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SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI
Čas pomladi nas vsako leto po mrzli zimi oživi in nam daje novih
energij za naprej. Poiščimo v tem pomlajajočem letnem času nekaj
tudi zase, naj nas narava vzpodbuja in oživlja svet okoli nas.
Obdobje po novem letu je tudi čas občnih zborov naših društev in
organizacij, ki tako pregledate opravljeno delo v preteklem letu in
planirate svoje aktivnosti za naprej. Vedno je lepo prihajati na občne
zbore naših društev, saj smo kljub temu, da skozi leto spremljamo
vaše delo ob različnih dogodkih, na občnih zborih seznanjeni še
z vsemi drugimi aktivnostmi in nalogami, ki jih skozi leto izvajate
v občini pa tudi izven nje. Vedno sem presenečen, koliko svojega
časa in energije so ljudje pripravljeni vložiti, da so naša društva tako
aktivna in ustvarjalna, da se lahko interesno družijo in ustvarjajo, kar
jih veseli. Veseli smo, da imamo veliko društev, kjer se za vsakega
kaj najde, da lahko obiskovalci in turisti naših Term podoživijo utrip
pristnega podeželja in turističnega kraja. Vsem, ki se tako trudite,
iskrena hvala za ta vaš prispevek.
Božič je največji krščanski praznik, simbolizira upanje, mir, ljubezen
in pričakovanje rojstva, tega čudeža narave, predstavlja družino,
ljubezen in vse lepo, kar življenju daje smisel. Koliko ljubezni, naklonjenosti in predanosti se poraja ob teh nezamenljivih dogodkih v
družinah, … ob rojstvu iz para nastanejo starši …, kako neizmerna
in brezpogojna je ljubezen matere, ki nas zaznamuje za vse življenje,
itd.. Zato ni naključje, da krščanski svet te vrednote in lepote življenja slavi s praznovanjem božiča, h kateremu spada tudi postavljanje
jaslic. Ta običaj je v naši domovini nekoliko zamrl po drugi svetovni
vojni, ko je prišla svoboda, z njo pa novi svet in druge vrednote.
Danes smo ponosni, da smo že 25 let del svobodnega evropskega
sveta, da lahko ponovno oživljamo svojo kulturo, običaje, navade in
tudi jaslice so del tega. Že vrsto let po Sloveniji množično bogatijo
naše kraje in božični čas. Letos, prvič, tudi v Dobrni.
Z ureditvijo centra Dobrne se je odprl večji prostor, ki po stopnicah
povezuje trg Dobrne z našo osrednjo cerkvijo Marije vnebovzete.
Ta nova veduta Dobrne omogoča večjo kreativnost in daje prostor
domišljiji za različne dogodke. Posebej primerna je za oživljanje tega
lepega, plemenitega krščanskega praznika, božiča in postavitev jaslic.
Iskrena hvala vsem društvom, organizacijam in mnogim posameznikom, ki ste nam podarili svoj čas, domišljijo in znanje s posta-
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župana
vitvijo čudovitih jaslic ob poti iz trga do cerkve in naprej do hotela
Vita in nam tako še bolj pričarali čar božiča. Velika zahvala velja organizatorju Turističnemu društvu Dobrna, posebej predsednici. Veseli
smo, saj si je jaslice ogledalo veliko število obiskovalcev, čeprav so
bile letos prvič del božičnega dogajanja v Dobrni.
Izjemno smo uživali na tradicionalnem valentinovem koncertu v organizaciji ženskega pevskega zbora KORONA iz Dobrne z gosti. Da
je bilo petje vredno poslušanja, je pokazala nabito polna dvorana.
Hvala vsem nastopajočim za to dobro uro uživanja ob kulturnem
dogodku.
Povsem polna dvorana mladih in malo manj mladih ob slovenskem
kulturnem prazniku, v organizaciji Kulturnega društva Dobrna in
Osnovne šole Dobrna, prav tako kaže, da imamo v Dobrni radi kulturo in da spoštujemo delo kulturnih in drugih ustvarjalcev. Hvala
vsem, ki se trudite, da nam je lepo.
Razpisi za financiranje društev so objavljeni v tem Dobrnčanu, zato
naj po tej poti opomnim društva in njihove predstavnike, da se na
razpise pravočasno prijavite. Višino sredstev za financiranje društev s
proračunom opredeli Občinski svet in bo tudi letos enaka kot doslej.
Za financiranje društev in njihovih aktivnosti občinam država predpisuje dokaj nerodna in stroga pravila in pogoje, ki jih kot proračunski porabnik moramo upoštevati, kar nas včasih žalosti, ko vidimo,
da bi bilo kakšno stvar vredno bolje podpreti, pa ne smemo, ker bi
sicer država smatrala, da smo kršili pravila.
FINANCIRANJE OBČIN
Država (naša vlada) še vedno ne razume, da občine za izvajanje nalog, ki nam jih država z zakoni nalaga, potrebujemo tudi potrebna
sredstva. Občine še vedno iščemo rešitve, kako izvajati dodeljene
nam naloge s precejšnjim manjkom sredstev med izračunano porabo 672 €/ prebivalca in trenutno dodeljeno porabo 530 €/ prebivalca, kar v naši Dobrni pomeni 312 400 € na leto. Če k temu prištejemo
še povečanje stroškov in predvsem socialnih transferov v zadnjih 10
letih za cca 79% zaradi krize in zakonodaje države (sprostitev plač v
javnem sektorju, v šolah, vrtcih in zavodih, kjer občine plačujemo
storitve za naše občane, itd..) , znaša za Občino Dobrna skupen
»izpad« sredstev na leto okoli 600 000 €.
Zelo bi bil vesel in verjamem, da tudi naše občanke in občani, če bi
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lahko vsako leto ta sredstva vložili v naše ceste, ki po letošnji zimi
precej »cvetijo« … Podobno je v večini slovenskih občin, kjer je še
veliko makadamskih cest in tudi v preteklosti slabo grajenih cest, ki
so nujno potrebne asfaltiranja in prenove za današnji promet. Zato
bodo aktualne vlade v bodoče morale poiskati trajen sistemski vir za
obnovo javne cestne infrastrukture, sicer v občinah ne bo več mogoče sprejemati odgovornosti za varnost udeležencev v cestnem
prometu, takoj pa bi morale občinam zagotoviti financiranje v okviru veljavne zakonodaje, kot je navedeno zgoraj.
Kako se predstavniki združenja občin z aktualno vlado pogajajo o
potrebnem financiranju občin, bomo objavili v nadaljevanju z objavo nekaterih člankov Združenja občin Slovenije. Občine žal nimamo
sindikatov, da bi lahko izsiljevale socialni mir in se s tem uspešno
pogajale z aktualno vlado, imamo pa volivke in volivce, naše občanke in občane, ki bodo lahko kmalu, na volitvah, povedali, kako
so zadovoljni z delitvijo proračunov aktualne vlade, ko jim ni bilo
dodeljeno, kar jim po Zakonu o financiranju občin pripada. Vse bolj
ugotavljamo, da je bolj kot ustvarjanje dobrin za večino problem
sprejemljiva in poštena delitev dobrin in sredstev.
Čeprav je za nami že več kot pol finančne perspektive 2014-2018, še
vedno ni dogovora med državo in regijami-občinami o financiranju
razvojnih nalog v tem obdobju, kar pomeni, da tudi razpisov še ni
in da natančno tudi ne vemo, katere naloge in razvojne projekte
bomo lahko občine in regije izvajale v tej finančni perspektivi. Ne
glede na to pripravljamo nekatere projekte tudi »na zalogo«.
REGIJSKA KOLESARSKA POT V OBČINI DOBRNA
Skupaj z Direkcijo RS za infrastrukturo in Savinjsko regijo nadaljujemo s projektom kolesarske poti v Savinjski regiji. Tako med drugim
v Dobrni, ob že potrjeni Idejni zasnovi projekta kolesarskih poti
skozi Občino Dobrna, nadaljujemo z aktivnostmi in pridobivanjem
soglasij za odmero in odkup potrebnih zemljišč za predvideno
kolesarko pot skozi našo občino. Kolesarstvo spada med najbolj
perspektivne, zdrave in ekonomsko prepoznavne turistične produkte časa, ki prihaja. V evropskih državah, kjer je ta infrastruktura
že razvita, predstavlja pomemben turistični in razvojni potencial
okolij, kjer poteka.
Zato tudi izkoriščam to priložnost, da po tej poti poprosim vse
lastnike zemljišč, ko vas bodo v teh spomladanskih dneh v tej zvezi
obiskali naši sodelavci, da podpišete izjave o sodelovanju in tako
omogočite nadaljevanje potrebnih aktivnosti za nadaljevanje projekta, za kar potrebujemo odmero in odkup potrebnih zemljišč za
izgradnjo predvidenih kolesarskih poti skozi Občino Dobrna. Tako
bomo skupaj, glede na to da smo turistična občina in da se občani
radi gibljejo po naši lepi Dobrni, pridobili tudi urejene sprehajalne
poti, itd. ... Hvala vsem za razumevanje in sodelovanje.
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GRADNJA ODPRTEGA ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA
Odprta širokopasovna omrežja (OŠO) so za družbo današnjega časa
nujna, območja, kjer elektronsko poslovanje danes ni možno, so
ekonomsko, socialno, materialno in eksistenčno ogrožena. Zato je še
toliko bolj pomembno, da se ta projekt po nekajletnih zastojih ponovno premika naprej oziroma postavlja na novo, danes v nekoliko
širši in novejši različici. V projekt izgradnje OŠO bodo vključena tudi
vsa območja v Republiki Sloveniji, kjer hitrosti prenosa elektronskih
podatkov ne dosegajo 100Mb/s. Občine bomo partner v tem projektu za posredovanje podatkov in pridobivanje soglasij lastnikov
zemljišč za polaganje vodov, ki bo morala biti neodplačna služnost.
Država se je odločila, da bo omrežja gradil operater, ki ga bo izbrala
na javnem razpisu in bo sestavljen iz dveh delov. Prvo, za območja
belih lis, kjer komercialni operaterji niso izrazili tržnega interesa (131
000 priključkov v R Sloveniji), bo grajeno s pomočjo programa RuNe
iz evropskega razvojnega sklada, ostala območja pa se bodo gradila in obnavljala na propustnost 100 Mb/s in več po načelu tržnega
interesa. Več o programu RuNe si lahko ogledate na www.ruralnetworks.eu .
Vem, da ljudi, ki teh storitev danes nimajo, zanima predvsem izvedba na terenu in kdaj bodo lahko OŠO uporabljali. Predstavljena
nam je bila časovnica izvedbe projekta in sicer začetek projektiranja
marec 2017 in konec izgradnje 2020. Vsi skupaj upamo na najboljše;
verjamem, da bomo v Občini Dobrna lahko svojo nalogo, pripravo
pogodb in pridobivanje neodplačnih služnosti, opravili v čim krajšem času, ko bo projekt pripeljan tako daleč. Zato vas, spoštovane
občanke in občani, lastniki zemljišč, kjer bodo potekali vodi, že v naprej prosim za razumevanje in sodelovanje, da z naše strani ne bo
ovir za nemoteno napredovanje projekta.
VODOOSKRBA V OBČINI DOBRNA - VODOVOD BRDCE
Veseli smo, da smo končno uspeli pridobiti vsa potrebna soglasja in
gradbeno dovoljenje za izgradnjo črpališča in priključitev tega na
obstoječi vodooskrbni sistem Brdce. Izbran je tudi izvajalec del in z
deli na terenu bomo pričeli takoj, ko bodo vremenske razmere dopuščale. Predvidevamo, da bodo občani tega območja Brdc nad
Dobrno imeli kvalitetno pitno vodo na svojih pipah že letos, najkasneje do jeseni.
Vodovod Brdce nad Dobrno je še edini vodooskrbni sistem v naši
občini, kamor moramo vodo pogosto voziti, pa tudi zelo je onesnažena zaradi obremenitev kmetijskih dejavnosti na vodovarstvenih
pasovih obstoječega zajetja.
STAVBNA ZEMLJIŠČA V POVEZAVI Z DAVKOM NA NEPREMIČNINE, KI GA NAMERAVA SPREJETI DRŽAVA
Ni še dolgo tega, cca 20 let in nazaj, ko v Dobrni in okoliških naseljih
ni bilo niti za naravni prirast prebivalstva, kaj šele za potreben razvoj
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okolja, na razpolago nobenih stavbnih zemljišč, zato je takrat veliko
naših ljudi poiskalo rešitev za gradnjo svojih domov izven našega
kraja, drugi pa so kljub vsemu gradili » doma« , večinoma na kmetijskih zemljiščih in so vseskozi v strahu, ali bodo svojo gradnjo lahko
legalizirali, kaj bo, ker njihov objekt nima gradbenega dovoljenja, itd.
… Oboje pomeni slabo prakso urbanističnega planiranja in urejanja
prostora, predvsem pa ne omogoča naravnega in željenega razvoja
občine. V praksi pa to pomeni odliv investicij, ljudi in znanja iz občine ter usmerjanje razvoja v druga okolja, stagnacijo občine.
Zato smo v Občini Dobrna na osnovi izkazanih interesov naših občank in občanov ter predvidevanj dolgoročnega razvoja občine s
prejetjem dveh občinskih prostorskih načrtov, prvega v letu 2004 in
drugega v letu 2012, zagotovili dovolj stavbnih zemljišč za potrebe
naših občank in občanov ter predviden dolgoročni razvoj občine.
Razmere v družbi se spreminjajo. Ob ureditvi lastnih potreb po
stavbnih zemljiščih je bil, zaradi možnosti prodaje v obdobju pomanjkanja teh, takrat interes za pridobitev stavbnih zemljišč pri vseh
velik. K pogostim predlogom za spremembo kmetijskih zemljišč v
stavbna in pridobivanje teh »tudi na zalogo ali za prodajo« je lastnike kmetijskih zemljišč vzpodbujala tudi zakonodaja s sorazmerno majhnim davkom na stavbna zemljišča v obliki nadomestila za
uporabo stavbnih zemljišč. Sedaj ga namerava država spremeniti v
davek na nepremičnine, verjetno z drugačnimi obremenitvami za
lastnike stavbnih zemljišč, kar ljudi bega, saj ne vedo, kakšne bodo
finančne posledice lastništva stavbnih zemljišč, še posebej tistih na
zalogo. Teh trenutno še ne potrebujejo in so jih rezervirali za svoje
otroke, ali pa so jih nameravali prodati, ali pa jih je skupnost v skladu
s področno zakonodajo v okviru planiranja svojega razvoja opredelila kot stavbna zemljišča.
V tej zadevi je danes res veliko neznank, stavbna zemljišča ponovno
pridobivajo na ceni, kar je v primeru prodaje ali uporabe za svoje namene v nekem določenem roku (nekaj let) dobro, v primeru večjih
obdavčitev s strani države po sprejemu davka na nepremičnine pa
bodo stavbna zemljišča na zalogo lahko postala določeno breme.
Danes žal ne vemo, kaj bo prinesel davek na nepremičnine, kaj se bo
takrat lastnikom stavbnih zemljišč izplačalo tudi glede na trg.
Zato smo mnenja, da je za pravilno odločitev, koliko stavbnih zemljišč si ohraniti tudi na zalogo (zelo težko je iz kmetijskih zemljišč
pridobiti stavbna, večinoma trajajo postopki več let in po izkušnjah
vsi predlogi niso s strani nosilcev urejanja prostora in resornih ministrstev potrjeni in sprejeti), potrebno počakati, kaj bo prinesel novi
davek na nepremičnine, ki bo verjetno moral imeti tudi prehodno
obdobje uveljavitve v praksi. V tem času bodo ljudje lahko najbolj
pravilno ocenili, kaj je dobro za njih in katera stavbna zemljišča želijo

spremeniti nazaj v kmetijska, katera pa še ohraniti za svoje potrebe,
potrebe otrok ali prodaje. Tukaj je potreben temeljit razmislek, še
posebej ob dejstvu koliko časa traja in kako težko je iz kmetijskih
pridobiti stavbna zemljišča, ko jih potrebujemo. Občina Dobrna bo
takoj po sprejetju davka na nepremičnine začela s spremembami
prostorskega plana in občanom omogočila željene spremembe,
občani pa se boste, glede na svoje potrebe in poznavanje posledic
novega davka na nepremičnine, takrat lahko bolj prav odločili.
SPOMLADANSKA ČISTILNA AKCIJA
Letos pripravljamo v Občini Dobrna spomladansko čistilo akcijo v
soboto, 1. aprila 2017. Prijazno vas vabimo, da se odzovete v čim večjem številu, se organizirate po zaselkih in počistimo vse, kar ne
spada v naravo. Z akcijo bomo začeli ob 9. uri na znanih zbirnih
mestih in se podali v okolja, kjer so se skozi leto odložili »viški« naše
civilizacije. Ob 12. uri ste vsi vabljeni, da nabrano pripeljete na Novi
grad, kjer bodo zabojniki. Naši sodelavci vam bodo pomagali odložiti nabrano. Po opravljenem delu vas vse vabimo na druženje, na
malico in pijačo na igrišče pri Novem gradu.
Podrobnejše informacije v zvezi z letošnjo čistilno akcijo so objavljene v nadaljevanju v tem glasilu.
Iskrena hvala vsem, ki se boste akcije udeležili, še posebej vsem, ki
se boste potrudili in s svojimi prevoznimi sredstvi na zbirno mesto
pripeljali nabrani odpadni material.
Velika noč je praznik, ki ga Slovenci radi praznujemo. Za verne je
praznik veselja in upanja, brez duhovnega dela pa ga praznujejo
tudi drugi, ob kulinaričnih dobrotah, ki simbolizirajo velikonočne
dogodke in Kristusovo trpljenje … Tako se ta največji krščanski praznik in skozi zapovedan post na velikonočni petek in žegnanje jedil
v soboto, ki se pojedo za nedeljski zajtrk v krogu družine, še vedno
praznuje in ohranja v večini slovenskih družin.
Spoštovane občanke in občani, želim vam lepe in doživete velikonočne praznike, lepši so, kadar jih praznuje tudi naša duša.
Čas pomladi nas že sam po sebi nagovarja k lepim in dobrim stvarem. Drage matere, žene in dekleta, vse najboljše za osmi marec in
materinski dan, naj vas opogumi v zavedanju, kako pomemben del
družbe ste in naj vam prinese kaj lepega za telo in dušo.
V nedeljo, dne 26. 3. 2017, ob 17. uri, pa vas skupaj s Folklorno skupino KUD Dobrna vabimo v Kulturni dom Dobrna na praznovanje s
komedijo Kopalniški rock & roll, v izvedbi Mozirskega gledališča.

