kanalov. S tem boste 
omogočili, da bodo projekti stekli hitreje, da bomo lahko vsi skupaj v najkrajšem času imeli ustrezno urejeno odvajanje 
in čiščenje odpadnih voda. Vsem, ki ste se ali se boste odzvali povabilu in sodelovali z našimi sodelavci na projektih, se 
v svojem imenu in v imenu občank in občanov, ki bodo deležni urejenega odvajanja in čiščenja fekalnih voda, iskreno 
zahvaljujem. 

Pred nami je pomlad, ko se vse prebuja in oživlja, in pred nami so prazniki: dan žena 
in deklet ter materinski dan, pred nami je velik krščanski praznik, velika noč. 

Naj Vas pomlad očara z vso svojo lepoto in naj Vas prazniki prijetno razveseljujejo.
                    

                                                                                           
     Župan Občine Dobrna:
   Martin Brecl
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SKRBIMO SKUPAJ ZA 
ČISTO OKOLJE
Spomladi, ko se narava prebuja in z njo tudi mi, je človeku 
kar hudo, ko v prebujajoči se naravi opazi stvari, ki tja ne 
sodijo. Kljub mnogim aktivnostim pobiranja odpadkov v na-
ravi, kljub 100% vključitvi naših gospodinjstev v organiziran 
odvoz odpadkov, je v naših okoljih še nekaj črnih točk. To 
so mesta, kjer so ljudje nekoč odlagali vse, česar niso več 
potrebovali; to so črna odlagališča, ki so bila aktivna, ko naša 
gospodinjstva še niso bila vključena v organiziran odvoz od-
padkov, in jih do danes, skupaj z »lastniki«, še nismo uspeli 
očistiti. 

Čiščenje črnih odlagališč

Spoštovane občanke in občani, v spomladanskih dneh se 
bodo naši sodelavci morda pojavili v vaši bližini in pobirali 
odpadke iz tako imenovanih črnih odlagališč. Hvaležni Vam 
bomo, če se nam boste pridružili. V veliko pomoč nam bo 
tudi, če boste tako prijazni in boste v neposredno bližino 
odloženih smeti postavili traktor s prikolico (če ga seveda 
imate), in nam tako olajšali delo. Verjamem, da nam bo s sku-
pnimi močmi uspelo naravo ohraniti našim otrokom takšno, 
kot smo jo prejeli na posodo od naših prababic in pradedov. 
Hvala vsem, ki boste sodelovali in nam po svojih močeh po-
magali. Iskrena hvala tudi sodelavcem režijskega obrata. 

Župan Občine Dobrna:
Martin Brecl

OBMOČNO RAZVOJNO 
PARTNERSTVO OSREDNJE 
CELJSKO
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja daje 
občinam, in tudi drugim partnerjem možnost, da oblikujejo 
območna razvojna partnerstva, za katera je mogoče črpati 
državni denar. V Savinjski razvojni regiji, ki je razdeljena na 
pet manjših zaokroženih območij oziroma subregij, se je 
večina občin že povezalo med sabo in uspešno začelo s čr-
panjem državnega denarja (SAŠA, na Kozjanskem, v navezi 
občin Zreče, Vitanje, Slovenske Konjice, in tudi v Spodnji Sa-

vinjski dolini), medtem ko je bilo osrednje celjsko območje 
brez območnega razvojnega partnerstva. 

V ta namen so svoje moči združile Mestna občina Ce-
lje ter občine Dobrna, Laško, Štore in Vojnik, ki so na 
konstitutivni seji, 27. januarja 2009, ustanovile Območno 
razvojno partnerstvo (ORP) za Osrednje Celjsko. 
Podpisale so pogodbo o vzpostavitvi partnerstva, ki ga je 
potrdil tudi Svet Savinjske statistične regije.

Naloge in cilji Območnega razvojnega partnerstva so:
• ohraniti in razvijati območje kot povezan geografski in 

kulturni prostor; 
• zagotoviti učinkovito sodelovanje občin za hitrejše in 

usklajeno reševanje razvojnih in drugih vprašanj; 
• opredeliti razvojne prioritete območja; 
• povezati občine za izvedbo skupnih projektov; 
• vzpodbuditi občine za črpanje sredstev iz evropskih 

skladov in programov. 

Z namenom skladnega razvoja območja se pripra-
vljajo različni območni projekti:
• kolesarske poti, ki bodo povezale vseh pet občin obmo-

čja Osrednje Celjsko z ostalimi občinami regije;
• območni razvojni program, v sklopu katerega se bo na-

redila analiza stanja okoljskih, gospodarskih in družbenih 
potencialov, iz česar bodo sledili projekti za pospešitev 
razvoja;

• projekt gradnje odprtih širokopasovnih omrežij elek-
tronskih komunikacij v lokalnih skupnostih na območjih 
belih lis, kjer ni komercialnega interesa za gradnjo širo-
kopasovnega omrežja.

Sedež ORP-ja je v Tehnopolisu na Kidričevi ulici 24 v Celju. 

Obmocno razvojno partnerstvo: Konstitutivna seja Območnega 
razvojnega partnerstva za Osrednje Celjsko – od leve: župan 
Občine Vojnik, Benedikt Podergajs, župan Občine Dobrna, Martin 
Brecl, svetovalka direktorja za ORP, Bojana Kroflič, župan Občine 
Štore, Miran Jurkošek, župan Občine Laško, Franc Zdolšek, in 
podžupan Mestne občine Celje, mag. Marko Zidanšek.
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Župani občin so se odločili, da zaradi racionalizacije stro-
škov konstituirajo ORP v sklopu podjetja Simbio, d.o.o., 
ki že ima večletne izkušnje s prijavljanjem na razpise ter je 
s projektom RCERO Celje dokazalo, da je sposobno pri-
dobivati znatna sredstva iz evropskih skladov in državnega 
proračuna.

Do leta 2013 bo Slovenija še neto prejemnica iz evropskega 
proračuna, zato je povezovanje lokalnih skupnosti in regi-
je nujno za učinkovitejše črpanje evropskega denarja. Le-to 
lahko omogočijo interdisciplinarni projekti, ki povezujejo 
različne akterje razvoja na širšem območju. 

     Bojana Kroflič

NOVI GOLI V TELOVADNICI 
OŠ DOBRNA
V telovadnici OŠ Dobrna ni bilo golov, ki bi vsem zainteresi-
ranim nudili osnovne pogoje za izvajanje športne dejavnosti, 
predvsem rokometa in nogometa. V občini je že aktivnih ne-
kaj prostovoljnih športnih društev, ki so si morala v primeru 
organizacije tekem v telovadnici OŠ Dobrna sposoditi gole 
v drugih krajih, kjer so morala plačevati najemnino in kriti 
stroške prevoza s tovornjakom.

Skozi druženje ob špor-
tu in drugih kvalitetnih 
prostočasnih aktivnostih 
prebivalstvo razvija po-
zitiven odnos in kulturo; 
predvsem mladi v odnosu 
z vrstniki, ki so za njih še 

kako pomembni, saj bodo tako lažje kos različnim težavam 
in bodo manj verjetno zapadli v različne oblike odvisnosti, 
ki postaja vse večji problem tudi na podeželju. „Šport je del 
dediščine vsakega človek, pomanjkanje športa se ne da na-
domestiti“, je dejal Pierre de Coubertin, francoski pedagog 
in zgodovinar, utemeljitelj modernih olimpijskih iger.

Člani Nogometnega društva Dobrna so prvi preizkusili nove gole 
v telovadnici OŠ Dobrna.

Občina Dobrna, kot nosilka projekta nakupa rokometnih 
golov za telovadnico OŠ Dobrna, je bila uspešna pri prido-
bitvi nepovratnih sredstev Ministrstva za šolstvo in šport 
v skladu z javnim razpisom za zbiranje predlogov za sofi-
nanciranje investicij v novogradnje in posodabljanje športne 
infrastrukture. Konec meseca septembra 2008 je Vlada RS 
sprejela sklep o uvrstitvi projekta v Načrt razvojnih pro-
gramov; pogodba med Ministrstvom za šolstvo in šport  in 
Občino Dobrna je bila podpisana v mesecu februarju 2009. 
V skladu z zakonodajo je bil izveden javni razpis, na katerem 
je bil izbran najugodnejši ponudnik Elan Inventa, d.o.o..; 24. 
2. 2009 so bili goli dostavljeni v telovadnico OŠ Dobrna in 
predani svojemu namenu. 

UPRAVNA ENOTA CELJE SVETUJE

Svetuje: Damjan Vrečko, 
načelnik UE Celje

1. Ali je res, da me lahko 
upravna enota razlasti 
kot lastnika nepremič-
nine?

Da, vendar le pod določeni-
mi pogoji. Razlastitev urejajo 
določbe od 92. do 114. čl. 
Zakona o urejanju  prosto-
ra (Ur.l. RS, št. 110/2002, 
22/2007), in sicer je po do-
ločbi 96. čl. tega zakona o 
zahtevah za razlastitev na 
prvi stopnji pristojna uprav-
na enota, na drugi stopnji pa 

ministrstvo za okolje in prostor. Razlastitev, kot jo opredeljuje za-
kon, je odvzem lastninske pravice na nepremičnini proti odškodni-
ni ali nadomestilu v naravi ali omejitev pravice uporabe za določen 
čas, kakor tudi obremenitev nepremičnine z začasno ali trajno slu-
žnostjo. Dopustna je le v javno korist (javna korist je opredeljena 
v določbah 92. čl. zakona, in sicer je razlastitev dopustna za namen 
gradnje in prevzema objektov oz. zemljišč gospodarske javne infra-
strukture, za gradnjo ali prevzem objektov oz. zemljišč za potre-
be obrambe države, državnih rezerv ipd. ter za rekonstrukcije in 
rušitve takšnih objektov, ob določenih pogojih pa tudi za gradnjo 
ali prevzem objektov oz. zemljišč za potrebe izvajanja javnih služb, 
gradnje socialnih in neprofitnih stanovanj ter za rekonstrukcije in 
rušitve takšnih objektov) ter pod pogojem, da je za dosego javne 
koristi nujno potrebna in da je javna korist razlastitvenega namena 
v sorazmerju s posegom v zasebno lastnino.

Rokometni goli v telovadnici OŠ Dobrna predstavljajo sku-
pno javno opremo, ki bo zagotavljala pogoje za dodatni ra-
zvoj telesne vzgoje v šoli, prostočasnih aktivnosti in aktiv-
nejšega udejstvovanja vseh kategorij prebivalstva, ter na ta 
način prispevala k izboljšanju kvalitete življenja na območju. 

Vsem uporabnikom golov želimo veliko športnih užitkov in 
lepih trenutkov.

Bogdana Mešl
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2. Kako poteka postopek razlastitve in kakšne so moje 
pravice?

Postopek razlastitve se začne na predlog razlastitvenega upravi-
čenca, ki ga vloži zoper razlaščenca oz. razlastitvenega zavezanca 
(lastnika nepremičnine), bistveno pa je, da mora razlastitveni upra-
vičenec izkazati, da ni uspel pridobiti nepremičnine s sklenitvijo 
pogodbe. Razlastitveni postopek poteka v dveh fazah, razen kadar 
je s posebnim predpisom določeno drugače; in sicer se najprej od-
loči o uvedbi razlastitvenega postopka, s to odločbo se tudi omeji 
pravni promet z nepremičnino, nato pa se po izvedenem poseb-
nem ugotovitvenem postopku nepremičnina z odločbo razlasti. 
Po pravnomočnosti odločbe o razlastitvi, najkasneje v 15 dneh, pa 
upravni organ pozove razlastitvenega upravičenca in razlaščenca 
na sklenitev sporazuma o odškodnini. Če v dveh mesecih po po-
zivu upravnega organa ni sklenjen sporazum o odškodnini oz. na-
domestilu v naravi, lahko razlastitveni upravičenec ali razlaščenec 
vloži predlog za odmero odškodnine oz. določitev nadomestila v 
nepravdnem postopku na pristojnem sodišču. 

3. Ali se lahko ustanovi tudi prisilna služnost?

Da, in sicer na podlagi določbe 110. čl. Zakona o urejanju prosto-
ra. Lahko se ustanovi trajna ali začasna služnost v javno korist oz. 
se nepremičnina obremeni s trajno ali začasno služnostjo v javno 
korist, vendar samo pod določenimi pogoji. Bistveno je, da je javna 
korist izkazana (npr. izgradnja in postavitev omrežij gospodarske 
javne infrastrukture in njihovo nemoteno delovanje). Bistveno je 
tudi, da mora razlastitveni upravičenec izkazati, da ni uspel  z la-
stnikom nepremičnine skleniti pogodbe o ustanovitvi služnostne 
pogodbe. Pristojnost za odločanje in ugotavljanje dopustnosti 
ustanovitve služnosti v javno korist je smiselno enako urejena kot 
v razlastitvenem postopku.

4. Mnogo občinskih prostorskih aktov je zastarelih in ne-
ustreznih. Kaj lahko stori upravna enota pri njihovem po-
sodabljanju?

Glede na to, da je sprejemanje prostorskih aktov izključno v pri-
stojnosti občin, upravna enota pri njihovem sprejemanju oziroma 
posodabljanju nima nobene vloge. Posebej bi želel opozoriti na 
dejstvo, da je upravljanje s prostorom ustavno določena in izvirna 
pristojnost občine. V to pristojnost spada nedvomno tudi spreje-
manje različnih vrst prostorskih aktov. Občina ima torej pristoj-
nost določati, kaj, kako, na kakšen način in kje se bo lahko, ali 
pa tudi ne, gradilo oz. posegalo v prostor. Upravna enota pa šele 
v upravnem postopku izdaje gradbenega dovoljenja med drugim 
preveri, če je predviden poseg v skladu s posameznim prostorskim 
aktom. Povedano drugače: posamezno gradbeno dovoljenje pome-
ni uresničevanje vsebine posameznega prostorskega akta občine. 

5. Kakšna dovoljenja so potrebna za gospodarsko-bivalni 
objekt?
 
Za gradnjo gospodarsko-bivalnega objekta si je treba pridobiti 
gradbeno dovoljenje. Predlagamo, da najprej na pristojni občini 
preverite, če je gradnja takšnega objekta mogoča oziroma v skladu 
s prostorskim aktom občine. Sicer pa vlogo za izdajo gradbenega 
dovoljenja vložite na upravni enoti, predložite dva izvoda projekta 
za pridobitev gradbenega dovoljenja ter druge listine, če tako do-
loča zakon, in dokazilo o pravici gradnje, če ta pravica še ni vpisana 
v zemljiško knjigo.

6. Kakšno dovoljenje potrebujem za mansardo? Obstoječ 
stanovanjski objekt bi rad dvignil za eno etažo, in s tem 

rešil stanovanjski problem mlade družine.

Opisana dela predstavljajo nadzidavo obstoječega objekta, za kar 
potrebujete gradbeno dovoljenje. Na upravni enoti vložite zahte-
vek za izdajo gradbenega dovoljenja, ki mu predložite dva izvoda 
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja ter druge listine, če 
tako določa zakon, in dokazilo o pravici gradnje, če ta pravica še ni 
vpisana v zemljiško knjigo. Predhodno pa morate na pristojni ob-
čini preveriti, če je takšen poseg dopusten in  skladen z veljavnim 
prostorskim aktom. 

7. Rad bi zgradil nadstrešek cca 40 m2. Ali potrebujem 
dovoljenje?

Za gradnjo nadstreška površine 40 m2 potrebujete gradbeno do-
voljenje. Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni 
list RS, št. 37/08, 99/08) namreč določa, de je nadstrešek  enostavni 
objekt, za katerega ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja, če je 
njegova površina največ 30 m2 in višina najvišje točke največ 3,5 
m, merjeno od najnižje točke objekta. V vašem primeru je površina 
nadstreška večja, zato spada med manj zahtevne objekte, za katere 
pa si je treba pridobiti gradbeno dovoljenje na podlagi projekta za 
pridobitev gradbenega dovoljenja ter predloženih dokazil o pravici 
gradnje. 

8. Pred letom in pol sem pridobil lokacijsko informacijo 
za izgradnjo pomožnega objekta, vendar tega  objekta še 
nisem zgradil. Ali lokacijska informacija še velja, ker sem 
slišal, da so se v vmesnem času spremenili gradbeni pred-
pisi? 

S 15. aprilom 2008 se je začel uporabljati spremenjen in dopolnjen 
Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 127/07), v nadalje-
vanju: ZGO-1B, ki je uvedel novo kategorijo gradbenih dovoljenj, 
in sicer gradbeno dovoljenje za gradnjo nezahtevnega objekta. Z 
Uredbo o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, 
št. 37/2008, 99/2008) so natančno določeni objekti, ki spadajo v 
skupino nezahtevnih objektov, za katere si je po navedenem da-
tumu potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje. Ti objekti so se do 
takrat lahko gradili na podlagi lokacijskih informacij, ki jih je izdala 
pristojna občina. V navedeni uredbi so tudi natančno opredeljeni 
objekti, ki spadajo med enostavne objekte, za katere pa tudi po 
ZGO-1B ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja. Glede na to, 
da v vprašanju ne navajate vrste objekta, za katerega ste pridobi-
li lokacijsko informacijo, ne moremo natančno odgovoriti na za-
stavljeno vprašanje. Kot primer navajamo, da spada garaža do 30 
m2 tlorisne površine med nezahtevne objekte, in sicer objekte 
za lastne potrebe, in si je za njeno gradnjo potrebno pridobiti 
gradbeno dovoljenje za gradnjo nezahtevnega objekta; nadstrešek 
do 30 m2 pa spada med enostavne objekte, za katerega ni treba 
pridobiti gradbenega dovoljenja. V obeh primerih, tako v primeru, 
ko gre za gradnjo nezahtevnega objekta, kot v primeru, ko gre za 
gradnjo enostavnega objekta, pa morajo biti izpolnjene določene 
zahteve, ki jih določata ZGO-1B in navedena uredba (skladnost s 
prostorskim aktom, zahteve glede načina gradnje, soglasja, največja 
velikost, …).  

9. Na gospodarskem poslopju želim zamenjati strešno 
kritino, ogrevanje ter izvesti še nekatera druga vzdrževal-
na dela. Kaj potrebujem in koliko moram plačati?

Navedena dela spadajo po Uredbi  o vrstah objektov glede na 
zahtevnost (Ur.l. RS, št. 37/08, 99/08) med vzdrževanje objektov, za 
katera ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja. Opozarjamo pa, 
da se z navedenimi deli ne sme posegati v konstrukcijo objekta, 
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ne sme se spreminjati njegova zmogljivost, velikost, namembnost 
in zunanji videz. V takšnih primerih je potrebno pridobiti ustrezno 
gradbeno dovoljenje. 

10. Želim zgraditi bazen pri stanovanjskem objektu. Ka-
kšne vrste dovoljenje potrebujem, kako ga pridobim in 
koliko bom moral plačati?

Po Uredbi o vrstah objektov glede na zahtevnost (Ur. l. RS, št. 
37/08, 99/08) spada bazen med nezahtevne objekte, če je to mon-
tažen ali obzidan prostor za vodo, namenjen kopanju, če je njegova 
tlorisna površina do 30 m2 in globina do 1,35 m, merjeno od roba 
do dna, in si je zanj potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje za 
gradnjo nezahtevnega objekta. 
Zahtevek  s predpisanimi prilogami vložite na upravni enoti, taksa 
za vlogo in odločbo znaša skupaj 17,73 EUR. Če pa gre za bazen, ki 
presega navedene velikosti, spada takšen objekt med manj zahtev-
ne objekte, za katere pa si je treba pridobiti »klasično« gradbeno 
dovoljenje na podlagi projekta za pridobitev gradbenega dovolje-
nja ter izkazane pravice o pravici gradnje, če ta pravica še ni vpisa-
na v zemljiško knjigo. 

11. Želim zgraditi prizidek k obstoječemu stanovanjske-
mu objektu ter tako rešiti bivanjske razmere  mlade dru-
žine. Kaj potrebujem, kakšen je postopek in koliko bo to 
stalo?

Za gradnjo prizidka za stanovanjski namen si morate pridobiti 
gradbeno dovoljenje. Na upravni enoti vložite zahtevek za izda-
jo gradbenega dovoljenja, ki mu priložite dva izvoda projekta za 
pridobitev gradbenega dovoljenja, druge listine, če tako določa 
zakon, in dokazilo o pravici gradnje, če ta pravica še ni vpisana v 
zemljiško knjigo. Predviden poseg mora biti skladen z veljavnim  
prostorskim aktom občine, v kateri se nepremičnina nahaja, za kar 
dobite urbanistično informacijo na pristojni občini. Taksa za vlogo 
za izdajo gradbenega dovoljenja znaša 3,55 EUR. Plačila takse za 
odločbo pa so oproščene mlade družine, ki rešujejo svoj stano-
vanjski problem. Po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 
42/07 - uradno prečiščeno besedilo, 126/07 - spremembe in do-
polnitve) se za mlado družino šteje družina z vsaj enim otrokom, 
v kateri nobeden od staršev ni star več kot  30 let ne glede na 
starost otrok oziroma 35 let in še noben otrok ni šoloobvezen. 
Za stare 30 let oziroma 35 let se štejejo vsi, ki dopolnijo to starost 
v letu, ko se vloži zahtevek. Kot mlade družine  se upoštevajo ne 
samo življenjske skupnosti obeh staršev in otrok, ampak tudi vse 
druge družinske oblike. Če ne gre za mlado družino, pa se taksa za 
odločbo izračuna glede na vrednost objekta. Glede ostalih stro-
škov vam ne moremo podati odgovora, zato vam priporočamo, 
da se za informacijo glede stroškov izdelave projekta obrnete na 
kakšen projektivni biro, glede komunalnega prispevka pa na pri-
stojno občino.

12. Zamenjati moram elektro in vodovodne instalacije v 
stanovanjski hiši. Ali potrebujem za to dovoljenje?

Ne. Po Uredbi o vrstah objektov glede na zahtevnost (Ur. l. RS, št. 
37/08, 99/08) spada izvedba notranjih instalacij med investicijska 
vzdrževalna dela, za katera ni treba pridobiti gradbenega dovolje-
nja, vendar pa se s predvidenimi deli ne sme posegati v konstruk-
cijo objekta in tudi ne spreminjati njegove zmogljivosti, velikosti, 
namembnosti in zunanjega videza. V takšnem primeru si morate 
pridobiti gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo. 

13. Katere dokumente je potrebno predložiti za poroko 
s tujcem?

Tujec, ki želi skleniti zakonsko zvezo v Republiki Sloveniji, mora 
matičnemu uradu predložiti naslednje dokumente:
-   izpisek iz rojstne matične knjige na mednarodnem obrazcu ali 

navaden izpisek, ki mora biti potrjen z apostilli;
-   samski list, potrjen z apostilli, samo za države, kjer priznavajo 

poligamijo, medtem ko za državljane evropskih držav, ZDA, Ka-
nade in Avstralije takšno potrdilo ni potrebno;

-   potrdilo, da v državi, katere državljan/-ka je zaročenec/-ka, ni 
zadržkov za sklenitev zakonske zveze, potrjen z apostilli na pri-
stojnem sodišču te države;

-   veljavni potni list; 
-   dokumenti morajo biti prevedeni v slovenski jezik in opremljeni 

z žigom sodnega prevajalca (razen izpiskov izdanih po dunajski 
in pariški konvenciji in potnega lista);

-    dokumenti ne smejo biti starejši od šestih mesecev razen iz 
držav, ki izdajajo rojstne liste samo prvič ob rojstvu.

Za države, ki niso podpisnice nobene konvencije (dunajske, pa-
riške ali haaške) pa morajo tujci dokumente potrditi v skladu z 
mednarodnimi predpisi, to je na Zunanjem ministrstvu države iz-
dajateljice dokumenta in slovenskega  konzulata v tretji državi, ki 
je akreditiran za to državo. Če konzulata ni, pa na slovenskem 
zunanjem ministrstvu.   

Ob prijavi je potrebno navesti podatke o pričah (priimek, ime, 
bivališče in rojstne podatke). Taksa za poroko je 3,55€.

14. Katere dokumente morata predložiti mladoporočen-
ca, državljana Republike Slovenije?

Slovenski državljan mora ob prijavi sklenitve  zakonske zveze  pre-
dložiti veljaven osebni dokument. Taksa za poroko je 3,55€.

15. Kakšna je razlika med stalnimi in začasnimi prostori 
za sklepanje zakonske zveze?

Zakonska zveza se sklepa javno in slovesno v posebej določenih 
uradnih prostorih, ki jih določi upravna enota (uradni prostori). 
Načelnik upravne enote lahko z odločbo dovoli sklenitev zakon-
ske zveze izven uradnih prostorov. Pomembni razlogi, ki opraviču-
jejo sklenitev zakonske zveze izven uradnih prostorov, so tisti, ki 
onemogočajo prisotnost bodočih zakoncev v uradnih prostorih 
(bolezen, starost, nepokretnost, zapor). Glede na možnosti uprav-
ne enote, na območju katere se bo sklenila zakonska zveza, se lah-
ko sklenitev zakonske zveze izven uradnih prostorov dovoli tudi 
na željo mladoporočencev.

Ob sklenitvi zakonske zveze v uradnih prostorih in času za sklepa-
nje zakonske zveze ni potrebno plačati upravne takse. Pri sklenitvi 
zakonske zveze izven uradnih prostorov bodoča zakonca krijeta 
še vse dodatne stroške, ki nastanejo s sklenitvijo zakonske zve-
ze (matičarja, pooblaščenca, prevozni stroški ...). Tako npr. znašajo 
stroški za sklenitev zakonske zveze izven uradnih prostorov na 
Starem gradu cca 147 €  in v Dobrni cca 150 €.

Upravna enota Celje ima tri uradne prostore za sklepanje zakon-
skih zvez; to so: Prothasijev dvorec v Celju, Letna kavarna na Do-
brni in župnijski urad na Kompolah. 

Prostori za sklepanje zakonskih zvez se določijo s sklepom načel-
nika upravne enote v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje 
zadeve, po predhodnem mnenju ministra, pristojnega za upravo.
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Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu – UPB (Uradni list 
RS, št. 51/06), Odloka o proračunu Občine Dobrna za leto 
2009 (Uradni list RS, št. 119/08) in Pravilnika o dodeljevanju 
državnih pomoči v Občini Dobrna (Uradni list RS, št. 71/07, 

24/08) Občina Dobrna objavlja

JAVNI RAZPIS
o dodeljevanju državnih pomoči na področju 

kmetijstva in podeželja v
Občini Dobrna v letu 2009

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih 
sredstev iz proračuna Občine Dobrna v skupni višini 34.210,00 
EUR v letu 2009 po shemi državnih pomoči v kmetijstvu št. XA 
218/2007 in št. M002-1358570-2007, skladno z Uredbo komisije 
(ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006 za 
subvencioniranje naslednjih ukrepov:
1) naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji v   
 Občini Dobrna,
2) naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo  
 v Občini Dobrna, 
3) naložbe  opravljanja storitev in trženje proizvodov ter   
 storitev s kmetij na območju Občine Dobrna, 
4) zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu,
5) ohranjanje tradicionalnih stavb v Občini Dobrna.

2 . UPRAVIČENCI

Upravičenci po ukrepih:
- kmetijska gospodarstva, ki se uvrščajo med majhna in 

srednje velika podjetja, se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, 
so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, imajo stalno 
bivališče oziroma sedež v Občini Dobrna ali imajo v lasti 
ali zakupu kmetijska zemljišča, v katera vlagajo in ležijo na 
območju Občine Dobrna (za ukrep št. 2, 4 in 5); 

- kmetijska gospodarstva, ki se že ali se bodo ukvarjala z 
dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki 
so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, imajo stalno 
bivališče oziroma sedež v Občini Dobrna ali imajo v lasti 
ali zakupu kmetijska zemljišča, v katera vlagajo in ležijo na 
območju Občine Dobrna (za ukrep št. 1, 3, 4 in 5);

- registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki 
delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na 
območju Občine Dobrna ali regije (za ukrep št. 4 in 5).