Župan Občine Dobrna,
Martin Brecl
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Obisk predsednika Republike Slovenije, gospoda Boruta Pahorja
Redke so priložnosti gostiti v
Dobrni tako eminentne goste,
kot je predsednik države. Zato
smo bili veseli novice, da bo
predsednik Borut Pahor obiskal naš Center za usposabljanje, delo in varstvo v Dobrni.
Verjamem, da ni naključje, čeprav čas res hitro beži …, da
se je predsednik v okviru svojih obiskov ustanov, podjetij
in delovnih obratov, ki so zanj
tako značilni, odločil obiskati
ravno Dobrno, saj naš Center
za usposabljanje, varstvo in
delo Dobrna že vseskozi po
kvaliteti svojih storitev in raznolikosti dejavnosti varovancev in zaposlenih izstopa od
povprečja. Po preselitvi iz graščine Novi grad pred 10 leti v
nove prostore, kjer so zapo-

slenim in varovancem zagotovljeni vsi pogoji za strokovno
in kakovostno izvajanje dejavnosti dnevne in celodnevne
oskrbe otrok, mladostnikov in
odraslih oseb z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem in telesnem razvoju, se
po ocenah pristojnih uvršča
v sam vrh teh ustanov v Republiki Sloveniji. Da je temu
res tako, kažejo številni pridobljeni certifikati in priznanja
zavodu ter na para olimpijskih,
državnih in mnogih drugih
tekmovanjih osvojena odličja
varovancev.
Obisk predsednika je bil namenjen spoznavanju tovrstnih
ustanov v Sloveniji ter srečanju z varovanci in zaposlenimi

zavoda. Po lepem sprejemu,
ki so ga predsedniku pripravili
varovanci zavoda, si je predsednik skupaj z zaposlenimi
ogledal prostore ter življenje
in delo varovancev našega zavoda.

Iskrene čestitke vsem zaposlenim za uspešno delo v vseh
teh letih, za tako dobro sodelovanje in vključenost varovancev in zavoda v življenje v
naši občini.
Župan Občine Dobrna,
Martin Brecl

Naš odnos do soljudi, živali in okolja
Veliko vas je, ki prihajate, da
poveste, kaj vas v našem lepem kraju moti. Moram povedati, da tudi sam delim večino
mnenj z vami; seveda iskrena
hvala za vaša opažanja. Nekatera lahko odpravimo zaposleni na občini in v režijskem
obratu, večinoma pa vas motijo stvari, na katere nimamo
vpliva. Z odnosom do okolja,
v katerem skupaj živimo, kažemo svojo kulturo in prav je,
da za to okolje vsi skrbimo, da
ga po nepotrebnem ne obremenjujemo in »svinjamo« vsepovprek.
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Mnogi nas opozarjate na odlaganje smeti ob EKO otokih, še
najbolj pa na pasje iztrebke ob
sprehajalnih in drugih poteh.
Pozimi, ko je sneg, pravite, je
vse rumeno in rjavo, spomladi in poleti pa rjavo, kot kaže
slika. Kužki niso nič krivi, za
svojimi ljubljenci so dolžni vse
počistiti njihovi lastniki.
Seveda se ob tako urejenih
poteh sprehajajo tudi mamice in majhni otroci in verjetno
veste, kako je hoditi z otrokom, ki se ustavi ob vsem, kar
ob poti opazi … in če nismo

dovolj pazljivi in hitri, najdeno
tudi pobere in … Spoštovani
lastniki psov, v imenu občank
in občanov, ki hodijo po naših
urejenih poteh in še posebej
v imenu mamic in majhnih
otrok vas ponovno prosimo,
vzemite s seboj vrečko in pospravite za svojim psom, če ga
seveda imate radi. Pes ni kriv
za onesnaženo okolje, on vas
ima samo rad in vam je brezpogojno zvest.

Župan Občina Dobrna,
Martin Brecl

komunala
in okolje
Občina Dobrna v sodelovanju z ZTŠK Dobrna
vabi, da se udeležite
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Parož
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Dobrna ‐ odlagališče Novi grad
Vinska Gorica
‐ odcep proti čistilni napravi
Po razdelitvi zaščitnih sredstev in vreč za odpadke, ki jih bo priskrbela Občina Dobrna,
Šventu
Klanc ‐Pokrižišče
razdelitvipri
zaščitnih
sredstev
in vreč
za odpadke,
ki jih sbo
priskrbela Občina Dobrna,
se bomo
razdelili
po skupinah
in pričeli
čiščenjem.
bomo razdelili
po skupinah in pričeli s čiščenjem.
ad Dobrno in Brdce nad se
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evidentirali
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Naprošamo
vas, da
vsakokoličino
zbirno mesto
zagotovi
prevoz vreč
Marti
n Strmec nad Dobrno ‐ pri Javornik
oziroma odpadkov do odlagališča Novi grad.

Naprošamo vas, da vsako zbirno mesto zagotovi tudi prevoz vreč
Posebej vabimo vsa društva, organizacije in večje skupine, da svojo pripravljenost za
oziroma odpadkov do odlagališča Novi grad.
dstev in vreč za odpadke,
ki jih
bo priskrbela
Občina
sodelovanje
sporočite
ge. Alenki
Rošer,Dobrna,
tel. št. (03) 780‐10‐50 ali
(031) 602‐486,
zaradi planiranja malice za udeležence.
razdelili po skupinah in pričeli
s čiščenjem.

Posebej vabimo vsa društva, organizacije in večje skupine, da svojo udeležbo
sporočite Mariji Švent na telefonsko številko (03) 780‐10‐64 oziroma
Sodelovanje na čistilni akciji je prostovoljno in na lastno odgovornost.
(041)
851‐523
zaradigradu,
planiranja
malice
za zaradi
udeležence.
udeleženci čistilne
akcije
zbrali
nazaNovem
kjer
bomo
Organizator ne
odgovarja
morebitne
škodne dogodke,
nastale
sodelovanja v akciji.

ali zbrano količino odpadkov in se okrepčali.

Prijazno vabljeni!
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Kolesarska povezava v Savinjski regiji
V Občini Dobrna, kjer se ponašamo z bogato turistično
tradicijo, si tudi želimo, da bi bili kolesarsko povezani z
ostalimi deli regije. Zato smo s toliko večjim navdušenjem
pristopili k projektu Kolesarske povezave v Savinjski regiji, ki ga koordinira podjetje Simbio, d. o. o., Območno razvojno partnerstvo Osrednje Celjsko. Ker je za umestitev
trase potrebno pridobiti soglasja lastnikov zemljišč, smo
25. januarja 2017 v konferenčni dvorani Kulturnega doma
Dobrna pripravili javno predstavitev idejnega projekta
Kolesarske poti na Dobrni.

delu Občine Dobrna, v naselju Vinska Gorica, naveže na kolesarsko povezavo iz Lemberga in se nato nadaljuje vzdolž
doline potoka Dobrnica in obstoječe sprehajalne poti vse do
križišča za Novi grad, tik pred naseljem Dobrna. Od tam naprej nato en krak kolesarske povezave vodi čez naselje Dobrna
do kompleksa Term Dobrna, drugi krak kolesarske povezave
pa se nadaljuje po hribovitem terenu proti zahodu, čez naselje
Lokovina, vse do občinske meje z Mestno občino Velenje.
Dolžina odseka na Dobrni je 5,36 km, ocenjena vrednost znaša
1,4 milijona EUR.

Državna kolesarska povezava, odsek v Občini Dobrna, je sicer
del regijskega, državnega in tudi mednarodnega kolesarskega
omrežja. Namen in cilji izgradnje kolesarske poti so zagotavljanje prometne varnosti kolesarjev, razvoj kolesarskega turizma,
spodbujanje trajnostne mobilnosti, zmanjševanje izpustov
toplogrednih plinov, spodbujanje športno–rekreativnih dogodkov, izboljšanje kvalitete življenja lokalnega prebivalstva
ter spodbujanje zdravega načina življenja. Kolesarjenje skratka
nedvomno nudi številne pozitivne učinke na okolje, gospodarstvo in zdravje, zato je gostitelj srečanja, župan Občine Dobrna,
Martin Brecl, na predstavitev idejnega projekta povabil lastnike zemljišč in predstavnike Direkcije Republike Slovenije za
infrastrukturo (DRSI), ki jo je zastopal Tomaž Willenpart,
vodja sektorja za investicije v ceste in podjetja DRI upravljanje
investicij, d. o. o.

Naloga občine je, da čim prej pridobi načelna soglasja lastnikov,
saj predstavljajo nekakšne vstopnice za nadaljevanje projekta.
Kolesarska pot na Dobrni bo v našem turističnem kraju dobrodošla podporna infrastruktura, ki bo namenjena tako dodatni
ponudbi Term kot tudi našim občankam in občanom.

Župan je lastnikom zemljišč predstavil traso, ki se na južnem

Urška Vedenik in Bojana Stopinšek

DRSI bo po pridobljenih soglasjih lastnikov nato naročila parcelacije in cenitve zemljišč, odkupe oziroma služnosti in nato naročila nadaljnjo projektno dokumentacijo: projekt za pridobitev
gradbenega dovoljenja (PDG) in projekt za izvedbo (PZI).
Občine in koordinator projekta si, v sodelovanju z Direkcijo
Republike Slovenije, prizadevamo pridobiti sofinancerska sredstva s strani državnega proračuna, računamo pa tudi na pridobitev evropskih sredstev.

Projektiranje fekalne kanalizacije na območju Občine Dobrna
Občina Dobrna je pristopila k izdelavi projektov za fekalno kanalizacijo za območja, kjer le-ta še ni zgrajena oziroma kjer še
nimamo pripravljenih projektov, in sicer za naselja Lokovina,
Loka, Zavrh in Vrba. Predvideno je, da se vsa fekalna kanalizacija
iz navedenih območji preko obstoječe fekalne kanalizacije poveže na centralno čistilno napravo v Vinski Gorici.
Trenutno se na terenu izvajajo določene aktivnosti za potrebe
projektiranja fekalne kanalizacije (geodetski posnetki, zakoličbe
tras, …), zato prosimo lastnike zemljišč za razumevanje in sode-

lovanje s projektanti in geodeti na terenu pri iskanju optimalnih
rešitev za določitev trase kanalizacije. V nadaljevanju, ko bodo
trase usklajene, se bo pristopilo k pridobivanju notarsko overjenih služnostnih pogodb za potrebe pridobitve gradbenega
dovoljenja.
Hvala za razumevanje in sodelovanje pri projektu, ki rešuje potrebe naših občanov, izboljšuje stanje okolja in naših voda ter
zagotavlja urejeno zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih voda iz navedenih območij.
Urška Vedenik
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Vključitev vrtine Brdce (B-1)
v vodovodni sistem naselja Brdce nad Dobrno
Z izvedbo investicije »Vključitev vrtine Brdce B-1 v vodovodni sistem naselja Brdce
nad Dobrno« se bo lokalni
vodovodni sistem naselja
Brdce nad Dobrno priključil
na nov vodni vir, in sicer na
vrtino B-1, ki je bila izvrtana
leta 2014. Vrtina se nahaja na
parceli št. 1446/1 v k. o. Brdce
nad Dobrno in je izvrtana 250
m globoko ter je že opremljena s potopno črpalko.

•

•
•

V okviru te investicije bodo
zgrajeni naslednji objekti:
• črpališče nad vrtino, ki

je dimenzionirano tako,
da se bodo vanj namestile tudi črpalke za črpanje
proti ostalemu območju
Brdc in Strmca, in sicer v
naslednjih fazah širitve
vodovoda Brdce,
cevovod od črpališča
nad vrtino do obstoječega vodohrana Vrh v
dolžini 161 m ter
cevovod do domačije
Tonač v dolžini 661 m
izvedena bodo tudi nujna sanacijska dela na
obstoječem vodohranu
Vrh.

Z vključitvijo vrtine B-1 v lokalni vodovodni sistem bo Vodovod-kanalizacija, javno
podjetje d. o. o. postal tudi
upravljavec lokalnega vodovodnega sistema.
Na javnem naročilu je bil kot
najugodnejši izvajalec izbran
AGM NEMEC, d. o. o., iz Laškega, ki je ponudil izvedbo investicije za okoli 177.000 €
brez DDV. Strokovni nadzor
nad izvedbo del bo vršilo
podjetje Izvir-plan, d. o. o. iz
Laškega.
Dela se bodo pričela takoj, ko

bodo dopuščale vremenske
razmere in bodo zaključena v
nekaj mesecih.
Črpališče nad vrtino je
dimenzionirano tako, da
bo možno s pitno vodo
oskrbovati
tudi
ostalo
območje Brdc in Strmca,
zato je v letošnjem letu
predvidena izdelava projektne dokumentacije za
širitev vodovodnega sistema v ostalo območje Brdc
nad Dobrno in Strmca nad
Dobrno ter v naselje Brezen v
Občini Vitanje.
Urška Vedenik

Sanacija plazov na Grosovem klancu
Na regionalni cesti R2-429/1245 Višnja vas – Dobrna (med km 6
+ 197 in km 6 + 352) so se pred nekaj leti aktivirali trije plazovi.
Cestišče na tem odseku je bilo močno posedeno in pokrpano z
asfaltom. Promet je bil oviran, zato je bilo potrebno čim prej pristopiti k sanaciji plazov in obnovi vozišča. Občina je na nevarni
odsek Grosov klanec večkrat opozorila upravljavca ceste, ki se je
zavedal nujnosti sanacije.
Direkcija RS za infrastrukturo je naročila projektno dokumentacijo za sanacijo plazov, ki je bila v januarju 2014 tudi pozitivno
recenzirana. V začetku leta 2016 je Direkcija izvedla javno naročilo za izbor izvajalca za sanacijo plazov Lemberg in tako v
mesecu aprilu 2016 s podjetjem PGGH d. o. o. iz Maribora podpisala pogodbo v vrednosti okoli 315.000 €.
V mesecu februarju je bila izvedena primopredaja del za sanacija plazov v dolžini 179 m. Izvedene je bilo 123,5 m pilotne stene.
Hkrati se je v celoti obnovilo cestno telo s potrebno konstrukcijo zgornjega ustroja glede na prometno obremenitev.

Saniran plaz na Grosovem klancu

Celovita sanacija ceste je tako prispevala k večji varnosti udeležencev v prometu in ustreznosti cestne infrastrukture.
Urška Vedenik
št. 73 / 2017
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Nadzor lastnikov in vodnikov psov
Ponovno opozarjamo na problem, ki ga povzročajo iztrebki naših ljubljenčkov – psov.
Opaziti jih je povsod: na cestah in pločnikih, še več pa na
travnikih ter igriščih, ki so namenjena otrokom.
Odlok o urejanju javnih površin, o javni snagi ter videzu
naselij v Občini Dobrna zaradi varstva zdravja in čistoče prepoveduje voditi pse
brez vrvice in jih puščati brez
ustreznega nadzora. V primerih onesnaženja teh površin s
pasjimi iztrebki morajo lastniki oziroma vodniki psov le-te
takoj odstraniti v vrečke in jih

odložiti v posode za posebne
odpadke. Odlok določa globo
125,00 € za lastnika oziroma
vodnika psa, če v primeru onesnaženja teh površin s pasjimi
iztrebki teh ne odstrani.
Nadalje je potrebno opozoriti, da predstavlja srečanje s
psom, ki je brez nadzora, določeno nevarnost. Če želimo
otrokom in vsem občanom
zagotoviti zdravo okolje ter
zmanjšati nevarnosti, ki jim
grozijo, moramo sodelovati
vsi, predvsem lastniki psov.
Zakon o zaščiti živali v 11. členu določa, da mora skrbnik

hišnih živali z zagotovitvijo
osamitve, kontracepcije, sterilizacije ali kastracije živali
preprečiti rojstvo nezaželenih
živali. Skrbnik živali mora z
ustrezno vzgojo in šolanjem
psa oziroma z drugimi ukrepi
zagotoviti, da žival ni nevarna
okolici. Skrbnik psa mora na
javnem mestu zagotoviti fizično varstvo psa tako, da je pes
na povodcu.
Nadzorstvo nad izvajanjem
tega zakona in na njegovi
podlagi izdanih predpisov
neposredno opravljajo uradni
veterinarji, kmetijski, lovski, ribiški inšpektorji ter inšpektorji,

pristojni za ohranjanje narave
in policisti, vsak v okviru svojih
pooblastil in pristojnosti.
Poleg policistov, ki imajo pristojnost nadzora nad izvajanjem fizičnega varstva psov
na javnih mestih, je ta pristojnost dodeljena tudi občinskim
redarjem, ki bodo tudi v prihodnje opravljali nadzor. Lastniku psa, ki na javnih mestih
na zagotovi fizičnega varstva
za svojega psa, se lahko izreče
globa v višini 200 €.
mag. Nataša Kos,
Medobčinski inšpektorat
in redarstvo

Samooskrba z električno energijo
Konec leta 2016 so bile v Občini Dobrna zgrajene tri nove sončne elektrarne, skupne vršne moči 26 kilovatov (kW), ki bodo
predvidoma letno proizvedle 24,7 megavatnih ur (MWh) električne energije. Mali foto napetostni elektrarni MFE Gea in MFE
Steinfelser se nahajata na strehah enodružinskih hiš v zaselku
Zavrh nad Dobrno, mala foto napetostna elektrarna MFE Ivan
pa na strehi hiše v novem naselju na Dobrni.
Vse tri elektrarne so predvidene za uporabo na način samoo-

MFE Ivan Dobrna

MFE Gea
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skrbe z električno energijo ali strokovno izraženo - za priključitev na Net Metering. To pomeni, da letno proizvedejo tolikšno
količino električne energije, kot je bo gospodinjstvo v enakem
obdobju porabilo. Ker kaže trend porabe električne energije
povišano potrošnjo za gospodinjstva v prihodnjih letih (ogrevanje na elektriko, električna mobilnost, …), so elektrarne projektirane tako, da imajo pri proizvodnji energije še nekaj rezerv.
Izvedba elektrarn pa je takšna, da jih je možno v prihodnje še
nadgraditi v večje zmogljivosti.