Skladno s smernicami Skupnosti o državni pomoči se lahko 
pomoč dodeli le kmetijskim gospodarstvom, ki niso v težavah, 
in če pomoč pomeni spodbudo za izvedbo projekta oziroma je 
za prosilca nujno potrebna.

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

UKREP ŠT. 1: Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na 
kmetiji. 
Višina razpisanih sredstev znaša 17.500,00 EUR.
Splošni pogoji:
•	 vloga mora biti predložena v skladu z zahtevami tega razpisa 

in prijavnega obrazca;

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

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

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

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

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

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

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

Upravičeni stroški:
Računi in dokazila o plačilu računov za izvedene aktivnosti so 
lahko datirani od 1. 1. 2009 do predložitve zahtevka za izplačilo, 
najkasneje do 30. 10. 2009, računov z datumom po 30. 10. 2009 
komisija ne bo upoštevala. Upravičeni stroški so vsi stroški 
v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta, stroški nakupa nove 
opreme, stroški promocije, stroški gozdnih vlak, splošni stroški:

a) predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 k 
Uredbi (ES) št. 364/2004 (sadja, zelenjave, žit, mleka, mesa, lesa, 
zelišč …),

b) turizem na kmetiji,

c) dejavnosti, povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji,

d) pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji,

e) naložbe za urejanje gozdnih zemljišč,

f) kompostiranje organskih snovi.
 
Bruto intenzivnost pomoči
Znesek dodeljene pomoči se določi glede na obseg vlog, 
prispelih na javni razpis, ter razpoložljiva sredstva, vendar lahko 
znaša največ do 50% upravičenih stroškov. 
Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 200 EUR, najvišji znesek 
pa 3.500 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.

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

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

•	vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih 
zemljišč, razen v primeru predelave medu in čebeljih izdelkov 
v skladu z Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje 
dopolnilnih dejavnosti na kmetiji;

•	 fotokopija dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti 
ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje 
eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še ni 
registrirana;

•	 izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in 
tehnologijo; 

•	pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, v 
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kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;
•	ponudba oziroma predračun za nameravano investicijo;
•	mnenje strokovne službe o upravičenosti naložbe, če vrednost 

investicije presega 50.000,00 EUR;
•	zemljiškoknjižni izpisek oz. drugo veljavno dokazilo o 

lastništvu zemljišča, na katerem se bo izvajala investicija.

UKREP ŠT. 2: Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno 
proizvodnjo. 
Višina razpisanih sredstev znaša 9.800,00 EUR.

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

zemljišč;
•	 investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev;
•	vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva; 
•	kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k 

izpolnjevanju vsaj enega od ciljev ukrepa (to so: zmanjšanje 
proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, 
izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega 
okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za  
dobro počutje živali);

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

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

Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se šteje:
•	 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130) ali 
•	 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sadovnjakov 

(GERK 1222) ali
•	 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali
•	 0,25 ha plantažnih sadovnjakov (GERK 1221) ali vinogradov 

(GERK 1211) ali hmeljišč (GERK 1160) ali oljčnikov (GERK 
1230) ali ostalih trajnih nasadov (GERK 1240, 1180) ali

•	 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah 
in pri trsničarstvu (GERK 1190) ali

•	 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali
•	 8 ha gozdov ali 
•	 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali
•	 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin (GERK 

1321).

Upravičeni stroški
Računi in dokazila o plačilu računov za izvedene aktivnosti za 
ukrepe Naložbe v kmetijska gospodarstva morajo biti datirani 
po podpisu pogodbe. Računov z datumom pred podpisom 
pogodbe, kot tudi računov z datumom po 30. 10. 2009, komisija 
ne bo upoštevala. 

a) Izgradnja ali izboljšanje nepremičnin, infrastrukture in 
pripadajoče opreme za kmetijsko proizvodnjo: nakup in 
menjava kritine, prehod na prosto rejo, ureditev samodejnega 
odplakovanja izločkov, adaptacija hleva in skladišča za krmo, 
adaptacija mlekovoda in pripadajoče opreme ter objektov.

b) Nakup in postavitev mrež proti toči: nakup in postavitev   
    mreže in pripadajočega materiala.

c) Postavitev intenzivnih in ekstenzivnih trajnih nasadov: nakup 
    sadik.

d) Postavitev rastlinjakov:  nakup rastlinjaka in postavitev 

    rastlinjaka.
e) Postavitve pašnika in obore za nadzorovano pašo domačih 
    živali in gojene divjadi: nakup in postavitev ograje.

f) Izvedba agromelioracijskih del na kmetijskem gospodarstvu:  
   izvedba zemeljskih del.

g) Urejanje, obnova in izgradnja poljskih poti, ki jih uporablja 
    izključno eno kmetijsko gospodarstvo: nakup in dostava 
    materiala in izvedba zemeljskih del. 

h) Splošni stroški, povezani s pripravo in z izvedbo projektov, 
kot so honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški za 
študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc.
 
Bruto intenzivnost pomoči
Znesek dodeljene pomoči se določi glede na obseg vlog, 
prispelih na javni razpis, ter razpoložljiva sredstva, vendar lahko 
znaša največ do 40% upravičenih stroškov.  
Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 200 EUR, najvišji znesek 
pa 3.500 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.

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

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

•	 izdelan načrt izvedbe projekta  s popisom del, opreme in 
tehnologijo; 

•	 ponudba oziroma predračun za nameravano naložbo, študijo 
ali projektno dokumentacijo; 

•	 v primeru agromelioracijskih del: kopija katastrskega načrta 
in program del; 

•	 ponudba oziroma predračun za nameravano investicijo 
oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o 
izdelavi;

•	 kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj 
enega od naštetih specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora biti 
razvidno iz vloge;

•	 v primeru naložb, povezanih z graditvijo objektov je k vlogi 
potrebno priložiti ustrezno prostorsko dokumentacijo 
(gradbeno dovoljenje, veljavno lokacijsko informacijo);

•	 v primeru urejanja pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov 
je k vlogi potrebno priložiti original ali kopijo katastrskega 
načrta in program del;

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

•	 potrdilo o plačanih davkih;
•	 obrazec D lastnika zemljišč za neposredna plačila za leto 2009 

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

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

UKREP ŠT. 3: Naložbe za opravljanje storitev in trženje 
proizvodov in storitev s kmetij
Višina razpisanih sredstev znaša 4.460,00 EUR. 

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

in prijavnega obrazca;
•	 upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Upravičeni stroški
Računi in dokazila o plačilu računov za izvedene aktivnosti so 
lahko datirani od 1. 1. 2009 do predložitve zahtevka za izplačilo, 
najkasneje do 30. 10. 2009, računov z datumom po 30. 10. 2009 
komisija ne bo upoštevala. Upravičeni stroški so vsi stroški v 
zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta, nakupom nove opreme, 
promocijo in splošni stroški, ki so namenjeni sofinanciranju:

a) neposredne prodaje kmetijskih proizvodov na kmetijah ali 
   izven kmetij,

b) storitev s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, 
   orodji in živalmi ter oddaja le-teh v najem,

c) izobraževanja na kmetijah, povezanim s kmetijsko, gozdarsko 
    in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji.

Bruto intenzivnost pomoči
Znesek dodeljene pomoči se določi glede na obseg vlog, 
prispelih na javni razpis, ter razpoložljiva sredstva, vendar lahko 
znaša največ do 50% upravičenih stroškov. 
Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 200 EUR, najvišji znesek 
pa 3.500 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.

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

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

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

•	ponudba oziroma predračun za nameravano investicijo;
•	dokazilo o registraciji dopolnilne dejavnosti;
•	potrdilo o plačanih davkih;
•	obrazec D lastnika zemljišč za neposredna plačila za leto 2009 

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

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

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

UKREP ŠT. 4: Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu
Višina razpisanih sredstev znaša 1.225,00 EUR.

Splošni pogoji
Izobraževanje in usposabljanje mora biti dostopno vsem 
kmetom in delavcem na kmetijskih gospodarstvih, ki se ukvarjajo 
s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež v 

Občini Dobrna, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev 
in imajo v lasti ali zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na 
območju Občine Dobrna. Cilj je boljša učinkovitost kmetijstva 
in dolgoročna sposobnost preživetja.

Upravičeni stroški
Računi in dokazila o plačilu računov za izvedene aktivnosti 
morajo biti datirani po podpisu pogodbe, v primerih, ko se 
prijavlja program izvajanja izobraževanja ali informacijsko-
promocijskih programov društev kontinuirano in ni le enkratna 
aktivnost, so upravičeni stroški od 1. 1. 2009 do 30. 10. 2009. 
Računov z datumom pred podpisom pogodbe, razen za izvajanje 
kontinuiranih izobraževalnih ali informacijsko-promocijskih 
programov društev, ko veljajo stroški od 1. 1. 2009, kot tudi 
računov z datumom po 30. 10. 2009 komisija ne bo upoštevala. 
Pomoč se dodeli  v obliki subvencioniranih storitev in ne sme 
vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem. Omejitve 
so za stroške storitev, povezanih z običajnimi operativnimi 
stroški kmetijskega gospodarstva, na primer rutinsko davčno 
svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje. Upravičeni 
stroški so:
a) Izobraževanje in usposabljanje kmetov in delavcev na 

kmetijskem gospodarstvu:
•	 stroški organiziranja programov za usposabljanje,
•	 potni stroški in dnevnice udeležencev.

b) Svetovalne storitve, ki jih opravijo tretje strani: 
•	 stroški honorarjev za storitve, ki ne spadajo med trajne ali 

občasne dejavnosti, niti   niso v zvezi z običajnimi operativnimi 
stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne 
pravne storitve ali oglaševanje.

c) Organizacija forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, 
razstav in sejmov ter sodelovanja na njih:

•	  stroški udeležbe,
•	 potni stroški,
•	 stroški publikacij,
•	 stroški najemnin razstavnih prostorov,
•	 simbolična nagrada, na tekmovanjih in ocenjevanjih podeljenih 

nagrad, do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca.

Bruto intenzivnost pomoči
Znesek dodeljene pomoči se določi glede na obseg vlog, 
prispelih na javni razpis, ter razpoložljiva sredstva in lahko 
znaša do 100 % upravičenih stroškov. 

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

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

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

•	pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem 
območju;

•	če so izvajalci ali organizatorji nudenja tehnične pomoči v 
kmetijstvu nevladne organizacije, članstvo v teh oraganizacijah 
ne sme biti pogoj za dostop do tehnične podpore;

•	pri zahtevku mora biti priložen spisek udeležencev svetovanja. 
 
Občina Dobrna z izvajalci sklene pogodbo, v kateri opredeli 
posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh ter način 
izvedbe plačil.

UKREP ŠT. 5: Ohranjanje tradicionalnih stavb
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Višina razpisanih sredstev znaša 1.225,00 EUR.

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

in prijavnega obrazca;
•	podpora je namenjena sofinanciranju obnove tradicionalnih 

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

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

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

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

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

Upravičeni stroški
Računi in dokazila o plačilu računov za izvedene aktivnosti za 
ukrepe Naložbe v kmetijska gospodarstva morajo biti datirani 
po podpisu pogodbe. Računov z datumom pred podpisom 
pogodbe, kot tudi računov z datumom po 30. 10. 2009 komisija 
ne bo upoštevala. 

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

•	  izdelave posnetka stanja, 
•	  arhitekturnega in statičnega načrta.
b) Stroški projekta gradnje ali obnove, popisa del in   

 konservatorskega programa.
c)   Material za obnovo.
d)  Izvedba del.

Bruto intenzivnost pomoči
Znesek dodeljene pomoči se določi glede na obseg vlog, 
prispelih na javni razpis, ter razpoložljiva sredstva, vendar lahko 
znaša največ do 60 % upravičenih stroškov. 
Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 200 EUR, najvišji znesek 
pa 3.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.

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

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

•	ponudba oziroma predračun za nameravano naložbo, študijo 
ali projektno dokumentacijo;  

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

•	v primeru, da gre za rekonstrukcijo, zgodovinsko izpričana 
lokacija in obstoj objekta (fotodokumentacija, zemljiškoknjižni 
izpisek, katastrski načrt);

•	vsa potrebna dovoljenja za obnovo objekta;
•	mnenje pristojne strokovne službe (Zavod za varstvo kulturne 

dediščine Slovenije, Območna enota Celje).

4. OBRAVNAVANJE VLOG

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

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

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

5. NADZOR IN SANKCIJE

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

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

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

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave 
javnega razpisa do izteka prijavnega roka, in sicer v sprejemni 
pisarni Občine Dobrna, dostopna pa je tudi na spletni strani 
Občine Dobrna (www.dobrna.si) pod rubriko občina in javni 
razpisi. Dodatne informacije lahko dobite na tel. (03) 780 10 64 
– Bogdana Mešl ali na e-mailu: bogdana.mesl@dobrna.si. 

Prejeta dokumentacija se prosilcem ne vrača. Dokazila, ki so 
dostopna v uradnih evidencah, prosilec lahko sam predloži 
k vlogi, v kolikor pa tega ne želi, mora predložiti pisne izjave 
za posamezna dokazila, da za potrebe tega javnega razpisa 
dovoljuje Občini Dobrna pridobitev podatkov iz uradnih 
evidenc.

7. NAČIN IN ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG

Rok za dostavo vloge je: 14. 4. 2009. Vloge, ki jih ne bo vložila 
upravičena oseba, ali vloge, ki ne bodo pravočasne, bodo 
izločene iz nadaljnjega postopka.

Prosilec zaprosi za pomoč na vlogi (obrazcu), ki jo lahko dobi v 
času uradnih ur v tajništvu Občine Dobrna, Dobrna 19, Dobrna, 
ter na spletni strani Občine Dobrna: http://www.dobrna.si/, pod 
rubriko občina in javni razpisi. 
Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti, skupaj z zahtevano 
dokumentacijo, v tajništvo Občine Dobrna, Dobrna 19, Dobrna, 
ali pa se pošljejo po pošti na naslov: Občina Dobrna, Dobrna 19, 
3204 Dobrna, v kuvertah, opremljenih z naslovom pošiljatelja 
in označene z oznako: »NE ODPIRAJ – RAZPIS KMETIJSTVO 
2009- UKREP ŠT.____«.
                                                                              

Župan Občine Dobrna: 
Martin Brecl
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Občina Dobrna na podlagi 53. člena Zakona o javnih financah 
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 127/06-ZJZP, 
14/07-ZSPDPO), Odloka o proračunu Občine Dobrna za leto 
2009 (Ur. l., št. 119/08) objavlja

JAVNI RAZPIS
za dodelitev sredstev, ki  niso državna pomoč 

na področju kmeti jstva v Občini  Dobrna v 
letu 2009

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dela neprofitnih 
aktivnosti in materialnih stroškov društev s področja kmetijstva v 
Občini Dobrna za leto 2009, ki ne predstavljajo državne pomoči, 
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 2009 predvidena sredstva v višini 2.500,00 
EUR. Sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2009.

3. UPRAVIČENC

Na razpisu lahko sodelujejo društva, ki delujejo na področju 
kmetijstva in izpolnjujejo naslednje pogoje: 

– imajo sedež v Občini Dobrna;
– imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, 

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

in organizacijske možnosti za izvajanje in uresničevanje 
načrtovanih aktivnosti;

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

– njihov namen in cilj z ustanovitvijo ni pridobivanje dobička.
Prijavitelji, ki so za neprofitne aktivnosti in materialne stroške že 
prejeli sredstva na drugih razpisih Občine Dobrna oziroma je bil 
njihov program oz. projekt v letu 2009 kakor koli 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 
prepoznavnosti občine do 10 točk

ORGANIZACIJA PRIREDITVE ali 
PROJEKTA

organizacija prireditve ali projekta do 15 točk/prireditev oz. 
projekt

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

do 10 točk

sodelovanje z drugimi sorodnimi organizacijami do 5 točk

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

5. RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN INFORMIRANJE

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave 
javnega razpisa do izteka prijavnega roka, in sicer v sprejemni 
pisarni Občine Dobrna, dostopna pa je tudi na spletni strani 
Občine Dobrna (www.dobrna.si) pod rubriko občina in javni 
razpisi. Dodatne informacije lahko dobite na tel. (03) 780 10 64 – 
Bogdana Mešl ali na e-mailu: bogdana.mesl@dobrna.si. 
 
Vloga mora biti izpolnjena izključno na obrazcu, ki je sestavni del 
razpisne dokumentacije, biti mora čitljiva, na ustreznih mestih 
podpisana ter žigosana in mora vsebovati vse obvezne priloge, 
dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. 

6. OBRAVNAVA VLOG

Župan Občine Dobrna imenuje komisijo, ki bo prispele vloge 
obravnavala ter odločila o posamezni vlogi. Komisija tudi pripravi 
predlog upravičencev, ki ga potrdi župan. O dodelitvi sredstev 
upravičencem po tem razpisu se izda odločba.
Odpiranje vlog ne bo javno. Prijavitelji bodo o izidu javnega 
razpisa pisno obveščeni v roku 30 dni od podaje popolne vloge. 
Z upravičenci bodo sklenjene pogodbe, kjer bodo navedeni 
podrobnejši pogoji koriščenja sredstev. Pri postopku dodeljevanja 
sredstev se uporabljajo določbe Zakona o splošnem upravnem 
postopku.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj ne bo dopolnil v roku 8 dni, in 
vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale pogojem iz 
tega razpisa, bodo s sklepom zavrnjene in ne bodo obravnavane 
v postopku dodelitve sredstev.
 

7. ROK IN NAČIN PRIJAVE NA RAZPIS

Rok za dostavo vloge je: 14. 4. 2009. Vloge, ki jih ne bo vložila 
upravičena oseba, ali vloge, ki ne bodo pravočasne, bodo izločene 
iz nadaljnjega postopka.
Prosilec zaprosi za pomoč na vlogi (obrazcu), ki jo lahko dobi v 
času uradnih ur v tajništvu Občine Dobrna, Dobrna 19, Dobrna, 
ter na spletni strani Občine Dobrna: http://www.dobrna.si/, pod 
rubriko občina in javni razpisi. 
Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti, skupaj z zahtevano 
dokumentacijo, v tajništvo Občine Dobrna, Dobrna 19, Dobrna, 
ali pa se pošljejo po pošti na naslov: Občina Dobrna, Dobrna 
19, 3204 Dobrna, v kuvertah, opremljenih z naslovom pošiljatelja 
in označene z oznako: »NE ODPIRAJ – RAZPIS KMETIJSTVO 
2009- DRUŠTVA«.
 

8. NADZOR IN SANKCIJE

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

Župan Občine Dobrna: 
Martin Brecl
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Na podlagi Odloka o Proračunu Občine Dobrna za leto 2009 
(Uradni list RS, št. 119/2008), Pravilnika o dodeljevanju finančnih 
sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini 
Dobrna (Uradni list RS, št. 47/2007) in Pravilnika o dodeljevanju 
proračunskih sredstev za pospeševanje odpiranja novih 
delovnih mest v Občini Dobrna (Uradni list RS, št. 48/2007) 
ter mnenja Ministrstva za finance RS, Sektor za nadzor nad 
državnimi pomočmi številka.: M001-1358570-2007/1, v povezavi 
s podaljšanjem mnenja štev.: 441-3/2009/32, z dne 29. 1. 2009, 
Občina Dobrna, Odbor za malo gospodarstvo in obrt, objavlja 
naslednji

JAVNI  RAZPIS
za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje razvoja 

malega gospodarstva in obrti
v Občini Dobrna v letu 2009

I. Predmet javnega razpisa

Finančna sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva 
se namenijo kot nepovratna finančna pomoč »de minimis« v obliki 
dotacij kot sofinanciranje izvajanja posameznih ukrepov.
Skupna višina finančnih sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi 
javnega razpisa za pospeševanje razvoja malega gospodarstva  v 
Občini Dobrna, znaša 8.000 €.

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 8.000 €.

a) Spodbujanje začetih investicij:
-     Stroški materialnih investicij: zemljišča, zgradbe, oprema, 
stroji: do 50% upravičenih 

stroškov pridobitve oz. največ 492 €.

- Pridobitev ali podaljšanje standarda kakovosti, ki je priznan 
v tujini: do 45% upravičenih stroškov pridobitve oz. največ 
492 €.

- Stroški nakupa in pridobitev patentov, licenc izumov, 
tehničnih izboljšav, nepatentiranega tehničnega znanja 
in blagovnih znamk: do 50% upravičenih stroškov oz. do 
maksimalne višine 492 €. 

- Stroški izdelave projektne dokumentacije in stroški 
investicijskih programov: do 45% upravičenih stroškov 
pridobitve oz. do maksimalne višine 492 €. Prejemnik 
pomoči mora prispevati najmanj 25% vrednosti investicije. 
Investicijski projekti morajo ostati v občini vsaj 5 let.

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 492 €. Upravičen strošek je prva 
postavitev in delovanje stojnice na sejemski prireditvi od 1. 1. 

2009 do 31. 12. 2009.  Upravičenci so do sredstev upravičeni 
samo enkrat, to pomeni, da upravičenci iz preteklih let ne morejo 
ponovno pridobiti sredstev iz naslova tega ukrepa.

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;

 do maksimalne višine 984 €.

III. Upravičenci

Sredstva za razvoj lahko pridobijo fizične in pravne osebe, ki 
imajo  sedež ali enoto na območju  Občine Dobrna, in da poteka 
investicija na območju Občine Dobrna, in sicer samostojni 
podjetniki in gospodarske družbe, pri čemer se smiselno 
uporabljajo pravila za majhna podjetja, ki imajo manj kot 50 
zaposlenih in imajo letni promet, ki je manjši od 7 mio EUR, 
ali bilančno vsoto, ki je manjša od 5 mio EUR, ter so neodvisna 
podjetja.

Do pomoči niso upravičena podjetja iz sektorjev jeklarstva, 
premogovništva, kmetijstva in ribištva. Pomoč tudi ni namenjena 
spodbujanju izvoza. Do sredstev tudi niso upravičeni samostojni 
podjetniki in gospodarske družbe (majhna podjetja), ki imajo 
na dan prijave na javni razpis do razpisovalca Občine Dobrna 
neporavnane zapadle obveznosti.

Do sredstev za razvoj niso upravičena podjetja, ki so v prisilni 
poravnavi, stečaju ali likvidaciji ali pa so kapitalsko neustrezna, kar 
pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami 
dosegla polovico osnovnega kapitala družbe. Do pomoči tudi 
niso upravičena podjetja, ki so v finančnih težavah in prejemajo 
državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje. Pomoč tudi ni 
namenjena spodbujanju izvoza.

Za pridobitev sredstev za odpiranje novih delovnih mest mora 
upravičenec izpolnjevati še naslednje: 
–  novo zaposlena oseba mora biti državljan Republike   
 Slovenije, 
–  da je zaposlitev osebe sklenjena v tekočem koledarskem letu  
 ali v obdobju od 1. 10. 2008 do 31. 12. 2008, 
–  da ima prejemnik sredstev sedež dejavnosti na območju   
 Občine Dobrna, 
–  da pomoč predstavlja spodbudo za neto povečanje delovnih  
 mest, 
–  zaposlitev je potrebno ohraniti za nedoločen čas.

IV. Vsebina vloge

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

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

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

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

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

kolikšen del je že dobil iz drugih virov.

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

- dokazilo o plačilu, pogodba, 
- račun.

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

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

- dokazilo o plačilu, 
- račun.

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

investicijskih programov,
- račun.

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

stojnice,
- račun.

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

- izpis zavarovanih oseb za preteklo in 
tekoče leto (razen za samozaposlovanje), 
dokazilo o zaposlitvi (fotokopija obrazca M1), za 

osebo, ki je zasedla novoustanovljeno delovno mesto, 
fotokopijo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas za osebo, 
ki je zasedla novoustanovljeno delovno mesto;

- fotokopijo 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.

V. Rok in način prijave razpisa

•	 Rok za prijavo na javni razpis je do 30. 9. 2009. Vloga, z 
zahtevanimi dokazili, mora biti poslana priporočeno po 
pošti ali osebno oddana v tajništvo Občine Dobrna, Dobrna 
19, 3204 Dobrna, najkasneje do roka prijave. Za čas prejema 
se šteje, ko je vloga v tajništvu Občine Dobrna. 

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

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

•	 Vse informacije lahko dobite na sedežu Občine Dobrna, 
Dobrna 19, 3204 Dobrna, ali po telefonu (03) 780-10-64  
(Bogdana Mešl) ali po e-pošti: bogdana.mesl@dobrna.si .

    Župan Občine Dobrna:
Martin Brecl

Občina Dobrna na podlagi 6. člena Statuta Občine Dobrna 
(Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04, 134/06), 4. člena 
Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v 
Občini Dobrna (Uradni list RS, št. 32/05) ter Odloka o Proračunu 
Občine Dobrna za leto 2009 (Uradni list RS, št. 119/08) objavlja

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje programov na področju turizma v 
Občini Dobrna za leto 2009

1. Občina Dobrna objavlja javni razpis za dodelitev finančnih 
sredstev iz občinskega proračuna za sofinanciranje programov 
na področju turizma v Občini Dobrna za leto 2009. Skupni 
znesek razpisanih sredstev za leto 2009 znaša 7.177 €.  Dodeljena 
sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2009.

2. Predmet sofinanciranja so naslednji programi:
a) aktivnosti za ohranjanje kulturne in naravne dediščine, 
b) urejanje in varstvo okolja, 
c) organiziranje in usklajevanje prireditev, 
d) izvajanje promocijske in informativne dejavnosti, 
e) izvajanje ozaveščenosti prebivalstva in mladine za 

delovanje na področju turizma, 
f) število članov turističnega društva.
g) izobraževanje članov društva.  

3. Pravico do sofinanciranja programov na področju turizma 
imajo društva na področju turizma na območju Občine 
Dobrna, ki izpolnjujejo 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 ostalo dokumentacijo v skladu z določili o 
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registraciji;
•	 da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo 

načrtovanih programov;
•	 da izpolnjujejo druge pogoje iz Pravilnika o 

sofinanciranju programov na področju turizma v 
Občini Dobrna;

•	 imajo sprejet program dela in finančni načrt za leto 
2009, ki ga je sprejel pristojni društveni organ; 

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

Izvajalci programov na področju turizma in ostalih dejavnosti 
promoviranja Občine Dobrna, ki zgornje pogoje izpolnjujejo, 
vendar se na ta razpis ne prijavijo ali pa se ne prijavijo skladno 
z razpisno dokumentacijo, v letu 2009 ne bodo upravičeni do 
namenskih sredstev Proračuna Občine Dobrna.

4. Programi bodo sofinancirani v skladu s Pravilnikom o 
sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Dobrna 
(Uradni list RS, št. 32/05) in Letnim programom turizma za 
izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju 
turizma v Občini Dobrna za leto 2009.

Programi se ocenijo glede na vsebino posameznih dejavnosti, 
pestrost programa, množičnost vključevanja, sodelovanje z 
okoljem, odmevnost programov, ki se jih izvajajo v ožji in širši 
okolici, in pomembnost projektov za lokalno skupnost. Sredstva 
za posamezne programe se razdelijo na osnovi razdelitve Letnega 
programa turizma za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje 
programov na področju turizma v Občini Dobrna za leto 2009 
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). V primeru, da se za 
organizacijo istega programa prijavi več organizatorjev, bo 
najprimernejši kandidat izbran na podlagi točkovanja po 

naslednjih kriterijih z maksimalnim številom 100 točk:
- 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 14. 4. 2009.  Za pravočasno 
predložene se štejejo vloge, ki bodo najkasneje do 14. 4. 2009 do 
15. ure predložene v tajništvu Občine Dobrna, oziroma vloge, ki 
bodo s priporočeno poštno pošiljko oddane na pošto najkasneje 
zadnji dan prijave na javni razpis.