GLASILO OBČINE DOBRNA

MFE Steinfelser

Glede na trenutno porabo električne energije so vse tri elektrarne ekonomsko ovrednotene kot zelo zadovoljive, saj je njihova
investicijska doba vračanja izračunana na 8,5 let. Zadovoljive so
seveda s tega stališča, ker sta življenjska doba in garancija elektrarn vezani na 30 let delovanja. Na tem mestu je smiselno poudariti še dejstvo, da se je v zadnjih letih tehnologija pridobivanja
električne energije toliko razvila, da tudi ne idealna lega sončne
elektrarne (orientiranost strehe) ne predstavlja večje težave.
Izgradnjo elektrarn je podprl Eko sklad z nepovratnimi sredstvi,
ki so jih gospodinjstva prejela takoj po izvedbi projektov. Vso
projektno dokumentacijo, projektiranje in izvedbo je opravilo podjetje ENERGING z Dobrne (www.energing.eu), ki ima na
področju pridobivanja električne energije iz obnovljivih virov
(OVE) in energetiko že večletne izkušnje.
Rok Žerjav

Dobrna s sončnimi elektrarnami
po poti energetske samooskrbe
UVOD
Svet in razvoj novih tehnologij se dandanes spreminjata veliko
hitreje kot kadarkoli v zgodovini. Ko se temu razvoju prilagodi
še država s svojimi zakoni, lahko to izkoristimo v svoj prid. Tako
lahko sedaj postavite sončno elektrarno na streho svoje hiše za
lastne potrebe. Sončna elektrarna je izredno čist vir energije,
vzdrževanja je izredno malo pa tudi ptic menda ne moti.

SE TO IZPLAČA
Preprost spodnji izračun hitro pokaže, da se nam investicija v
elektrarno povrne v desetih letih. To pomeni, da prvih 10 let po
investicij, ki smo jo na primer plačali z Ekoskad kreditom, namesto da bi plačevali elektriko, plačujemo kredit. Po 10 letih imamo
elektriko, skupaj z omrežnino in ostalimi prispevki, vezanimi na
porabo, zastonj.

NOVA UREDBA O SAMOOSKRBI
Na podlagi nove uredbe o samooskrbi za potrebe izvedbe
sončne elektrarne po novem ni potrebno več ustanoviti podjetja, prav tako vam električne energije ni več treba prodajati.
Električno energijo poleti kot viške brezplačno dajete v omrežje,
pozimi pa jo brezplačno jemljete iz omrežja. Na ta način se gospodinjstvo znebi večine stroška električne energije.

V kolikor smo elektrarno poravnali iz lastnih sredstev, je seveda
finančna slika še boljša; namesto da kreditiramo banke, se nam
zniža letni strošek elektrike v višini 1/10 stroška investicije v elektrarno (10% donos).

SUBVENCIJA SONČNE ELEKTRARNE
V aprilu 2017 prihajajo tudi novi svežnji Ekosklad subvencij. Tokrat država ne bo več subvencionirala vsako proizvedeno kWh,
temveč bo subvencija vezana na velikosti elektrarne in bo izplačana ob zaključku investicije. Dodatno država »subvencionira«
postavitev sončnih elektrarn s podelitvijo ugodnih Ekosklad
kreditov. Tako lahko gospodinjstvo na enostaven način, brez hipotek in dodatnih zavarovanj, pridobi ugoden kredit z 1,3% + 6
mesečni EURIBOR obrestno mero.

IZRAČUN ELEKTRARNE ZA POVPREČNO GOSPODINJSTVO
Povprečni mesečni strošek elektrike:
130 € (vključno z DDV)
Potrebna velikost elektrarne za 100% samooskrbo:
10 kW*
Potrebna površina strehe obrnjene proti J, JZ, JV:
65 m2
Informativni strošek elektrarne, (subvencija in DDV vključen):
12.000,00 €
*V primeru, da je streha obrnjena proti J, je potrebna velikost elektrarne 10% manjša.
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GLASILO OBČINE DOBRNA
1. Primer kreditiranja z Ekosklad kreditom
Brez investicije
v SE
Leto

Stroški
elektrike (€)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
SKUPAJ

130 € x 12 =
1560 €
1590
1620
1650
1680
1710
1740
1770
1805
1840
1870
1907
1945
1984
2024
2064
2105
2148
2191
2234
2279
2325
2371
2419
2467
493298,00

2. Primer kreditiranja z lastnimi sredstvi
Brez investicije
v SE

Z investicijo v SE
Odplačevanje
kredita (€)

Stroški
elektrike (€)

Prihranek
(€)

1280

240

40,00

1280
1280
1280
1280
1280
1280
1280
1280
1280
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12800,00

244
248
253
258
263
268
273
278
283
288
293
299
305
311
317
324
330
337
344
351
358
365
372
380
7582,00

66,00
92,00
117,00
142,00
167,00
192,00
217,00
247,00
277,00
1582,00
1614,00
1646,00
1679,00
1713,00
1747,00
1781,00
1818,00
1854,00
1890,00
1928,00
1967,00
2006,00
2047,00
2087,00
28916,00

Leto

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
SKUPAJ

Stroški
elektrike (€)
130 € x 12 =
1560 €
1590
1620
1650
1680
1710
1740
1770
1805
1840
1870
1907
1945
1984
2024
2064
2105
2148
2191
2234
2279
2325
2371
2419
2467
49327,00

Z investicijo v SE
Odplačevanje
kredita (€)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Stroški
elektrike (€)
20 € x 12 =
240 €**
244
248
253
258
263
268
273
278
283
288
293
299
305
311
317
324
330
337
344
351
358
365
372
380
7586,00

Prihranek
(€)
1320,00
1346,00
1372,00
1397,00
1422,00
1447,00
1472,00
1497,00
1527,00
1557,00
1582,00
1614,00
1646,00
1679,00
1713,00
1747,00
1781,00
1818,00
1854,00
1890,00
1928,00
1967,00
2006,00
2047,00
2087,00
41741,00

Tabela 1: Primer kreditiranja SE z Ekosklad kreditom. Upoštevana je rast stroškov elektrike 2% letno, oziroma 20% v 10 letih.
Kot lahko vidimo na primeru, pri katerem v elektrarno ne vložimo lastnih
sredstev, prvih 10 let namesto elektrike odplačujemo kredit in hkrati nekaj
malega privarčujemo, po 10 letih pa v polni meri koristimo zastonj energijo.

V tem primeru koristimo takojšen prihranek, ki na letnem nivoju pomeni dobro 1/10 investicije. V našem primeru 1/10 x 13.000,00= 1300,00 € (1.320,00 €)
**Kljub priklopu sončne elektrarne je uporabnik še vedno dolžan elektro
distributerju plačevati »priključnino«, katere višina zavisi od velikosti obračunske moči.

SONČNE ELEKTRARNE NA DOBRNI

Lesni CO2 ekvivalent do danes: 3834 dreves
Letna oskrba: 20 gospodinjstev
Izvajalec: SONCE energija d.o.o.

Prva sončna elektrarna, ki jo vsi poznamo, je SE na OŠ Dobrna.
Priključena je še po stari shemi subvencioniranja, ki vključuje
samo delno samooskrbo OŠ.
MFE Ciciban in MFE Vseved
Leto priklopa: 2012
Skupna nazivna moč: 99 kW
Letna proizvodnja: 108 MWh
Proizvodnja do danes: 486 MWh
Zmanjšanje CO2 do danes: 340 ton

V letu 2016 so se »stari« elektrarni pridružile še nove, že po novi
shemi samooskrbe, in sicer najprej na Klancu, kasneje sta ji sledili dve v Zavrhu ter v letu 2017 še elektrarna na Dobrni. Z zanesljivostjo lahko zato zaključimo, da tudi Dobrnčani počasi, a z
zanesljivim korakom, preklapljamo k obnovljivim virom.
Jernej Škoflek
INFO: 031 222 438
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kmetijstvo

Z izvajanjem pristopa CLLD v okviru lokalnih akcijskih skupin (LAS)
do sredstev za razvoj podeželja
V programskem obdobju 2014 – 2020 se s kombinacijo različnih
virov financiranja skozi instrument CLLD – lokalni razvoj, ki
ga vodi skupnost, preko lokalnih akcijskih skupin (LAS) za namen spodbujanja celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih
območij po pristopu »od spodaj navzgor« zagotavlja nepovratna
sredstva iz treh skladov, Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja, Evropskega sklada za regionalni razvoj in
Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.

LAS »Od Pohorja do Bohorja« je bila prav tako potrjena septembra 2016. Po potrditvi je pristopila k nadaljnjim aktivnostim, ki
bodo območju omogočile črpanje razpoložljivih nepovratnih
sredstev. Tako je v novembru 2016 objavila 1. Javni poziv LAS za
sofinanciranje operacij s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja, ki bodo prispevale k realizaciji Strategije lokalnega razvoja (SLR). Na objavljeni 1. Javni poziv je v roku, t.j. do
20. 1. 2017, prispelo 21 vlog, kar kaže na velik interes območja za
razvoj podeželja. Prejete vloge so trenutno v postopku pregleda
in ocenjevanja.

Na območju Slovenije se je izoblikovalo 37 lokalnih partnerstev,
katerih prva pomembna naloga je bila pripraviti strategijo lokalnega razvoja (SLR), ki so jo v pregled in potrditev predložili Koordinacijskemu odboru CLLD. V letu 2016 je bilo potrjenih vseh 37
LAS, ki pokrivajo celotno območje Slovenije.

LAS »Od Pohorja do Bohorja« pripravlja tudi Javni poziv LAS za
sofinanciranje operacij s sredstvi Evropskega sklada za regionalni
razvoj, ki bo namenjen operacijam s ciljem razvoja urbanih območij.

Lokalne akcijske skupine v Sloveniji 2014–2020

/

LEADER/CLLD 2014–2020

BOVEC

00386 1 478 91 28
clld.mkgp@gov.si
www.program-podezelja.si
www.ribiski-sklad.si
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
00386 1 400 33 11
gp.mgrt@gov.si
www.mgrt.gov.si
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
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Kontaktne informacije
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CLLD v programskem obdobju 2014-2020
• 37 lokalnih akcijskih skupin
• 100 % pokritost območja Slovenije
• vse strategije lokalnega razvoja LAS
vključujejo EKSRP in ESRR
• 4 strategije lokalnega razvoja LAS poleg
EKSRP in ESRR, vključujejo tudi ESPR
(LAS št. 9, 11, 22 in 32)

PODVELKA

VUZENICA

• Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije

– sredstva so namenjena sofinanciranju
stroškov, ki so nastali pri upravljanju in delovanju LAS, vključno s spremljanjem in vrednotenjem SLR, animaciji območja LAS in pomoči
potencialnim upravičencem za razvijanje
projektnih idej in pripravo operacij.

RADLJE
OB DRAVI

DRAVOGRAD
PREVALJE

MORAVSKE
TOPLICE

MURSKA
SOBOTA

RADENCI

SV. JURIJ V
BENEDIKT
SLOV.
GORICAH

PESNICA

13

PUCONCI

TIŠINA

GORNJA
RADGONA

SVETA ANA

KUNGOTA
MUTA

GORJE

• Podpora za tekoče stroške in stroške animacije

CANKOVA

APAČE

ŠENTILJ

Javna podpora je namenjena izvajanju aktivnosti
v okviru naslednjih štirih podukrepov:
• Pripravljalna podpora – sredstva so namenjena
oblikovanju lokalnih partnerstev, krepitvi
institucionalne usposobljenosti ter usposabljanju in mreženju v času priprave in izvedbe
strategije lokalnega razvoja,

lokalne akcijske skupine – sredstva so namenjena sofinanciranju stroškov LAS, ki nastanejo
pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja
LAS,

R
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A

R

Ž

T

D

S
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V programskem obdobju 2014-2020 je za izvajanje
CLLD skupno namenjenih 96 mio EUR (evropska in
nacionalna sredstva) iz treh skladov:
• EKSRP – 52 mio EUR,
• ESRR – 37 mio EUR,
• ESPR – 7 mio EUR.

• Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja

HODOŠ
GORNJI
PETROVCI

ROGAŠOVCI
GRAD

Namen pristopa CLLD je spodbujanje celovitega in
uravnoteženega razvoja lokalnih območij po pristopu
»od spodaj navzgor«. Lokalnemu prebivalstvu
omogoča, da z oblikovanjem lokalnih akcijskih skupin
(LAS) aktivno odloča o prednostnih nalogah in razvojnih
ciljih lokalnega območja, vključno z viri financiranja za
doseganje ciljev lokalnega območja.

lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost – sredstva
so namenjena sofinanciranju stroškov nastalih
pri izvedbi operacij LAS ali lokalnih akterjev,
katerih rezultati prispevajo k uresničevanju ciljev,
zastavljenih v SLR,

ŠALOVCI

KUZMA

Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost – pristop CLLD
(Community-Led Local Development) v programskem
obdobju 2014–2020 vključuje tri sklade, Evropski
kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP), Evropski
sklad za regionalni razvoj (ESRR) in Evropski sklad za
pomorstvo in ribištvo (ESPR).

M

MERILO/SCALE: 1 : 700 000
CLLD – lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

LAS Med Snežnikom in Nanosom
LAS Od Pohorja do Bohorja
LAS Za mesto in vas
LAS Lastovica
LAS Mežiške doline
LAS loškega pogorja
LAS Srce Slovenije
LAS Haloze
LAS Posavje
LAS Raznolikost podeželja
LAS Dolina Soče
LAS Suha krajina, Temenica in Krka
LAS Goričko 2020
LAS Obsotelje in Kozjansko
LAS Pri dobrih ljudeh 2020
LAS Dobro za nas
LAS Mislinjske in Dravske doline
LAS Dolenjska in Bela krajina
LAS Zgornje Savinjske in Saleške doline
LAS s CILjem
LAS Notranjska
LAS Gorenjska košarica
LAS Ovtar Slovenskih goric
Partnerstvo LAS Zasavje
LAS Upravne enote Ormož
TOTI LAS
LAS Spodnje Savinjske doline
LAS V objemu sonca
LAS Bogastvo podeželja
LAS Prlekija
LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe
LAS Istre
LAS Barje z zaledjem
LAS Drava
LAS Sožitje med mestom in podeželjem
LAS Krasa in Brkinov
LAS Vipavska dolina

Založnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Naklada: 5.000
Oblikovanje: VIKRA, Petra Vidonja s.p.
Tisk: GRAFEX grafično podjetje d.o.o.
Leto izdaje: 2016
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KMETIJSTVO
V okviru pristopa CLLD se podpirajo različne oblike operacij, kot
so:
- operacije, ki prispevajo k ustvarjanju delovnih mest, kot so razvoj podjetništva, razvoj socialnih storitev na podeželju, dvig
dodane vrednosti kmetijskim, gozdarskim in živilskim proizvodom ter povečanje lokalne samooskrbe in spodbujanje kratkih
dobavnih verig,
- razvoj osnovnih storitev, kot so manjše naložbe v infrastrukturo,
- operacije, ki prispevajo k varstvu okolja in ohranjanju narave in
naravnih danosti ter
- operacije, ki vključujejo mlade, ženske in druge ranljive skupine.

Na javni poziv se lahko prijavijo fizične ali pravne osebe ter tudi
LAS. Prijavljena operacija mora prispevati k uresničevanju ciljev
določenih v SLR.
Poleg pogojev, ki so določeni z Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014-2020
(Uradni list RS št. 42/15, 28/16 in 73/16), lahko LAS v javnem pozivu in razpisni dokumentaciji določijo tudi druge pogoje, ki so v
skladu z njihovo SLR.
Vabljeni k obisku spletne strani LAS http://www.las-pohorjebohor.si.
RA Kozjansko, vodilni partner LAS
»Od Pohorja do Bohorja«

Usposabljanje za življenjsko
uspešnost – Izzivi podeželja
Podeželje pred nas postavlja
nenehno nove izzive. Z vključitvijo v program Usposabljanja
za življenjsko uspešnost-Izzivi podeželja (UŽU-IP) so se s sodobnimi izzivi podeželja spoprijele tudi predstavnice Društva
kmečkih žena Meta. Program
UŽU-IP je javno veljavni program, ki je namenjen usposabljanju podeželskega prebivalstva. V njem naj bi se soočili
s pridobivanjem tistih veščin,
spretnosti in kompetenc, ki
so nujno potrebne za delo na
kmetiji.
Od septembra do decembra
2016 je Ljudska univerza Celje v
okviru projekta Krepitev temeljnih in poklicnih kompetenc v Savinjski regiji 2016-2019, v sodelovanju z Društvom kmečkih žena
Meta, izvajala program UŽU-IP
na Dobrni. Dobre tri mesece
so se udeleženke programa na
praktičen način usposabljale za
delo na kmetiji in vsakdanjem
življenju. Sodobna tehnologi-
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ja, ki prežema naše vsakdanje
življenje, jim je bila prvi izziv.
Seznanile so se z uporabo računalnika, z delovanjem posameznih računalniških programov, z brskanjem po spletu, z
uporabo določenih spletnih
aplikacij in z možnostmi, ki jih
omogoča Googlov račun. Posebno poglavje je bilo namenjeno pametnemu telefonu,
ki počasi postaja »prenosna
pisarna« in mobilno vstopno
mesto v svet svetovnega pleta.
Komunikacija in medčloveški
odnosi je bil drugi sklop, v katerem so udeleženke programa UŽU-IP nadgrajevale svoje
znanje in dosedanje osebne
izkušnje. Veliko pozornosti smo
namenili komunikaciji v medosebnih odnosih in v tržni dejavnosti, v kolikor jo kot nosilke
dopolnilne dejavnosti na kmetiji tudi izvajajo. Zelo zabavno
je bilo, ko so se udeleženke postavile v različne situacijske vloge, predvsem prodaja v angle-

škem jeziku. Spoznali smo, da so
tudi osnove poznavanja tujega
jezika tista veščina, ki bi jo v prihodnosti morale obvladati.
Podjetniški način razmišljanja,
vodenje računovodstva in knjigovodstva, spoznavanje zakonodaje in možnosti subvencij
za kmetijske dejavnosti pa so
teme, ki so pri udeleženkah
programa prebujale »podjetniško žilico« za uspešnejše delovanje na kmetiji. Ni dovolj le
pridelati, pridelano je potrebno tudi prodati. Prodaja pa je
regulirana s številnimi zakoni in
zakonskimi predpisi, ekonomsko logiko in računovodskimi
storitvami. V tem delu programa smo ponudili udeleženkam
odgovore na konkretna vpra-

šanja, s katerimi se soočajo pri
vsakdanjem delu.
V program je bilo vključenih
nekaj praktičnih ur usposabljanja, v katerih so udeleženke
spoznavale raznovrstnost zelišč in njihovih pozitivnih učinkov za zdravje in telo. Naučile
o se izdelovati mila, kreme in
mazila na osnovi zelišč.
Zadovoljstvo udeleženk programa UŽU-IP nam je v veselje
in spodbudo, da bomo take in
podobne programe v prihodnje na Dobrni še izvajali. Tako
bo Dobrna s svojimi prebivalci
na konkreten način vključena v
širjenje kulture vseživljenjskega
učenja.
Andrijana Božić,
Ljudska univerza Celje
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Pomen sajenja medovitih rastlin

Prebujanje pomladi je tako rekoč že čutiti v zraku. Vse daljši
dnevi nas vabijo v naravo in
prebujajo življenjsko energijo,
ki je v zimskem času nekoliko
zastala in počivala v pričakovanju pomladi. Tudi narava se
prebuja in vsak čas bo zacvetela v vsej barvni lepoti. Čebele
se bodo letošnjo zimo dodobra spočile, saj jim mraz ni dopuščal, da bi zapuščale varno in
toplo gnezdo. Sonce in toplota
jih bosta privabila na plano in
začele bodo iskati prvo spomladansko pašo. Kar naenkrat
jih bomo lahko opazovali, kako
letajo s cveta na cvet, in prisluhnili njihovemu brenčanju.
Hrano jim bodo ponudile prve
znanilke pomladi, med katere
sodijo: vrba, resa, zvončki, telohi, trobentice, leska … To so rastline, imenujemo jih medovite
rastline, ki s svojimi sladkimi
izločki v obliki medičine in cvetnega prahu dajejo čebelam
hrano in omogočajo njihov razvoj. Medovite rastline rastejo
na poljih, kjer jih kmetje sejejo

na večjih površinah, kot so facelija, ajda, detelja, oljna ogrščica, sončnice ... Tudi gozdovi
so bogati z medovitim rastjem.
Najdemo jih tudi na travnikih
in na manjših površinah, kjer jih
sadimo z namenom, da krasijo
našo okolico, pa naj bodo to
okrasni vrtovi, zasaditve poti,
skalnjakov, čebelnjakov, okrasno balkonsko korito, zeliščni
nasadi, parki, javne površine …
Čebelarska zveza Slovenije s
svojimi aktivnostmi že več let
spodbuja sajenje medovitih
rastlin. Če razumemo, da so čebele eden najpomembnejših
živalskih organizmov na planetu, bomo znali pritrditi pobudi
Čebelarske zveze Slovenije in
tudi na svoji mikro lokaciji poskrbeli za saditev medovitih
rastlin in tako naredili nekaj
dobrega za ohranitev čebel
in okolja, v katerem živimo.
Čebele pa bodo še naprej vestno opravljale svoje osnovno
poslanstvo, to je opraševanje
rastlin in poskrbele za hrano, ki
je za obstoj človeka nujno po-

trebna.
Kaj lahko sami naredimo za čebele?
Na pripravljene grede posadimo predvsem trajnice. To so
rastline, ki vsako spomlad na
novo odženejo, rastejo, cvetijo
in jeseni pomrznejo do tal, v
zemlji pa ostanejo novi brsti, ki
odženejo naslednje leto. Dobra
lastnost trajnic je to, da z njimi
ni večjega dela in ob pestri zasaditvi je taka greda zanimiva
skozi vse leto.
Od medovitih trajnic so za čebele pomembnejše črni teloh
(Helleborus niger), spomladanska resa (Erica herbacea), zlata
rozga (Solidago species), žepek
(Saturea montana), razni sedumi ali homuljice, od dišavnic pa
poprova meta (Mentha pulegium), timijan (Thymus vulgare),
žajbelj (Salvia officinalis) in druge.
Ob robovih gred ali robovih
parcel lahko posadimo manjše
medeče grmičevje. Sem spada
navadna leska (Corylus avellana), večina vrst vrb, oziroma

mačic (Salix sp.), od okrasnih
rastlin zelo dobro medijo navadni liguster (Ligustrum vulgare), bradavec (Cariopteris incana), hibiskus (Hibiscus syracus),
vse vrste drenov (Cornus sp.),
vse vrste kovačnikov ali lonicer
in mnoge druge.
Na večjem prostoru pa zasadimo medečo drevnino. Tu pazimo, da ima drevo zares dovolj
prostora, da lahko nemoteno
raste. Sadimo v glavnem lipe
(Tilia platiphylos), vse vrste javorjev (Acer sp.), divje češnje
(Prunus avium), divji in pravi
kostanj, od tujerodnih pa paulovnija (Paulownia tomentosa),
trnata gledičevka (Gleditsia triacanthos L.), cigarar ali katalpa
(Catalpa ovata), tulipanovec
(Liriodendron tulipifera L.), grmasta amorfa (Amorpha fruticosa L.), mehurnik (Koelreuteria
paniculata Laxm.), japonska
sofora (Sophora japonica L.), in
evodija (Tetradium daniellii ) pa
še nekatere druge.
Naštete rastline so zelo dobre
medonosne in jih je možno

št. 73 / 2017

15

KMETIJSTVO
kupiti v naših vrtnarijah, večina naštetih vzorčno raste tudi
v okolici Čebelarske zveze Slovenije.
Pri sajenju dreves in grmov bodimo pozorni na velikost sadilne jame, ki mora biti dovolj široka in dovolj globoka. Korenin
nikoli ne upogibamo ali zvijamo, vedno izkopljemo jamo,
da lahko rastlino brez težav
vanjo posadimo. Na dno jame
lahko dodamo plast preperelega hlevskega gnoja ali komposta, ki ga prekrijemo z dva
do tri centimetre žive prsti. Če
sadika potrebuje oporo, jo v tej
fazi tudi postavimo, kamor jo
lahko privežemo, če to počnemo kasneje lahko poškoduje-

mo korenine. Rastlino vložimo
v jamo in zagrnemo korenine
do polovice, nato rahlo potlačimo in zasujemo do vrha. Na
koncu vedno obilno zalijemo z
okoli deset litri vode.
Pri sajenju trajnic pazimo, da
so zdrave in imajo lepo razvite
korenine. Upoštevamo tudi njihovo končno razrast, da jih ne
posadimo preblizu eno zraven
druge. Na koncu vedno obilno
zalijemo.
V Sloveniji je okoli tri tisoč različnih vrst rastlin, vendar pa
vse niso enako gospodarsko
pomembne za čebelarstvo,
od teh jih je za čebele zanimivih okoli tisoč, na katerih lahko
najdejo nektar ali cvetni prah.

Smiselno je posaditi tiste rastline, ki cvetijo in dajejo pelod
ter nektar v času, ko v naravi ni
paše, čebelarji temu pravimo,
da v naravi vlada brez pašno

obdobje. V tem času je vsaka
sveža kapljica nektarja ali košek obnožine v panju še kako
dobrodošel. Naše čebele nam
bodo hvaležne.
Jure Justinek,
Nataša Klemenčič Štrukelj

Apel za pravilno uporabo FFS
Čebela spremlja človeka na njegovi življenjski poti že od pradavnine. Z njenim pridelkom, medom, si je že v prazgodovini tešil
lakoto in celo reševal življenje. Med svojim razvojem je človek
spoznal še njihove ostale koristne lastnosti – čebelji pridelki,
opraševanje sadnega drevja in kulturnih rastlin. Čebela in njeni
proizvodi igrajo tako že tisočletja pomembno vlogo v prehrani,
medicini, še posebno pa v ekologiji. Le vlogi čebele kot opraševalcu se lahko zahvalimo za bogat izbor sadja in zelenjave v naši
prehrani ter za rastlinsko raznovrstnost v naravi.
Ko čebele obiskujejo cvetove, na katerih nabirajo medičino in
cvetni prah, pogosto pridejo v stik s strupenimi sredstvi, ki se v
kmetijstvu uporabljajo za zaščito rastlin. Čeprav sta pravilna raba,
promet in kazni v primeru nepravilne uporabe FFS predpisane v
Zakonu o fitofarmacevtskih sredstvih (ZFfS-1) (Uradni list RS, št.
83/12), še vedno prihaja do pomorov čebel.
Da ne bi bili več priča zastrupitvam čebel, čebelarji vse uporabnike FFS prosimo, da te uporabljajo v skladu z načeli dobre kmetijske prakse in varstva okolja. Posebno pozornost naj posvetijo
čebelam s sledečimi ukrepi:
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- pred načrtovano uporabo FFS natančno preberite priložena navodila, saj je v njih in tudi na embalaži opozorilo,
ali je sredstvo strupeno za čebele. V glavnem so za čebele
škodljivi vsi insekticidi in imajo to tudi napisano na etiketi. Posebno bodite pozorni na znak čebele v rdečem
okviru,
- priporočena sredstva uporabljajte v najnižjih priporočenih odmerkih,
- uporabljajte za čebele manj nevarne pripravke,
- pred škropljenjem pokosite podrast v sadovnjaku ali vinogradu,
- škropite v večernih urah ali ponoči, ko se čebele že v panjih.
Naj bo na travnikih še naprej veliko raznovrstnih rož in brenčečih
čebel, da bodo cvetoča sadna drevesa oprašena, zato slovenski
čebelarji pozivamo vse uporabnike FFS, da so pri njihovi uporabi
skrajno previdni.
Čebelarska zveza Slovenije,
Vlado Auguštin

Z zasedanja Občinskega sveta
Občine Dobrna
Od izida zadnje številke glasila Občine Dobrna št. 72, ki je izšla
v mesecu decembru 2016, so svetniki Občinskega sveta Občine
Dobrna zasedali na eni redni seji, na 16. redni seji, ki je bila dne
8. 12. 2016.
Na njej so svetniki Občinskega sveta Občine Dobrna obravnavali predlog Pošte Slovenije d. o. o., PE Celje, Krekov trg 9, 3600
Celje o preoblikovanju stalne pošte 3204 Dobrna v pogodbeno
pošto in soglasno sprejel sklep, da se z obravnavanim predlogom Pošte Slovenije d. o. o., PE Celje ne strinjajo in hkrati zahtevajo, da pošta 3204 Dobrna ostane v dosedanji organizacijski
obliki oz. modelu delovanja. Na 16. redni seji je bil sprejet tudi
2. rebalans Proračuna Občine Dobrna za leto 2016 in Odlok o 2.
rebalansu Proračuna Občine Dobrna za leto 2016. Na tej seji je
bil sprejet tudi Proračun Občine Dobrna za leto 2017 ter Letni
program prodaje občinskega finančnega premoženja ter načrt
ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Dobrna za leto
2017 in načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Dobrna za leto 2017. Na seji so bili sprejeti tudi Letni program kulture
v Občini Dobrna za leto 2017, Letni program športa v Občini

z zasedanja
Občinskega sveta
Občine Dobrna
Dobrna za leto 2017 ter Letni program turizma za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju turizma
v Občini Dobrna za leto 2017.
Na 16. redni seji je bilo sprejeto tudi povišanje cene storitve pomoči na domu za območje Občine Dobrna, kot jo je predlagal
izvajalec storitev, Dom ob Savinji, Celje - Center za pomoč na
domu, z veljavnostjo cen od 1. 1. 2017 dalje:
Stroški storitve
pomoči na domu
DELAVNIK
19,73 €
NEDELJA
23,43 €
PRAZNIK
24,17 €

Subvencija iz
Cena storitve za
proračuna občine uporabnika
15,73 €

4,00 €

19,43 €

4,00 €

20,17 €

4,00 €

Po gradivu Občinskega sveta Občine Dobrna povzela
Mateja Smrečnik

Upravna enota
Celje svetuje

enot, pa mora organizator vložiti vlogo najmanj 30 dni pred dnevom prireditve.

1. V katerih primerih, na kakšen način in s katerimi prilogami je potrebno pridobiti dovoljenje za javno prireditev?
Zakon o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 64/2011, ZJZ-UPB5) določa,
da je v primerih, ko obstajajo okoliščine, zaradi katerih bi lahko prišlo do
ogrožanja varnosti ali pravic drugih, potrebno na predpisanem obrazcu
vložiti prošnjo za dovolitev javne prireditve pri pristojni upravni enoti,
najmanj 10 dni pred dnevom prireditve, za javni shod pa najmanj 7 dni
pred dnevom shoda. Za tekmovalne športne prireditve v kolesarstvu ter
avto-moto športu na javni cesti in druge javne prireditve, ki predstavljajo izredno uporabo ceste in potekajo na območju dveh ali več upravnih