Predlogi morajo biti podani na razpisnih obrazcih, ki jim je 
potrebno priložiti zahtevane priloge. Nepravočasne vloge ne 
bodo obravnavane in bodo s sklepom zavržene.

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

7. Vloge z zahtevano dokumentacijo se oddajo osebno v tajništvo 
Občine Dobrna ali pa pošljejo priporočeno na naslov: OBČINA 
DOBRNA, Dobrna 19, 3204 DOBRNA, s pripisom »JAVNI 
RAZPIS TURIZEM 2009 – 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 Bogdani Mešl 
ali na telefonski številki: 03-780-10-64 ali po elektronski pošti 
na naslovu: bogdana.mesl@dobrna.si.

Župan Občine Dobrna:
Martin Brecl

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo 
(Uradni list RS, št. 96/02) ter v skladu z določbami Pravilnika za 
vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Dobrna 
(Ur. l. RS, št. 32/05, 113/07) objavljamo

JAVNI RAZPIS 
za zbiranje ponudb programov s področja

ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Dobrna za leto 
2009

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

poročila o realizaciji programov ter načrt aktivnosti za 

prihodnje leto,
•	 da je predloženi program namenjen čim večjemu številu 

uporabnikov.

2. Praviloma se sofinancirajo naslednji programi:
•	 dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih sekcij, 

kulturna dejavnost v drugih društvih, ki imajo v svoji 
dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost; 

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

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

kulturnih dejavnosti; 
•	 kulturne prireditve in aktivnosti (navesti prireditve, ki jih 

namerava društvo organizirati); 
•	 drugi programi, ki dokažejo vsebinsko upravičenost. 
  
Osnovna dejavnost ljubiteljskih kulturnih društev in skupin se 
sofinancira le pod pogojem, da rezultate svojega dela predstavijo 
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širši javnosti vsaj petkrat letno:
•	 trikrat brezplačno nastopijo, razstavijo za Občino 

Dobrna, 
•	 pripravijo eno samostojno prireditev, razstavo ali 

projekt,
•	 najmanj enkrat letno sodelujejo na območnih revijah ali 

prireditvah, kolonijah ali razstavah,
•	 udeležijo se vsaj enega strokovnega izobraževanja.

Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje in investicije v 
prostor in opremo 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) in Letnim programom kulture Občine 
Dobrna za leto 2009.

4. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev je 13.176 EUR.

5. Predlagatelji programov podajo svoje prijave na predpisanem 
obrazcu, ki ga dvignejo v tajništvu Občine Dobrna. Obrazci 
bodo na voljo tudi na spletni strani: http://www.dobrna.si. Vse 
dodatne informacije o razpisu dobijo zainteresirani na Občini 
Dobrna, po tel. 03/780-10-64 pri Bogdani Mešl v času uradnih 
ur ali na e-mail: bogdana.mesl@dobrna.si.

6. Prijave 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 2009 
– NE ODPIRAJ!« Upoštevane bodo le prijave na predpisanih 
obrazcih, ki bodo prispele na sedež občine najkasneje do 14. 4. 
2009. Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane.
 

Župan Občine Dobrna:
Martin Brecl

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS št. 22/98), 
9. in 10. člena Pravilnika za vrednotenje športnih programov v 
Občini Dobrna (Uradni list RS št. 32/05 in 22/06) objavlja Občina 
Dobrna
 

JAVNI RAZPIS 
za sofinanciranje programov športa na območju 

Občine Dobrna za leto 2009

1. Na razpis za sofinanciranje športnih programov iz občinskega 
proračuna lahko kandidirajo naslednji izvajalci športnih 
programov: športna društva, njihove zveze, zavodi, gospodarske 
družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje 
dejavnosti v športu; zavodi s področja vzgoje in izobraževanja ter 
ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in 
so splošno koristne ter neprofitne.

2. Pravico do sofinanciranja programov športa imajo nosilci in 
izvajalci športne dejavnosti iz prejšnjega člena tega pravilnika, ki 
izpolnjujejo naslednje pogoje:

•	 imajo sedež in delujejo v Občini Dobrna;
•	 so registrirani za izvajanje športne dejavnosti najmanj 

eno leto;
•	 imajo materialne, kadrovske, prostorske in 

organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih 
športnih programov;

•	 imajo organizirano redno dejavnost in vadbo za 
določene športne programe;

•	 imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini ter 
registriranih tekmovalcih (velja le za društva);

•	 da občini redno dostavljajo programe dejavnosti 
s področja športa, podatke o članstvu, o realizaciji 
programov in druge zahtevane podatke.

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

1. Športna vzgoja otrok, ki se prostovoljno ukvarjajo s 
športom zunaj obveznega izobraževalnega programa 
(1.878 €).

1.1 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok.
1.2 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok.

1.3 Interesna športna vzgoja mladine. 
2. Športna rekreacija (1.465 €).
3. Šport invalidov (625 €).
4. Izobraževanje strokovnega kadra (1.250 €).
5. Pomembne mednarodne, državne, medobčinske in 

občinske športne prireditve (1.250 €).
6. Delovanje  društev, športnih zvez in zavodov na 

ravni lokalne skupnosti (1.669 €).
V primeru neporabljenih sredstev na razpisu pri določeni vsebini 
LPŠ se ta sredstva prenesejo na 6. vsebino LPŠ – to je delovanje 
društev, športnih zvez in zavodov na ravni lokalne skupnosti.
 
4. Programi bodo sofinancirani v skladu s Pravilnikom o 
sofinanciranju športa v Občini Dobrna (Uradni list RS, št. 32/05, 
22/06) in določili letnega programa športa v Občini Dobrna za 
leto 2009.

5. Okvirna vrednost razpisanih sredstev je 8.137 EUR, sredstva 
morajo biti porabljena v proračunskem letu, za katerega so bila 
dodeljena. 

6. Predlagatelji programov podajo svoje prijave na predpisanem 
obrazcu, ki ga dvignejo v tajništvu Občine Dobrna. Obrazci bodo 
na voljo tudi na spletni strani: http://www.dobrna.si. Vse dodatne 
informacije o razpisu dobijo zainteresirani na Občini Dobrna, 
po tel. 03/780-10-64 pri Bogdani Mešl v času uradnih ur ali na 
e-naslovu: bogdana.mesl@dobrna.si.

7. Prijave 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 ŠPORT 2009 – NE 
ODPIRAJ!« Upoštevane bodo le prijave na predpisanih obrazcih, 
ki bodo prispele na sedež občine najkasneje do 14. 4. 2009. 
Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane.

        
 Župan Občine Dobrna:

Martin Brecl
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Občina Dobrna na podlagi Pravilnika o sofinanciranju socialnih 
in humanitarnih dejavnosti v Občini Dobrna (Uradni list RS, št. 
119/08) ter Odloka o Proračunu Občine Dobrna za leto 2009 
(Uradni list RS, št. 119/08) objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje socialnih, humanitarnih in 

zdravstvenih  dejavnosti v Občini Dobrna za leto 2009

1. 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 2009. Sredstva, ki se razdelijo 
na podlagi tega razpisa, niso namenjena za sofinanciranje investicij 
v prostore društev. 
Skupni znesek razpisanih sredstev za leto 2009 na proračunski 
postavki 20005 (Ostali programi, spec. zavodi in društva) in 
kontu 412000 (tekoči transferji neprofitnim organizacijam in 
ustanovam) znaša 1.200,00 €. 

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2009.

2. Pravico do sofinanciranja programov in projektov na področju 
humanitarnih, socialnih in zdravstvenih dejavnosti imajo izvajalci, 
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- imajo sedež v Občini Dobrna, delujejo na njenem območju 
in vključujejo občane s stalnim prebivališčem v Občini Dobrna 
oziroma ne glede na sedež, če je program dela zastavljen tako, 
da aktivno vključuje občane s stalnim prebivališčem v Občini 
Dobrna;
– so registrirani in delujejo najmanj eno leto;
– da se ne ukvarjajo z delovanjem na področju dela političnih 

strank,
– imajo urejeno evidenco o članstvu;
– imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske 

možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti;
– da občini vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji 

programov in plan aktivnosti za prihodnje leto.

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

opravljanje dejavnosti na področju socialnega varstva;
– društva na področju zdravstva, socialnega varstva in humanitarne 

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

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

4. Pri ocenjevanju bo komisija upoštevala merila za ocenjevanje, 
opredeljena v 4. členu Pravilnika o sofinanciranju socialnih in 
humanitarnih dejavnosti v Občini Dobrna (Uradni list RS, št. 
119/08).
 
5. Izvajalci programov na področju humanitarnih, socialnih in 
zdravstvenih dejavnosti, ki zgornje pogoje izpolnjujejo, vendar se 
na ta razpis ne prijavijo ali pa se ne prijavijo skladno z razpisno 
dokumentacijo, v letu 2009 ne bodo upravičeni do namenskih 
sredstev Proračuna Občine Dobrna.

6. 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.

Predlogi morajo biti podani na razpisnih obrazcih, ki jim je 
potrebno priložiti zahtevane priloge:
- Potrdilo o registraciji izvajalca programa na področju socialnih, 

humanitarnih in zdravstvenih dejavnosti. 
- Evidenco o članstvu – iz katere mora biti razviden podatek o 

skupnem številu članov in številu članov iz občine Dobrna. 
Vključen mora biti tudi imenski seznam članov.

- Finančno ovrednoten plan dela izvajalca za leto 2009.- Finančno 
poročilo o realizaciji programov izvajalca za leto 2008.

7. Rok za prijavo na javni razpis je do 14. 4. 2009. Za pravočasno 
predložene se štejejo vloge, ki bodo najkasneje do 14. 4. 2009 
do 15. ure predložene v tajništvo Občine Dobrna, oziroma 
vloge, ki bodo s priporočeno poštno pošiljko oddane na pošto 
najkasneje zadnji dan prijave na javni razpis.

Nepravočasne vloge ne bodo obravnavane in bodo s sklepom 
zavržene.

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

8. Vloge z zahtevano dokumentacijo se oddajo osebno v 
tajništvo Občine Dobrna ali pa pošljejo priporočeno na naslov: 
Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, s pripisom »JAVNI 
RAZPIS - SOCIALNE, HUMANITARNE IN ZDRAVSTVENE 
DEJAVNOSTI 2009 – NE ODPIRAJ!« ter s pripisanim naslovom 
pošiljatelja.  

9. Vse dodatne informacije o razpisnih pogojih in postopkih so 
na voljo v času uradnih ur na Občini Dobrna pri Mariji Švent ali 
na telefonski številki: 03-780-10-58 ter po elektronski pošti na 
naslovu: marija.svent@dobrna.si.

    Župan Občine Dobrna:
Martin Brecl

Na podlagi 5. člena Statuta Občine Dobrna (Ur. list RS, št. 47/99, 
15/01, 112/02, 136/04, 134/06) in na podlagi 9. člena Odloka 
o priznanjih Občine Dobrna (Ur. list RS, št. 27/01 in 70/05) 
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 2009

I. Priznanja Občine Dobrna za leto 2009, in sicer priznanja: 
»Častni občan« Občine Dobrna, »Zlata plaketa« Občine 

Dobrna in »Listina Občine Dobrna« bo Občinski svet Občine 
Dobrna podelil na slavnostni seji Občinskega sveta ob občinskem 
prazniku Občine Dobrna 2009.

II. Priznanja občine se lahko podelijo zaslužnim občanom, drugim 
posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom, skupinam, 
združenjem in drugim pravnim osebam za dosežke na področju 
gospodarstva, šolstva, kulture, znanosti, športa, ekologije, zaščite 
in reševanja na področju Občine Dobrna, ne glede na njihov 
domicil. 

Razlog podelitve velja za zasluge na področjih človeške 
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ustvarjalnosti, ki prispevajo k boljšemu in popolnejšemu življenju 
občanov in ki imajo pomen za razvoj in ugled Občine Dobrna.

III. Imenovanje za častni naziv »ČASTNI OBČAN« Občine Dobrna 
je najvišje priznanje Občine Dobrna. Značaj tega enkratnega 
priznanja je spoštljivo pozorno vrednotenje dela vsakogar, ki je 
svoje življenjsko delovanje posvetil delu za napredek in koristi 
Občine Dobrna. 

»ZLATA PLAKETA« Občine Dobrna ima značaj priznanja 
posameznikom ali pa skupinam za njihove enkratne dosežke 
izjemnega pomena za občino v smislih, navedenih v drugem 
členu tega razpisa. 

»LISTINA OBČINE DOBRNA« ima značaj pohvale za dosežke v 
zadnjem obdobju in vzpodbude za nadaljnje delo posameznikov 
ali skupin ljudi. 

IV.  Predloge za podelitev priznanj občine lahko podajo občani, 
politične stranke, podjetja, javni zavodi, društva in klubi, ustanove, 
ter druge organizacije.

Predlog za podelitev priznanj mora biti predložen v pisni obliki 
in mora vsebovati:

- podatke o predlagatelju,
- ime in priimek predlaganega prejemnika priznanja in 

njegove točne podatke;
- naziv predlaganega priznanja (“Častni občan Občine 

Dobrna”, “Zlata plaketa” ali “Listina Občine Dobrna”);
- utemeljitev in obrazložitev pobude;
- dokumente, listine oz. druga dokazila, ki potrjujejo dejstva 

v obrazložitvi;
- predlog mora biti s strani predlagatelja lastnoročno 

podpisan, v kolikor pa predlagatelj ni fizična oseba, tudi 
podpisan s strani zakonitega zastopnika in potrjen z 
žigom.

V.  O podelitvi priznanj odloča Občinski svet Občine Dobrna 
s sklepom. Sklep Občinskega sveta Občine Dobrna o podelitvi 
priznanj se objavi v občinskem glasilu Dobrčan. 

Na leto se lahko izvede le eno imenovanje za častni naziv »Častni 
občan« Občine Dobrna,  ena podelitev »Zlate plakete« Občine 
Dobrna ter največ tri podelitve »Listine Občine Dobrna«. 
Priznanja bodo podeljena ob občinskem prazniku Občine 
Dobrna v mesecu juniju 2008.

VI. Predloge pošljite v zaprti ovojnici na naslov: 
Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, s pripisom »PREDLOGI 
ZA PRIZNANJA 2009 - NE ODPIRAJ!«,  in sicer najkasneje do 
petka, 8. 5. 2009.

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

KOMUNALA IN OKOLJE

SPOMLADANSKA ČISTILNA AKCIJA NA OBMOČJU OBČINE DOBRNA
Vse občane, društva, šolo in druge organizacije obveščamo, da bomo v dneh od 23. 3. 2009 do 27. 3. 2009 izvajali organizi-
rano čistilno akcijo na območju Občine Dobrna.  

Idealno bi bilo, da skrb za okolje ne bi bil le osamljen klic slabe vesti, temveč sestavni del posameznikovega življenja. Če je 
ta skrb privzgojena otroku, je pot do varovanja okolja v odraslih letih toliko lažja. 
Namen organiziranja čistilne akcije je, da tudi ljudje prispevamo svoj delež k čistejši okolici, da naravo oči-
stimo, saj je onesnažena z odpadki, ki ne sodijo tja.            

SEZNAM LOKACIJ KONTEJNERJEV IN TERMINI POSTAVITVE

Kontejnerji za smeti bodo krožili ves teden po različnih lokacijah. Seznam lokacij kontejnerjev za smeti in 
dan, predviden za postavitev kontejnerjev, vam posredujemo v spodnji tabeli:

DAN 20 m3 
KONTEJNER

7 m3 
KONTEJNER

7 m3 
KONTEJNER

7 m3 
KONTEJNER

7 m3 
KONTEJNER

od ponedeljka,
23. 3. 2009, do torka,
24. 3. 2009

Klanc – križišče  pri 
Šventu

Vinska Gorica – 
na postajališču

Parož – pri 
Rednaku 
(Parož 15)

Zavrh - odcep pri 
kmetiji Flis

Brdce – pri 
Urlčeku

od torka, 
24. 3. 2009, do srede,
25. 3. 2009

Vinska Gorica - 
odcep proti čistilni 
napravi

Loka - križišče pri 
ogledalu

Brdce – pri Štravsu 
(Brdce 17)

Sp. Vrba - pri 
Reberniku

Strmec – pri 
Špeglu (Žgojnik)

od srede, 25. 3. 2009, do četrtka,  
26. 3. 2009

Klanc - pri graščini 
Gutenek

Lokovina – pri 
Pohajaču

Dobrna – pri 
gasilskem domu

Vrba - kozolec pri 
Božniku

Strmec – pri 
Špeglu (Kačnik, 
Strmec 1)

petek, 27. 3. 2009 Odvoz kontejnerjev Odvoz kontejnerjev Odvoz kontejnerjev Odvoz kontejnerjev Odvoz 
kontejnerjev
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Za celotno območje Dobrne bo 20 m³ kontejner stal 
na stalnem mestu na Novem gradu.

Vse občane naprošamo, da v teh dneh vse kosovne 
odpadke pripeljete in jih odložite na dogovorjena 
mesta v kontejnerje. Za staro železo in kovinske od-
padke je pripravljeno ločeno zbirališče na Novem 
gradu.

V primeru, da se bo izkazala potreba po dodatnih 
kontejnerjih izven terminov, določenih v zgornji ta-
beli, lahko občani javite potrebo na sedež Občine 
Dobrna, na tel.: 03 / 780-10-50. Kontejner, ki je na-
menjen kroženju po Občini Dobrna, bomo pripeljali 
glede na možnosti in evidentiran vrstni red.

ORGANIZIRANA ČISTILNA AKCIJA POBIRANJA 
ODPADKOV PO NASELJIH

V okviru spomladanske čistilne akcije bo organizirana 
tudi akcija pobiranja odpadkov, ki bo v četrtek, 26. 3. 2009, 
s pričetkom ob 16. uri. Akcija bo potekala po posame-
znih naseljih Dobrne. K akciji ste vabljeni vsi občani, 
svetniki volilnih območij, društva, šola in druge or-
ganizacije. S seboj prinesite primerno delovno opre-
mo. Potrebna zaščitna sredstva (rokavice), vrečke in 
odvoz zbranih vreč, ki se bodo odlagale ob cesti, bo 

zagotovila Občina Dobrna. 
Lokacije zbirnih mest, v četrtek, 26. 3. 2009, ob 16. uri, so 
naslednje:
- naselji Parož in Strmec: pri Kačniku, 
- naselji Brdce in Zavrh: pri Flis, Martinu, 
- naselje Klanc: na križišču pri Švent, Mihu, 
- naselje Vrba: pri cerkvi Sv. Miklavža, 
- naselje Dobrna: pri Novem gradu, 
- naselji Pristova in Vinska Gorica: pri odcepu za či-

stilno napravo,
- naselji Loka in Lokovina: cesta za Loko, odcep za 

Stari grad v dolino mlinov.

Da bi prijetno združili s koristnim, se bomo ob kon-
cu organizirane čistilne akcije po naseljih, t.j. v četrtek, 26. 
3. 2009, ob 18. uri, vsi skupaj zbrali na Novem gradu, kjer 
bomo evidentirali količino zbranih odpadkov, se 
okrepčali in poklepetali.

V zavesti sodobnega človeka je vse bolj prisotno spoznanje, 
da varovanje okolja ni le modna muha, ampak nuja. Zato, 
dragi občani, vljudno vabljeni, da prispevate svoj de-
lež k čistejši okolici in da poskušate v času čistilne 
akcije pripeljati čim več odpadkov, ki ne sodijo v na-
ravo, v pripravljene kontejnerje. Hkrati pa vas vabi-
mo, da se udeležite zgoraj omenjene organizirane 
čistilne akcije pobiranja odpadkov po naseljih.

Urška Vedenik

RAZVOJ PODEŽELJA 

Evropski kmetijski sklad za razvoj 
podeželja Evropa investira v podeželje

REPUBLIKA                    MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
SLOVENIJA                    GOZDARSTVO IN PREHRANO

TRAJNOSTNI RAZVOJ PODEŽELJA NA OBMOČJU OBČINE DOBRNA 
IN NA ŠIRŠEM OBMOČJU LAS »Od Pohorja do Bohorja«
Na območju Občine Dobrna je kmetijstvo še zmeraj po-
membna gospodarska dejavnost. Registriranih je 175 kme-
tijskih gospodarstev. Na kmetijstvo se veže tudi postopen 
razvoj dopolnilnih dejavnosti, domače obrti in turizma. V 
Občini Dobrna ima ena oseba registrirano dopolnilno de-
javnost (izletniška kmetija), tri osebe se ukvarjajo z osebnim 
dopolnilnim delom. Kmetijstvo se na tem območju srečuje z 
omejitvenimi dejavniki, kot so težji pridelovalni pogoji zaradi 
neugodnih klimatskih razmer, hribovitosti ter razdrobljeno-
sti kmetijskih površin, tako da le težko dosega konkurenč-
nost na trgu. Na stanje v kmetijstvu negativno vpliva tudi 
neugodna starostna in izobrazbena struktura gospodarjev. 
Naloga  kmetijstva pa ni le pridelovanje hrane, temveč tudi 
vzdrževanje kulturne krajine. Ker je na območju kmetijstvo 
še zelo aktivno, ima to za posledico relativno vzdrževano in 
urejeno kulturno krajino.
 

V programskem obdobju 2007-2013 želimo še posebej po-
udariti in spodbuditi razvoj dopolnilnih dejavnosti na 
kmetiji. To bi pomenilo dodaten razvoj področja. 
Občina si prizadeva ohraniti podeželje in naravno krajino 
in tudi podpira tovrstne projekte. Na seji Občinskega sve-
ta Občine Dobrna je bila dne 4. 7. 2007 podpisana izjava 
o »občini brez gensko spremenjenih organizmov«, 
saj lahko gensko spremenjene rastline pomenijo posebno 
nevarnost za zdravje ljudi in za okolje. Vsebujejo gene in la-
stnosti, ki so popolnoma novi za ciljne vrste, njihov okolj-
ski kontekst in njihovo gensko osnovo. Občina Dobrna je 
vključena tudi v projekt »Bioregija – regija naravne 
pestrosti«. Projekt se izvaja pod okriljem Občine Šentjur 
skupaj s partnerskimi občinami Dobje, Dobrna, Oplotnica, 
Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče. S projektom želimo pri-
spevati k ohranjanju naravne in kulturne dediščine območja 
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in jo v povezavi z drugimi vsebinami vključiti v turistično 
ponudbo območja. Ta ponudba bo vsebinsko dopolnjevala 
ponudbo velikih turističnih subjektov na območju, ki pro-
movirajo aktivno preživljanje prostega časa in počitnic ter 
krepitev zdravja s koriščenjem njihovih storitev. Ponudba ne 
bo gradila na množičnosti, ampak na unikatnosti in nosilni 
kapaciteti posamezne lokacije okolja. Projekt »Bioregija – 
regija naravne pestrosti« gradi na izhodišču, da je naravna 
pestrost kvaliteta, ki jo je potrebno ohranjati, in svoja razvoj-
na prizadevanja prilagoditi tej predpostavki. Obenem želimo 
s projektom promovirati naravno pestrost kot vrednoto, ki 
je razvojno izjemno pomembna in ki jo lahko izkoristijo raz-
lične gospodarske panoge, in ena izmed najpomembnejših je 
ekoturizem. V okviru projekta se bodo v letošnjem letu iz-
vedle delavnice, postavile se bodo informacijske table in izdal 
se bo katalog ponudnikov in ponudbe območja. Operacija se 
izvaja v okviru prednostne usmeritve »Regionalni razvojni 
programi« v okviru Operativnega programa krepitve regio-
nalnih razvojnih programov za obdobje 2007-2013, razvojne 
prioritete »Razvoj regij«. Projekt je sofinanciran iz Evrop-
skega sklada za regionalni razvoj v višini 85 % upravičenih 
stroškov in se na omenjenem območju izvaja med aprilom 
2008 in septembrom 2009.
 
Zadnja leta so bila tudi na področju kmetijstva zaznamova-
na z določenimi spremembami, ki jih je prineslo prilagajanje 
pravnega reda Slovenije pravnemu redu Evropske unije. Spre-
meniti je bilo potrebno občinske pravilnike in način sofinan-
ciranja. Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja 
kmetijstva in podeželja v Občini Dobrna se finančna 
sredstva za programsko obdobje 2007-2013 usmer-
jajo v: razvoj ekološkega kmetijstva, razvoj dopolnilnih de-
javnosti, zagotovitev ustrezne izobrazbe, usposobljenosti 
in stalnega strokovnega izpopolnjevanja, posodabljanje in 
prestrukturiranje kmetijstva, ohranjanje kulturne krajine in 
poseljenosti podeželja ter krepitev povezovanja. Navedene 
prioritete se spodbujajo z naslednjimi državnimi pomočmi: 
a) za primarno pridelavo kmetijskih proizvodov iz Priloge 

I k Pogodbi ES, in na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 
1857/2006: naložbe v kmetijsko gospodarstvo; ohranja-
nje tradicionalnih stavb; pomoč za plačilo zavarovalnih 
premij; tehnična pomoč (usposabljanje in izobraževanje); 

b) za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov na podlagi 
Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 (»de minimisa« za 
gospodarstvo): naložbe za opravljanje dopolnilne dejav-
nosti na kmetijah; naložbe v opravljanje storitev in trže-
nje proizvodov in storitev s kmetij.

c) za Lokalno razvojno strategijo na podlagi Uredbe sveta 
(ES) št. 1698/2005: izvajanje prednostnih projektov, opre-
deljenih v Lokalni razvojni strategiji, ki jih bo na pod-
lagi Letnega programa dela predlagala Lokalna akcijska 
skupina (v nadaljevanju: LAS); dejavnosti usposobitve in 
delovanja LAS ter animaciji podeželskega prebivalstva in 
pridobivanju znanj; spodbujanju in podpiranju sodelova-
nja med LAS-i (izmenjave izkušenj, prenos dobrih praks, 
čezmejno sodelovanje, informiranje med LAS-i).

 
Na ravni razvoja podeželja je v okviru osi Leader Občina 

Dobrna vključena v lokalno akcijsko skupino »Od Po-
horja do Bohorja«, ki pokriva območje občin Dobje, Do-
brna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče. 
LAS »Od Pohorja do Bohorja«, katere upravljavec je RA 
Kozjansko, je bila v letu 2008 uspešna na javnem razpisu Mi-
nistrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za izbor Le-
ader območij. S tem je pridobila pravico do črpanja sredstev 
iz naslova ukrepov iz 4. osi Programa razvoja podeželja, za 
kar je Slovenija za programsko obdobje 2007-2013 namenila 
skoraj 34 milijonov evrov.
 
Namen lokalne razvojne strategije je: 
- krepiti socialni kapital z razvijanjem sodelovanja med jav-

nim, zasebnim in ekonomskim sektorjem ter vzpostavi-
tvijo učinkovite mreže podpornih institucij, s ciljem, da bi 
s skupnim delovanjem izboljšali razmere na našem pode-
želju; 

- krepiti gospodarsko moč območja z razvijanjem kmetij-
skih in vseh drugih dejavnosti, ki so skladne s cilji trajno-
stnega razvoja; 

- razviti podjetniško miselnost in kulturo ter spodbujati 
razvoj podjetništva ter podjetniško prenovo podeželja, 
predvsem na področju malega podjetništva in obrti; 

- zagotoviti prebivalcem ustrezno kvaliteto življenja ter s 
tem ohranjati poseljenost podeželja. 