Vlogo za izdajo dovoljenja poda pri pristojni upravni enoti organizator prireditve v naslednjih primerih:
- za prireditev na javni cesti, če predstavljata izredno uporabo ceste
(Zakon o javnih zbiranjih);
- za mednarodno športno prireditev in člansko tekmovanje v kolektivnih športih, če na njem sodeluje vsaj en klub prve državne lige (Zakon
o javnih zbiranjih);
- za prireditev, na kateri se uporablja odprt ogenj (kurjenje, sežiganje
predmetov, uporaba bakel), oziroma predmeti (pirotehnični izdelki, ki
niso v prosti prodaji, orožje in drugi nevarni predmeti) ali naprave, zaradi katerih je lahko ogroženo življenje ali zdravje ljudi ali premoženje
(vozila, zrakoplovi, naprave za zabavo - vrtiljaki, zabaviščni vlaki, večji
začasni objekti - odri posebnih konstrukcij, tribune, šotori ipd., stroji,
za prireditev posebej izdelane ali prirejene priprave - posebna dvigala,
vlečnice ipd. ali druge naprave (Zakon o javnih zbiranjih);
- za prireditev, na kateri se pričakuje več kot 3000 udeležencev (Zakon o
javnih zbiranjih);
- za prireditve na, v, ob vodi, kjer obstaja nevarnost utopitve (Zakon o
varstvu pred utopitvami);
št. 73 / 2017
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- za prireditve z zbiranjem živali – razstave, tekmovanja, ocenjevanja,
cirkusi (Zakon o veterinarskih merilih skladnosti).
Organizator mora prošnji za dovolitev javne prireditve priložiti različne priloge glede na naravo in vrsto javne prireditve:
- dokazilo, da je o prireditvi, ki jo organizira, obvestil lokalno skupnost
(občino), kjer bo prireditev potekala (kopija dopisa, potrdilo o oddani
pošiljki ipd.);
- soglasje lastnika ali upravljavca prireditvenega prostora (najemna ali
druga pogodba ali pisno soglasje);
- dovoljenje za čezmerno obremenitev s hrupom, pristojne lokalne
skupnosti, če bo uporabljal naprave, ki povzročajo čezmeren hrup,
kot ga določa Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih
in prireditvah povzročajo hrup (Uradni list RS, št. 118/05).
- izpolnjeno Prilogo 15 Pravilnika o službi NMP, oceno o tipu prireditve
in obrazložitev ocenjenih meril iz Priloge 16 Pravilnika o službi NMP,
oddaljenost prireditve od najbližjega izvajalca službe NMP (v kilometrih in minutah nujne vožnje) ter dokazilo o zagotavljanju zdravstvenega varstva na prireditvi glede na tip prireditve (za prireditve, na
katerih je potrebno zagotoviti zdravstveno varstvo).
- podrobnejšo opredelitev programa (kraja, časa, trajanja);
- načrt varovanja (število rediteljev, njihovo razmestitev po prireditvenem prostoru z morebitnim opisom kritičnih mest ter ukrepe za varovanje življenja in zdravja udeležencev in drugih oseb, premoženja,
preprečitev ogrožanja varnosti javnega prometa, varovanje okolja,
kadar so ti ukrepi glede na naravo prireditve potrebni ali jih zahtevajo
drugi predpisi);
- dovoljenje za zaporo ceste (občine, direkcije za ceste) s prometno-tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve, kadar je zaradi
prireditve treba omejiti, preusmeriti ali prepovedati cestni promet ko se organizira tekmovalno športno prireditev v kolesarstvu ali avto-moto športu na cesti;
- dokazilo o tehnični brezhibnosti naprav (npr. listina o skladnosti, atesti) ali varni uporabi predmetov (npr. elaborat izvedbe ognjemeta), če
se bodo pri izvedbi uporabljale naprave ali predmeti, zaradi katerih je
lahko ogroženo življenje ali zdravje udeležencev oziroma premoženje;
- druga dokazila o varni izvedbi: elaborat o izvedbi ognjemeta - ognjemet na prireditvi, dovoljenje Uprave RS za pomorstvo – prireditve na
vodi, itd.;
- dokazilo o zagotovitvi požarnega varstva (nevarnost izbruha požara,
eksplozije) na podlagi izdelanega požarnega načrta oz. elaborata, v
katerem je navedeno število gasilcev, njihova postavitev in oprema.
Za izdajo dovoljenja za prireditev se plača upravna taksa (tarifna številka
1 in 3 ZUT) v višini 22,66 EUR.
Vse prijavljene javne prireditve in javni shodi so objavljeni na povezavi
»javne prireditve in shodi«. Objave so aktualne do dneva zaključka prireditve oz. shoda.
Dovoljenje za organiziranje javne prireditve ni potrebno, če se bo prireditve udeležilo manj kot 3000 udeležencev, če se na prireditvi ne bo
uporabljal odprt ogenj (kres, ognjemet), če na prireditvi ne bodo postavljeni začasni objekti večjih konstrukcij (večji odri s streho, šotori) oz.
predmeti in naprave, zaradi katerih je lahko ogroženo življenje in zdravje
ljudi oz. premoženja in če prireditev ne bo potekala na cesti ter v, na in
ob vodi.
Dovoljenje za prireditev tudi ni potrebno, če je organizator gospodarska
služba ali samostojna podjetnica posameznica oz. samostojni podjetnik
posameznik, ki v okviru svoje redne dejavnosti obratuje z napravami za
zabavo v svojih poslovnih prostorih.
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2. Kako je z ugotavljanjem zdravstvenega varstva na javnih prireditvah?
Z dnem 14. 11. 2015 je stopil v veljavo nov Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči (Ur.l. RS, št. 81/2015), ki je prinesel nekatere spremembe
pri zahtevah o načinu zagotavljanja zdravstvenega varstva na javnih prireditvah. Organizator prireditve najmanj 15 dni pred prireditvijo o prireditvi obvesti najbližjega izvajalca nujne medicinske pomoči (NMP). V
obvestilu pa mora navesti:
- ime in kontakt odgovorne osebe organizatorja
- lokacijo, datum, uro in predvideno trajanje prireditve
- vrsto prireditve, predvideno število in vrsto udeležencev
- izvajalca zdravstvenega varstva na prireditvi
- eventuelne druge pomembne okoliščine
Obvestilu organizator priloži načrt za izvajanje zdravstvenega varstva.
Določenih je 11 vrst prireditev, odvisno od števila udeležencev, zdravstvenih in drugih tveganj, od nezahtevnih prireditev (tipa A, B, C, D, E),
srednje zahtevnih prireditev (tipa A in B), zahtevnih, zelo zahtevnih in
tveganih prireditev (tipa A in B).
- nezahtevna prireditev tipa A,
– nezahtevna prireditev tipa B,
– nezahtevna prireditev tipa C,
– nezahtevna prireditev tipa D,
– nezahtevna prireditev tipa E,
– srednje zahtevna prireditev tipa A,
– srednje zahtevna prireditev tipa B,
– zahtevna prireditev,
– zelo zahtevna prireditev,
– tvegana prireditev tipa A in
– tvegana prireditev tipa B
Obvestilo in načrt se ne zahtevata za nezahtevne prireditve tipov od
A do E, pri katerih je stopnja tveganja nizka, razlikujejo pa se glede na
predvideno število udeležencev, ki ne sme biti večje od 5000, in glede na
strukturo obiskovalcev (npr. starost). Prireditve, kjer se pričakuje preko
1000 udeležencev, po pravilniku potrebujejo neko vrsto prisotnost ekip
NMP. Pravilnik pa organizatorje prireditev ne zavezuje, da kot izvajalca
NMP izberejo javne zdravstvene domove. Izberejo lahko kateregakoli
izvajalca, ki izpolnjuje pogoje za izvajanje zdravstvene dejavnosti in pogoje, ki jih določa pravilnik.
Vsak izvajalec zdravstvenega varstva na prireditvi si mora pridobiti dovoljenje Ministrstva za zdravje za izvajanje zdravstvenega varstva na prireditvi, kjer je opredeljeno, za katero vrsto prireditev ima izvajalec dovoljenje izvajati dejavnost. Na območju UE Celje sta si pridobila tovrstno
dovoljenje do sedaj dva izvajalca, in sicer Zdravstveni dom Celje za vse
vrste prireditev in podjetje Medikmiko d. o. o. iz Škofje vasi za manj in
srednje zahtevne prireditve. Takšno dovoljenje pa ima še družba Paramedic d. o. o. iz Ljubljane in Zavod Medi Gros iz Grosuplja.
V letu 2015 je bilo izdanih 152 dovoljenj za javno prireditev, 9 je bilo še
zavrnjenih, ustavljenih ali odstopljenih zadev oz. postopkov. V letu 2014
je bilo izdanih 141 dovoljenj, v letu 2013 - 132 in v letu 2012 - 126 dovoljenj. Iz podatkov izhaja, da se število javnih prireditev, za katere je potrebno dovoljenje upravne enote, iz leta v leto povečuje. Se pa odvije
tudi precej prireditev, za katere pa dovoljenje ni potrebno in se lahko
le priglasijo na pristojni policijski postaji. Organizator shoda mora shod
prijaviti najmanj tri dni pred dnevom shoda, organizator prireditve pa
najmanj pet dni pred dnevom prireditve.
3. Kako je z rešitvijo statusa gozdnih cest v povezavi z izdajanjem GD?
Grajena gozdna prometnica spada po Uredbi o razvrščanju objektov
glede na zahtevnost gradnje med enostavne objekte, ki se lahko gradijo
brez gradbenega dovoljenja, ne smejo pa se postavljati v nasprotju s
prostorskim aktom pristojne občine, h gradnji pa morajo biti pridobljena soglasja pristojnih služb, če se objekt nahaja v varovalnem pasu gospodarske javne infrastrukture ali na varovanem območju.

javni razpisi
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Dobrna za leto 2017 (Uradni list
RS, št. 80/2016) in Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobrna za programsko obdobje 2015 – 2020
(Uradni list RS, št. 55/15), Občina Dobrna objavlja naslednji

-

JAVNI RAZPIS

-

za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Dobrna za leto 2017
I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Občina Dobrna (v nadaljevanju občina) razpisuje nepovratna finančna
sredstva za podporo ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in
podeželja za leto 2017 v skupni višini 16.800,00 EUR, po shemi državnih
pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 in pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013. Sredstva
se dodelijo za naslednje ukrepe:
UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
UKREP 4: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih
UKREP 5: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de
minimis
UKREP 6: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja – de minimis
UKREP 7: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja
podeželja – ostali ukrepi
II. UKREPI IN PODUKREPI
UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena
sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
Višina razpisanih sredstev znaša 10.100,00 EUR.
Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih ciljev:
- izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in
preusmeritvijo proizvodnje,
- izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne standarde Unije,
- vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem,
prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do
kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in
varčevanjem z energijo in vodo,
- zagotavljanje večje stopnje samooskrbe s hrano, zlasti z zagotavljanjem
boljših pogojev za pridelavo ter večanjem lokalne pridelave hrane.
Pomoč se ne dodeli za:
- nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastli,

-

zasaditev letnih rastlin,
dela v zvezi z odvodnjavanjem,
nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč,
naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, dodeljene
mladim kmetom v 24 mesecih od začetka njihovega delovanja,
za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije,
investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov,
stroške, povezane z zakupnimi pogodbami,
obratna sredstva.

Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko dodeli za:
Podukrep 1.1. : Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Podukrep 1.2. : Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov.
Podukrep 1.1. : Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
- stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih,
- stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih
poslopij na kmetijskih gospodarstvih, ki služijo primarni kmetijski
proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala in storitev),
- stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene tržne vrednosti,
- stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij,
- stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku,
- stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi
razmerami (protitočne mreže …),
- stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc,
avtorskih pravic in blagovnih znamk.
Upravičenci do pomoči so:
- kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev,
ki ležijo na območju občine,
- dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1
ha primerljivih kmetijskih površin.
Pogoji za pridobitev:
- predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s
predpisi s področja gradnje objektov to potrebno,
- projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja,
- za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena Uredbe
702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, če je le-ta potrebna,
predložena z vlogo za pridobitev pomoči,
- ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo,
- predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu
še ni potekel,
- mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, če vrednost investicije presega 30.000,00 EUR.
Intenzivnost pomoči:
- do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 100 EUR, najvišji znesek pa
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3.500 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
Podukrep 1. 2. : Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov.
Upravičeni stroški:
- stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne
agromelioracije, pašniki,
- stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije,
- stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo,
- stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
Upravičenci do pomoči:
- posamezna kmetijska gospodarstva in ali več kmetijskih gospodarstev, vključenih v skupno naložbo (pašna skupnost, agrarna skupnost),
- kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev,
ki ležijo na območju občine,
- dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1
ha primerljivih kmetijskih površin.
Pogoji za pridobitev:
- ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za izvedbo
naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja,
- predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
- kopija katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna
strokovna služba, kadar je predmet podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna agromelioracija,
- dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa
zemljišča,
- predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še
ni potekel.
Intenzivnost pomoči:
- do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 100 EUR, najvišji znesek pa 3.500
EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega
gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo pooblastijo vsi nosilci
kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v skupno naložbo.
UKREP 4: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne
dediščine na kmetijskih gospodarstvih
Višina razpisanih sredstev znaša 800,00 EUR.

Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov.
UKREP 5: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih
in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na
kmetiji – de minimis
Višina razpisanih sredstev znaša 3.000,00 EUR.
Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v
predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
- stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v predelavo in
trženje kmetijskih in živilskih proizvodov, ter naložbe v nekmetijske
dejavnosti na kmetiji,
- stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja
kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetiji,
- stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja
na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti.
Upravičenci do pomoči:
- kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi, s sedežem dejavnosti in naložbo
na območju občine.
Pogoji za pridobitev sredstev:
- dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu,
- dokazilo o registraciji dejavnosti, v kolikor upravičenec pomoči še
nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti,
- dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let po zaključeni naložbi,
- predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s
predpisi s področja gradnje objektov to potrebno,
- projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja,
- poslovni načrt za izvedbo naložbe s predračunom stroškov, če vrednost investicije presega 30.000,00 EUR,
- predračun stroškov,
- predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še
ni potekel,

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

Intenzivnost pomoči:
- do 50 % upravičenih stroškov

Upravičeni stroški:
– stroški naložbe v opredmetena sredstva (stroški za nabavo materiala
za obnovo, stroški za izvajanje del).

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

Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki so dejavna v kmetijskem sektorju in so
vpisana v register kmetijskih gospodarstev ter so lastniki objektov,
vpisanih v register nepremične kulturne dediščine in ležijo na območju občine.
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Pogoji za pridobitev:
– stavba mora biti vpisana v register nepremične kulturne dediščine
(RKD), ki ga vodi ministrstvo pristojno za kulturo,
– ustrezno dovoljenje za izvedbo naložbe, v kolikor je le-to potrebno,
– ustrezna dokumentacija za izvedbo naložbe s predračunom stroškov,
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma
preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel.
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UKREP 6: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju
nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja – de
minimis
Višina razpisanih sredstev znaša 800,00 EUR.

JAVNI RAZPISI

Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov s področja nekmetijskih
dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja kmetijskih proizvodov, ki
niso proizvodi primarne kmetijske proizvodnje.
Upravičeni stroški:
- stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov,
- stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede povezane z
nekmetijskimi dejavnostmi ter s predelavo in trženjem kmetijskih
proizvodov,
- stroški strokovnih gradiv, pomembnih za izobraževanje in usposabljanje povezano z nekmetijskimi dejavnostmi ter s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov,
- stroški udeležbe na sejmih, povezanih z nekmetijskimi dejavnostmi
ter s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov.
Upravičenci do pomoči:
- pravne in fizične osebe ter njihovi družinski člani, ki se ukvarjajo z
nekmetijsko dejavnostjo ter s predelavo ali trženjem na kmetijskem
gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in
ima sedež na območju občine.
Pogoji za pridobitev sredstev:
- račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
- program izobraževanja oziroma usposabljanja povezanega z nekmetijskimi dejavnostmi na kmetiji, s predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov,
- predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še
ni potekel.
Intenzivnost pomoči:
- do 100 % upravičenih stroškov.
Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z
odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči.

- stroški povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti, ki
izhajajo iz ohranjanja kulturne in tehnične dediščine kmetijstva in
podeželja: prikazi tradicionalnih domačih obrti in običajev, prikazi
tehnične dediščine, razstave, tekmovanja ipd.,
- stroški povezani s sodelovanjem in predstavitvijo društev na prireditvah lokalnega, regionalnega, državnega ali mednarodnega pomena ter na prireditvah drugih društev in organizacij,
- materialni stroški, povezani z izvedbo programov društev oz. združenj.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
- finančno in vsebinsko ovrednoten letni program dela društva oz.
združenja,
- seznam članov društva iz območja Občine Dobrna (ime, priimek in
naslov).
Pomoč se ne dodeli:
- za prijavljeni program, za katerega so že bila pridobljena sredstva
na drugih razpisih Občine Dobrna oziroma so njihovi programi na
kakršenkoli način že financirani iz proračuna Občine Dobrna,
- društvom, katerih dejavnost je pridobitnega značaja.
Upravičenci do pomoči:
- registrirana stanovska društva in interesna združenja, ki delujejo
na področju kmetijstva in razvoja podeželja na območju občine in
imajo sedež na območju Občine Dobrna oziroma so člani društva
občani Občine Dobrna.
Finančna določbe / intenzivnost pomoči:
- do 100% upravičenih stroškov
Znesek dodeljene pomoči se določi na podlagi doseženih točk, razpoložljivih sredstev in števila prispelih vlog.
Merila za izbor prijav
ŠTEVILO ČLANOV DRUŠTVA ALI ZDRUŽENJA Z
OBMOČJA OBČINE DOBRNA
do vključno 20 članov

5 točk

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

od 21 do vključno 50 članov

10 točk

nad 51 članov

20 točk

Višina razpisanih sredstev znaša 2.100,00 EUR.

SEDEŽ DRUŠTVA/ZDRUŽENJA

Namen ukrepa je sofinanciranje neprofitnih aktivnosti in materialnih
stroškov društev oz. združenj s področja kmetijstva in razvoja podeželja,
ki imajo sedež v Občini Dobrna oz. so člani društva s sedežem izven Občine Dobrna občani Občine Dobrna in ne predstavljajo državne pomoči ter
njihov cilj z ustanovitvijo in delovanjem ni pridobivanje dobička.
Cilj ukrepa je omogočanje izvedbe programov dela navedenih društev
oziroma združenj.
Upravičeni stroški:
- stroški povezani s predstavitvijo oz. promocijo dejavnosti društva,
pomembno za razvoj kmetijstva in razvoja podeželja, kot so: splošna
predavanja, tečaji brez pridobitve certifikata, krožki, strokovne ekskurzije, seminarji, udeležbe na posvetih, okrogle mize ipd.,
- stroški povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti društev oz. združenj, ki prispevajo k prepoznavnosti občine, kot so: priprava gradiv, zloženk, objave v medijih, organizacija samostojnih
prireditev ipd.,

sedež v Občini Dobrna

20 točk

sedež v drugi občini (člani iz Občine Dobrna)

10 točk

PROMOCIJA, SODELOVANJE IN TRADICIONALNOST
prireditve oz. projekti, ki prispevajo k promociji oz.
prepoznavnosti občine

do 10 točk

sodelovanje z Občino Dobrna ali z drugimi
organizacijami v Občini Dobrna

do 5 točk

vsakoletna izvedba prireditve oz. projekta

do 5 točk

III. ROK ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
- izpolnjen prijavni obrazec (1, 2, 3, 4 ali 5) za podporo ohranjanju in
spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobrna v letu 2017,

št. 73 / 2017

21

JAVNI RAZPISI

- obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznemu ukrepu.
Vloga bo na voljo od dneva te objave v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Dobrna ali na spletni strani Občine Dobrna: www.dobrna.si
Rok za prijavo na javni razpis je 24. 4. 2017 do 12.00 ure. Za pravočasno predložene se štejejo prijave, ki bodo najkasneje 24. 4.
2017 do 12.00 ure predložene v tajništvu Občine Dobrna, Dobrna
19, 3204 Dobrna, v zaprtih kuvertah, s pripisom »NE ODPIRAJ – RAZPIS
KMETIJSTVO 2017 – UKREP ŠT. ____«. Nepravočasne prijave ne bodo
obravnavane in bodo s sklepom zavržene. Komisija bo vloge odprla in
pregledala najkasneje v 10 delovnih dneh.
Rok za oddajo zahtevka, ki je eden izmed pogojev za izplačilo odobrenih sredstev, je do 30. 10. 2017.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 15
dni od potrditve predlogov upravičencev.
IV. SPLOŠNI POGOJI ZA DODELITEV SREDSTEV
Do sredstev niso upravičeni vlagatelji, ki imajo na dan prijave na javni
razpis do razpisovalca Občine Dobrna neporavnane zapadle obveznosti.
DDV po tem razpisu ni upravičen strošek in velja za vse ukrepe.
V. OBRAVNAVANJE VLOG IN IZPLAČILA SREDSTEV
Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014 se pomoč lahko dodeli, če
ima spodbujevalni učinek. Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga
za pomoč predložena pred začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti.
Župan Občine Dobrna imenuje komisijo, ki bo prispele vloge obravnavala ter odločila o posamezni vlogi. O dodelitvi sredstev upravičencem odloča pooblaščena uradna oseba na predlog strokovne komisije.
Upravičencem bo izdana odločba o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep. Odpiraje vlog ne bo javno.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 15 dni od prejema odločbe. Odločitev župana je dokončna. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči
se uredijo s pogodbo. Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti odločbe.
Z izbranimi kandidati bodo sklenjene pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na
predpisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj ne bo dopolnil v roku 8 dni, in vloge, ki
ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale pogojem iz tega razpisa,
bodo s sklepom zavržene in ne bodo obravnavane v postopku dodelitve sredstev.
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi
zahtevka posameznega upravičenca. Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
- račun in dokazila o plačilu obveznosti (račun/situacija in potrdilo/dokazilo o plačanem računu).
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Upravičencem se sredstva iz proračuna nakažejo na transakcijski račun
na podlagi zahtevka, razen za ukrep št. 7. Zahtevek mora vsebovati dokazila o plačilu obveznosti in račune oziroma dokumentacijo glede na
posamezen ukrep. Zahtevek in pogodba morata biti dostavljena na Občino Dobrna najkasneje do datumov navedenih v javnem razpisu.
Računi in dokazila o plačilu obveznosti so potrebni za izvedene aktivnosti za vse ukrepe, razen za ukrep št. 7.
Strokovna komisija lahko zmanjša delež sofinanciranja pri posameznih
ukrepih pri obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov:
- zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2017,
- zaradi večjega števila zahtevkov kot je zagotovljenih sredstev v proračunu.
Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti Proračun Občine Dobrna za leto
2017. Sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2017.
Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev pomoči po tem pravilniku, deset let od datuma prejema pomoči
iz tega pravilnika.
Občina mora voditi natančne evidence z informacijami o dodeljenih
pomočeh in dokazili o izpolnjevanju pogojev deset let od dneva zadnje
dodelitve pomoči po tem pravilniku.
VI. NADZOR IN SANKCIJE
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini, pridobljenih po tem pravilniku oz. javnem
razpisu, spremlja in preverja pri prejemnikih občinska strokovna služba,
pristojna za področje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan. Namenskost porabe ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.
V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev mora prejemnik
vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi
obrestmi, če se ugotovi:
- da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
- da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal
neresnične podatke,
- da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva.
V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe sredstev upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.
VII. MESTO ODDAJE VLOGE
Prijavni obrazec bo na razpolago v tajništvu Občine Dobrna od dneva te
objave v času uradnih ur in ves čas na spletnih straneh Občine Dobrna
(www.dobrna.si). Vloge sprejemamo na naslovu: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, v času uradnih ur.
VIII. DODATNE INFORMACIJE
Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani
dobijo na Občini Dobrna, pri Zdenki Kumer, na telefonski številki 03 780
10 57 ali po elektronski pošti: zdenka.kumer@dobrna.si
Župan Občine Dobrna,
Martin Brecl
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Občina Dobrna, na podlagi 6. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list
RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04, 134/06, 101/2011), 4. člena Pravilnika
o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Dobrna (Uradni list RS, št. 32/05, 22/2010), Letnega programa turizma za izvedbo
javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Dobrna za leto 2017 in Odloka o Proračunu Občine Dobrna za leto
2017 (Uradni list RS, št. 80/2016), objavlja

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje programov na področju turizma v
Občini Dobrna za leto 2017
1.) Občina Dobrna objavlja javni razpis za dodelitev finančnih sredstev
iz občinskega proračuna za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Dobrna za leto 2017.
Skupni znesek razpisanih sredstev za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Dobrna za leto 2017 znaša 3.280,00 EUR, ki so
zagotovljena na proračunski postavki števila 14005.
2.) Predmet sofinanciranja so naslednji programi:
• aktivnosti za ohranjanje kulturne in naravne dediščine - izvajanje programa obsega ohranjanje kulturne in naravne dediščine ter vključevanje le-teh v turistično ponudbo,
• urejanje in varstvo okolja - iz tega programa se sofinancira spomladanski sejem cvetja in domače obrti 2017 ter v preostalem delu programi urejanja in varstva okolja v občini,
• organiziranje in usklajevanje prireditev - izvajanje programa obsega
podporo za izvajanje javnih prireditev v Občini Dobrna, ki so dostopne vsem obiskovalcem in so organizirane v skladu s predpisi, ki urejajo javna zbiranja,
• izvajanje promocijske in informativne dejavnosti - izvajanje programa
obsega sprejemanje in informiranje turistov in drugih obiskovalcev,
sodelovanje z drugimi turističnimi organizacijami iz Slovenije in tujine, predstavitve na sejmih in razstavah doma in v tujini, predstavitev
naše občine potencialnim turistom s svojimi izdelki in storitvami ipd.,
• izvajanje ozaveščenosti prebivalstva in mladine za delovanje na področju turizma - izvajanje tega programa obsega programe ozaveščenosti prebivalstva in predvsem mladine za delovanje na področju
turizma,
• število članov turističnega društva - s tem ukrepom se podpira tehnično delovanje izključno turističnih društev in njihovih sekcij za pokrivanje materialnih stroškov za redno delovanje,
• izobraževanje članov društva - izvajanje programa obsega podporo
in spodbujanje izobraževanja kadrov za delovanje na področju turizma, podporo programov za krepitev trajnostnega turističnega razvoja (predavanja za člane društva, strokovne ekskurzije, ogledi dobrih
praks in druga izobraževanja).
3.) Pravico do sofinanciranja programov na področju turizma imajo društva, ki delujejo na področju turizma v Občini Dobrna, to pa so tista,
katerih programi vsebujejo aktivnosti navedene v 2. točki tega javnega
razpisa in izpolnjujejo naslednje pogoje:
• da so registrirana v skladu z zakonom o društvih in imajo sedež na
območju Občine Dobrna, kar bo razpisovalec preverjal iz javno dostopnih evidenc o društvih,
• da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo
dokumentacijo v skladu z določili o registraciji, kar mora prijavitelj
priložiti k prijavi,
• da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih
programov, kar prijavitelj potrdi z izjavo,
• imajo poročilo o delu društva in finančno poročilo društva za prete-

klo leto 2016, kar mora prijavitelj priložiti k prijavi,
• da imajo sprejet program dela in finančni načrt za leto 2017, ki ga je
sprejel pristojni društveni organ, kar mora prijavitelj priložiti k prijavi,
• da pristojnim občinskim organom redno dostavljajo letna poročila o
realizaciji programov.
Izvajalci programov na področju turizma in ostalih dejavnosti promoviranja Občine Dobrna, ki izpolnjujejo zgornje pogoje, vendar se na
razpis ne prijavijo ali pa se ne prijavijo skladno z razpisno dokumentacijo, v letu 2017 ne bodo upravičeni do namenskih sredstev Proračuna
Občine Dobrna.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2017.
Poročila o izvedbi programov sofinanciranih na podlagi javnega razpisa
za leto 2017 morajo izvajalci programov sofinanciranih iz predmetnega
razpisa, v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov na področju
turizma v Občini Dobrna (Uradni list RS, št. 32/05, 22/2010), predložiti
Občini Dobrna v pisni obliki najkasneje do 31. 3. 2018.
4.) Programi bodo sofinancirani v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Dobrna (Uradni list RS,
št. 32/05, 22/2010) in Letnim programom turizma za izvedbo javnega
razpisa za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Dobrna za leto 2017, sprejetim na 16. redni seji Občinskega sveta Občine
Dobrna, dne 8. 12. 2016, objavljenim na spletni strani Občine Dobrna:
www.dobrna.si.
Sredstva za posamezne programe se razdelijo na osnovi razdelitve
sredstev v Letnem programu turizma za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Dobrna za leto
2017, glede na doseženo število točk skladno z 8. členom Pravilnika o
sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Dobrna, Ur. list
RS, št. 32/2005, 22/2010).
Odločitev o organizatorju programa, če se za isto organizacijo programa prijavi več organizatorjev, bo sprejeta na podlagi točkovanja po naslednjih kriterijih z maksimalnim številom 100 točk:
• uspešna izvedba iste prireditve v preteklem letu: 0-35 točk
• kvaliteta programa: 0-55 točk
• zagotovljeni prostorski, kadrovski in tehnični pogoji: 0-10 točk.
5.) Razpisna dokumentacija za prijavo na javni razpis je na voljo v tajništvu
Občine Dobrna ali na spletnih straneh Občine Dobrna: www.dobrna.si.
6.) Rok za prijavo na javni razpis je do 24. 4. 2017 do 12.00 ure. Za
pravočasno predložene se štejejo vloge, ki bodo najkasneje 24. 4.
2017 do 12.00 ure predložene v tajništvu Občine Dobrna, Dobrna
19, 3204 Dobrna.
Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane in bodo s sklepom zavržene.
Prijave morajo biti podane na razpisnih obrazcih, ki jim je potrebno priložiti zahtevane priloge.
O izboru in višini sredstev bodo izvajalci obveščeni s sklepi v roku 30
dni od izteka roka za prijavo na javni razpis. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe.
7.) Prijave na javni razpis z zahtevano dokumentacijo se oddajo neposredno v tajništvo Občine Dobrna ali pa pošljejo s priporočeno poštno
pošiljko na naslov: OBČINA DOBRNA, Dobrna 19, 3204 DOBRNA, s pripisom »JAVNI RAZPIS ZA PROGRAME TURIZMA V OBČINI DOBRNA 2017
– NE ODPIRAJ!«, s pripisanim naslovom pošiljatelja.
8.) Vse dodatne informacije o javnem razpisu, razpisnih pogojih in razpisni dokumentaciji so na voljo na Občini Dobrna, pri Mateji Smrečnik,
in na telefonski številki: 03/ 780 10 53 ali po elektronski pošti na naslov:
mateja.smrecnik@dobrna.si.
Župan Občine Dobrna,
Martin Brecl
št. 73 / 2017
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Na podlagi Odloka o Proračunu Občine Dobrna za leto 2017 (Uradni list
RS, št. 80/2016), Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Dobrna (Uradni list RS,
št. 47/2007, 22/2010) in Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev
za pospeševanje odpiranja novih delovnih mest v Občini Dobrna (Uradni list RS, št. 48/2007, 22/2010), ter v skladu z Uredbo Komisije (EU) št.
1407/2013, Občina Dobrna, objavlja naslednji

JAVNI RAZPIS

za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva in obrti
v Občini Dobrna za leto 2017

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

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

III. UPRAVIČENCI

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 za leto 2017, znaša 4000,00 €.

Do sredstev občinskega proračuna so upravičeni:
– samostojni podjetniki,
– male gospodarske družbe.
Prosilci morajo tako pridobljena sredstva vložiti v razvoj in razširitev obstoječe dejavnosti oziroma novo dejavnost na območju Občine Dobrna.
Prav tako morajo imeti pravne osebe sedež na območju Občine Dobrna,
fizične osebe pa morajo imeti stalno prebivališče na območju Občine Dobrna.
Do pomoči niso upravičena podjetja iz sektorjev jeklarstva, premogovništva, kmetijstva in ribištva in akvakulture, za primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske
skupnosti, za predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v
Prilogi I k Pogodbi pa v naslednjih primerih:
- če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih
proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna
podjetja dajo na trg,
- če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
Pomoč ni namenjena spodbujanju izvoza oz. z izvozom povezane
dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč neposredno
povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem
distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno
dejavnostjo.

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 4.000 €.
a) Spodbujanje začetih investicij
- Stroški materialnih investicij: zemljišča, zgradbe, oprema, stroji, do
50% upravičenih stroškov pridobitve oz. največ 320,00 €.
Pridobitev ali podaljšanje standarda kakovosti, ki je priznan v
tujini, do 45% upravičenih stroškov pridobitve oz. največ 320,00 €.
Stroški nakupa in pridobitev patentov, licenc izumov, tehničnih izboljšav, nepatentiranega tehničnega znanja in blagovnih
znamk: do 50% upravičenih stroškov oz. do maksimalne višine 400
€.
Stroški izdelave projektne dokumentacije in stroški investicijskih programov: do 45% upravičenih stroškov pridobitve oz. do
maksimalne višine 320,00 €. Prejemnik pomoči mora prispevati najmanj 25% vrednosti investicije. Investicijski projekti morajo ostati v
občini vsaj 5 let.
Prednost pri sofinanciranju bodo imeli prijavitelji, ki se na javni
razpis prijavljajo prvič. Prijavitelj lahko za ukrep Spodbujanje
začetih investicij poda le eno vlogo.
b) Prva udeležba na sejmih ali razstavah
- Krijejo se upravičeni stroški najetja, postavitve in delovanja stojnice v višini do 50 % upravičenih stroškov oz. maksimalno do 320,00
€. Upravičen strošek je prva postavitev in delovanje stojnice na sejemski prireditvi v letu 2017. Upravičenci so do sredstev upravičeni
samo enkrat, to pomeni, da upravičenci iz preteklih let ne morejo
ponovno pridobiti sredstev iz naslova tega ukrepa.
Prednost pri sofinanciranju bodo imeli prijavitelji, ki se na javni
razpis prijavljajo prvič. Prijavitelj lahko za ukrep Prva udeležba
na sejmih in razstavah poda le eno vlogo.
c) Odpiranje novih delovnih mest
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Sredstva za pospeševanje odpiranja novih delovnih mest se
namenijo kot nepovratna finančna pomoč (subvencija) za kritje dela
stroškov plače zaposlitve in predstavljajo upravičene stroške za:
– samozaposlitev osebe,
– zaposlitev osebe za nedoločen čas, če ima taka zaposlitev za posledico
neto povečanje delovnih mest pri prosilcu-upravičencu,
– za odprtje posameznega delovnega mesta upravičenec lahko zaprosi
le enkrat, do maksimalne višine 640,00 €.

št. 73 / 2017

Do sredstev za razvoj niso upravičena podjetja in samostojni podjetniki, 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 sredstev tudi
niso upravičeni samostojni podjetniki in gospodarske družbe, ki imajo na
dan prijave na javni razpis do razpisovalca Občine Dobrna neporavnane
zapadle obveznosti.
Za »enotno podjetje« pomenijo vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v
enem od naslednjih razmerij:
(a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov
drugega podjetja,
(b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov
upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
(c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje
na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v
njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
(d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi
dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja
sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov
navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) prvega pododstavka
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preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
Pomoč ne bo namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki
opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.
Upošteva se kumulacija pomoči, in sicer:
pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi
z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za
financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja
intenzivnost pomoči ali znesek pomoči,
pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št.
1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno
v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje,
določene v uredbi 360/2012,
pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št.
1407/2013 se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v
skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje
(200.000 oz 100.000 EUR).
Občina Dobrna bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev
pridobila pisno izjavo o:
1. vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je podjetje prejelo na
podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem
proračunskem letu,
2. drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške
in zagotovil, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis« ne bo
presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po
drugih predpisih.
Občina Dobrna bo prejemnika pomoči pisno obvestila, da je pomoč
dodeljena po pravilu »de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št.
1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe
o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352,
24.12.2013) in o znesku de minimis pomoči.
Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju, ne sme preseči
200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na
obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev
države, občine ali EU (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem
cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči
100.000,00 EUR). Evidence o individualni pomoči de minimis Občina
Dobrna hrani 10 let od datuma dodelitve pomoči.
Za pridobitev sredstev za odpiranje novih delovnih mest mora
upravičenec izpolnjevati še naslednje:
– novo zaposlena oseba mora biti državljan Republike Slovenije,
– da je zaposlitev osebe sklenjena v koledarskem letu 2017,
– da ima prejemnik sredstev sedež dejavnosti na območju Občine Dobrna,
– da pomoč predstavlja spodbudo za neto povečanje delovnih mest pri
prosilcu - upravičencu glede na zadnji dve pretekli leti (l. 2015 in l. 2016),
– za odprtje posameznega delovnega mesta upravičenec lahko zaprosi
le enkrat,
– zaposlitev je potrebno ohraniti za nedoločen čas.
Prednost pri subvencioniranju bodo imeli prijavitelji, ki se na javni razpis
prijavljajo prvič.
IV. VSEBINA VLOGE
Vloga Občine Dobrna je možno dvigniti v tajništvu Občine Dobrna v času
uradnih ur, in sicer od prvega dne objave v glasilu Dobrčan dalje ali na internetni strani Občine Dobrna, http://www.dobrna.si.