Motiv za vključevanje posameznikov in organizacij za vklju-
čevanje v LAS ter v procese priprave in izvajanja LRS je raz-
vijanje medsebojnega sodelovanja in partnerstva, oblikova-
nega s ciljem, da se območju zagotovijo pogoji za nadaljnji 
razvoj, predvsem z vidika razvijanja novih dejavnosti, novih 
proizvodov, in s tem tudi odpiranja novih kvalitetnih delov-
nih mest, ki bodo lokalnemu prebivalstvu omogočala ustre-
zne pogoje za življenje v domačem kraju.
Na območju LAS »Od Pohorja do Bohorja« se uspešno iz-
vajajo nekateri projekti. Upravni odbor LAS je za sofi-
nanciranje v letu 2008 potrdil sedem projektov, in sicer: Na 
poti z Guzajem, Ureditev pohodnih poti, Dobrote podeželja 
oživljajo Stari trg, Tržnica Vitanje, Vodovnikova zbirka, Izbolj-
šaj svojo lokalno skupnost, Razvijanje sposobnosti podežel-
skega prebivalstva za aktivno uporabo interneta.
V drugi polovici leta 2008 je bil objavljen javni poziv za 
projektne predloge za leto 2009 v okviru izvajanja Lokalne 
razvojne strategije LAS »Od Pohorja do Bohorja«. Izmed 
prijavljenih projektov je na osnovi pregleda vlog in predlo-
ga strokovne komisije za izbor in sofinanciranje projektnih 
prijav LAS »Od Pohorja do Bohorja« upravni odbor LAS 
potrdil devet projektov za vključitev v letni izvedbeni načrt 
za leto 2009.
Javni poziv LAS »Od Pohorja do Bohorja« za oddajo 
predlogov projektov za izvajanje Lokalne razvojne strategije 
za leto 2010 bo predvidoma objavljen maja 2009.

Več informacij o Lokalni akcijski skupini »Od Pohor-
ja do Bohorja« najdete na spletni strani: www.do-
brna.si ali na uradni spletni strani LAS-a: http://las.
ra-kozjansko.si/ .

Bogdana Mešl
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OKUSITI BIOREGIJO

Tradicionalna kulinarika – priložnost za nove 
turistične produkte območja od Pohorja do 
Bohorja
Razvojna agencija Kozjansko je na Dobrni, v okviru projekta 
»Bioregija - regija naravne pestrosti«, organizirala delavnico 
»Kulinarične posebnosti Bioregije – regije naravne 
pestrosti«. Operacija se izvaja v okviru prednostne usme-
ritve »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega 
programa krepitve regionalnih razvojnih programov za ob-
dobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«.
Namen delavnice je bil pripraviti nabor tradicionalnih jedi 
območja občin, ki so vključene v ta projekt (Dobje, Dobrna, 
Oplotnica, Slov. Konjice, Šentjur, Vitanje, Zreče), s poudar-
kom na tradicionalnih jedeh Dobrne in Vitanja. Mag. Vladimir 
Šlibar, univ. dipl. etnolog, je predaval o osnovnih  značilnostih 
prehrane od Pohorja do Bohorja v 20. stoletju.
Članice društev kmečkih žena so skupno z Zavodom Etno 
Eko predstavljale recepture že nekaterih pozabljenih jedi 
območja, vse pod budnim očesom strokovnjaka Vladimirja 
Šlibarja.
Predstavnice Razvojne agencije Kozjansko: Andreja Smo-
lej, Breda Retuznik, Jelena Zupanc so pojasnile  pomen in 
poslanstvo kulinarike znotraj projekta Bioregija in pri obli-
kovanju integralnega turističnega produkta. Nakazale so 
možnosti vključevanja tradicionalne kulinarike, prilagojene 
današnjim razmeram  za doseganje večje raznolikosti in pre-
poznavnosti območja, in s tem doseganja višje tržne vredno-
sti posameznih produktov.
Skozi prizmo gastronomije razumemo in odkrivamo lokalne 
in kulturne posebnosti, različnosti, šege in navade ljudi, go-
spodarski in socialni razvoj območja, sozvočje z naravo ter  
imamo priložnost  predstaviti edinstvenost tega območja za 
izvirna turistična doživetja.
Lokalna gastronomija je dodaten motiv, da se turist vedno 
znova vrača na neko območje.

Jelena Zupanc

ŠE VEDNO JE ČAS 
ZA ANALIZO TAL
Ker predvidevamo, da imate kmetje večino analiz tal zaradi 
uveljavljanja zahtevkov za EU standarde – Nitratna direktiva, 
z datumom iz zimskega obdobja 2004, vam priporočamo, 
da razmišljate o tem, kdaj ponovno vzorčiti tla. Analiza tal je 
veljavna 5 let, gnojilni načrt za travnike, pašnike, sadovnjake 
in vinograde prav tako 5 let, za njive s spreminjajočo kulturo 
pa eno leto. 

Kdo potrebuje analizo tal in gnojilni načrt?
Strokovno utemeljeno gnojenje je možno le na osnovi ana-

KULTURNA DEDIŠČINA NA 
OBMOČJU OBČINE DOBRNA
Za območje Občine Dobrna je značilna raznolika ohranje-
nost kulturne dediščine. Nekateri kulturni spomeniki so 
lepo ohranjeni, drugi so na žalost prepuščeni »zobu« pro-
padanja. Na nekaj strateško pomembnih in vidnih mestih se 
nahajajo sakralni ali posvetni umetnostni spomeniki (npr. 
cerkve, gradovi, graščine, vile). Pomemben del dediščine in 
identitete območja predstavljajo tudi kmečke hiše in gospo-
darska poslopja (npr. mlini, kozolci).

Lastniki oziroma solastniki kulturne dediščine lahko prido-
bijo nepovratna sredstva iz različnih razpisov, v katerih je 
potrebno skrbno prebrati pogoje sofinanciranja. Na tem 
področju lahko naštejem nekaj razpisovalcev: Ministrstvo 
za kulturo (javni razpisi za različna področja kulturne de-
diščine), Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, kate-
rega operacije delno sofinancira Evropska unija (Ukrep 323 
– Ohranjanje in izboljšanje dediščine podeželja, Ukrep 322 
– Obnova in razvoj vasi), Služba vlade RS za lokalno samo-
upravo in regionalno politiko iz Evropskega sklada za regi-
onalni razvoj, katere operacije delno sofinancira Evropska 
unija (razpisi na razvojni prioriteti »Razvoj regij«), LAS »Od 
Pohorja do Bohorja« iz Evropskega kmetijskega sklada za ra-
zvoj podeželja, katere operacije delno sofinancira Evropska 
unija (javni pozivi za uresničitev lokalne razvojne strategije v 
okviru programa Leader), razpisi Občine Dobrna (javni raz-
pis o dodeljevanju državnih pomoči na področju kmetijstva 
in podeželja). 
Kulturna dediščina je na območju Občine Dobrna evidenti-
rana v seznamu enot kulturne dediščine pri Zavodu za var-
stvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Celje.

lize tal in gnojilnih načrtov. Samo strokovno ustrezen gnojil-
ni načrt bo namreč pomagal kmetijskemu gospodarstvu pri 
optimizaciji pridelave in prispeval k dvigu ravni ekonomično-
sti kmetijskega gospodarstva. 
Za pridobivanje neposrednih plačil v kmetijstvu pa je po-
trebno imeti analizo tal in gnojilne načrte samo v primeru, 
da ste vključeni v kmetijsko-okoljski program:
1. SKOP iz naslova Programa razvoja podeželja 2004-2006 

za vsak GERK. 
2. KOP iz naslova Programa razvoja podeželja 2007-2013 za 

vsak GERK, na katerem se uporabljajo mineralna gnojila. 
V primeru enakih lastnosti tal in enake vrste rabe več GERK-
ov je možno le-te zajeti v gnojilni načrt, narejen na podlage 
ene analize tal.

Kdaj je najprimernejši čas za odvzem vzorca?
Najprimernejši čas za odvzem vzorca je po spravilu pred-
hodnega posevka do setve novega posevka. S pravočasnim 
vzorčenjem tal boste pridobili povprečen in reprezentativen 
vzorec za neko površino. 

KGZS – Zavod CE: 
spec. Vesna Mazej Ušen, univ. dipl. inž. zoot.
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Tabela: Pregled enot kulturne dediščine

Legenda tabele:
Stolpec 1 – evidenčna številka dediščine (EŠD)
predstavlja identifikacijsko številko enote kulturne dediščine, ki je vpisana v register de-
diščine, ki ga vodi Ministrstvo RS za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino. Enote, 
ki so še v fazi vpisa v zbirni register dediščine, imajo še številko predloga za vpis, ki je 
6-mestna številka.
Stolpec 2 – ime enote iz zbirnega registra dediščine je povzeto po registru dediščine. Ime 
enote sestavlja najprej krajevna oznaka, pomišljaj in zatem ime enote.    
               Bogdana Mešl

1
Evid. št.

2 
Ime enote iz zbirnega centra dediščine

3
Kategorija varstvenega 

režima
Arheološka dediščina

4262 Dobrna – Arheološko najdišče razglašen za spomenik 

4255 Vrba pri Dobrni – Arheološko najdišče 
Gradišče razglašen za spomenik

Sakralna stavbna dediščina
2942 Dobrna – Cerkev Marijinega vnebovzetja  razglašen za spomenik

12234 Dobrna – Kapelica ob cerkvi Marijinega 
vnebovzetja varovanje v prostorskih aktih

3036 Strmec nad Dobrno – Cerkev sv. Jošta 
(enota ima vplivno območje) razglašen za spomenik

2943 Vrba nad Dobrno – Cerkev sv. Nikolaja 
(enota ima vplivno območje) razglašen za spomenik

12225 Dobrna – Ambient cerkve Marijinega 
vnebovzetja varovanje v prostorskih aktih

Sakralno-profana stavbna dediščina
12235 Dobrna – Kaplanija varovanje v prostorskih aktih
12237 Dobrna – Mežnarija varovanje v prostorskih aktih
12249 Dobrna – Župnišče varovanje v prostorskih aktih

Profana stavbna dediščina – gradovi, dvorci
4374 Dobrna – Grad (enota ima vplivno območje) razglašen za spomenik 
4441 Dobrnica – Dvorec z vrtom razglašen za spomenik 
4371 Lokovina – Dvorec Novi dvor s parkom  razglašen za spomenik 

Profana stavbna dediščina
12227 Dobrna – Gozdna vila varovanje v prostorskih aktih
12228 Dobrna – Hiša Dobrna 25a varovanje v prostorskih aktih
12230 Dobrna – Hiša Dobrna 41 varovanje v prostorskih aktih
12231 Dobrna – Hiša Dobrna 55 varovanje v prostorskih aktih
12232 Dobrna – Hiša na trati varovanje v prostorskih aktih
12233 Dobrna – Huba varovanje v prostorskih aktih
12236 Dobrna – Kavarna Mlečna Marjanca varovanje v prostorskih aktih
12238 Dobrna – Sončna kopel varovanje v prostorskih aktih
12239 Dobrna – Stara vrtnarija varovanje v prostorskih aktih
12240 Dobrna – Stiskalnica varovanje v prostorskih aktih
12241 Dobrna – Švicarija varovanje v prostorskih aktih 
11433 Dobrna – Uprava varovanje v prostorskih aktih
12229 Dobrna – Vila Dobrna 36 varovanje v prostorskih aktih
12242 Dobrna – Vila Goll varovanje v prostorskih aktih
12243 Dobrna – Vila Higia varovanje v prostorskih aktih
12244 Dobrna – Vila Karba varovanje v prostorskih aktih
12245 Dobrna – Vila Kozjak varovanje v prostorskih aktih
4440 Dobrna – Vila Ružička razglašen za spomenik
12246 Dobrna – Vila Zora varovanje v prostorskih aktih
12247 Dobrna – Zdraviliški dom varovanje v prostorskih aktih
12251 Lokovina – Vila Egger varovanje v prostorskih aktih
12252 Lokovina – Vila Purška varovanje v prostorskih aktih
12254 Vinska Gorica – Vila Amerika varovanje v prostorskih aktih

Profana stavbna dediščina – etnološka dediščina

15010 Brdce nad Dobrno – Hiša Brdce nad 
Dobrno 4 razglašen za spomenik 

12226 Dobrna – Gospodarsko poslopje pri hiši 
Dobrna 56 varovanje v prostorskih aktih

26898 Dobrna – Hiša Dobrna 67 varovanje v prostorskih aktih
26899 Dobrna – Kozolec na domačiji Dobrna 67 varovanje v prostorskih aktih

26576 Klanc – Gospodarsko poslopje na domačiji 
Klanc 51 varovanje v prostorskih aktih

26577 Klanc – Gospodarsko poslopje na domačiji 
Klanc 85 varovanje v prostorskih aktih

26578 Klanc – Hiša Klanc 15 varovanje v prostorskih aktih - 
degradirano

26579 Klanc – Hiša Klanc 16 varovanje v prostorskih aktih
26580 Klanc – Hiša Klanc 29 varovanje v prostorskih aktih
26581 Klanc – Hiša Klanc 34 varovanje v prostorskih aktih
26582 Klanc – Hiša Klanc 36 varovanje v prostorskih aktih

 - degradirano
26583 Klanc – Hiša Klanc 38 varovanje v prostorskih aktih
26585 Klanc – Hiša Klanc 65 varovanje v prostorskih aktih
26586 Klanc – Hiša Klanc 67 varovanje v prostorskih aktih
15084 Klanc – Hiša Klanc 74 varovanje v prostorskih aktih
15013 Klanc – Hiša Klanc 76 varovanje v prostorskih aktih

23692 Klanc – Pravnarjev mlin Klanc 59 razglašen za spomenik
15014 Klanc – Vinska klet Klanc 31 razglašen za spomenik

26588 Loka pri Dobrni – Gospodarsko poslopje 
na domačiji Loka pri Dobrni 3

varovanje v prostorskih aktih
 - degradirano

26589 Loka pri Dobrni – Gregorjev mlin Loka pri 
Dobrni 11 varovanje v prostorskih aktih

26591 Loka pri Dobrni – Hiša Loka pri Dobrni 4 varovanje v prostorskih aktih
26592 Loka pri Dobrni – Hiša Loka pri Dobrni 7 varovanje v prostorskih aktih
230173 Klanc – Marošekova klet varovanje v prostorskih aktih
15074 Lokovina – Domačija Lokovina 36 varovanje v prostorskih aktih
26594 Lokovina – Domačija Lokovina 6 varovanje v prostorskih aktih

 - degradirano
26596 Lokovina – Hiša Lokovina 17 varovanje v prostorskih aktih

 - degradirano
8127 Lokovina – Mlin II na domačiji Lokovina 36 razglašen za spomenik
26596 Lokovina – Hiša Lokovina 18 varovanje v prostorskih aktih
26629 Lokovina – Hiša Lokovina 38 varovanje v prostorskih aktih
26630 Lokovina – Klet na domačiji Lokovina 34 varovanje v prostorskih aktih
26632 Lokovina – Kozolec na domačiji Lokovina 30 varovanje v prostorskih aktih
26633 Lokovina – Kozolec na domačiji Lokovina 41 varovanje v prostorskih aktih
26631 Lokovina – Kozolec pri domačiji Lokovina 5 varovanje v prostorskih aktih
241052 Lokovina – Petračev mlin varovanje v prostorskih aktih
12253 Pristova – Gostilna Pristova 6 varovanje v prostorskih aktih
27109 Pristova – Hiša Pristova 15 c varovanje v prostorskih aktih
26807 Pristova – Hiša Pristova 20 varovanje v prostorskih aktih
15020 Pristova – Hiša Pristova 5 varovanje v prostorskih aktih

 - degradirano
26808 Pristova – Kozolec na domačiji Pristova 20 varovanje v prostorskih aktih
17414 Pristova – Kozolec na domačiji Pristova 9 varovanje v prostorskih aktih

27233 Strmec nad Dobrno – Hiša Strmec nad 
Dobrno 14 varovanje v prostorskih aktih

27300 Strmec nad Dobrno – Kašča  na domačiji 
Strmec nad Dobrno 15 varovanje v prostorskih aktih

26637 Strmec nad Dobrno – Hiša Strmec nad 
Dobrno 16 varovanje v prostorskih aktih

26638 Strmec nad Dobrno – Hiša Strmec nad 
Dobrno 22 varovanje v prostorskih aktih

27289 Strmec nad Dobrno – Kovačija na domačiji 
Strmec nad Dobrno 20 varovanje v prostorskih aktih 

21733 Vinska Gorica – Domačija Vinska Gorica 37 varovanje v prostorskih aktih

26639 Vinska Gorica – Gospodarsko poslopje na 
domačiji Vinska Gorica 11  varovanje v prostorskih aktih

26640 Vinska Gorica – Hiša Vinska Gorica 15 varovanje v prostorskih aktih
26641 Vinska Gorica – Hiša Vinska Gorica 16 varovanje v prostorskih aktih
15025 Vinska Gorica – Vinska klet Vinska Gorica 22 varovanje v prostorskih aktih
26643 Vrba nad Dobrno – Hiša Vrba 8 varovanje v prostorskih aktih

26645 Zavrh nad Dobrno – Hiša Zavrh nad 
Dobrno 27 varovanje v prostorskih aktih

26646 Zavrh nad Dobrno – Hiša Zavrh nad 
Dobrno 32 varovanje v prostorskih aktih

26647 Zavrh nad Dobrno – Klet na domačiji Zavrh 
nad Dobrno 13 varovanje v prostorskih aktih

Memorialna dediščina

7260 Brdce nad Dobrno – Grobišče borcev XIV. 
divizije razglašen za spomenik

4421 Dobrna – Grobišče na pokopališču razglašen za spomenik 

4249 Paški Kozjak – Zgodovinsko območje 
Paški Kozjak razglašen za spomenik

7615 Strmec nad Dobrno – Spominsko 
znamenje na Visokem razglašen za spomenik

Vrtnoarhitekturna dediščina
12248 Dobrna – Zdraviliški park varovanje v prostorskih aktih

Naselbinska dediščina
97 Dobrna – Zdravilišče razglašen za spomenik
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PRAVLJIČNO BOŽIČNO RAJANJE 
NA DOBRNI
V prelepem sončnem nedeljskem popoldnevu na prvi zimski 
dan, 21. 12. 2008, se je ambient izpred Zdraviliškega doma 
Dobrna spremenil v Pravljično deželo. Občina Dobrna je v 
sodelovanju z Osnovno šolo in Vrtcem Dobrna, z Mladin-
skim klubom Dobrna, Aktivom kmečkih žena Dobrna, Cen-
trom za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna, Čebelarskim 
društvom Dobrna, Konjerejskim društvom Dobrna organi-
zirala Božično rajanje.

Pravljični deželi na Dobrni.

Na odru je bilo poskočno.

Radost ob prejemanju darilc.

Božiček je obljubil, da se drugo leto spet vrne.

Sponzorji prireditve: ETT Lighting d.o.o., NLB Velenje d.d., Sveto-
vanje - Olenšek Vlado s.p., Kava bar Mini Rosi - Branka Rošer s.p., 
Tomik – Dobovičnik Tomaž s.p., Storitve in vzdrževanje – Šibanc 
Matej in Bogomil s.p., Prevozništvo – Farkaš Matjaž s.p., Okrepčeval-
nica Hudičev graben – Drev Marija s.p., Mlekarna Celeia, Profilplast 
d.o.o., Terme Dobrna d.d., Aroma – masažno lepotni salon – Raz-
goršek Mojca s.p., Avtomehanika, avtovleka in vulkanizacija gum – 
Škoflek Jože s.p., Montaža Škoflek – Škoflek Jože s.p., Frizerstvo 
Metka – Marjeta Krajnc s.p., Slaščičarna Jagoda, Ibrahimi Šenazi 
s.p. in Šolski center Velenje.

Najlepše se zahvaljujemo za pomoč pri izvedbi prireditve 
vsem, ki so na kakršen koli način prispevali, da je oživela 
Pravljična dežela na Dobrni.
     Bogdana Mešl

S skupnimi močmi smo pripravili pravljični in pester pro-
gram. Otroci, občani ter gostje so se najprej zabavali ob 
glasbeni in plesni točki Osnovne šole Dobrna in si ogledali 
novoletno ponudbo ob božičnih pesmih. Nastopili so har-
monikarji Primož Pesjak, Gregor Pinter, Nejc Javornik, Matej 
Mešl in trobentač Matevž Flis.  Zelo lep program za otroke 
je pripravila Irena Vrčkovnik, ki je otroke prav lepo ogrela 
s svojimi prelepimi pesmicami. Otroci so lepo sodelovali, 
so peli in plesali ter skupaj priklicali Božička. Ko so otro-
ci zaslišali zvonjenje in zagledali jelenčka Rudolfa, snežaka, 
palčke in palčice ter Božička na kočiji, so pritekli nasproti in 
jih z navdušenjem pozdravili. Otroci so z Božičkom okrasili 

novoletno jelko, nato je vsem pridnim otrokom Božiček raz-
delil še darilca. Božiček je s pravljičnimi bitji in otroci rajal in 
plesal ob lepih pesmih Irene Vrčkovnik. Med rajanjem so si 
lahko obiskovalci na sejmu nakupili razne dobrote, okraske 
in druge izdelke, ki so jih ponudili sodelujoča društva, vrtec 
in osnovna šola. 
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BOŽIČEK V 
LOKOVINI
Božič, čarobni čas za 
otoke in tudi odrasle. 
V božičnem času se 
čas ustavi, ni več vsa-
kodnevnega hitenja in 
slabe vesti, ker ne naj-
demo časa za ljudi, ki 
jih imamo radi. Takrat 
imamo čas, da pokle-
petamo z znancem, ki 
ga srečamo na ulici, 
spijemo čaj s prijate-
ljem in za druženje z 
ljudmi, ki so nam po-
sebej pri srcu.
Tako si tudi v Lokovi-
ni vzamemo čas in v 
tem času vsi skupaj postavimo sredi vasi božično  smreko. 
Okrašena smreka krasi vas in greje naša srca skozi ves ča-
robni december.

Še posebej čarobno pa je na božični večer, ko nas obišče Bo-
žiček. Obisk Božička v Lokovini je postal že tradicionalen in 
tudi udeležba otok je vedno večja. Božička nestrpno čakajo 
tako tisti najmlajši, kot tudi malo starejši otroci.
Ob 18. uri smo se zbrali pod božično smreko in nestrpno 
čakali prihod možaka z dolgo belo brado, rdečo obleko, 
zvončkom in veliko vrečo, v kateri ima darila. Nestrpno 
smo ga čakali vsi, tako otroci kot tudi odrasli. Čakali smo 
in čakali… Kar naenkrat smo zaslišali Božičkov zvonček in 
naša srca so poskočila od pričakovanja. V spremstvu palčice 
je prišel do nas in nas prijazno pozdravil ter ogovoril. Kar 
naenkrat je imel okoli sebe ogromno otrok. Vsi so hoteli 
videti Božička od blizu, se ga dotakniti in ga pozdravili. Ker 
je Božiček prijazen mož, si je za vsakogar vzel čas in mu na-
menil nekaj prijaznih besed. Otroci so bili presrečni, hkrati 
pa tudi presenečeni, saj jih je Božiček poznal po imenih. Ker 
je Božiček star možak, smo mu pripravili stol, na katerega je 
lahko sedel, da si je odpočil. Otroci so ga s pričakovanjem 
opazovali in si ogledovali njegovo veliko rdečo vrečo. Seveda 

jih je zanimalo, kaj je v njen in ali bodi tudi sami deležni česa 
iz nje. Nato je Božiček vrečo odprl, poklical vsakega posebej 
k sebi, ga vzel v naročje in mu izročil težko pričakovano dari-
lo. Otroške oči so bile polne iskric veselja in zadovoljstva. Vsi 
so dobili darila. Ni jim bilo pomembno, kakšna so bila darila, 
najpomembneje je bilo, da so jih dobili od Božička. 
Preden je Božiček odšel, sta s palčico z otroki še zapela in 
zaplesala. Igrivi in veselja polni otroški glasovi so napolnili 
vas. Otroci bi seveda rajali z Božičkom pozno v noč, am-
pak kaj ko mora možak, ki se ga vsako leto tako veselimo, 
obiskati in razveseliti še druge otroke. Tako sta se na žalost 
s palčico morala posloviti, pomahala in pocingljala sta nam 
v slovo ter odhitela v noč. Božiček je odšel, toda sreča na 
otroških obrazih je ostala in napravila dan še čarobnejši.  
Božič je mimo, mi pa že polni pričakovanj čakamo na drugo 
leto, ko nas bo Božiček v Lokovini ponovno obiskal.
Božiček, hvala za obisk in … nasvidenje naslednje leto.

Maja Lugarič

BOŽIČNO- NOVOLETNA 
OBDARITEV STAREJŠIH OD 
OSEMDESET LET IN BOLNIH
ZB za vrednote NOB Vojnik – Dobrna je tudi konec lanske-
ga leta obdarila starejše od osemdeset let in bolne člane. 
Takšnih imamo v Združenju devetinosemdeset.
Obiskali smo vsakega posameznika. Vsi obiskani so bili iz 
srca veseli našega obiska, klepeta in obdaritve. Morda smo 
se nekaterih ob koncu leta spomnili edini.
Da so bile darilne vrečke tako polne, da so komaj zdržale 
težo daril, se moram javno zahvaliti tudi trgovskima hišama 
Mercator in TUŠ iz Vojnika ter njunima poslovodkinjama, ki 
sta pripomogli k napolnitvi  darilnih vrečk.

Marijan Oprešnik
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Ansambel  Safirji pa je poskrbel, da so se segrevale pre-
mražene roke in noge s plesom. Malo pred polnočjo je vse 
prisotne nagovoril župan, g. Martin Brecl, in jim v svoji po-
slanici zaželel še mnogo zdravja, sreče in osebnega zadovolj-
stva. Čestital je tudi slavljencem, ki prav na novega leta dan 
praznujejo svoj osebni praznik. Za vse prisotne je Občina 
Dobrna priskrbela brezplačno penino. Po odštevanju zadnjih 
sekund starega leta in z nastopom leta 2009 je vzdušje pred 
občinsko stavbo »eksplodiralo« tako po razpoloženju ljudi, 
odpiranju steklenic šampanjca, kot tudi po pokanju raket ve-
ličastnega ognjemeta, ki je razsvetljeval nebo nad Dobrno. 
Udeleženci silvestrovanja so se objemali, poljubljali in si že-
leli tisto, kar si človek najbolj želi: srečo in zdravja. 

     Bogdana Mešl

SILVESTRSKA NOČ V ZNAMENJU 
GLASBE, ZABAVE IN OGNJEMETA
Občina Dobrna je v centru Dobrne tradicionalno organi-
zirala silvestrovanje na prostem, ki je na ploščad pred ob-
činsko stavbo privabila veliko število ljudi, kljub pritiskanju 
mraza. So pa najbolj podhlajene obiskovalce pogrele dobro 
zakurjene peči, in seveda kuhano vino ter vroč čaj. 

RAD IGRAM NOGOMET 2008
V soboto, 29. 11. 2008, smo se odpravili v 
Šentjur, kjer  je v telovadnici OŠ Hruše-
vec potekalo tekmovanje Rad igram no-
gomet 2008 za selekcijo U - 8. Po skoraj 
treh mesecih treningov smo že komaj ča-
kali, da se pomerimo z vrstniki. Nastopale 
so ekipe NK Hrastnik, OŠ Hruševec 1 in 
2, za katero so nastopali fantje iz NK Šentjur in ekipa OŠ 
Dobrna. Vsako moštvo je bilo razdeljeno na A in B ekipo. 
Ekipo OŠ Dobrna A so sestavljali Žiga Farkaš, Tadej Štepihar 
in Aljaž Leskovšek. Fantje so odigrali tri srečanja in zasedli 
tretje mesto, kar je lep uspeh v tako močni konkurenci. Za 
ekipo OŠ Dobrna B so nastopali Deja Adamič, Tim Sluga, 
Grebovšek, Jon in Andraž Arlič. Tudi ta ekipa je odigrala tri 
tekme, dosegla dve zmagi in en neodločen izid, kar je pome-
nilo prvo mesto v svoji skupini. Uspeh je še toliko večji, ker 
so naši tekmovalci v povprečju leto dni mlajši kot njihovi 
vrstniki iz drugih ekip.

 Juhuhu, vsi imamo priznanja!

Čakanje na tekmovanje v tekih.

Sledila so še tekmovanja v žongliranju in teku. V teku 4-krat 
15m sta tekmovala  Deja in Žiga, in bila zelo uspešna. S svojo 
hitrostjo in spretnostjo sta se uvrstila med osem najboljših, 
tekmovalo je okrog šestdeset otrok .
Dopoldne je minilo, kot bi trenil, sledila so še slikanja in po-
delitev priznanj. Slike si lahko ogledate tudi na uradni strani 
Rad igram nogomet v organizaciji Nogometne zveze Slove-
nije in Medija športa.

Kmn Samorastniki 
Drago Adamič
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PRIREDITEV KULTURNO-
UMETNIŠKEGA DRUŠTVA 
NA PROSTEM
Pa smo jo izvedli! Prireditev na prostem, namreč! 28. 12. 
2008 smo člani KUD Dobrna pri stavbi občine pripravili pri-
reditev ob ognju, kuhanem vinu in čaju. Bilo je kar mrzlo, 
zato smo se, tako nastopajoči kot obiskovalci, zadrževali bli-
zu ognja in tople pijače. Pa kaj bi pisali, saj slike vse povedo!

Novonastala sekcija Godba Dobrna, ki je zaigrala na začetku in 
nam popestrila program.

Vokalni sekstet Vigred, ki nam je zapel nekaj pesmi.

Moški pevski zbor, ki je bil letos nosilec prireditve. Bravo, fantje!

Ženska vokalna skupina med nastopom … .

Folklorna skupina …  brrrr … verjetno jih je malo zeblo.

Vedno veseli …Veseli fušarji.

Vaške pevke, ki so rade sodelovale z nami.

Sestre po krvi, sestre po petju … Sestre Jakob.

Tudi podmladek mora biti.

Na prireditvi pa je sodeloval še mešani cerkveni pevski zbor, 
saj so v njem sami člani KUD Dobrna.

KUD Dobrna
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Lansko poletje se je med mladimi glasbeniki z Dobrne rodila 
ideja, da organizirajo in pričnejo delovati v novi godbi, ki so 
jo poimenovali po domačem kraju. Premierno so se pred-
stavili na prednovoletni  prireditvi v centru Dobrne in bili s 
strani poslušalcev dobro sprejeti.
V godbi sodelujejo ljubitelji te glasbene zvrsti, nekateri z 
glasbeno šolo, drugi samouki. Strokovni vodja godbe je štu-
dent tretjega letnika Akademije za glasbo v Ljubljani, Mitja 
Marošek, pri vodenju godbe in izboru skladb pa se mu pri-
druži tudi Luka Volk. Predsednik novoustanovljene godbe  je 
gospod Primož Rošer.

Vaje imajo ob nedeljskih večerih v Hramšah, v garaži enega 
izmed članov, upajo pa, da se bo v prihodnje našel tudi pro-
stor za vaje na Dobrni. 
Verjamemo, da bo godba navduševala poslušalce na mnogih 
kulturnih in drugih prireditvah v Občini Dobrna, mi pa jim 
bomo stali ob strani, da bodo z veseljem širili svojo glasbeno 
zvrst in dobro voljo med ljudmi!
Veliko uspeha!

Dragica Miheljak

DOGODKI

POČASTITEV KULTURNEGA 
PRAZNIKA
Kot je prav, smo člani KUD-a 7. 2. 2009 v počastitev kul-
turnega praznika pripravili proslavo. Vokalni sekstet Vigred je 
zapel verjetno najbolj znano Prešernovo pesem, Zdravljico, 
ki na takšni proslavi pač ne sme manjkati.

Svoj del so odlično opravili tudi učenci OŠ Dobrna, ki so 
zaigrali prizor iz življenja Franceta Prešerna in prebrali nekaj 
njegovih pesmi.

Na proslavi so sodelovale tudi Sestre Jakob in Ženska vokal-
na skupina Dobrna, ga. Irena Artank pa je s svojimi mislimi 
odlično napovedovala program.

8. februarja umrli France Prešeren je nedvomno velik sloven-
ski pesnik, na katerega smo lahko ponosni, saj se s svojimi 
deli lahko postavi ob bok drugim, prav tako velikim, imenom 
literarnega ustvarjanja. 

Mateja Golčer

4. VALENTINOV KONCERT
Valentinov koncert smo letos pripravile točno na dan, ko go-
duje sv. Valentin, to je 14. februarja. Čeprav lahko z več strani 
slišimo, da v tem času predvsem trgovci več zaslužijo, se je ta 
dan kljub temu »prijel« kot dan zaljubljenih, tistih, ki se imajo 
radi, tistih, ki si posebej ob tej priložnosti tudi kaj podarijo.
Me smo podarile pesem, zapeto iz srca. Na novo pa sedaj 
poznamo dva  pesnika, g. Šventa in g. Vrečerja, ki sta s svojimi 
mislimi, prepletenimi v celoto pesmi, dala »piko na i« našemu 
Valentinovemu koncertu.

 Tone Pavček pravi:
 »Sreča ni v glavi in ne v daljavi,
 sreča ni v žepu ali pod palcem zaklad.
 Sreča je, če se delo dobro opravi
 in če imaš nekoga rad.«
 Me pa pravimo: »Imejte se radi še naprej!«

Predsednica ŽVS:
Mateja Golčer

POHOD UDELEŽENCEV K 
BOJIŠČU PRI TREH ŽEBLJIH
Tudi letos so se člani ZB za vrednote NOB Vojnik–Dobrna 
udeležili 66. spominskega pohoda, ki se je vršil v spomin na 
padle borce Pohorskega bataljona.
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Pohod je potekal s Peska na Osankarico. Za veliko število 
pohodnikov je bil letošnji pohod naporen, a vendar zaradi 
obilice snega nepozaben.
Spominska slovesnost se je vršila pri spominskem obeležju  
pri Treh žebljih. Slavnostni govornik je bil predsednik repu-
blike, dr. Danilo Turk, ki je v svojem govoru povedal: » Prišli 
smo od blizu in daleč na ta sveti kraj, da počastimo spomin 
na zadnji boj Pohorskega bataljona. Pravim sveti kraj, kajti 
tudi Slovenci imamo svoje Termopile. Imamo kraj, kjer so 
naši borci izpolnili povelje in se borili do zadnjega. V tem 
boju so vsi padli in s svojo žrtvijo so slovenski narod za 
vselej zaznamovali.« 
Med drugim je v govoru povedal: »Na naših tleh se je od-
ločalo o usodi našega naroda. Brez narodnoosvobodilnega 
boja prav gotovo ne bi bilo slovenske države, morebiti pa 
tudi slovenskega naroda ne.«
Utrujeni smo pohodniki zapuščali spominsko slovesnost, v 
sebi z eno samo mislijo, mislijo na pobite partizane, ki so dali 
življenja za našo svobodo, za našo domovino, za naš materni 
jezik.

Ludvik Stopar

SEDLARJEVO 2009
V soboto, 7. 2. 2009, smo se članice in člani ZB za vredno-
te NOB Vojnik–Dobrna udeležili 65. obletnice prihoda XIV. 
divizije na Štajersko. Prireditev se je odvijala pri spomeniku 
NOB v Sedlarjevem.
V Sedlarjevem se je pričel legendarni  pohod XIV. divizije, 
ki je krenila iz Suhorja na Hrvaško in po mesecu dni preko 
Sotle prestopila na slovensko stran. To se je zgodilo v noči s 
6. 2. na 7. 2. 1944.
Slavnostni govornik je letos bil predsednik ZZB Slovenije, 
tov. Janez Stanovnik.
Iz njegovega govora bom citiral samo del, ki se je tedaj doga-
jal v Sedlarjevem in okolici.
» Ta pohod je bil eden mejnikov, kako je zrasla slovenska 
nacija, slovenski narod, slovenska država!
Veliki narodi slave svoje pomembne zgodovinske dogodke. 
Mi se pa spominjamo pohoda XIV. divizije in njene junaške 
tritedenske borbe, v kateri je izginila polovica te divizije, kot 
temelja, iz katerega je zrasel slovenski narod.
Tisočglavo armado, ki je prišla iz Suhorja v Hrvaško Mosla-
vino, so ljudje sprejemali z obema rokama, tu se je okrepilo 
slovensko–hrvaško bratstvo, ne samo prijateljstvo. Pozdra-
vljam v naši sredini tudi generala Rada Bulota, ki je bil takrat 
komandant X. korpusa, ki je vodil našo XIV. divizijo preko 
Moslavine in Zagorja in nas varno pripeljal do Sotle. Obhod 
po Hrvaški je trajal mesec dni in po celi poti smo imeli ves 
čas naklonjenost hrvaškega prebivalstva. Ljudje so borce z 
veseljem hranili in jih vabili, da so spali pod njihovo streho 
in ne v kozolcih. Ljudje so delili svoje življenje z njimi, tu se 
je kovalo bratstvo, o katerem se je sanjalo v francoski revo-
luciji, ki je, kot veste, bila pod tremi gesli; svoboda, enakost, 
bratstvo.
Ampak v francoski revoluciji bratstva ni bilo ustvarjenega, tu 
pa je bilo bratstvo ustvarjeno in bratstvo je največja vredno-

ta, na kateri danes stojimo mi, ZB za vrednote NOB.
Zato želim danes še enkrat s tega mesta ponoviti to, kar sem 
v Zagrebu rekel ob slavju X. korpusa. Sramota je, da današnja 
politika deli Slovence in Hrvate, mi smo se takrat borili za 
bratstvo in če imamo kakršno koli vprašanje, ki ga je treba 
rešiti med Slovenci in Hrvati, ga je treba rešiti v duhu tega 
bratstva, ne pa prepira. Ta prepir nam nosi samo mednaro-
dno sramoto, mi pa, eni kot drugi, v svetu nekaj pomenimo; 
če pa se bo tako nadaljevalo, kot se je pričelo, bo naš ugled 
v svetu šel v nič.

Ko je XIV. divizija prišla tukaj do Sotle, so vaščani tega Se-
dlarjevega in sosednjih vasi posekali smreke, jih z živino pri-
peljali do Sotle in zgradili most, preko katerega je potem 
prešla XIV. divizija, preko tisoč borcev in več, kot sto mul 
in konjev. Temu dejanju prebivalcev tega kraja se moramo 
pokloniti. To nam dokazuje, da NOB ni bila samo borba z 
orožjem, ampak je bila to borba celega naroda, tu je delovala 
demokracija, predvsem pa patriotizem. Vedeti morate, da so 
ti ljudje ponoči postavljali brv za prehod Sotle, in s tem izpo-
stavili svoja življenja ter svoje imetje. Brez te ljudske podpo-
re ne bi bilo niti naše svobode niti osamosvojitve, kakršno 
danes imamo. Vedeti je namreč treba: demokracija ni samo 
beseda, demokracija ni samo volilna skrinjica, demokracija 
so dejanja, dejanja pa je potrebno pokazati z delom, ne pa z 
demagoškimi in nacionalističnimi besedami.
Zaradi tega, vidite, je pohod XIV. divizije utrdil eno naših naj-
večjih vrednot, to je domoljubje, patriotizem, v katerem so 
ljudje pripravljeni za svojo domovino nekaj narediti, za njo 
dati tudi svoja življenja.
Na koncu tritedenskih bojev z okupatorjem je XIV. divizija 
izgubila polovico svojih borcev, izkazala pa se je njena visoka 
morala, ki je borcem dala še večjo moč v boju z okupator-
jem«.
To je samo del govora tov. Stanovnika. 

V tem govoru smo tudi mi mlajši podoživljali trpljenje, hude 
boje, lakoto in izčrpanost borcev XIV. divizije od Suhorja do 
Mozirskih planin.
S člani ZB za vrednote NOB Vojnik–Dobrna  je predsednik 
ZZB  Slovenije, tov. Janez Stanovnik, opravil krajši razgovor, 
po katerem je nastalo nekaj skupnih posnetkov, ki bodo na-
šim članom nepozaben spomin.

Marijan Oprešnik
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V zlati hiši sredi mesta,
tam, kjer teče glavna cesta,
so se zbrali Modrijani,
vsi z razvitimi možgani.

Tuhtali so kot za stavo,
tuhtali in pili kavo.
Modrovali so, kadili,

PUSTOVA OPOROKA

Moje nepozabne Dobrnčanke!
Dragi moji Dobrnčani!

Tu pred vami sedaj ležim,
revme poln in ozeblin.
Nasveti moji bili so zaman,
na volitvah mi spodletelo je v Ljubljan.
Korita stara so ostala,
le čreda druga se je zbrala.
Ste za BANKIRJA letos me krstil,
da denarcev bi kaj več dobil.
Sva z ženo KRIZO se sporekla:
»Ne bom več tvoja dekla,« mi je rekla.
Po Dobrni sem se gor in dol sprehodil.
Nov DUH po termah ordinira,
kam s turisti ga skrbi, ker denarcev ni,
da Zdraviliški dom bi adaptirali.
Na stopnicah proti cerkvi
se spotaknil je župan:
»Mejduš, tole pa zdaj v prvi mora priti plan«!
TAJNICO je v DIREKTORICO povišal,
da bi glas po občini se bolje slišal.
Dekreti tudi drugi se vrstijo,
pošteni Dobrnčani nad REDARJI se jezijo.
Kam z odpadki, tuhtajo SVETNIKI,
lokacija najboljša bila bi v Gorici.
Lovce in planince pa skrbi,
kdaj v Triglav bodo lahko šli.
Spomladi veselijo se penzionisti,
ker  poceni regrat bo na mizi.
Se DOM KULTURE vam gradi,
šola pa nova okna, streho in še kaj dobi.
Kulture pa tudi nekaj več od vas,
Dobrnčani moji, pričakujem jaz.
Na poslovilni veži si nekdo žlebove je sposodil,
pokojni upajo, da jih bo letos vrnil.
ZDAJ SE POSTNI ČAS ZAČENJA!
Tajkuni in goljufi pred spovednico pokleknite
in za svoje duše poskrbite.
Župnik rad bo mašo bral,
če le kdo bo zanjo dal.

JAZ PA SE OD VAS POSLAVLJAM,
ŽE OPOROKO NOVO VAM PRIPRAVLJAM!

Vaš nepozabni Pust BANKIR

potlej pa so to sklenili,
da je enkrat ena ena,
da je trava res zelena,
da nebo je sinje plavo
in da misliti je zdravo,
pa tudi piti turško kavo!

Martina Žužek

LETOŠNJI POKOP PUSTA 
NA DOBRNI 
Na pepelnično sredo, 25. februarja 2009, ob 16 uri, je v cen-
tru Dobrne potekala že 44. tradicionalna prireditev »Pokop 
pusta na Dobrni«.

Maškare, ki so v pustnem obdobju prevzele oblast, se tako 
poslovijo, pust pa mora plačati za grehe, ki so bili storjeni, s 
tem pa se tudi zaključi norčav pustni čas.

Tako so si lahko obiskovalci, ki jih je bilo nekaj manj kot 
1.000, ogledali tradicionalno povorko vozov s pustnimi ma-
skami, ki je krenila iz Hiše žalosti na Novem gradu. Povorka 
se je počasi pomikala do centra Dobrne, kjer je bila osrednja 
prireditev. Od tu je nadaljevala pot do TERM Dobrna, od 
koder se je  vrnila nazaj do centra Dobrne. Na prireditvi so 
sodelovale skupine in posamezniki iz Dobrne ter okoliških 
krajev in vasi. Prireditve se je udeležilo 15 za ta namen pri-
pravljenih vozov iz Dobrne, Nove Cerkve, Socke, Vojnika, 
Šmarjete, Paškega Kozjaka in Celja. Poleg skupin z vozovi so 
na prireditvi sodelovali tudi učenci Osnovne šole Dobrna, 
godba na pihala, policisti, redarska služba, konjeniki, nosači 
ter duhovniki, ki so opravili obred - pokop pusta. Ocenjuje-
mo, da je bilo vseh nastopajočih, ki so sodelovali v povorki, 
preko 200, kar kaže na to, da si ljudje resnično želijo nekaj 
sprostitve in zabave, ki pa je pri letošnji prireditvi nikakor ni 
manjkalo.   
Na osrednji prireditvi, ki je potekala v centru Dobrne, so se 
ob zvokih dobrnske Godbe na pihala zbrali pravi prijatelji 
pusta in njegovo celotno sorodstvo, kajti prišel je čas obsod-
be, in s tem zadnje dejanje v pustnem obdobju, ko mora pust 
za svoje hude napake in pregrehe, ki jih je storil, odgovarjati. 
In res je prav tako, obsodba je bila izrečena in prebrana: »Pu-
sta je potrebno usmrtiti«. Po dokončni odločitvi pustnega 
odbora in prebrani obsodbi je bil Pust po opravljenem ce-
remonialu z vsemi častmi skurjen v krematoriju. To dejanje 
naj bo v vednost in opomin vsem njegovim naslednikom, ki 
jih bo za storjene napake in pregrehe doletela enaka usoda.
S sežigom Pusta v krematoriju je bila zaključena letošnja tra-
dicionalna prireditev »Pokop pusta na Dobrni«, vendarle pa 
z nekoliko grenkim priokusom seveda, če pomislimo, da je v 
kraju dokaj veliko število društev, ki pa niso pokazala nika-
kršnega interesa, da bi se vključila v pripravo in sodelovala 
na povorki. Zavedati se moramo, da so takšne in podobne 
prireditve pomembne za ta kraj predvsem z vidika ohranja-
nja tradicionalnih navad, kot tudi promocije kraja. Želja je, da 
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bi se v naslednjem letu, ko bo potekala že 45. tradicionalna 
prireditev, vključila vsa društva v kraju, kar bi zagotovo pri-
pomoglo k izvedbi dobre in kvalitetne prireditve, ki bi zago-
tavljala uspeh v celotnem smislu. 
Vsi vozovi, kot tudi vsi ostali sodelujoči - udeleženci v povor-
ki, so bili nagrajeni s praktičnimi darili. Seveda pa ne smemo 
pozabiti tudi na tiste, ki so poskrbeli za dodatno ponudbo s 
pustnimi dobrotami, dobro kapljico, čajem in drugimi izdelki.  

Zaključek 44. tradicionalne prireditve “Pokop pusta na Do-
brni” je v prijetnem vzdušju vseh udeležencev prireditve po-
tekal v prostoru gasilskega doma PGD Dobrna.

Kot organizator prireditve se PGD Dobrna vsem sodelujo-
čim na prireditvi v letu 2009, kot tudi vsem obiskovalcem, 
iskreno zahvaljuje, hkrati pa vabi vse, še zlasti društva v kra-
ju, da se v naslednjem letu še v večjem številu udeležijo ozi-
roma sodelujejo na 45. tradicionalni prireditvi.

Iskrena zahvala pa gre tudi vsem donatorjem in sponzorjem: 
Občina Dobrna, TERME Dobrna, Gostišče KOREN, Bistro FAR-
KAŠ, Bistro VRANC, Gostilna LOVEC, Slaščičarna JAGODA, Bar 
ROSI, PROFIL-PLAST Zavrh, ETT Dobrna, Trgovina MERCA-
TOR, Trgovina TRIMEX, Peter RAMŠAK, Gostilna pod gradom 
Lemberg in MC Vojnik, brez katerih nikakor ne bi zmogli orga-
nizirati in izvesti takšne prireditve.

Za PGD Dobrna:
Stanislav PEČNIK

PUSTNA NEDELJA NA TV CELJE
Članice društva kmetic Meta smo na pustno nedeljo dopol-
dne bile gostje na celjski televiziji. Predstavile smo delovanje 
društva, hkrati pa tudi ročne in kuharske spretnosti. Gospe 
Majda Brežnik, Terezija Smodej, Anica Žagar, Štefka Srnovr-
šnik in Eva Brecl so pokazale izdelovanje suhih rož iz krep 
papirja in čudovite, že narejene šopke. Gospa Vida Majcen 
je prikazala kvačkanje in svoje umetnine: vezene prte, kvač-
kane košarice, šal, klobuk …  Svojih spretnosti  rada nauči 
vsakogar. 

( Prav za to so namenjena tedenska srečanja pri gospe Lenki 
Dobrotinšek, kjer žene in dekleta izmenjujejo svoje znanje 
kvačkanja, vezenja, pletenja … ) Gospa Silva Krulec je v od-
daji pokazala pletenje nogavic in eno narejeno nogavico iz 

njene košare je pomerila voditeljica Polonca.
   V kuhinjskem kotičku so se izkazale gospe: Slavica Kranjc 
s kuhano kračo in obrošeno  juho, v kateri se je prej kuha-
la krača; gospa Darinka Rečnik iz Žepine je pekla mamljivo 
lepe in okusne krofe; gospa Olga Lečnik je iz  stepenih be-
ljakov skuhala  snežene kepe in jih postregla s pudingovo 
kremo. V pomoč pri kuhanju jim je bila gospa Olga Brežnik.
Oddaja je bila zelo pustno obarvana, zato je po studiu diša-
lo po značilnih pustnih jedeh, ki smo jih po oddaji prav vsi  
okušali. 

Marija Žerjav

KAKO Z MALO TRUDA, 
S POMOČJO VRHUNSKIH 
APARATUR, OBLIKOVATI TELO
Odvečni kilogrami, nakopičene maščobne obloge in celulit, 
izguba tonifikacije – čvrstosti kože – nadloga današnjega 
časa. Seveda vedno obstaja rešitev, pomoč vrhunskih apa-
raturnih storitev, ki vam lahko pomagajo v boju za boljše 
počutje.

Poleg vsega naštetega 
lahko z radiofrekvenč-
no tehniko uspešno 
odpravimo male nadle-
žne gubice ... smejalne 
in tudi tiste, ki pokaže-
jo realna leta. Zakaj si 
ne bi pomagali z majh-
nimi ukanami do vidnih 
rezultatov?

Za vse zgoraj našteto in za oblikovanje telesa ter odpravlja-
nje prekomernih maščob na telesu so na voljo aparature:

- RADIOFREKVENCA – radiofrekvenčna metoda deluje na 
principu kontrolirane akumulacije toplote, tako stimulira 
nastajanje novega kolagena v telesu. Je dokazana pomoč 
pri topljenju maščobnega tkiva in celulita. Je zelo efektivna 
terapija, s katero imamo že zelo dobre rezultate.

- ENDODERMNA TERAPIJA – deluje na principu vacuma 
in odpravlja vse odvečne strupe iz telesa. Telo se tako raz-
struplja in hkrati pridobiva na tonifikaciji. Terapija se lahko 
izvaja kot samostojna, zelo pa se priporoča tudi v kombi-
naciji z radiofrekvenco.

- DRENER – aparaturna limfna drenaža, ki je bistvenega po-
mena za odpravo odvečne tekočine iz telesa. Poleg raz-
strupljanja telesa je odlična tehnika za odpravljanje celulita 
iz telesa. Aparatura, ki pa nam poleg naštetega pomaga pri 
utrujenih, težkih in oteklih nogah. Je edinstvena za osebe, 
ki imajo sladkorno bolezen in pa nujna za vse s krčnimi 
žilami, saj predstavlja edino tehniko dreniranja – vsi vemo, 
da je klasična masaža strogo prepovedana.

- ELEKTROSTIMULACIJA - je tehnika za vse, ki si želijo 
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pridobiti mišično maso v pasivnem stanju. Zakaj si ne pu-
stimo, da mišice same telovadijo, mi pa ležimo in se prepu-
ščamo nežni glasbi ali pa uživamo v branju revije?

Naštete tehnike, ki vam jih ponuja vrhunski masažno-lepotni 
center »Hiša na travniku« vsak dan, vse leto, vam bodo v 
pomoč, če se boste odločili narediti nekaj zase. Žal vam ne 
moremo zagotoviti uspeha, če se ne boste dodatno ukvarjali 
z rekreacijo in uživali zdrave in uravnotežene prehrane. Piko 
na i pa daje zadostno pitje vode.

Lahko vam pa zagotovimo, da vam bomo pomagali dosegati 
skrite želje za dosego malih ali velikih sprememb.

Posebej opozorimo na MALE SREČNE URICE, ko je mo-
žno koriščenje aparaturnih storitev s kar 50%-im popustom, 
vsak dan od ponedeljka do četrtka, od 8. ure do 12.30:
analizator telesa, slim up top analiza; analizator tanita; drener 
za noge in trebuh; individualna savna z ir; alpha oxy spa kap-
sula, elektrostimulacija & ir; caci - nekirurški lifting obraza, 
solarij.
Posebna ugodnost za prebivalce Občine Dobrna, ki lahko 
vse omenjene storitve koristijo v omenjenih dneh, ne samo 
do 12.30, temveč vsak dan od ponedeljka do četrtka tudi v 
popoldanskem času, vse do 19. ure! 

Kolektiv z polno pozitivne energije … »Hiša na travniku«

Olga Šlavs, vodja »Hiše na travniku«

IZ DELA DRUŠTEV

O DEJAVNOSTI DU DOBRNA
Ko smo ob zaključku leta 2008 v okviru sekcij in sodelavcev, 
poverjenikov ter vodstva društva pregledali našo dejavnost 
v sedaj že preteklem letu, smo z zadovoljstvom ugotovili, 
da smo bili precej aktivni in tudi uspešni. Ker smo o vseh 
pomembnejših nalogah, ki smo jih opravili tekom leta 2008, 
sproti poročali, se lahko v tem prispevku omejimo zgolj na 
aktivnosti v mesecu decembru.

podaritvi šopka, stiskih rok, izrečenih lepih željah se razvije 
sproščen klepet, pogosto pa se od sreče zasolzijo oči. V de-
cembru in januarju je slavilo jubilej kar 5 takšnih članov DU 
Dobrna.

Obisk jubilantke.

Družabno srečanje – delavnice. 

V tem mesecu smo obiskali člane DU, kakor tudi ostale sta-
rejše občane Dobrne, ki sedaj živijo v domovih upokojencev. 
Naj zaupamo, da imamo: v domu upokojencev v Vojniku 6, v 
domu Grmovje 6 ter v domu starejših v Šentjurju 5 članov 
oziroma občanov. Po en član oziroma občan pa se nahaja v 
domovih v Štorah, Rogaški Slatini, Polzeli, Velenju in v Sevnici.
V decembru smo člani UO in poverjeniki obiskali tudi vse 
člane DU in občane Dobrne, ki so starejši od 80 let. Takšnih 
članov in občanov, ki jih bogatijo tako spoštljiva leta, imamo 
kar 89. Razumljivo je, da smo vsem ob obiskih izročili tudi 
skromna darila in jim zaželeli obilo zdravja, sreče in lepih 
doživetij. Spoznali smo tudi, da takšni obiski obiskanim zelo 
veliko pomenijo in jih še kako osrečujejo.   
Prav to velja tudi za obiske članov jubilantov za 80. ali 90. 
rojstni dan in ob vsakem nadaljnjem rojstnem dnevu. Ob 

V tem obdobju smo organizirali tudi 3 »družabna srečanja«. 
Dober namen, popestriti dolgočasne zimske dneve z dru-
žabnimi igrami, ročnimi deli in še s čim ni bil povsem ure-
sničen. Pričakovali smo številčnejšo udeležbo. Tisti, ki so se 
srečanj udeležili, pa so izrazili željo, da naj s temi srečanji le 
nadaljujemo.
V letu 2009 smo člani UO DU Dobrna s svojimi organi in 
vodstvom sekcij zaposleni s pripravami na zbor članov. Za-
vzeto in preudarno se oblikujejo programi, ki bodo članom 
posredovani v obliki zgibanke. Po zaslugi podpredsednika 
DU Dobrna, g. PEČNIK, Stanislava, ima naše društvo že tudi 
svojo spletno stran, na kateri bo možno spremljanje pro-
grama društva in informacij tudi po tej poti. Spletna stran 
je sicer še v izdelavi, kljub temu pa si je možno nekaj in-
formacij, fotografij, povezav že ogledati, sicer pa bo spletna 
stran v celoti izdelana po zboru članov društva, ko bodo 
potrjeni programi in aktivnosti društva v letu 2009. Za vse, 
ki bi si želeli ogledati spletno stran društva, to storijo tako, 
da sledijo naslednji spletni povezavi: Društvo upokojencev 
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Dobitniki medalj v balinanju – 2008.