Izpolnjeni vlogi je potrebno predložiti naslednje (pod: a- spodbujanje začetih investicij in b- prva udeležba na sejmih ali razstavah):
1. odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje gospodarskih dejavnosti,
2. potrdilo o plačanih davkih,
3. potrdilo o poravnanih zapadlih plačilnih obveznostih do Občine Dobrna,
4. izjavo prosilca o višini lastnih sredstev za posamezen namen,
5. izjavo, da podjetje ni v težavah in da predstavlja razpisana pomoč spodbudo za izvedbo nameravanega projekta,
6. izjavo, da za ta namen še ni dobil državne pomoči oziroma kolikšen del
je že dobil iz drugih virov,
7. izjavo, da se vlagatelj na javni razpis prijavlja prvič.
Za posamezne ukrepe je potrebno predložiti tudi:
* stroški materialnih investicij:
dokazilo o plačilu, pogodba
račun
* za pridobitev in podaljšanje standarda kakovosti:
dokazilo o plačilu
račun
* Stroški nakupa in pridobitev patentov, licenc izumov, tehničnih izboljšav, nepatentiranega tehničnega znanja in blagovnih znamk:
dokazilo o plačilu
račun
* Za izdelavo projektne dokumentacije in investicijskih programov:
dokazilo o plačilu izdelave projektne dokumentacije in 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, fotokopija
pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas za osebo, ki je zasedla
novoustanovljeno delovno mesto,
fotokopija plačilne liste za osebo, ki je zasedla delovno mesto, za
katero se uveljavljajo finančna sredstva,
potrdilo o stalnem prebivališču za osebo, ki je zasedla novoustanovljeno
delovno mesto (za primer samozaposlitve),
odločbo o izpolnjevanju predpisanih pogojev za opravljanje
pridobitne dejavnosti in priglasitveni list (za s. p.) oziroma,
odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje registrirane dejavnosti
(za gospodarske družbe),
potrdilo o plačanih davkih,
potrdilo o poravnanih zapadlih plačilnih obveznostih do Občine Dobrna,
izjavo, da za ta namen ni prejel sredstev iz državnega proračuna
oziroma drugih virov. V primeru, da so bila sredstva prejeta, je
potrebno navesti višino prejetih sredstev,
izjavo, da se vlagatelj na javni razpis prijavlja prvič.
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V. ROK IN NAČIN PRIJAVE NA JAVNI RAZPIS
Rok za prijavo na javni razpis je do porabe sredstev najkasneje do 29. 9. 2017
do 12.00 ure. Vloga z zahtevanimi dokazili mora biti poslana priporočeno
po pošti ali osebno oddana v tajništvu Občine Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, najkasneje do porabe sredstev najkasneje do roka prijave, to je do 29.
9. 2017 do 12.00 ure. Za čas prejema se šteje, ko je vloga v tajništvu Občine
Dobrna. Obrazci za prijavo na javni razpis so dostopni tudi na spletni strani
Občine Dobrna http://www.dobrna.si.
Upravni organ Občine Dobrne lahko od prosilca zahteva tudi dodatno dokumentacijo. V primeru, da vloga ne bo dopolnjena v določenem roku, se
s sklepom zavrže. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, v
primeru zavajajočih izjav in v primeru neizpolnitve projekta iz pogodbe je

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

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 96/02), v skladu z določbami Pravilnika za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Dobrna (Ur. l. RS, št. 32/05, 113/07,
22/2010, 105/2010, 92/2014) ter v skladu z Odlokom o Proračunu Občine
Dobrna za leto 2017 (Uradni list RS, št. 80/2016), Občina Dobrna objavlja

pijo kot gostje na eni od prireditev v občini ali izven občine ali v tujini,
– udeležijo se vsaj enega strokovnega izobraževanja ali posveta s področja svojega delovanja.
Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje in investicije v prostor
za kulturno dejavnost in spomeniško varstvo.

JAVNI RAZPIS

3.) Programi bodo sofinancirani v skladu s pogoji in merili Pravilnika za
vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Dobrna (Ur. l. RS,
št. 32/05, 113/07, 22/2010, 105/2010, 92/2014) ter v skladu z Letnim programom kulture Občine Dobrna za leto 2017, sprejetim na 16. redni seji Občinskega sveta Občine Dobrna, dne 8. 12. 2016.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2017. Poročila o
izvedbi programov sofinanciranih na podlagi tega javnega razpisa za leto
2017 morajo izvajalci podati na enotnem obrazcu, v skladu s Pravilnikom
za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Dobrna, Občini
Dobrna v pisni obliki najkasneje do 31. 03. 2018.

za zbiranje ponudb programov s področja ljubiteljske kulturne
dejavnosti v Občini Dobrna za leto 2017
1.) Pravico za pridobitev sredstev za letne programe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti za leto 2017 imajo upravičeni nosilci in izvajalci ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
• imajo sedež v Občini Dobrna,
• so registrirani najmanj eno leto,
• njihova dejavnost je področje kulture,
• delujejo v javnem interesu,
• dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
• imajo urejeno evidenco o članstvu,
• pristojnim občinskim organom redno dostavljajo letna poročila o realizaciji programov iz preteklega leta 2016 ter načrt aktivnosti za leto 2017,
• predloženi program je namenjen čim večjemu številu uporabnikov.
2.) Praviloma se sofinancirajo naslednji programi:
• osnovna dejavnost sekcij kulturnih društev in sekcij ostalih društev, ki
se ukvarjajo s kulturno dejavnostjo in je ta dejavnost registrirana v statutu društva, se sofinancira le pod pogojem, da rezultate svojega dela
predstavijo širši javnosti vsaj trikrat letno,
• kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske in srednješolske 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 sekcij ljubiteljskih kulturnih društev in skupin se sofinancira le pod pogojem, da rezultate svojega dela predstavijo širši javnosti najmanj trikrat letno:
– enkrat brezplačno nastopijo, razstavijo za Občino Dobrna ali za Javni
Zavod za turizem, šport in kulturo Dobrna (ZTŠK Dobrna) ali v Občini
Dobrna, če so pozvani k nastopu,
– pripravijo eno samostojno prireditev, razstavo ali projekt ali pa nasto-
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prejemnik sredstev dolžan takoj vrniti Občini Dobrna dodeljena sredstva
skupaj z zakonitimi zamudnimi obresti.
Vse vloge bo obravnaval Odbor za malo gospodarstvo in obrt Občine Dobrna, ki bo sprejel sklep o dodelitvi sredstev najkasneje v roku 45 dni od poteka
roka za prijavo na javni razpis.
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4.) Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev je 8.200,00 EUR, in sicer na
proračunski postavki številka 18003, za redno dejavnost ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Občine Dobrna.
5.) Predlagatelji programov podajo svoje prijave na obrazcih iz razpisne
dokumentacije, ki jim je potrebno priložiti zahtevane priloge. Razpisna
dokumentacija se lahko dvigne na sedežu Občine Dobrna, Dobrna 19,
Dobrna, v času uradnih ur, na voljo je tudi na spletni strani Občine Dobrna, na naslovu: www.dobrna.si.
6.) Prijave se podajo osebno ali pošljejo po pošti v zaprti kuverti na naslov: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna. Na kuverti mora biti vidno
označeno: »JAVNI RAZPIS KULTURA 2017 - NE ODPIRAJ!« Rok za prijavo
na javni razpis je do 24. 4. 2017 do 12.00 ure. Za pravočasno predložene se štejejo prijave, ki bodo najkasneje 24. 4. 2017 do 12.00 ure
predložene v tajništvu Občine Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna. Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane in bodo s sklepom zavržene.
7.) O izboru in višini sredstev bodo predlagatelji programov obveščeni
v roku 30 dni od izteka prijave na javni razpis. Z izbranimi izvajalci bodo
sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov.				
						
8.) Vse dodatne informacije o razpisu dobijo zainteresirani na Občini
Dobrna, po tel. 03/ 780 10 53, pri Mateji Smrečnik ali na e-mail: mateja.
smrecnik@dobrna.si.
Župan Občine Dobrna,
Martin Brecl

JAVNI RAZPISI

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS št. 22/98), 9. in
10. člena Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Dobrna (Uradni list RS št. 32/05, 22/06, 22/2010, 105/2010) ter v skladu z
Odlokom o Proračunu Občine Dobrna za leto 2017 (Uradni list RS, št.
80/2016) Občina Dobrna objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov športa na območju Občine Dobrna
za leto 2017
1. Na razpis za sofinanciranje športnih programov iz občinskega proračuna za leto 2017 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, mladine in študentov, ki se prostovoljno
ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa
(1.224,00 EUR).
1.1 interesna športna vzgoja predšolskih otrok
1.2 interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
1.3 interesna športna vzgoja mladine
2. športna rekreacija (916,80 EUR)
3. šport invalidov (200,00 EUR)
4. izobraževanje, usposabljanje in izpolnjevanje strokovnih kadrov v
športu (240,00 EUR)
5. pomembne mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve (1043,20 EUR)
6. delovanje društev, športnih zvez in zavodov na ravni lokalne skupnosti (960,00 EUR).
V primeru neporabljenih sredstev na razpisu pri določeni vsebini LPŠ
se ta sredstva prenesejo na 6. vsebino LPŠ, to je delovanje društev,
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, 22/2010,
105/2010) in določili Letnega programa športa v Občini Dobrna za leto

2017, sprejetega na 16. redni seji Občinskega sveta Občine Dobrna,
dne 8. 12. 2016.
5. Okvirna vrednost razpisanih sredstev za leto 2017 je 4.584,00 EUR na
proračunski postavki 18009, in sicer za dejavnosti na področju športa
in rekreacije predvidenih 3.360,00 EUR in na področju predšolske in
šolske dejavnosti 1.224,00 EUR.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2017. Poročila o
izvedbi programov sofinanciranih na podlagi tega javnega razpisa za
leto 2017 morajo izvajalci podati, v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju športa v Občini Dobrna (Uradni list RS, št. 32/05, 22/06, 22/2010,
105/2010), Občini Dobrna v pisni obliki najkasneje do 31. 03. 2018.
6. Predlagatelji programov podajo svoje prijave na obrazcih iz razpisne
dokumentacije, ki jim je potrebno priložiti zahtevane priloge. Razpisno dokumentacijo zainteresirani dvignejo v tajništvu Občine Dobrna,
na voljo pa je tudi na spletni strani Občine Dobrna: www.dobrna.si.
Vse dodatne informacije o razpisu lahko zainteresirani dobijo na Občini Dobrna, po tel. 03/780 10 53, pri Mateji Smrečnik v času uradnih ur
ali na e-mail: mateja.smrecnik@dobrna.si.
7. Prijave na javni razpis se podajo osebno ali pošljejo po pošti v zaprti
kuverti na naslov: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna. Na kuverti
mora biti vidno označeno: »JAVNI RAZPIS ŠPORTNI PROGRAMI 2017 NE ODPIRAJ!« Rok za prijavo na javni razpis je do 24. 4. 2017 do
12.00 ure.
Za pravočasno predložene se štejejo vloge, ki bodo najkasneje 24.
4. 2017 do 12.00 ure predložene v tajništvu Občine Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna. Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane in
bodo s sklepom zavržene.
8. O izboru in višini sredstev bodo predlagatelji programov obveščeni
v roku 30 dni od izteka prijave na javni razpis. Z izbranimi izvajalci bodo
sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov.		
9. Vse dodatne informacije o razpisu dobijo zainteresirani na Občini
Dobrna, po tel. 03/780 10 53, pri Mateji Smrečnik ali na e-mail: mateja.
smrecnik@dobrna.si.

Župan Občine Dobrna,
Martin Brecl
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Občina Dobrna, Dobrna 19, Dobrna, na podlagi Pravilnika o sofinanciranju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Dobrna (Ur. l. RS, št.
119/08, 105/2010, 101/2011) ter v skladu z Odlokom o Proračunu Občine
Dobrna za leto 2017 (Ur. list RS, št. 80/2016), objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov na področju socialnih, humanitarnih
in zdravstvenih dejavnosti v Občini Dobrna za leto 2017
1.) Višina sredstev
Občina Dobrna objavlja javni razpis za dodelitev finančnih sredstev iz
občinskega proračuna za sofinanciranje programov in projektov na področju humanitarnih, socialnih in zdravstvenih dejavnosti v Občini Dobrna za leto 2017. Skupni znesek razpisanih sredstev za leto 2017 na proračunski postavki 20005 (Ostali programi, spec. zavodi in društva) znaša
4.700,00 €. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31.12.2017.
2.) Pravica do sofinanciranja
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,
- se ne ukvarjajo z delovanjem na področju dela političnih strank,
- imajo urejeno evidenco o članstvu,
- imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske možnosti za
uresničitev načrtovanih aktivnosti,
- da občini vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov
in plan aktivnosti za prihodnje leto.
Sredstva, ki se razdelijo na podlagi tega razpisa niso namenjena za sofinanciranje investicij v prostore društev.
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 2017
ne bodo upravičeni do namenskih sredstev Proračuna Občine Dobrna.
3.) Izvajalci programov in projektov
Izvajalci programov in projektov so:
- javni zavodi, ustanove in pravne osebe registrirane za opravljanje dejavnosti na področju socialnega varstva,
- društva na področju zdravstva, socialnega varstva in humanitarne dejavnosti registrirana v skladu z zakonom o društvih,
- prostovoljne in neprofitne organizacije, ki delujejo na področju socialnega in zdravstvenega varstva, ter humanitarne organizacije in imajo v
svojih programih elemente socialne skrbi in skrbi za zdravje občanov
oziroma njihovih članov.
4.) Pogoji in merila
Pri ocenjevanju komisija poleg zgornjih kriterijev upošteva še naslednja merila za ocenjevanje:
- program je usmerjen v preprečevanje, lajšanje in zmanjševanje
socialnih stisk posameznikov ali skupin občanov, ima postavljene ja-
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sne cilje in izhaja iz potreb članov, izvajanje programa pa je v interesu
Občine Dobrna - do 250 točk,
- program omogoča udeležencem lažje komuniciranje z okoljem (za primere, ko telesna okvara ali invalidnost onemogoča posamezniku, da bi
se samostojno in enakovredno vključeval v vsakdanje življenje) - do 10
točk,
- program je namenjen pomoči družinam in posamezniku izven organizacije - do 50 točk,
- program vsebuje organizacije predavanj, delavnic in druga izobraževanja za člane ali širšo okolico do - 10 točk,
- program dopolnjuje dejavnosti javnih zavodov oziroma vsebuje elemente javnih služb s področja socialnega varstva - do 50 točk,
- sodelovanje prostovoljcev o izvajanju programa (možnost vključevanja
prostovoljcev in njihovega usposabljanja) - do 15 točk.
Komisija lahko dodatno dodeli maksimalno 50 točk na program, ki je v
večjem interesu Občine Dobrna. Maksimalno število vseh pridobljenih
točk je lahko 435 na program.
V kolikor posamezna prijava na javni razpis po izvedenem točkovanju ne
doseže skupaj 40 točk, komisija takšno prijavo na javni razpis izloči iz postopka in nadaljnje obravnave. Točkovni sistem določa maksimalni obseg
financiranja. Vrednost točke se določi v sorazmernem deležu glede na
skupno število točk za posamezne vsebine in glede na obseg sredstev
razpisane po javnem razpisu. Sredstva za posamezne programe se razdelijo glede na doseženo število točk, višino razpisanih sredstev po javnem
razpisu in vrednosti predloženega programa.
5.) Razpisna dokumentacija in roki
Razpisna dokumentacija za prijavo na javni razpis je na voljo v tajništvu
Občine Dobrna ali na spletnih straneh Občine Dobrna:www.dobrna.
si. Rok za prijavo na javni razpis je do 24. 4. 2017 do 12.00 ure. Za
pravočasno predložene se štejejo prijave, ki bodo najkasneje 24. 4.
2017 do 12.00 ure predložene v tajništvu Občine Dobrna, Dobrna
19, 3204 Dobrna. Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane in bodo
s sklepom zavržene. Prijave morajo biti podane na razpisnih obrazcih,
ki jim je potrebno priložiti zahtevane priloge. O izboru in višini sredstev
bodo izvajalci obveščeni v roku 30 dni od izteka roka za prijavo na javni
razpis. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.
6.) Oddaja vlog
Vloge z zahtevano dokumentacijo se oddajo osebno v tajništvu Občine
Dobrna ali pa pošljejo priporočeno na naslov: Občina Dobrna, Dobrna
19, 3204 Dobrna, s pripisom »JAVNI RAZPIS SOCIALNE, HUMANITARNE IN
ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI v OBČINI DOBRNA ZA LETO 2017 - NE ODPIRAJ!« ter s pripisanim naslovom pošiljatelja.
7.) Informiranje
Vse dodatne informacije o razpisnih pogojih in postopkih so na voljo na
Občini Dobrna pri Mateji Smrečnik ali na telefonski številki: 03/ 780 10 53
ter po elektronski pošti na naslov: mateja.smrecnik@dobrna.si.

Župan Občine Dobrna,
Martin Brecl

JAVNI RAZPISI

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

JAVNI RAZPIS

za podelitev priznanj Občine Dobrna za leto 2017
I.
Priznanja Občine Dobrna za leto 2017, in sicer priznanja: Častni občan
Občine Dobrna, Zlati grb Občine Dobrna, Srebrni grb Občine Dobrna in
Bronasti grb Občine Dobrna, bo Občinski svet Občine Dobrna podelil
na slavnostni seji Občinskega sveta ob občinskem prazniku Občine Dobrna 2017, v mesecu juniju 2017.

brnega in bronastega grba Občine Dobrna mora biti predložen v pisni
obliki in mora vsebovati skladno s 6. členom Odloka o priznanjih Občine Dobrna:
– splošne podatke o pobudniku,
– predstavitvene podatke o kandidatu,
– vrsto priznanja za katerega je kandidat predlagan,
– utemeljitev pobude s podrobnejšim opisom uspeha ali dosežkov, zaradi katerih je predlagana podelitev,
– eventualne dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi,
– datum pobude.
Predlagatelji naj v predlogih upoštevajo merila in kriterije za podelitev
priznanj skladno z Odlokom o podelitvi priznanj Občine Dobrna.