Dobrna - http://www.posrcumlad.com/dobrna/. Na spletni 
strani najdete tudi naslov elektronske pošte DU Dobrna: 
drupdobrna@gmail.com, na katerega lahko pošiljate svoja 
sporočila, predloge, mnenja, želje, pripombe in vse, kar je 
povezano z aktivnostmi DU Dobrna. 

V upanju in želji, da boste tudi v programu DU Dobrna za 
leto 2009 našli svoje možnosti za aktivno vključevanje v de-
javnost društva, vas vabimo k sodelovanju in vas lepo poz-
dravljamo. 

Predsednik DU Dobrna:
Anton DREV

MLADINA PGD DOBRNA
Zagotovo vsi veste, da PGD Dobrna sestavlja tudi mladina. 
Morda pa ne veste, da se ekipe mladincev, mladink in pio-
nirjev PGD Dobrna redno srečujejo in se pripravljajo na 
tekmovanja, na katerih so zelo uspešni.

V preteklem letu so pionirji, ki so naši najmlajši člani, na 
tekmovanju v Vojniku osvojili 2. mesto. Odlična je tudi ekipa 
mladincev, ki so na tekmovanju dosegli pohvalno 3. mesto v 
svoji kategoriji.

Naši pionirji, mladinci in mladinke pa so za svoje dosežke 
tudi nagrajeni. Ker so bile mladinke zelo uspešne, že v prej-
šnji sezoni (na izbirnem tekmovanju za olimpijado so zase-
dle 2. mesto), so si prislužile tudi izlet v Gardaland. Seveda 
pa so nagrajeni tudi manjši dosežki.

Gasilska zveza Vojnik-Dobrna vsako leto priredi tudi sreča-
nje mladine, na katerem se zberejo vsi mladi gasilci iz bližnje 
okolice. Tradicionalen pa je tudi občni zbor mladih gasilcev, 
na katerem se zberejo pionirji, (pionirke), mladinke in mla-
dinci PGD Dobrna.

V svoje vrste bomo z veseljem sprejeli tudi vse nove člane.

Na pomoč!
Predsednica mladine PGD Dobrna: 

Mateja Štimulak

Občni zbor mladih gasilcev PGD Dobrna.

Na občnem zboru mladih: g. Štefan Pohajač, g. Martin Brecl, g. 
Benedikt Podergajs, g. Stanislav Božnik.

Najuspešnejše pa so naše mladinke, ki so na tekmovanju v 
Vojniku dosegle 1. mesto. Udeležile so se tudi državnega tek-
movanja, na katerem so zasedle 5. mesto, in se tako uvrstile 
na izbirno tekmovanje za olimpijado, ki bo letos potekala 
na Češkem. Če jim uspe zmagati na izbirnem tekmovanju, 
bodo na Češkem predstavljale GZ Slovenije na mednaro-
dnem tekmovanju. Dekleta se intenzivno pripravljajo in z 
veseljem pričakujejo nove članice, prav tako pa člane pri-
čakujejo pionirji in mladinci PGD Dobrna. Prizadevamo si, 
da bi ustanovili tudi ekipo pionirk PGD Dobrna, zato bomo 
veseli tudi mlajših članic.
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V poročilu za leto 2008, ki ga je podal predsednik društva, 
je najprej izrazil veliko zadovoljstvo, da je po izvolitvi  članov 
UO in drugih organov društva delo steklo tako, kot je bilo 
načrtovano. Nanizal je vrsto dogodkov, ki so zaznamovali 
dejavnost društva v preteklem letu z ugotovitvijo, da je bilo 
leto 2008 za gasilce uspešno in da je bil plan dela, ki smo si 
ga zadali na lanskoletnem zboru članov v okviru finančnih 
možnosti, skoraj v celoti realiziran. Kot poseben problem 
je bilo ponovno izpostavljeno vprašanje nabave novega na-
domestnega vozila za vozilo TAM 190-AC, ki je staro že več 
kot dvajset let in je v dokaj slabem stanju, prav tako pa so 
stroški vzdrževanja izjemno visoki, poleg tega pa ga bo zara-
di pomanjkanja rezervnih delov v bodoče praktično nemo-
goče vzdrževati. V zvezi s tem je apeliral zlasti na občinsko 
vodstvo in svetnike, da se čim prej aktivno vključijo v razre-
šitev nastale situacije, predvsem s finančnega vidika, sicer bo 
že v bližnji prihodnosti ogrožena zlasti požarna varnost, kot 
tudi oskrba s pitno vodo v višje ležečih območjih Občine 
Dobrna. V nadaljevanju poročila je spregovoril nekaj besed 
o zglednem sodelovanju v GZ Vojnik–Dobrna, s sosednjimi 
gasilskimi društvi, kot tudi drugimi društvi v kraju in v tujini. 

Poveljnik društva je v svojem poročilu navedel niz opera-
tivnih aktivnosti, ki so potekale v društvu v preteklem letu. 
Med drugim je največ pozornosti namenil intervencijam, iz-
obraževanju in usposabljanju operativnih članov, tekmoval-
nemu delu, nabavi ustrezne gasilske opreme, preventivi zlasti 
v vzgojno-izobraževalnih ustanovah ter drugim aktivnostim 
članstva. Pri vsem tem pa je poudaril dobro sodelovanje z 
občino, GZ Vojnik–Dobrna, kot tudi z vsemi društvi in orga-
nizacijami v kraju. Ob zaključku svojega poročila je poudaril, 
da smo člani društva posebej ponosni na sponzorje in do-
natorje, ki pomagajo pri uresničevanju zastavljenih nalog in 
ciljev društva, za kar se jim iskreno zahvaljujemo. 
Po podanih poročilih so prisotni v razpravah ocenili in po-
hvalili delo društva, predvsem pa je bila izražena želja po 
nadaljnjem, še uspešnejšem, sodelovanju med društvi in tudi 
drugimi ustanovami v kraju in izven njega.
Ob zaključku zbora članov je sledila še podelitev priznanj, 
odlikovanj in napredovanj članom PGD Dobrna, ki so s svo-
jim dolgoletnim delom v društvu, izkušnjami in tudi doda-
tnim izobraževanjem  pridobili določena znanja ter kvalitete 
za delo na področju gasilstva. Podeljena je bila tudi plaketa 
»častni član društva« g. KUGLER, Milanu in njegovi ženi, ki 
že vrsto let nesebično podpirata in pomagata pri delovanju 
Prostovoljnega gasilskega društva Dobrna.      

Na pomoč!
Za PGD Dobrna: 
Stanislav Pečnik

Gasilci so s svojim sodelovanjem vedno odigrali pomembno 
vlogo pri organizaciji in izvedbi raznih prireditev v kraju.
Ob zaključku svojega izčrpnega poročila je poln optimizma 
poudaril, da si bomo gasilci kljub negotovim gospodarskim 
razmeram še naprej prizadevali k maksimalnemu zagotavlja-
nju požarne in druge varnosti v kraju. V programu aktivnosti 
v letu 2009 pa smo si kot prioritetne naloge zadali pred-
vsem sodelovanje v GZ Vojnik–Dobrna, z Občino Dobrna 
in drugimi organizacijami ter društvi v kraju; izobraževanje 
in izpopolnjevanje članstva, tekmovanja v vseh kategorijah, 
vzgojo krajanov ter druge naloge in oblike dela, ki vključu-
jejo gasilstvo, ter nabavo oziroma dopolnitev še manjkajoče 
predpisane protipožarne opreme v društvih.
Omenjeno poročilo predsednika društva so s svojimi poro-
čili dopolnili še poveljnik društva, blagajnik, nadzorni odbor 
in predsednica mladinske komisije.

REDNI LETNI ZBOR ČLANOV
PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA 
DRUŠTVA DOBRNA
Člani PGD Dobrna smo v soboto, dne 31. januarja 2009, iz-
vedli redni letni zbor članov društva. Zbor članov je potekal 
v prostorih gasilskega doma PGD Dobrna. Kot se za tako 
pomemben dogodek tudi spodobi, so za uvod poskrbeli pev-
ci seksteta Vigred, ki so zapeli nekaj pesmi, in s tem naznanili 
uraden pričetek zbora.

V nadaljevanju je predsednik društva, g. Štefan POHAJAČ, 
pozdravil vse člane društva, kot tudi povabljene goste iz dru-
štev Gasilske zveze Vojnik–Dobrna, Občine Dobrna, sose-
dnjih gasilskih društev, pobratenih društev, ostalih društev 
v kraju itd. Da pa bi zbor v celoti nemoteno potekal, so bili 
z glasovanjem potrjeni tudi vsi organi zbora. Po vseh opra-
vljenih formalnostih je delovni predsednik, kot kasneje tudi 
predsednik društva, poudaril, da je namen občnega zbora 
predvsem ta, da člani društva skupaj pregledamo in ocenimo 
opravljeno delo v preteklem letu ter da si hkrati izoblikuje-
mo plan aktivnosti in nalog, ki jih bomo poskušali realizirati 
v tekočem letu. 
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OBČNI ZBOR TURISTIČNEGA 
DRUŠTVA DOBRNA
V soboto, 7. marca 2009, je v dvorani Gasilskega doma Do-
brna potekal redni letni občni zbor članov Turističnega dru-
štva Dobrna.
V uradnem delu, ki so ga s pristno domačo pesmijo pričele 
vaške pevke, je bila najprej predstavljena raziskovalna oz. tu-
ristična naloga z naslovom Vodna učna pot Dobrna, ki je na-
stala pri turističnem krožku OŠ Dobrna pod mentorstvom 
Sonje Špegel. Naloga je nastala v okviru projekta Turizmu 
pomaga lastna glava, ki ga vsako leto za osnovnošolce orga-
nizira Turistična zveza Slovenije. 
Ker je letošnja tema Voda - zdravje – izzivi za prihodnost, 
so člani turističnega krožka poskušali združiti prijetno s ko-
ristnim in se odločili za oblikovanje in oživitev Vodne učne 
poti Dobrna, ki bo vključevala naravno in kulturno dediščino 
v povezavi z vodo in zdravjem, saj se zavedajo, da spremem-
ba tempa življenja in tudi nepredvidljive podnebne razmere 
vse bolj vplivajo na naše počutje in zdravje.  
Vodna učna pot Dobrna bo namenjena vsem, ki bodo žele-
li prehoditi nezahtevno pot in spoznavati naravne danosti 
mirnega in sproščujočega okolja. Začetek poti je v centru 
Dobrne. V sožitju z naravo bodo obiskovalci Vodne učne 
poti Dobrna natančneje spoznali termalni vrelec, Terme 
Dobrna in zdravilne učinke termalne vode iz njihove 
ponudbe (1), se preko zdraviliškega parka ob Topliškem 
potoku (2) podali proti Klancu, prehodili del Loške poti 
in si ob Temnjaškem vrelcu (3) ogledali osem mlinov v 
Dolini mlinov (4), od katerih je najbolje ohranjen in tudi 
obnovljen Vovkov mlin (6). Med dvema mlinoma je tudi 
obnovljen knajpov tolmun (5), ki pohodnikom omogoča 
osvežilno knajpanje v naravnem okolju. Položna pot vodi na-
prej pod ruševinami Kačjega gradu do treh ribnikov (7) 
in naprej do centra Dobrne (glej karto).

LEGENDA:
1 Termalni vrelec, Terme Dobrna
2 Topliški potok
3 Temnjaški vrelec
4 Dolina mlinov
5 Knajpov tolmun
6 Vovkov mlin
7 Ribniki 

Ob karti so učenci tudi natančno predstavili izpostavljene 
točke. Pripravili so zgibanke, želijo pa si, da bi se v sode-
lovanju z Občino Dobrna, Turističnim društvom Dobrna in 
Termami Dobrna izdelali smerokazi in tematske didaktično-
informativne table, ki bodo postavljene ob poti.
S svojim prispevkom želijo popestriti ponudbo poti, z na-
tančno predstavljenimi točkami pa pohodnikom predstaviti 
bogate naravne danosti našega okolja. 
Vsem torej ponujajo Vodno učno pot Dobrna kot pot spro-
stitve, uživanja in učenja.
Po prebranih poročilih o delu društva v preteklem letu in 
načrtih za prihodnje leto pa je sledila podelitev priznanj za 
urejeno okolje in lepo cvetje.
Priznanja za dolgoletno urejeno okolje in lepo cvetje za leto 
2008 prejmejo:
1. Družina Ramšak, Strmec nad Dobrno 4
2. Družina Rošer, Klanc 51 a
3. Družina Gorečan, Rajmi–Duška, Klanc 85 b
4. Družina Blazinšek, Pristova 18
5. Družina Prebičnik–Sešel, Klanc
6. Družina Doler, Dobrna 29
7. Družina Cvikl, Brdce nad Dobrno 7
8. Družina Kovač, Parož 11 b
9. Družina Lipičnik, Strmec nad Dobrno 19 d
10. Družina Memon, Dobrna 33 d
11. Družina Rošer, Mitja–Branka, Zavrh nad Dobrno 3 b

Posebna priznanja za dolgoletno urejeno okolje in lepo cve-
tje prejmejo:
1. Družina Brecl, Brdce nad Dobrno 2
2. Družina Pohajač, Lokovina 33
3. Družina Arlič, Danica–Ivan, Pristova 14

Vsem dobitnikom iskreno čestitamo!

Letni občni zbor pa je bil tudi volilni občni zbor. Ob tem se 
'starim' članov odborov zahvaljujem za sodelovanje, 'novim' 
pa želim obilo uspehov in idej.

Turistično društvo Dobrna:
                                Sonja Špegel

OBČNI ZBOR  IN  
30. OBLETNICA DELOVANJA 
KMEČKIH ŽENA META
 Pomlad prinese cvetje in ptic drobnih petje,
 prinese delo in skrbi,
 kako naj kmečki človek preživi,
 a prinese tudi srečo in veselje,
 ki ga na polje, v vinograd popelje,
 kjer novi sokovi pretakajo se, 
 kjer za kmečko ženo se delo in novo življenje prične.
 A vsak dan, naj bo zima ali pomlad,
 v družini kmečki polno je skrbi in nad … 
Na svetega Valentina dan smo se zbrale v gostišču Medved 
v Škofji vasi z namenom, da obeležimo 30-letnico uspešne-
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ga delovanja Društva kmetic Meta, ki delujemo na območju 
treh občin Celje, Dobrna in Vojnik. Med seboj  so se kmečke 
žene začele povezovati že leta 1979 kot  Aktiv kmečkih žena 
pod vodstvom tedanje Zadruge. Za to vrsto druženja je imel 
veliko posluha tedanji predsednik Zadruge, Franc Drča. 
Danes društvo kmetic šteje132 članic. Društvo je prosto-
voljno in nepridobitno združenje, ki skrbi za kulturno in 
družabno življenje kmečkih žena. Pomaga oživljati tradicio-
nalne vrednote, ki temeljijo na spoštovanju družine, doma in 
narave. Članice povezuje skupna želja po druženju, izmenjavi 
izkušenj, pridobivanju novih znanj s področja kmetijstva, ku-
linarike, gospodinjstva ...  Poleg dela na kmetiji in materinskih 
skrbi kmečka žena najde čas tudi za mnoge aktivnosti in 
dejavnosti, ki se odvijajo v našem društvu. Z močno  voljo, 
ki jo ženam nikoli ne zmanjka, in s pomočjo Kmetijske sve-
tovalne službe uspevamo izpolnjevati zastavljene cilje. Večina 
naših dejavnosti se odvija v zimskem in pomladanskem času. 
V poletnem času se podamo na kašno strokovno ekskurzijo.
Na občnem zboru smo predstavile delo minulega leta, ki je 
bilo zelo uspešno. Izvedle smo kuharski tečaj mesnih rulad, 
omak in solat, predavanje na temo Zelenjavni vrt in na po-
vabilo vitanjskega društva predavanje z naslovom Trajnice in 
grmovnice.
Sodelovale smo na:
-  ocenjevanju potic v Preboldu, kjer so 

dobile priznanja: Alojzija Operčkal - 
zlato, Alenka Dobrotinšek in Slavica 
Leva – srebrno,

-  na  razstavi Dobrote slovenskih kme-
tij na Ptuju, kjer je Darinka Rečnik že 
drugič dobila zlato priznanje za če-
šnjev kompot in kisle kumarice, zato 
letos pričakujemo dva znaka kakovo-
sti za ta dva izdelka; ter Štefka Žlavs, ki 
je prejela bronasto priznanje za kvaše-
ne kifeljčke.

Bile smo na dveh strokovnih ekskurzi-
jah. Prva je vodila v Belo krajino in druga 
na Primorsko. 
Skozi vse leto smo sodelovale na prireditvah lokalnega zna-
čaja, kot tudi prireditvah, ki obsegajo večje območje. Sode-
lovale smo tudi na vseslovenskem shodu kmetov na Ponikvi 
ter v spomladanskem in jesenskem času na prireditvi Pode-
želje v mestu v Celju. 
Kontakt z našim društvom: predsednica: 
Štefka Žlavs, tel:03/1866-776, 
e-mail: drustvo.kmetic.meta@gmail.com.
Posebej smo se pripravljale na obletnico društva, za katero 
smo pripravile:
-  zgibanko, na kateri je naša predstavitev;
-  igrico Jurček kot prvo predstavo dramske skupine;
-  napekle pecivo in kruh za pogostitev;  
-  Vlasta Cvikl je spekla lectova srca za vse udeležence OZ;
-  predpasnike s simbolom našega društva, ki smo jih same 

sešile in podarile članicam, ki v društvu delujejo vseh tri-
deset let; tistim, ki so najbolj pridno in uspešno pekle, in 
tistim, ki so bile najbolj aktivne v pripravah in organizaciji 

društvenih dejavnosti.
Letošnje leto smo že začele z delavnico izdelave cvetja iz 
krep papirja. V petek, 27. 2. 2009, ob 9.30  bomo na turistični 
kmetiji Slemenšek pripravile delavnico na temo kislo zelje in 
repa. Poleg predavanja bo tudi degustacija prinešenih vzor-
cev, zato sodelujoče vabimo, da s seboj prinesejo  vzorce. 6. 
3. 2009 ob 16. uri imamo možnost udeležbe na brezplačnem 
predavanju v Hotelu Vita zdravilišča Dobrna z naslovom 
Uhajanje urina ter 4. 3. ob 16. uri Obolenja hrbtenice in 
medvretenčnih vstavkov. V sredo, 11. 3. 2009, bo v prostorih 
kmetijske zadruge nad TUŠ-em v Vojniku predavanje z naslo-
vom Balkonske rože in gredice, ob 10. uri.
Na OZ so bili prisotni tudi povabljeni gostje: g. Stanislav 
Hren - podžupan Občine Celje, g. Martin Brecl - župan Ob-
čine Dobrna, g. Benedikt Podergajs - župan Občine Vojnik, g. 
Marjan Kovač - predsednik odbora za kmetijstvo in razvoj 
podeželja, g. Mirko Krašovec - predsednik KS Vojnik in pred-
sednik Vinogradniškega društva, ga. Vesna Čuček, vodja za 
kmetijsko svetovanje na KGZS Celje, ter vse bivše mento-
rice društva; ga. Marija Hojnik - prva predsednica društva in 
predsednica Društva kmetic iz Vitanja. Vsi gostje so poudarili 
velik pomen, ki ga ima kmečka žena za družbo. Toplo ognji-

šče, uspešen moški, srečni otroci, to je sad žene, ki ostaja 
doma in dela kot gospodinja. Želeli so nam, da bi se še naprej 
družile, rade širile znanje na raznih izobraževanjih in se ve-
selile na ekskurzijah in prireditvah, ki jih polepšamo s svojo 
prisotnostjo. Zahvalile bi se vsem, ki so nam izkazali čast in 
nas obiskali, nas spodbudili z lepo besedo. Hvala občinam za 
njihovo podporo društvu, g. Mirku Kraševcu ter vinogradni-
škemu društvu za podarjeno vino in g. Stanetu Krofliču za 
pomoč pri tiskanju zgibanke, g. župniku za prostore, v kate-
rih se sestajamo, ter Vaškim pevkam iz Dobrne, Taščicam in 
Komornemu zboru sveti Jožef pod vodstvom prof. Simona 
Jgra, ki so nam s pesmijo popestrili večer.
Na vrata že trka pomlad, cvetovi teloha so nas že pozdravili 
na prireditvi, kmalu nas bodo prebudili zvončki iz zimskega 
počitka. Začelo se bo delo in naše veselje ob vsakem uspe-
hu. Želimo vam, da si naberete mnogo moči ob vsej lepoti 
spomladanskega prebujanja. 

Veronika Marguč
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Napočil je čas, ko vas pozdravljam zadnjič kot predsednik Mladinskega kluba Dobr-
na. Pa malo kasneje nekaj besed o tem. Najprej bi rad omenil, kot se to za začetek 
novega koledarskega leta spodobi, da smo v mladinskem klubu dostojno zaključili 
projekte v letu 2008 in gremo v 2009 z velikim zagonom; polnim optimizma, dobre 
volje, marljivosti; k novim izzivom nasproti. Teh nam tudi v tem letu ne bo zmanj-
kalo. Že uveljavljene dogodke, kot so Veter v laseh, Noč pod kostanji in Brucovanje, 
bomo obdali z rosno svežino; poleg njih pa nam ne manjka norih idej, kako poživiti 
dogajanje v kraju ter kako še bolj energično in kvalitetno preživeti prosti čas. In ker 
se bo vse to uresničevalo in izvajalo pod novim vodstvom kluba, je skrb, da bi v delu 
mladincev na Dobrni primanjkovalo inovativnosti, povsem odveč. V mesecu marcu 
bomo izpeljali občni zbor društva, na katerem bomo izvolili novega predsednika in 
podpredsednika, ki bosta klub vodila naslednji dve leti. Moram priznati, da mi je 
vloga predsednika v preteklem mandatnem obdobju dobro dela. Prinesla mi je več 
izkušenj, poznanstva in nenazadnje tudi dela, kot sem sprva predvideval. Na vse to pa gledam le s pozitivnega vidika, saj so to 
kvalitete, ki jih človek skozi celotni razvoj še kako potrebuje. Če zavrtim čas malenkost nazaj, na začetek mojega predsedovanja, 
so bile moje prve besede takrat zapisane v Dobrčanu v smislu predsedniških zaobljub. Dejal sem, da sta mi na prvem mestu dva 
cilja: izpeljati v letu vsaj en projekt, ki bo pritegnil več stoglavo množico, in priskrbeti prostore za normalno delo in širitev kluba. 
Slednjega mi, kljub močnemu prizadevanju, ni uspelo povsem realizirati. A ko se peljem skozi Dobrno in se vedno znova čudim, 
kako to, da na gradbišču pri osnovni šoli neprestano ropotajo stroji, objekt pa vidno raste, me vselej obda nepopisno veselje, ker 
bo morda v bližnji prihodnosti le napočil trenutek, ko bomo v mladinskem klubu na naslovno stran javnega razpisa lahko zapisali 
»Pridobivanje sredstev za opremljanje novih prostorov«. Glede prvega cilja pa mislim, da mi ni potrebno zgubljati besed. Kdor mi 
na besedo ne verjame, naj se iz radovednosti udeleži prireditve Veter v laseh ali pa Noč pod kostanji. Lahko pa si ogledate utrinke 
na internetni strani www.mk.dobrna.si. 

Rok Žerjav

Pozdrav predsednika MKD

˝ČAPALINKARJI˝ 
NA BOŽIČNEM RAJANJU

Božični čas je za vsakogar nekaj posebnega, najbolj pa se vti-
sne v spomin in nariše nasmeh na usta našim najmlajšim. Da 
je božič še bolj poseben, pa smo poskrbela društva in klubi 
na Dobrni v sodelovanju z Občino Dobrna.

Dogodek pod imenom Božično rajanje se je odvijal na plo-
ščadi pred Zdraviliškim domom v nedeljo, 21. decembra 
2008, od 14. ure dalje. Na stojnicah različnih društev je bilo 
ogromno dobrot in najrazličnejših ročno narejenih izdelkov. 
Mladinski klub Dobrna se je letos predstavil v pečenju pa-
lačink, kuhanju Čarobnega napitka in izvrstni ponudbi do-

mačega peciva. Ker je vsaka stojnica imela tudi svoje ime, 
s katerim je opisovala ponudbo, smo našo stojnico poime-
novali z otroško izpeljanko - ˝Čapalinkarji˝. Sveže pečene 
palačinke so vsekakor dobro dele tako najmlajšim kot tudi 
malce starejšim. Z brezalkoholnim Čarobnim napitkom pa 
smo razveselili vsakogar, ki si je ob pitju napitka nekaj lepega 
tudi zaželel. 
S prihodom Božička, jelenčka Rudolfa in škratov se je pra-
znično vzdušje le še stopnjevalo in višek doseglo z okraševa-
njem in prižiganjem lučk na božičnem drevescu. 

Špela Pavlin
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MOTIVACIJSKI VIKEND NA VELIKI PLANINI

Kaj je lepšega kot začetek leta preživeti v zimski idili, topli 
koči in prijetni družbi. Mladinski klub Dobrna že vrsto let 
organizira v januarju za svoje člane motivacijski vikend na 
Veliki planini. Letos smo ga, do sedaj v rekordnem številu 28 
udeležencev, izpeljali v vikendu od 9. do 11. januarja. 
Vsekakor ta delovno-zabavni vikend že postaja tradicija na-
šega kluba, ki vsako leto znova seje zanimive in dobre ideje 
projektov v prihajajočem letu. Z uvajanjem timskega dela in 
organizacijske prerazporeditve želimo v klubu doseči dobro 
organizacijsko izpeljavo posameznega dogodka. Te veščine 

Delovno-zabavni vikend udeležencev MKD,  Jutranja zarja na vrhu,

smo prav tako urili tudi na Veliki planini, kjer smo svoje spo-
sobnosti timskega dela pokazali tako v postavljanju scene iz 
snega kot tudi pri kuhanju in pospravljanju. 
Spanje na blazinah, kurjenje peči, da nam je bilo toplo, in noči 
brez elektrike so nas za nekaj dni postavile v okolje stran od 
moderne civilizacije, prenasičene z udobjem in materialnimi 
dobrinami. Mi smo se kljub temu dobro znašli in se ob vsem 
tem tudi zabavali. Motivacija je bila vsekakor na vrhuncu, kar 
bodo pokazali tudi letošnji projekti v naši izvedbi.

Špela Pavlin

ŠOLSKI KOTIČEK

DAN S POLICISTI
V torek, 9. 12. 2008, smo se Luka, Patricija in Iza za nagra-
do, za sodelovanje na kolesarskem tekmovanju v lanskem 
šolskem letu, s policistom odpravili »na teren«. Med vožnjo 
s policijskim avtomobilom proti Celju nam je policist opi-
sal delo, delovni dan in skrb za varnost. Ko smo prispeli do 
policijske postaje v Celju, nam je v njej pokazal prostore 
in opisal delo, ki ga opravljajo zaposleni na Policijski postaji 
Celje. Nato smo odšli v pripor, kjer ljudi zadržijo največ dva 
dni, največkrat zaradi pitja alkohola med vožnjo ipd. Pogle-
dali smo si sobe »za streznitev«. Meni so se zdele udobne. 
Potem pa smo odšli »v patruljo« z mladima policistoma. Naj-
prej smo se v Celju postavili na nevidno mesto, kjer smo 
najprej mi trije preverili količino alkohola v naši krvi. Seveda 
je bil rezultat absolutna ničla. Začel se je najzanimivejši del. 
Ostali smo na skoraj nevidnem mestu in preverjali voznike 
z napravo za merjenje hitrosti vožnje. Ustavili smo voznico 
ter si ogledali opremo, ki jo mora imeti vsak voznik. Policista 
sta nas odpeljala na postajo. Odpravili smo se proti Dobrni, 
vmes pa smo obujali vtise. Seveda, na Dobrno smo se pripe-
ljali v policijskem avtomobilu – s prižgano sireno.   
Najbolj nam je bilo všeč merjenje hitrosti vožnje in ogled 
zaporniških sob. Upamo, da bomo lahko še spoznali kateri 
drug poklic. 

Iza Smrečnik, 7. r

RAZSTAVA OB SVETOVNEM 
DNEVU BOJA PROTI AIDS-U

Letos smo že 4. 
leto zapored pri-
pravili na Trans-
fuziološkem od-
delku Splošne 
bolnišnice Celje  
razstavo ob sve-
tovnem dnevu 
boja proti aids-u. 

 
Mentorica: 
A. Kveder

Transfuziološki oddelek Splošne bolnišnice 
Celje: razstava učencev OŠ Dobrna ob sve-
tovnem dnevu boja proti aids-u.
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ZIMSKO-NOVOLETNA RAZSTAVA 
Tudi letos smo učenci OŠ Dobrna pri-
pravili pod vodstvom mentorjev zim-
sko-novoletno likovno  razstavo v avli 
Hotela Vita Dobrna. 

Izdelke smo pripravljali pod mentor-
stvom učiteljic: Viktorije Golčer, Ksenije 
Ulaga, Albine Gril, Alenke Tešanović, Te-
rezije Audič, Olge Vaukner in  Andreje 
Kveder. 

Veseli smo bili vtisov in mnenj obisko-
valcev. Zahvaljujemo se Termam Dobr-
na za priložnost postavitve razstave.

Mentorica: 
Irena Delčnjak SmrečnikZimsko-novoletna razstava učencev OŠ 

Dobrna v avli Hotela Vita. 
Zimsko-novoletna razstava učencev OŠ 
Dobrna v avli Hotela Vita.

TEHNIŠKI DAN: NOVOLETNE DELAVNICE
V sredo, 26. novembra, smo imeli učen-
ci 2. razreda tehniški dan z naslovom 
Novoletne delavnice. Razdelili smo se v 
skupine in že smo začeli z delom.  Strli 
smo jajce in si pripravili jajčno emulzijo, 
s katero smo prebarvali list koledarja. 
Ko se je list posušil, smo s pomočjo zo-
botrebca ustvarjali sliko z zimskim mo-
tivom. Risbe so razstavljene na panoju 
pred učilnico. Po navodilih ge. Albine in 
ob pomoči ge. Marije smo rezali in le-
pili.
Nekaj smo jih obesili tudi na pripra-
vljene vrvice. S svojim delom smo bili 
zelo zadovoljni. S prepogibanjem papirja 
smo ustvarili tudi  privlačne Božičke, s 
katerimi smo okrasili božično drevo v 
razredu. Kako nam je uspelo, pa se pre-
pričajte sami.

Delo je bilo pestro in zanimivo. Dopol-
dne nam je minilo, kot bi trenil, pa tudi 
naša učilnica je zdaj že čisto novoletna 
– prava paša za oči!   

Strnili smo nekaj vtisov učencev: 
Všeč mi je bilo, ko smo delali iz jajca barvo. 
Lepe Božičke smo naredili. Všeč mi je bilo, 
ko smo dokončali naše zvezdice in rezali 
kroge. (Patricia)

V sredo smo imeli novoletne delavnice. Všeč 
mi je bilo razbijanje surovega jajca. Meša-
nje barve in rumenjaka je bilo zanimivo. 
Zelo všeč mi  je bilo tudi risanje snežaka z 
zobotrebcem. (Žan)

V šolo smo prinesli surovo jajce in list s 
koledarja. List s koledarja smo pobarvali z 

mi je bilo najbolj všeč. Želim, da bi bilo še 
veliko takih dni. (Tomaž) 

Najbolj mi je bilo všeč izdelovanje Božičk-
ov ter risanje zime. Rad sem tudi izrezoval 
kroge. Veselilo pa me je, da smo lahko se-
deli po želji. (Andraž)

Najboljše mi je bilo delati Božička. Zani-
mivo mi je bilo delati z jajcem. Delali smo 
tudi zvezdice. Naredili smo lepe okraske. Z 
njimi bomo okrasili razred. (Marcel)

Imeli smo tehniški dan. Všeč mi je bilo, ko 
sem izdeloval Božička. Narisal sem mu 
oči, nos in usta. Z zobotrebcem sem nari-
sal sneženega moža in sebe. Zanimivo je 
bilo videti, kako se jajčni rumenjak meša z 
barvo. (Jaka)

Učenci 2. razreda so izdelovali novoletne okraske. 

USPEH NA 
DRŽAVNEM 
TEKMOVANJU IZ 
BIOLOGIJE
5. 12. 2008 je na OŠ Slovenska Bistrica 
potekalo državno tekmovanje iz znanja 
biologije na temo netopirji Slovenije. 
Našo šolo je zastopal Matic Pinter iz 
8. razreda. Na tekmovanju se je dobro 
odrezal, saj je osvojil srebrno Proteuso-
vo priznanje. Vsi mu iskreno čestitamo!

Mentorica: Zdenka Velečič

jajčno barvo. Iz papir-
ja smo izrezovali okra-
ske. (Julija)
Všeč mi je bilo izde-
lovanje Božička. Tudi 
zvezde so bile zani-
mive. Risanje z zobo-
trebci mi je bilo všeč. 
S Patricio sva delali 
zvezde. Barvanje mi je 
bilo všeč. (Deja)

 Imeli smo se zelo 
lepo. Izdelali smo ris-
be s pomočjo jajca. To 
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POLENEKOVA ZBIRKA  
Ekskurzija učencev 5. razreda
V novembru 2008 smo se učenci 5. razreda odpravili v mu-
zej Polenekova zbirka, ki je že nekaj let novost v turistični 
ponudbi Dobrne. Gospod Jože Polenek, ki je zbirko uredil 
na zapuščenem kozolcu nad Zdraviliškim domom, nam je 
povedal, da predmete zbira že deset let. Veliko jih je tudi 
kupil.

Polenekova zbirka na Dobrni: V kmečki hiši.
Potem pa smo si začeli ogledovati stvari iz preteklosti. Od 
kuhinje in sobe ter raznih knjig za otroke, vse je bilo tam. 
Videli smo tudi denar iz starih časov. Najbolj so mi bile všeč 
različne vrste sekir. Ob koncu razstave pa so nas pogostili s 
čipsom, prestami in čajem z limono. 
Ta dan mi je bil zelo všeč.  

Timotej Strahovnik Šibanc, 5. a
Mentorica: Irena D. Smrečnik

TEHNIŠKI DAN V 4. RAZREDU
V petek, 14. 11. 2008, so četrtošolci imeli tehniški dan z na-
slovom Triki z magneti in izdelava kompasa. 
V prvem delu so v manjših skupinah delali poskuse z magne-
ti. Med drugim so tudi namagnetili igle.
V drugem delu so izdelovali kompas. Za to so od doma pri-
nesli kocke lesa, magnete, sponke, igle … .
Po pripovedovanju četrtošolcev je bil tehniški dan zelo za-
nimiv in ustvarjalen.

TEHNIŠKI DAN V ŠOLSKEM 
CENTRU V VELENJU
V petek, 7. 11. 2008, so osmošolci obiskali Šolski center Ve-
lenje, kjer so na praktičen način spoznavali razne poklice. Po 
uvodnem nagovoru so si ogledali šolsko kuhinjo, ki je dobila 
naziv najboljšega kuharja v Evropi. Nato pa so si ogledali še 
šivalnico. Sledila je razdelitev v skupine. Prva skupina je odšla 
kuhat golaž, druga je pekla bučni zavitek, tretja je izdelovala 
izdelke iz gline in šopke iz suhega cvetja, četrta pa je pripra-
vljala koktajle. Ob koncu pa so vsi vse poizkusili. Po njihovem 
pripovedovanju sodeč so koristno in zabavno preživeli dan.

PRIPRAVE NA BOŽIČNI SEJEM 
V 6. RAZREDU
V torek, 2. 12. 2008, so šestošolci imeli tehniški dan, kjer so 
izdelovali izdelke za prodajo na božičnem sejmu. Učenci so 
se razdelili v dve skupini. V prvi so pod mentorstvom ge. An-
dreje Kveder izdelovali okraske oz. zvezdice, v drugi pa pod 
mentorstvom g. Marka Štegra lesena stojala.
Obe skupini sta bili delavni, in zato tudi uspešni, saj je nastalo 
veliko lepih okraskov za praznične dni.

PRAZNIČNI DECEMBER
Praznični mesec december je tu, in tako je v četrtek, 18. 
12. 2008, v dvorani Zdraviliškega doma potekala božično-
novoletna prireditev s počastitvijo dneva samostojnosti in 
enotnosti z naslovom Prižgimo si lučke, ki jo je organizirala 
Osnovna šola Dobrna.

Za dramski krožek je napisala igro Anita Videc, 8. r.. Mentorica: 
Irena Pak

Nastop učencev 5. razreda. Mentorica: Jasmina Repolusk

Nastop učencev 3. razreda. Mentorica: Alenka Tešanović
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Občinstvo, ki je popolnoma napolnilo dvorano Zdraviliškega 
doma, je uživalo ob pestrem programu, ki so ga pripravili 
učenci OŠ Dobrna in otroci Vrtca Dobrna. Prisluhnili smo 
otroškemu pevskemu zboru, mladinskemu pevskemu zboru, 
dramatizacijam, deklamacijam, instrumentalistom in plesu. 
Nagovorila nas je tudi ravnateljica. 
Spomin na dogodke iz leta 1991 pa smo obudili z ogledom 
razstave Vojna za Slovenijo, ki so jo pripravili predstavniki 
Vojaškega muzeja Slovenske vojske.
Prireditev se je zaključila z nastopom obeh zborov, ki sta s 
skupno pesmijo Nasmeh v očeh strnila vse lepe želje. 

BOŽIČNO RAJANJE

V predprazničnem pričakova-
nju smo učenci OŠ Dobrna 
tudi letos sodelovali na Bo-
žičnem rajanju, ki je poteka-
lo v nedeljo, 21. 12. 2008, na 
ploščadi pred Zdraviliškim 
domom Dobrna. Učenci od 1. 
do 5. razreda so pripravili bo-
gat srečelov, učenci od 6. do 9. 
razreda pa so s svojo ponudbo 
sodelovali na stojnicah. Ponuja-
li so okraske, ptičje hišice, pe-
civo, čaj, kokice idr. Plesalke in 
harmonikarji pa so popestrili 
kratek kulturni program pred 
prihodom Božička, ki je razve-
selil predvsem najmlajše. 

Ena izmed stojnic učencev OŠ Dobrna na Božičnem sejmu.

Srečelov

V prazničnem času so lahko 
najmlajši uživali v predstavi ča-
rodeja. 

NOVOLETNA ZABAVA S PEVKO 
NINO PUŠLAR
V sredo, 24. 12. 2008, nas je s kratkim koncertom razveselila 
mlada pevka Nina Pušlar. Po prvih dveh urah pouka in po 
razredni uri, pri kateri smo se medsebojno obdarovali, smo 
se zbrali v šolski telovadnici. Najprej nas je obiskal in nago-
voril dedek Mraz, nato pa smo veselo zapeli in tudi zaplesali 
z Nino Pušlar. Veselo razpoloženi smo si po dobri uri rajanja 
zaželeli lepe praznike in odhiteli domov.

Novoletna zabava s pevko Nino Pušlar. 

Članice novinarskega krožka OŠ Dobrna

ŠOLSKI PARLAMENT
V petek, 23. 1. 2009, smo učenci II. in III. triade OŠ Dobrna 
imeli sestanek šolskega parlamenta, ki so se ga udeležili tudi 
župan Občine Dobrna, g. Martin Brecl,  ravnateljica OŠ Do-
brna, ga. Darinka Stagoj, šolska svetovalka, ga. Alenka Žnida-
rič Pešak, in mentorica skupnosti učencev, ga. Valerija Pečnik.
Parlament je potekal med četrto in peto šolsko uro.
V prvem delu smo bili prisotni vsi in smo se pogovarjali o 
ljubezni. V drugem delu pa so učenci tretje triade razpravljali 
o spolnosti. V tej razpravi je aktivno sodelovala večina učen-
cev. Podanih je bilo kar nekaj konkretnih primerov spolnega 
nasilja. Učenci so pristopili k problematiki predvsem z vpra-
šanji, na koga se obrniti v primeru spolnega nasilja. 

»Zasedanje« otroškega parlamenta učencev OŠ Dobrna.

Dogovorili smo se, da na to temo izdelamo tudi skupinski 
plakat.
V četrtek, 29. 1. 2009, je bil v Celju regijski otroški parla-
ment, ki smo se ga udeležili tudi predstavniki naše šole. 

Barbara Vohar, 9. a
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ZIMSKE RADOSTI
Pa smo končno dočakali naš športni 
dan na snegu! Vsi smo se ga zelo veselili!
To novico smo izvedeli v četrtek, 15. 1. 
2009. Učenci prve triade so se s svoji-

Končno -  sneg! 

da se primerno oblečemo in obujemo. 
In že je prišel petek, ko smo se s sanmi 
podali v šolo.
Najprej smo imeli razredno uro in nato 
še malico. Potem smo se odpravili pro-
ti Novemu gradu. Komaj smo čakali, da 
pridemo do ribnikov. 
Ko smo prišli do ribnikov, nam je učite-
ljica dala še nekaj napotkov in že smo 
se sankali. Sankali smo se dve uri, bilo je 
zelo zabavno. Počasi nas je začelo zeb-
sti, postali pa smo tudi utrujeni, žejni in 
lačni.
Končno je učiteljica zaklicala: »Zadnji 
dve vožnji!« Še dva spusta in odpravi-
li smo se nazaj proti šoli in nato hitro 
domov.

Preživela sem lep dan! 

Hana Brecl, 5. b

ZIMSKI ŠPORTNI DAN – SANKANJE
V petek, 16. januarja 2009,  smo imeli 
učenci 1. triade  težko pričakovani zim-
ski športni dan. Snega v tem tednu smo 
se zelo razveselili. Ni  ga bilo veliko, a 
ravno dovolj, da namažemo sani in se 
povzpnemo na bližnjo vzpetino ter se 
spustimo po bregu navzdol. Pri tem 
smo zelo uživali. Dan  je bil krasen, saj ni 
bilo mrzlo. Učenci 1. in 2. razreda smo 
se sprehodili do grička pri Arliču. Naj-
prej je bilo potrebno narediti stezo. Ni 
bilo preveč težko, saj je postala steza po 
nekaj spustih že hitra. Kako smo uživali 
pri sankanju, pa presodite sami ob ogle-
du fotografij. Učenci 3. razreda  pa smo 
se odpravili do vile Ružičke, si naredili 
sankališče in hajd, po bregu navzdol.

Učenci I. triade na zimskem športnem dnevu.

Učenci od 6. do 9. razreda so se odpravili na zimski pohod.

Strnili smo nekaj vtisov učencev: 
Vsi smo se imeli zelo čudovito. Nič nas ni 
zeblo. Želimo si še več  snega, da bomo 
dalj časa lahko uživali na snegu. (učenci 2. 
razreda)

V šolo smo morali prinesti sanke. Zjutraj 
smo imeli dve uri pouka. Vsi smo komaj 
čakali,da se gremo sankat na bližnji hrib. 
Sankala sem se s sankami in lopato. Bilo 

je zelo lepo, saj smo imeli tudi zelo lepo 
vreme. Preživeli smo čudovit dopoldan na 
snegu. Želim  si še več takšnih športnih 
dnevov. (Lara Podgoršek, 3. r.)

Zabavali smo se in se imeli zelo lepo. Bilo 
je veliko spolzkega snega. Včasih nas je tudi 
vrglo. Ko smo vlekli sani po bregu navzgor, 
nam je bilo vroče. Bilo je veliko  zabave. 
(Maja Višnjar, 3. r.)

Albina Gril

mi sanmi podali na hrib vile Ružičke in 
k Arliču. Mi, učenci 4. in 5. razreda, pa 
smo se odpravili k ribnikom v Lokovi-
no. Dan prej nam je učiteljica naročila, 
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ŠOLSKI KOTIČEK

O, VRBA, DRAGA VAS DOMAČA, 
KJER HIŠA MOJEGA STOJI OČETA, …

Tako je zapisal France Prešeren, naš največji slovenski pesnik, ki se je rodil 3. decembra 1800 v Vrbi na Gorenjskem. V čast 
njemu in kulturi praznujemo Slovenci 8. februarja slovenski kulturni praznik. In tako je bila v počastitev tega dneva v četrtek, 
5. februarja, kulturna prireditev tudi na Osnovni šoli Dobrna. V njej so sodelovali učenci OŠ Dobrna in otroci Vrtca Dobrna. 
Med gosti pa so bili tudi gojenci iz CDUV Dobrna. Posebej pa smo bili med gosti veseli staršev. Na predvečer kulturnega 
praznika pa smo učenci OŠ Dobrna sodelovali na občinski krajevni prireditvi ob kulturnem prazniku. 

Utrinek s šolske prireditve ob slovenskem kulturnem prazniku. Ob kulturnem prazniku smo učenci OŠ Dobrna in Vrtca Dobrna 
zapeli, zaigrali, zaplesali ... .

OBISKALI SO NAS ČEBELARJI
Tudi pri nas na Dobrni je 21. novembra 2008 potekala dobrodelno-izobraževalna akcija »En dan med slovenskih čebelarjev 
za zajtrk v naših vrtcih«.

Gospa Lidija Senič nas je tudi letos povabila k sodelovanju ter za nas pripravila zanimivo delavnico. V vrtec nam je prinesla 
med, ki so ga čebelarji zbrali posebej za to akcijo, zloženke o čebelah ter pobarvanke za vse otroke.
Spremljala sta jo čebelarja iz ČD Dobrna, z nami pozajtrkovala in skupaj z otroki izdelovala medene sveče. Medenega zajtr-
ka pa sta se udeležila tudi ravnateljica, gospa Darinka Stagoj, ter podžupan Občine Dobrna, gospod Jožef Majer. 
V najstarejši skupini pa smo čebelam namenili več pozornosti. Z otroki smo se predhodno pogovarjali ter iskali informacije 
o čebelah, njihovih pridelkih, njihovem pomenu za človeka, o čebelnjaku ... . Tudi likovno smo ustvarjali, saj smo si napravili 
»čebele« ter jih spustili na pašo po igralnici.
Ker je tema zelo zanimiva, smo se dogovorili, da bomo v pomladnih mesecih z njo nadaljevali.

Kaj vse smo počeli, pa si oglejte na fotografijah:

DROBTINICE IZ VRTCA 

Medeni zajtrk.
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Hvala Čebelarskemu društvu Dobrna za sodelovanje, ge. Li-
diji za prijetno druženje in posredovanje zanimivih informa-
cij ter ustvarjanje z otroki.

Prispevek s starejšo skupino otrok pripravile 
Marjana Šet, Valerija Pečnik in Mateja Reštigorac.

Gospod podžupan ter gospa Lidija sta nam zaželela dober tek.

Poslikava čebelic.

Oblikovanje sveč z gospo Lidijo.

»Čebelnjak« v naši igralnici.

PRAVLJIČNI DECEMBER
V vrtcu smo december preživeli zelo pestro.

Na začetku meseca smo se s starši družili v prazničnih de-
lavnicah, nato pa smo medse povabili babico. Povedala nam 
je veliko zanimivega iz svojega otroštva. Lepo je bilo v njeni 
družbi, saj je z nami prepevala, nam pripovedovala zgodbice, 
na koncu pa nam je iz krpic naredila še punčko.

Krašenje jelke.
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Spomnili smo se tudi treh dobrih mož, ki so značilni za ta 
mesec. Z dvema smo se lahko tudi neposredno srečali. Vsi 
smo z nestrpnostjo pričakovali dedka Mraza, ko nas je obi-
skoval po skupinah, Božička pa smo srečali na sejmu pred 
Zdraviliškim domom. Še bolj praznično vzdušje pa nam je 
pričaral čarodej Jole – Cole. Toliko smešnih in zanimivih tri-
kov se je odvilo pred našimi očmi. 

Novoletno jelko smo okrasili s prijatelji ter se z njimi družili 
pod njo in skupaj prepevali.
Tudi na stare običaje nismo pozabili. Na dan sv. Barbare smo 
posejali pšenico, jo pridno negovali, in tako spremljali njeno 
rast. Ob Lucijinem prazniku pa smo si narezali veje forzicij, 
ki so nam zacvetele malo pred novim letom. Tudi na lučke in 
svečke nismo pozabili. Le-te so nas pozdravljale ob prihodu 
v vrtec.

Delavnica s starši.

Setev pšenice.

Babica na obisku.

Svoje želje odnesem pod jelko.

Peka peciva.

Na koncu, tik pred prazniki, pa je po igralnicah zadišalo po 
prazničnih piškotih. Le-ti so bili najslajši, saj smo si jih sami 
pripravili.

Mesec december je bil poln radosti, pričakovanj in doživetij, 
saj se ga otroci radi spominjajo. Kljub vsakodnevni naglici 
smo se za trenutek ustavili, drug drugemu namenili prijazno 
besedo, si izrekli prijazno voščilo ter se z lepimi željami po-
dali novemu naproti.
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JURA - KULTURA V STAREJŠI SKUPINI 
V mesecu februarju smo se veliko po-
govarjali o kulturi. Takole smo modro-
vali na vprašanje,  kaj je kultura:

Da si bolj spreten. (Lara)
Da si priden in da ubogaš. (Taja)
Da nekaj razmišljaš. (Eva)
Da kaj napišeš. (Teo)
Da kakšno knjigo prebereš. (Teo)
Da se veseliš. (Nika 
Da je doma pospravljena soba in poste-
lja in da čevlji niso razmetani. (Eva)
Da morajo otroci sami spati brez mami-
ce in očija. (Joži) 
Da stoli niso razmetani. (Taja)
Da skušaš kaj pojasniti. (Nina)
Kultura je knjiga. (Katja)
Ko je mami nastopala in sem jo šla po-
slušat. (Ema)

Kakšno pa je kulturno obnašanje:
Da ne cmokamo. (Ana)
Da ne pijemo iz krožnika. (Blaž)
Če kaj ješ, ne smeš kar pogoltniti. (Leon)
Ni lepo, če komu kaj vzamemo. (Ana)
Najbolj grdo je, če gremo kam na oder, 
pa nas nekdo porine. (Timi)

 Ana Pritržnik, 5 let

Da mamici pomagam pometati. 
(Karina)
Da se ne kregamo za škatlo. (Rok)
Da se ne »špukamo« in grizemo. 
(Dominik)
Da se ne tepemo in kregamo. (Primož)

Pogovarjali smo se tudi o Francetu Pre-
šernu. Zapomnili smo si:

Da je bil pesnik. (Lara)
Pisal je pesmi za odrasle. (Primož)
Otroci so ga klicali dr. fig, fig. (Ema)
Julija je bila njegova žena, pa se ni hote-
la z njim poročiti. (Luka)

Na sliki smo si ogledali hišo, v kateri se 
je rodil, ter zibelko, v kateri je spal, z 
ogljem pa smo narisali njegov portret.
                
Sicer pa smo v mesecu kulture veliko 
prepevali, muzicirali z malimi ritmičnimi 
instrumenti, naučili smo se deklamacijo 
Jura – kultura, gostili smo ljudske pev-
ke iz Dobrne in skupaj z njimi prepe-
vali ljudske pesmi. Obiskali smo šolsko 
knjižnico, z avtobusom smo se odpeljali 

na ogled lutkovne predstave v Vojnik 
ter pripravili pevski nastop za otroke iz 
mlajših skupin. 

Vzgojiteljici: 
Marijana Glušič in 

Suzana Adamič

PASAVČEK PRAVI: 
»RED JE VEDNO PAS PRIPET!«

»PASAVČEK JE MOJ PRIJATELJ,
Z NJIM JE V AVTU VEDNO VARNO,
VOZITI SE JE RES ZABAVNO,
ČE VSI VEMO, KAJ JE RED:
RED JE VEDNO PAS PRIPET! 
OČKU REČEM ALI PA MAMI,
DA ME S PASOM VARNO SPRAVI,
VSI NAJ VEMO, KAJ JE RED:
RED JE VEDNO PAS PRIPET!«

Otroci in vzgojiteljice Vrtca Dobrna smo se vključili v med-
narodni projekt Pasavček, katerega glavni namen je spodbu-
janje pravilne uporabe otroških varnostnih sedežev in varnostnih 
pasov med vožnjo v avtomobilu. 

Osrednja figura projekta je lik PASAVČKA, ki na zabaven 
način opozarja otroke: »RED JE VEDNO PAS PRIPET!«

Pri projektu smo se pogovarjali o pomenu pasov v avtomo-
bilu, uporabljali smo različne pristope in metode dela (npr. 
likovno ustvarjanje, pogovor, branje, poslušanje, …), vključe-
vali čim več različnih vzgojnih področij in želeli smo aktivno 
vključiti tudi starše ter policijo v izvajanje projekta. Naučili 
smo se nove pesmice, zgodbice, plesa in uganke o prometu. 
V tem času so se otroci veliko igrali z avtomobilčki in avto-
cesto ter s prometnimi znaki. Izdelali smo tudi svoj avto, na 
otroške stolčke pa pritrdili pasove, s katerimi so se otroci 
morali privezati, če so se želeli »peljati« v avtomobilu. Vsako 
jutro smo zapisovali, kako so otroci prišli v vrtec in v dre-
vesni diagram na steni na hodniku ( tako da so lahko tudi 
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starši spremljali) označili, če so prišli z avtom ali peš ter ali 
so sedeli pripasani v otroškem sedežu ali ne.
In, dragi starši, ne pozabimo: čeprav je pot od doma do vrtca 
kratka, je pomembno, da otroci sedijo pripasani v otroškem 
sedežu, pa ne le zaradi policistov, temveč zaradi njihove in 
naše varnosti. Kadar mogoče pozabimo, pa le poslušajmo 
otroke, ki nas tudi že sami spomnijo, kje in kako morajo se-
deti, saj kot vemo: »RED JE VEDNO PAS PRIPET!«

Mojca Velikonja

NIKOLI NI PREZGODAJ!
Že pred rojstvom na otroka ugodno vplivajo 
petje, pogovor in branje.

Ker je letos evropsko leto medkulturnega dialoga in med-
narodno leto jezikov, smo se v najstarejši skupini (starost 
otrok 4–6 let), imenovani Medvedki, odločili vključiti v pro-
gram predšolske bralne značke, imenovane Bralček malček. 
S tem bomo ohranjali bralno kulturo pri najmlajših.
Knjige, ki jih bomo vsak mesec prebirali, nam bodo odpirale 
nova obzorja in znanja, krepile samozavest in ustvarjalnost. 
V teh mesecih smo prebrali knjige: Ježek najde družbo, Fičfi-
rič pridanič in Beli medvedek reši severne jelene.
Otroci s pomočjo literarne predloge likovno ustvarjajo. Z 
izdelki si uredijo temu namenjen kotiček. Ob ilustracijah v 
knjigah pa poskusijo s pripovedovanjem zgodbe. Pri vsem 
tem so zelo uspešni.

Nikoli ni prepozno!
Z vsakim novim besedilom
se vedno znova učimo. 

Branje je najboljše učenje. (A. Puškin)               
 Suzana Adamič

DAN KNJIŽNICE

UTRINKI IZ CENTRA ZA USPOSABLJANJE, 
DELO IN VARSTVO DOBRNA

V tednu kulture smo se v oddelku OVI III odločili, da obišče-
mo krajevno knjižnico. S knjižničarko, go. Branko Gal, smo 
se predhodno dogovorili za obisk. Tako smo se v torek, 10. 
februarja, pri pouku pogovarjali o tem, kdo dela v knjižnici, 
kaj vse lahko tam vidimo, kako se obnašamo in kaj pomeni, 
da si knjigo lahko izposodimo. Ob prihodu nas je ga. Branka 
prijazno pozdravila in nam predstavila, kaj vse ponujajo po-
lice v Knjižnici Dobrna. Izvedeli smo, katere knjige najraje 
beremo, katere knjige so za otroke in najstnike in kaj berejo 
naši očetje. Po krajšem ogledu smo sedli v knjižni kotiček 
in ga. Branka je predlagala, da bi skupaj prebrali pravljico o 
Zobovilki. Z zanimanjem smo poskušali zgodbo o drobni vili, 
ki nas uči, kako si je potrebno pravilno umivati zobke. Tako, 
pravljice je bilo konec in počasi smo se morali odpraviti. Ge. 
Branki smo se za gostoljubje zahvalili z darilcem in obljubili, 
da še pridemo. 

Za skupino OVI III:  Tatjana Lavrinc

Z A H V A L A
Ob boleči izgubi dragega moža

  
LUDVIKA OLENŠKA

1927- 2009

se zahvaljujem vsem, ki ste se v tako lepem številu poslo-
vili od pokojnika, za vse izraze sočutja, za darovano cvetje, 
sveče in sv. maše. Iskrena hvala g. Janku Strašku za molitve 
v poslovilni vežici, g. župniku za opravljen pogrebni obred 
s sv. mašo, Moškemu zboru KUD Dobrna za občuteno 
petje, praporščakoma in Herti Rošer za izbrane besede 
slovesa.

S hvaležnostjo mislim na vse, ki ste mojega moža obisko-
vali v času njegove bolezni, še posebej Elica in Emil Lenar-
čič. Prisrčna vam hvala,

žalujoča žena Pepca
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Zdravstveno zavarovanje je v RS obvezno za vse osebe, ki izpolnjujejo 
z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZ-
VZZ) predpisane pogoje. Državljan RS, ki ima v RS prijavljeno stalno 
prebivališče in ne izpolnjuje pogojev za zavarovanje po nobeni drugi toč-
ki 15. člena ZZVZZ, je obvezno zdravstveno zavarovan preko občine. 
To velja pod pogojem, da državljan nima nobenih dohodkov oz., če ka-
dar živi sam, njegovi povprečni mesečni dohodki v zadnjih treh mesecih 
ne dosegajo 50 % minimalne plače oz. če, kadar živi z ožjimi ali širšimi 
družinskimi plani v skupnem gospodinjstvu, njihovi povprečni mesečni 
dohodki na družinskega člana v zadnjih treh mesecih  ne dosegajo 25 % 
minimalne plače razen kadar ima sam ali njegovi ožji ali širši družinski 
člani prihranke oz. premoženje, ki dosega ali presega višino 60 osnovnih 
zneskov minimalnega dohodka. Minimalni dohodek  je dohodek, ki je kot 
tak določen z zakonodajo s področja socialnega varstva.

Osebe, ki izpolnjujejo pogoje za prijavo v obvezno zdravstveno zavaro-
vanje preko občine, prijavi v zavarovanje občina, v kateri imajo prijavlje-
no stalno prebivališče. Za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje 
preko občine vloži občan na občino vlogo na predpisanem obrazcu. 
Občina ugotovi izpolnjevanje pogojev za prijavo v obvezno zdravstveno 
zavarovanje z odločbo, ki ima veljavnost do enega leta, na podlagi izdane 
pozitivne odločbe pa nato prijavi občana v obvezno zdravstveno zavaro-
vanje pri pristojni območni enoti oz. izpostavi ZZZS.

Sprememba 21. točke prvega odstavka 15. člena zakona ZZVZZ določa, 
da državljane v obvezno zdravstveno zavarovanje prijavi občina stalnega 
prebivališča pod naslednjimi pogoji:
- če nimajo nobenih dohodkov – imajo odločbo centra za socialno 

delo (CSD) o denarni socialni pomoči oz.
- kadar živijo sami, njihovi povprečni mesečni dohodki v zadnjih treh 

mesecih pa ne dosegajo 50 % minimalne plače, to je 294,59 € na 
mesec,

- kadar živijo z ožjimi ali širšimi družinskimi člani v skupnem gospo-
dinjstvu, njihovi povprečni mesečni dohodki na družinskega člana v 
zadnjih treh mesecih pa ne dosegajo 25 % minimalne plače, to je 
147,29 € na osebo na mesec,

- razen kadar ima sam ali njegov ožji ali širši družinski član prihranke 
oz. premoženje, ki dosega ali presega višino 60 osnovnih zneskov 
minimalnega dohodka, to je 13.302,00 €.

Po 5. členu Pravilnika se kot dohodek NE štejejo:
- dodatek za pomoč in postrežbo in drugi prejemki za nego in pomoč,
- otroški dodatek,
- dodatek za veliko družino,
- pomoč pri rojstvu otroka,
- stroški za prevoz na delo in prehrano med delom,
- štipendije in drugi prejemki, ki so namenjeni za ali omogočajo usposa-

bljanje ali izobraževanje,
- sredstva, namenjena odpravi posledic elementarnih nesreč,
- denarne socialne pomoči po predpisih, ki urejajo socialno varstvo in 

po predpisih samoupravnih lokalnih skupnostih,
- preživnine in družinske pokojnine, ki jo prejemajo pastorki.

Ne glede na prejšnji odstavek se kot dohodek ŠTEJEJO:
- dohodek iz dejavnosti,
- dohodek iz kmetijske dejavnosti,
- dediščine, darila, dohodki in prejemki, ki so viri dohodnine,
- starševski dodatek,
- invalidnina družinskih članov,
- plačilo dela za rejenca, ki ga prejema rejnik, kakor je določeno v pred-

pisih s področja socialnega varstva, ki urejajo  denarno socialno po-
moč.

Kot dohodki iz tega člena se upoštevajo dohodki in prejemki, ugotovljeni 
v obdobju treh koledarskih mesecev pred mesecem vložitve vloge in 
sicer v višini, s katero občan razpolaga po plačilu davkov in obveznih 
prispevkov za socialno varnost.

Glede premoženja 6. člen Pravilnika pravi, da se ne upošteva stanovanje 

v katerem občan in družinski člani dejansko živijo ter osebno vozilo do 
višine 35 osnovnih zneskov minimalnega dohodka, to je 7.759,50 €.

Skladno z veljavnimi zakonskimi predpisi (določba 15. člena novele ZZ-
VZZ) za osebe s stalnim prebivališčem v RS tudi ni več možno zavaro-
vanje zakoncev kot družinskih članov. To pomeni, da se morajo zakonci 
ali izvenzakonski partnerji, zavarovati samostojno na občini ali kot sa-
moplačniki. 

Občina vsako novo vlogo obravnava in izda odločbo na podlagi tretjega 
odstavka 15. člena zakona ter naslednji delovni dan vloži prijavo za za-
varovanje pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije na predpisa-
nem obrazcu M1 ali MDČ.

Z novelo ZZVZZ morajo občine izvesti revizijo vseh zavaro-
vancev v obveznem zdravstvenem zavarovanju, ki so zavarova-
ni kot občani, zato mora vsak zavarovanec izpolniti novo vlogo 
za zavarovanje z vsemi potrebnimi dokazili.

Vsi prosilci za sklenitev osnovnega zdravstvenega zavarovanja kot obča-
ni bodo po oddaji vloge za zavarovanje obravnavani v skladu z veljavnimi 
predpisi. Do časa izdaje odločbe občinskega organa, kar lahko traja do 
30 dni, če je vloga popolna, si mora prosilec zavarovanje urediti kot 
samoplačnik.

Obvezni dokumenti za ureditev zdravstvenega zavarovanja:
- nova vloga (obrazec 1),
- izjava vlagatelja  (obrazec 2)

Obvezne priloge za ureditev zdravstvenega zavarovanja:
- PREJEMNIKI SOCIALNE DENARNE POMOČI: fotokopija 

odločbe Centra za socialno delo o socialni denarni pomoči.

- BREZPOSELNI: potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje o statusu ak-
tivnega iskalca zaposlitve – Zavod RS za zaposlovanje, Izpostava Celje 
ali izjavo o brezposelnosti.

- DIJAKI in ŠTUDENTI: potrdilo šole ali fakultete, da ima dijak, štu-
dent absolvent ali pavzer pravico opravljati manjkajoče obveznosti v 
tekočem šolskem letu oz. potrdilo v vpisu v primeru redno vpisanega 
študenta nad 26. let.

- IMETNIKI VOZILA: fotokopija prometnega dovoljenja.

- VSI, KI NIMAJO ODLOČBE CSD: izpisek iz bančnega računa 
vlagatelja za 3 mesece pred sklenitvijo zavarovanja (v primeru, da ima 
vlagatelj odprtih več osebnih računov, mora predložiti izpisek za 3 
mesece za vse TRR, hranilno knjižico, varčevalne in depozitne račune 
ter vezane vloge).

- VSI, KI ŽIVIJO V SKUPNEM GOSPODINJSTVU: prilogo za 
člane iste gospodinjske skupnosti (obrazec 3) in Izjavo o prihrankih in 
premoženju (obrazec 4).

Med družinske člane spadajo otroci (zakonski, nezakonski, posvojenci 
in otroci, ki so z odločbo pristojnega organa nameščeni v družino z 
namenom posvojitve), zakonec, izvenzakonski partner in pastorki, lahko 
pa tudi vzdrževani družinski člani: vnuki, bratje, sestre, starši (oče, mati, 
zakonec ali izvenzakonski partner očeta oz. matere, posvojitelji).

Pravna podlaga:
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ, 
UL RS št. 72/2006, UPB3, UL RS št. 76-10871/2008), Pravilnik o merilih 
za ugotavljanje dohodkov, prihrankov in premoženja občanov za prijavo 
v obvezno zdravstveno zavarovanje (UL RS št. 126-17040/2008).

Upravna taksa: Takse ni.
Občinska uprava

Občine Dobrna

OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV



49DOBRČAN, št. 41/2009

OBVESTILA

VABILO K DOBRODELNOSTI

Živimo v času, ko nas stiska  primež gospodarskega zasto-
ja, kar vodi v splošno in osebno finančno stisko. Slednja je 
pri posameznikih tako huda, da zmanjkuje celo osnovnih 
sredstev za preživetje.
Humanitarne organizacije skušajo blažiti težko situacijo 
na različne načine. Učinkovitost te pomoči pa je odvisna 
od razpoložljivih sredstev, ki so v  glavnem odvisna od 
čuta za dobrodelnost vsakogar med nami.
KARITAS, beseda v prevodu pomeni ljubezen (do bližnje-
ga), ta pa je iznajdljiva in skuša na različne načine nagovo-
riti za odprtost srca in rok.
Župnijska karitas Dobrna vam ponuja eno izmed možno-
sti darovanja v dobrodelne namene.
Po predhodnem preverjanju na Upravni enoti Celje, da 
naša zamisel ni v neskladju z veljavno zakonodajo, smo se 
odločili za izdajo sožalnih vizitk, iz katerih bi bilo razvidno, 
da ste v spomin na pokojnika darovali za delovanje ŽK 
Dobrna.

Sožalnice lahko dobite, skupaj s potrdilom o vplačanem  
znesku, pri predsednici ŽK Dobrna, Herti Rošer, Dobrna 
33a.

Za vzpodbudo: »Največje bogastvo človeka je dobro, ki ga 
stori drugemu in skupnosti.«

Župnijska karitas
Dobrna

ŠOLSKI SKLAD JVIZ OŠ DOBRNA

Spoštovani!
Svet zavoda JVIZ OŠ Dobrna je podlagi 135. člena Zakona 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja usta-
novil Šolski sklad.
Namen sklada je financiranje dejavnosti posameznikov 
ali skupine, ki niso sestavni del izobraževalnega progra-
ma oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev. Omogoča 
na organiziran in pregleden način pridobivati dodatna fi-
nančna sredstva za nadstandardne dejavnosti skupine ali 
razreda, kot npr. nakup nadstandardne opreme, zviševanje 
standarda pouka in dela v skupini ter podobno. Namen 
sklada je tudi dobrodelnost, pripravljenost in zavzemanje 
za enakost med vsemi udeleženci učnega in vzgojnega 
procesa.
S sredstvi šolskega sklada upravlja upravni odbor, ki ga 
predstavljajo štirje predstavniki staršev in trije predstavni-
ki šole, in sicer: Marta Javornik, Peter Pihler, Alenka Pudgar, 
Jože Rebernik, Terezija Audič, Mateja Kos in Sonja Špegel.
Osnovna dejavnost sklada je pridobivanje sredstev in 
smotrno ter odgovorno ravnanje z njimi.
Sredstva lahko prispevajo starši, zaposleni v zavodu, ob-
čani, pravne in fizične osebe v obliki donacij, sponzorstev, 
zapuščin in drugih virov. 
Zato Vas vabimo, da postanete član šolskega sklada tudi Vi 
in s svojim prispevkom izkažete podporo našemu delu ter 
uspehu naših in vaših otrok. 
Svoje prispevke lahko nakažete na TRR sklada: 
01355-6030648743, sklic 888 enota Vrtca Dobrna
01355-6030648743, sklic 999 Osnovna šola Dobrna.
Zahvaljujemo se Vam za podporo in se obvezujemo, da 
bomo z zbranimi sredstvi ravnali smotrno in preudarno.

Predsednica upravnega odbora:
Terezija Audič

VPIS OTROK V VRTEC DOBRNA

V VRTEC DOBRNA bomo za  šolsko leto 2009/10 vpi-
sovali otroke, ki bodo 1. 9. 2009 dopolnili najmanj 11 me-
secev. 

Vpis NOVINČKOV, ki se prvič vpisujejo v Vrtec Dobrna, 
bo potekal na OSNOVNI ŠOLI DOBRNA, v pisarni šol-
ske svetovalke, in sicer:

• 24. 3. 2009 (torek), od 9. do 12. ure,

• 25. 3. 2009 (sreda), od 9. do 12. ure,

• 26. 3. 2009 (četrtek), od 15. do 18. ure.

Za vpis potrebujete osebne podatke: EMŠO otroka in 
staršev ter davčno številko staršev oziroma zakonitih 
skrbnikov. Vpisnina za novinčke je 2 €.

Starši otrok, ki že letos obiskujejo Vrtec Dobrna, bodo 
vlogo za sprejem dobili pri vzgojiteljici svojega otroka v 
vrtcu. Njej bodo tudi oddali izpolnjeno vlogo.

Šolska svetovalka:      Ravnateljica: 
mag. Alenka Žnidarič Pešak     Darinka Stagoj, prof.

DIMNIKARSKA SLUŽBA

Vse občane obveščamo, da je koncesionar za izvajanje 
obvezne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pre-
gledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in 
zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe ener-
gije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom 
na dimnikarskem območju Občine Dobrna pod-
jetje DIMNIKARSTVO, d.o.o., Gregorčičeva 6a, 
3000 Celje, telefon 03 / 492 33 50.

OPRAVIČILO

Pri objavi članka »Malopridnež in mučitelj ali samo posebnež?« avtorja Jurija Cvikla v 
decembrski številki Dobrčana (40/2008) je bila v stavku »Cel kup hudih obtožb torej, 
ki pa po odgovorih sogovornikov sodeč stojijo na precej temeljih« izpuščena beseda 
»trhlih«, torej bi moralo pravilno pisati: »Cel kup hudih obtožb torej, ki pa po odgovorih 
sogovornikov sodeč stojijo na precej trhlih temeljih«.
Za pomoto se opravičujemo.

Uredništvo Dobrčana
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RAZPORED 
DELOVANJA 
POLICIJSKE 

PISARNE NA DOBRNI
V LETU 2009

Policijska pisarna na območju 
Občine Dobrna deluje vsakih šti-
rinajst dni, in sicer vsako 1. in 3. 
sredo med 16. in 18. uro v pro-
storih UE Celje, izpostava Dobr-
na – nasproti Pošte Dobrna, in 
sicer: 

18. marec 2009, 
1. april 2009, 
15. april 2009, 
6. maj 2009, 
20. maj 2009, 
3. junij 2009, 
17. junij 2009, 
1. julij 2009, 
15. julij 2009, 

5. avgust 2009, 
19. avgust 2009, 

2. september 2009, 
16. september 2009, 

7. oktober 2009, 
21. oktober 2009, 
4. november 2009, 
18. november 2009, 
2. december 2009 in 
16. december 2009.

 

 

TOČKA VSEŽIVLJENJSKEGA 
UČENJA DOBRNA

V petek, 9. januarja 2009, je začela z delom Točka vseživljenj-
skega učenja Dobrna. Deluje vsak drugi petek v mesecu od 
10. do 11. ure v prostorih Občine Dobrna.
Delo točke: - svetovanje o izobraževanju odraslih, organizi-
ranje raznih izobraževalnih tečajev za občane Dobrne in 
vpisi v programe Ljudske univerze Celje za občane Do-
brne.

Vodi jo direktor Ljudske univerze Celje, g. Aleš Štepihar. 
Vljudno vabljeni!

URNIK DELA TOČKE VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA DOBRNA DO 
KONCA LETA 2009

MAREC   6. 3. 2009    od 10. ure do 11. ure
20. 3. 2009    od 10. ure do 11. ure

APRIL   3. 4. 2009    od 10. ure do 11. ure
17. 4. 2009    od 10. ure do 11. ure

MAJ   8. 5. 2009    od 10. ure do 11. ure
22 .5. 2009    od 10. ure do 11. ure

JUNIJ   5. 6. 2009    od 10. ure do 11. ure
19. 6. 2009    od 10. ure do 11. ure

JULIJ   3. 7. 2009    od 10. ure do 11. ure
AVGUST 14. 8. 2009    od 10. ure do 11. ure
SEPTEMBER   4. 9. 2009    od 10. ure do 11. ure

18. 9. 2009    od 10. ure do 11. ure
OKTOBER   2. 10. 2009  od 10. ure do 11. ure

16. 10. 2009  od 10. ure do 11. ure
NOVEMBER   6. 11. 2009  od 10. ure do 11. ure

20. 11 .2009  od 10. ure do 11. ure
DECEMBER   4. 12. 2009  od 10. ure do 11. ure

18. 12. 2009  od 10. ure do 11. ure

Proizvodnja in prodaja sveč

Igor Lužar s.p.
Lemberg 13b Nova Cerkev

Odprli smo prenovljeno,večjo trgovino 
z še večjo ponudbo vseh vrst nagrob
nih,elektronskih,steklenih, keramičnih, 

dišečih sveč in veliko izbiro že 
pripravljenih žalnih aranžmajev. 

Svojim rednim strankam se 
zahvaljujemo za zaupanje.

Vljudno vabljeni !

Tel:03/5778-279,
Mobitel 041/258-188

Svečarstvo Lučka
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PRIJAVA NA TEAJ, KREATIVNE DELAVNICE IN USPOSABLJANJA 

 Prijavljam se na :  

Ime in Priimek : 
 
 

Naslov :  Obina :  

Datum rojstva :  Kraj rojstva :  

Telefon doma :  Mobitel :  

E-pošta :  

Datum prijave :  Podpis :  

S podpisom potrjujem prijavo na izobraževanje.  
Izjava: S podpisom dovoljujem, da ŠC v skladu z doloili Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju 
zbira, obdeluje, shranjuje in uporablja osebne podatke za posredovanje pooblašenim organizacijam.  
Vse fotografije in osebni podatki bodo namenjeni izkljuno za potrebe vodenja evidenc ter spremljanja in obvešanja o aktivnostih projekta. 
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PRIREDITVE V OBČINI DOBRNA OD MARCA DO JUNIJA 2009
Naziv in vrsta 

prireditve 
Kratek opis 
prireditve

Kraj
izvajanja

Datum
prireditve in ura

Organizator
prireditve

Naslov, telefon, 
fax, e-mail 

PRIREDITEV ZA MATERE Z 
MALIM BAZARJEM CVETJA

Kulturna prireditev s cvetjem Zdraviliška dvorana 22. marec Folklorna skupina  KUD Dobrna 041 769 984

GLEDALIŠKA PREDSTAVA Gledališka predstava
Hiša kulturne dediščine – 

Zbirka Polenek
marec Goti s.p. goti.sp@gmail.com

041 355 814

Koncert MoPZ
Koncert moškega pevskega 

zbora
Hotel Vita marec-april

MoPZ DRUŠTVA UPOKOJENCEV 
DOBRNA

DOBOVIČNIK, Edi

Izlet v Belo krajino Strokovna ekskurzija Bela krajina april
ČEBELARSKO DRUŠTVO 
DOBRNA IN DRUŠTVO 

UPOKOJENCEV DOBRNA

ANTON DREV
 (03) 5 778 003

Tekmovanje posamezno
Tekmovanje v streljanju z 

zračno puško
Gasilski dom 8. april DU Strelska sekcija

JURKO, Martin
(03) 5 778 243

JURJEVANJE
Srečanje MoPZ občin Dobrna 

in Vojnik
Zdraviliška dvorana 24. april MoPZ KUD Dobrna 041 769 984 

CVETLIČNI SEJEM
Tradicionalni cvetlični sejem 

na Dobrni 
pred Gasilskim domom 

Dobrna
26. april  

8.-12. ure
TURISTIČNO DRUŠTVO 

DOBRNA
(041) 881 406

BLAGOSLOV KONJ Prireditev z blagoslovom konj Na parkirišču Dobrna
26. april 

ob 10. uri
KONJEREJSKO DRUŠTVO 

DOBRNA 
03 5778 523

Meddruštvena tekma v Celju
Tekmovanje v streljanju z 

zračno puško
Petriček Celje konec aprila PZDUS Celje

JURKO, Martin
(03) 5 778 243

1. MAJSKA BUDNICA Budnica godbe Po zaselkih Občine Dobrna 1. maj Godba na pihala Dobrna 041 769 984

Tradicionalna nogometna tekma 
LEDIK: OŽENJENI Nogometna tekma Veliko nogometno igrišče 2. maj oz. 9. maj

ob 15.00 ND Dobrna 041 794 306

BRALNA ZNAČKA Kulturni program s podelitvijo 
bralne značke Telovadnica OŠ Dobrna 5. maj

ob  10.00 OŠ Dobrna OŠ Dobrna
(03) 780 11 52

Prvenstvo posamezno ženske Tekmovanje v balinanju Balinišče Dobrna maj – avgust DU Balinarska sekcija ANTON DREV
 (03) 5 778 003

Prvenstvo posamezno moški Tekmovanje v balinanju Balinišče Dobrna maj – avgust DU Balinarska sekcija ANTON DREV
 (03) 5 778 003

3 x gostovanje pri sosednjih 
društvih

Tekmovanje v streljanju z 
zračno puško Vojnik, Hudinja Ljubečna maj – december DU Strelske sekcije JURKO, Martin

(03) 5 778 243

VETER V LASEH Športna prireditev s številnimi 
turnirji Igrišča OŠ Dobrna 23. maj MLADINSKI KLUB DOBRNA

mk.dobrna@gmail.com
spletna stran: http://
www.mk.dobrna.si

HURA, POČITNICE! Športno-družabno srečanje 
otrok, staršev in učiteljev Šolsko igrišče 29. maj 

 ob 15.00 OŠ Dobrna OŠ Dobrna
(03) 780 11 52

Medobčinsko tekmovanje 
PZDUS Tekmovanje v trojkah Balinišče Dobrna  konec maja DU Balinarska sekcija ANTON DREV

 (03) 5 778 003

LIKOVNA RAZSTAVA V 
HOTELU VITA

Otvoritev likovne razstave s 
kulturnim programom Avla Hotela Vita 5. junij

ob  16.30 OŠ Dobrna OŠ Dobrna
(03) 780 11 52

ZAKLJUČNA AKADEMIJA Dvorana Zdraviliškega doma 5. junij
ob  18.00 OŠ Dobrna OŠ Dobrna

(03) 780 11 52

POHOD PO OBRONKIH 
OBČINE DOBRNA Pohod Občina Dobrna 6. junij Planinsko društvo Dobrna

Franc Horjak
78 18 066

pd@dobrna.si 

Tekmovanje ob občinskem 
prazniku

Tekmovanje v streljanju z 
zračno puško Gasilski dom 10. junij DU Strelska sekcija JURKO. Martin

(03) 5 778 243

OSREDNJA PRIREDITEV OB 
OBČINSKEM PRAZNIKU

Koncert in zabava ob 
občinskem prazniku

ZDRAVILIŠKA DVORANA 
TERM DOBRNA

12. junij 
ob 18. uri OBČINA DOBRNA

(03) 780 10 50
obcina@dobrna.si

Tekma ob občinskem prazniku Tekmovanje mešanih trojic Balinišče Dobrna 12. junij DU Balinarska sekcija ANTON DREV
 (03) 5 778 003

Tekmovanje ženskih ekip Tekmovanje v trojkah Balinišče Dobrna 13. junij DU Balinarska sekcija ANTON DREV
 (03) 5 778 003

TURNIRJI V ODBOJKI, KOŠARKI 
IN NOGOMETU Športni turnirji Igrišča OŠ Dobrna 13. junij MLADINSKI KLUB DOBRNA

mk.dobrna@gmail.com
spletna stran: http://
www.mk.dobrna.si

Razstava ob občinskem prazniku
Razstava ročnih del, čebelarstva 

in kulinarike s kratkim 
kulturnim programom

Zdraviliški dom 13. in 14. junij
ČEBELARSKO DRUŠTVO 
DOBRNA IN DRUŠTVO 

UPOKOJENCEV DOBRNA

ANTON DREV
 (03) 5 778 003

SREČANJE HARMONIKARJEV Tekmovanje - hitri prsti na 
harmoniki

Hiša kulturne dediščine – 
Zbirka Polenek junij Goti s.p. goti.sp@gmail.com

041 355 814

GLEDALIŠKA PREDSTAVA Gledališka predstava na 
prostem

Hiša kulturne dediščine – 
Zbirka Polenek junij Goti s.p.

goti.sp@gmail.com
041 355 814

NOČNI POHOD NA PAŠKI 
KOZJAK Pohod Dobrna – Paški Kozjak 22. junij Planinsko društvo Dobrna

Irena Žagavec
051 367 661

pd@dobrna.si 

PRIKAZ KMEČKIH OPRAVIL 
IN OBIČAJEV IZ OKOLICE 

DOBRNE

Tradicionalna prireditev s 
prikazom starih običajev

Ploščad pred Hišo kulturne 
dediščine – Zbirko Polenek

21. junij
ob 14. uri OBČINA DOBRNA (03) 780 10 50

obcina@dobrna.si

6. TRADICIONALNI KRESNI 
VEČER IN DAN DRŽAVNOSTI

Koncert KUD-a Dobrna ob 
baklah

Zdraviliški park in ploščad 
pred Zdraviliškim domom 24. junij KUD Dobrna 041 769 984
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Koliko dobrih stvari se vam zgodi, ne da bi morali zanje storiti kaj posebnega?

Ena od njih je od 3- do 6- odstotni popust na vso ponudbo, ki vam ga prinesejo nakupi s kartico 

Mercator Pika in določeno število zbranih pik v določenem bonitetnem obdobju. Bonitetne pike 

lahko zbirate tudi v Supermarketu Mercator Dobrna, Dobrna 14 - vljudno vabljeni!

Igraje do ugodnosti
Živite s Piko

Zbirajte lepe trenutke s kartico Mercator Pika. Pristopnice so na voljo na vseh prodajnih mestih Mercator in v vseh prodajalnah partnerjev v sistemu 
kartice Mercator Pika. Dodatne informacije poiščite na www.mercatorpika.si ali pokličite brezplačno telefonsko številko 080 2 080. Zbirajte lepe trenutke

3-6%

Z zbranimi
pikami s kartico
Mercator Pika

popusta.

T•03/ 781 28 81      F•03/ 781 28 80
G• 041/ 76 35 01

e-mail: zip.gorecan@t-2.net

popravilo TV, radio, video, audio naprav

Boštjan Gorečan s.p.
Celjska cesta 20•3212 Vojnik

pooblaščen zastopnik
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PRIZNANJA
ZA LEPO UREJENO

OKOLJEDružina Cvikl

Družina Gorečan

Družina Kovač

Družina Lipičnik

Družina Memon

Družina Pribičnik-Sešel

Družina Ramšak

Družina Rošer-Klanec

Družina Rošer-Zavrh
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NAPREDOVANJE
GRADENJ V OBČINI