V.
II.
Občina Dobrna lahko podeljuje priznanja zaslužnim občanom in drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom in skupinam,
združenjem in drugim pravnim osebam (v nadaljevanju skupinam), za
profesionalne in druge dosežke ter uspehe na katerem koli področju
delovanja in ustvarjanja, ki imajo izjemen pomen za razvoj, ugled in
promocijo občine.
III.
Naziv Častni občan Občine Dobrna: Imenovanje za naziv ČASTNI
OBČAN Občine Dobrna je najvišje priznanje Občine Dobrna. Naziv
častnega občana Občine Dobrna lahko prejme le posameznik. Naziv
Častni občan Občine Dobrna se podeli za izjemen prispevek na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa in humanitarnih
ali drugih dejavnosti, ki imajo trajen pomen za razvoj in ugled občine
doma in v tujini.
Zlati grb Občine Dobrna: se podeli za izredno življenjsko delo ter za
dolgoletne uspehe in dosežke, ki so pomembni za razvoj in promocijo
Občine Dobrna ter praviloma pomenijo dolgoletno uspešno delo pri
posamezniku ali zrelo fazo razvoja izredno uspešne skupine. Zlati grb
Občine Dobrna ima vgravirano pozlačeno borduro ter ime in priimek ali
naziv prejemnika grba z datumom podelitve.
Srebrni grb Občine Dobrna: se podeli za vrsto odmevnih dosežkov
in uspehov v daljšem časovnem obdobju, pomembnih za razvoj Občine Dobrna, ki praviloma pomenijo uspešnost posameznika ali izjemno
uspešnost skupine v fazi njene potrjene rasti. Srebrni grb Občine Dobrna ima vgravirano posrebreno borduro ter ime in priimek ali naziv
prejemnika grba z datumom podelitve.
Bronasti grb Občine Dobrna: se podeli za pomembne začetne ali večkratne uspehe v krajšem časovnem obdobju in kot vzpodbuda za nadaljnje delo. Bronasti grb Občine Dobrna ima vgravirano bronasto borduro ter ime in priimek ali naziv prejemnika grba z datumom podelitve

Od prejema posameznega občinskega priznanja, tudi prejema priznanja skladno s predhodno veljavnim odlokom o podelitvi priznanj v Občini Dobrna, naj mine daljše časovno obdobje (pet let). O tem vprašanju
sprejeme odločitev Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja Občine Dobrna. O svoji odločitvi z obrazložitvijo obvesti Občinski svet Občine Dobrna.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Občine Dobrna bo obravnavala le predloge, ki bodo predloženi pravočasno.
Predlog se zavrne, če ni ustrezno ali dovolj ovrednoten ali utemeljen.
Komisija lahko pri svojem delu od predlagatelja pobude zaprosi za dodatno obrazložitev pobude, lahko pa za mnenje zaprosi tudi druge institucije in ustanove, ki so vezane na predlog.
O podelitvi priznanj, na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Občine Dobrna, odloča Občinski svet
Občine Dobrna. Sklep Občinskega sveta Občine Dobrna o podelitvi
priznanj se objavi v glasilu Občine Dobrna »Dobrčan«.
Letno se podeli največ en zlati grb, dva srebrna grba in trije bronasti
grbi Občine Dobrna in en naziv Častni občan Občine Dobrna.

VI.
Predlogi za priznanja se predložijo osebno ali pošljejo po pošti v zaprti
kuverti na naslov: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, s pripisom
»Komisiji za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Občine Dobrna - Predlogi 2017 - Ne odpiraj!«, najkasneje do 24. 4. 2017
do 12.00 ure. Za pravočasne predloge se štejejo predlogi, ki bodo
najkasneje 24. 4. 2017 do 12.00 ure predloženi v tajništvu Občine
Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna. Nepravočasni predlogi ne bodo
obravnavani in bodo predlagateljem vrnjeni.

IV.
Pobude oziroma predloge za podelitev priznanj lahko podajo posamezniki, družbe, zavodi, politične in druge organizacije in skupnosti, društva ter organi lokalne skupnosti.
Predlog za podelitev naziva Častni občan Občine Dobrna, zlatega, sre-

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

za organizacijo prireditve Noč pod Kostanji 2017
I.
Javni zavod za turizem, šport in kulturo Dobrna, Dobrna 1 a, p. p. 8; 3204
Dobrna (v nadaljevanju ZTŠK Dobrna) vabi vse zainteresirane pravne osebe, društva in podjetnike posameznike k prijavi na razpis in podaji ponudbe za organizacijo prireditve Noč pod kostanji na Dobrni, v terminu
med 10. 8. 2017 in 27. 8. 2017, v skladu s tem javnim razpisom. Prireditev
mora potekati najmanj tri dni zapored v navedenem terminu. Za primer
deževnega obdobja v terminu med 10. 8. 2017 in 27. 8. 2017 lahko izvajalec izbere termin pred tem datumom ali po njem, temu ustrezno mora
izvajalec urediti obveščanje javnosti in pridobiti vsa potrebna dovoljenja,
usklajena na nov termin, ter v tem smislu urediti in uskladiti vse druge
aktivnosti vezane na prireditev.
II.
ZTŠK Dobrna bo za izvedbo prireditve Noč pod kostanji na Dobrni po
tem javnem razpisu v delu zagotovil finančna sredstva v višini 5.000,00
EUR. Razpisna sredstva mora prejemnik porabiti prioritetno za pokrivanje naslednjih stroškov:
prijava prireditve, nujna medicinska pomoč, varovanje prireditve,
požarna varnost in red na parkiriščih, odvoz odpadkov, stroški sanitarnih kabin, stroški Sazas-a, IPF – a, promocija prireditve.
Izbrani izvajalec, s katerim bo sklenjena pogodba za izvedbo prireditve
Noč pod kostanji 2017, bo prejel avans v višini 50 % predvidenih sredstev
najkasneje do 31. 7. 2017 ob pogoju, da dostavi ustrezno dovoljenje za
izvedbo predmetne prireditve. Preostalo polovico predvidenih sredstev
bo izvajalec prejel v 15 dnevih po oddaji poročila o izvedeni prireditvi
in izpolnitvi vseh pogojev iz tega javnega razpisa. Izbrani izvajalec mora
pred izplačilom preostanka, 50 % sredstev dostaviti ZTŠK podpisano izjavo lastnika zemljišča, da je zemljišče očiščeno in vzpostavljeno v prvotno stanje ter izjavo predstavnika Režijskega obrata Občine Dobrna, da je
okolica ustrezno očiščena in vzpostavljena v prvotno stanje, da na urbani
opremi in v kraju ni nobenih poškodb in posledic prireditve ter ZTŠK predložiti potrdila o plačilih, za katere je po tem javnem razpisu potrebno
prioritetno pokrivanje stroškov navedenih v prejšnjem odstavku. Predmetni izjavi sta sestavni del tega razpisa.
Pogoj za nakazilo sredstev je, poleg vsega navedenega v tem javnem razpisu, pravnomočno dovoljenje Upravne enote Celje za izvedbo predmetne javne prireditve ter izvedba prireditve po predloženem programu. V
nasprotnem primeru se sredstva ne dodelijo.
III.
Ponudniki so lahko vsi, pravne osebe, društva, organizacije, podjetniki in
posamezniki, ki so registrirani in imajo ustrezna dovoljenja za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet tega javnega razpisa.
Prednost pri izboru bodo imeli ponudniki s sedežem in delovanjem na
območju Občine Dobrna in ponudniki, ki imajo izkušnje pri organizaciji
prireditev. Izbran bo ponudnik, ki bo pripravljen in sposoben organizirati
prireditev v skladu s pogoji tega javnega razpisa, ima potrebne reference
in bo ponudil najboljši in raznovrsten program.
Ponudnik mora v svoji vlogi obvezno navesti:
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-

ime, sedež ter zastopnika pravne osebe, društva oziroma podjetnika
posameznika,
- opis programa za vsak posamezni dan prireditve,
- seznam sodelujočih na prireditvi,
- navedbo ponudnikovih referenc o izvedbi podobnih prireditev,
- kraj in čas izvedbe prireditve,
- predvideno finančno konstrukcijo celotne prireditve.
Ponudnik mora vlogi priložiti Izjavo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, s katero se prijavi na javni razpis in sicer:
- izjavo o zagotovitvi lastnih sredstev za izvedbo prireditve,
- izjavo o izvedbi prireditve v skladu z vsemi trenutno veljavnimi predpisi s področja Zakona o javnih zbiranjih in s področja drugih veljavnih predpisov organiziranja tovrstnih dogodkov oziroma prireditev,
- izjavo o zadostnih kadrovskih in tehničnih zmogljivostih,
- izjavo o ekonomsko finančni sposobnosti z obvezno prilogo pristojnega davčnega urada o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah (izjava ne sme biti starejša več kot 30 dni, šteto od
objave javnega razpisa),
- izjavo o ne zavajajočih podatkih,
- izjavo o pridobljenih soglasjih lastnikov zemljišč, na katerih je predvidena izvedba prireditve (celoten prireditveni prostor in brezplačna
parkirišča za obiskovalce).
Ponudnik mora upoštevati naslednje:
- prireditev mora potekati najmanj tri dni zaporedoma v času med 10.
8. 2017 in 27. 8. 2017, za primer napovedanega deževnega obdobja
v terminu med 10. 8. 2017 in 27. 8. 2017 lahko izvajalec izbere termin
pred tem datumom ali po njem, temu ustrezno mora izvajalec urediti
obveščanje javnosti in pridobiti vsa potrebna dovoljenja usklajena na
nov termin ter v tem smislu urediti in uskladiti vse druge aktivnosti
vezane na prireditev,
- navesti je potrebno lokacijo izvajanja prireditve, ki mora biti na območju Občine Dobrna,
- ponudnik mora poleg ponujenega zabavno - animacijskega programa v primernem obsegu, glede na pričakovano število obiskovalcev,
v vseh dneh trajanja prireditve zagotoviti hrano, pijačo, točilna mesta, sanitarne kabine, parkirna mesta in vse druge elemente vezane
na število obiskovalcev,
- ponudnik si mora pravočasno in na svoje stroške zagotoviti vso potrebno infrastrukturo (kot npr. elektro priključek, vodni priključek,
mesta za odpadke …), da bo lahko nemoteno izvajal prijavljeno prireditev,
- prireditev mora ponuditi zabavni program za vse generacije (otroški
program, zabavni program; narodno zabavni program, …),
- ponudnik mora pravočasno (vsaj 14 dni pred pričetkom prireditve)
zagotoviti oglaševanje in medijsko podporo v časopisih, pri radijskih
postajah, televizijskih hišah, spletno oglaševanje, … Pri oglaševanju
in označevanju prireditve mora ponudnik uporabljati grb Občine Dobrna in logotip Javnega zavoda za turizem, šport in kulturo Dobrna.
Pri vseh medijskih objavah o prireditvi mora navesti, da prireditev sofinancirata Občina Dobrna in Javni zavod za turizem, šport in kulturo
Dobrna,
- ponudnik mora najkasneje v roku 5 dni pred pričetkom prireditve
Občini Dobrna dostaviti vlogo in seznam ponudnikov na premičnih
stojnicah in drugih začasnih objektih (zabaviščni park, kioski s prehrano in napitki, napihljive skulpture, …) za izdajo potrebnega soglasja občine,
- vsem pristojbinam za premične stojnice in druge začasne objekte na
prireditvi Noč pod kostanji 2017 se Občina Dobrna odpove v korist
organizatorja prireditve,

JAVNI RAZPISI

-

-

izbrani izvajalec mora najkasneje v treh dneh po zaključeni prireditvi
v celoti očistiti vse površine vezane na prireditev (prireditveni prostor
z okolico, parkirišča, površine kjer se bodo zadrževali obiskovalci, ...)
in sanirati morebitno povzročeno škodo. Za vsak zamujeni dan neizpolnitve navedenega pogoja se izbranemu izvajalcu od preostanka
pogodbenega zneska za nakazilo odšteje 100,00 EUR.
ponudnik mora pred vsako spremembo programa predhodno z
ZTŠK Dobrna uskladiti vse spremembe, ki odstopajo od podane prijave ponudnika.
IV.

Organizatorja prireditve Noč pod kostanji izbere komisija, ki jo sestavljajo
predstavniki Občine Dobrna in ZTŠK Dobrna .
Komisija si pridržuje pravico, da glede na prispele ponudbe ne izbere nobenega izvajalca prireditve. Obvestilo o izbiri izvajalca ali o ne izbiri je
dokončno.
Kriteriji za izbiro izvajalca prireditve:
- vsebina programa
- ocena primernosti oziroma izvirnosti programa
- skladnost ponujenega programa s tem razpisom
- primernost lokacije prireditve in prireditvenega prostora
- vključenost lokalnega okolja in ponudnikov
- dosedanje izkušnje z organizacijo podobnih prireditev
V.

Za pravočasno predložene se štejejo vloge, ki bodo najkasneje 24.
4. 2017 do 12.00 ure predložene v tajništvu Občine Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna. Nepravočasne vloge ne bodo obravnavane in
bodo s sklepom zavržene.
Na sprednji strani ovojnice mora prijavitelj navesti: »NE ODPIRAJ –
JAVNI RAZPIS NOČ POD KOSTANJI 2017!«. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti obvezno naveden ponudnik, ki oddaja ponudbo.
Odpiranje ponudb ni javno. Obvestilo o izboru bo komisija izdala v roku
30 delovnih dni od izteka datuma za prijavo na ta javni razpis oziroma v
roku 30 delovnih dni od prejema dopolnitev vlog.
Vse dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom dobite pri ge.
Mariji Švent (ZTŠK Dobrna), telefon (03) 780-10-64 ali (041) 851-523 in po
elektronski pošti: marija.svent@dobrna.si.
Razpisna dokumentacija bo na voljo od izida glasila Dobrčan, predvidoma od 23. 3. 2017 na spletni strani Občine Dobrna www.dobrna.si (pod
rubriko Javni razpisi in objave).
VI.
Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije po tem javnem razpisu.

Rok za prijavo na javni razpis je 24. 4. 2017 do 12.00 ure.

ZTŠK Dobrna

dogodki
Obisk čarodeja in Božička ter obdarovanje otrok
Kot že zadnjih nekaj let smo tudi lani, v soboto, 17. decembra,
v Kulturnem domu Dobrna za otroke od 2. do 8. leta starosti
pripravili praznično prireditev z obiskom Božička in obdarovanjem otrok. Polno dvorano otrok, staršev, dedkov ter babic so
najprej s plesnimi koraki navdušili naši učenci, ki obiskujejo plesno šolo M-dance pod vodstvom plesne učiteljice Mojce. Sledil
je nastop čarodeja, g. Romana Freliha, ki je navdušil s svojimi
čarovniškimi triki.
Seveda so mu na pomoč priskočili tudi naši najmlajši in skupaj
jim je uspelo pričarati težko pričakovan obisk Božička. Ta je z
otroki zarajal in vsem zbranim zaželel prijetne praznične dni ter
vse dobro v novem letu.
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Seveda je sledilo še obdarovanje, ki so ga prav otroci najbolj
željno pričakovali. Nekateri so
se namreč na srečanje z Božičkom že ves teden pripravljali in
mu na prireditev prinesli razne
risbice in izdelke ter sladkarije.
Prireditev je organizirala Občina Dobrna v sodelovanju z
ZTŠK Dobrna. Pri obdarovanju
otrok pa so nam na pomoč priskočili naslednji sponzorji:
EGAL PB D. O. O., ETT LIGHTING, D. O. O.,
INEKO – PETER PUKL S. P.,
Vsem sponzorjem se najlepše zahvaljujemo za pomoč!
MIZARSTVO ŠLAVS BORIS S. P., PEOR D. O. O.,
PIRH D. O. O., PROFILPLAST D. O. O.,
SALON METKA-MARJETA KRAJNC S. P.,
ZTŠK Dobrna, Marija Švent
ŠENAZI IBRAHIMI S. P. – SLAŠČIČARNA JAGODA,
Foto: arhiv ZTŠK in
TERME DOBRNA D. D., TOMGRAD D. O. O.;
Facebook: M-dance
VLADO OLENŠEK S. P.

Knjižnica in dogodki v njej

Branje. Za nekatere pomeni ta
beseda stres, drugim pa sprostitev. Knjige imajo moč, da
nam spremenijo življenje, saj
so največje ideje v zgodovini
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človeštva našle svoje mesto
na straneh knjig. Z branjem
spoznavamo neznano, širimo
obzorje in spodbujamo domišljijo. Branje je za človeka

zelo pomembno, saj s tem
širi svoj besedni zaklad, poveča koncentracijo in spodbuja domišljijo. Knjige nam
ne ponujajo le številnih podatkov, ki so koristni za našo
splošno razgledanost, ampak
lahko v njih najdemo tolažbo
in dragocene nasvete, kadar
ne vemo kako naprej. Nekje
sem prebrala: »Branje je edino
potovanje, s katerega se vrneš
živ, zdrav in bogatejši.«
Knjižničarstvo na Dobrni ima
dolgoletno tradicijo. Knjižnično gradivo se je selilo po različnih, običajno premajhnih

prostorih. Leta 2010 pa smo
gradivo preselili v lepo, novo,
svetlo knjižnico, ki se nahaja
v prostorih kulturnega doma.
Vanjo se lahko vpišejo vsi občani, saj je namenjena vsem
starostim. Na policah so na
voljo knjige različnih žanrov
in strokovna literatura. Poleg
knjig si lahko na dom sposodite DVD-je in CD-je ter revije.
Knjižnica pa je tudi prostor,
kjer se lahko odvijajo različni
kulturni dogodki, je družabni prostor. Vsako drugo sredo
v mesecu povabimo v knjižnico najmlajše na pravljične

DOGODKI

dogodivščine. Po dogovoru z
vzgojiteljicami pa prihajajo na
pravljične urice tudi otroci iz
vrtca.
V prostorih knjižnice in kulturnega doma se odvijajo tudi
različne razstave. Zelo pomemben dogodek, ne samo
za knjižnico temveč za celotno
občino, se je zgodil 21. decembra 2016 z otvoritvijo razstave

»Tagore in njegovi sodobniki«,
ki sta jo otvorila njegova ekscelenca Sarvajit Chakravarti,
veleposlanik Indije, in župan
Občine Dobrna, Martin Brecl.
Razstavo sestavljajo dela indijskih modernih umetnikov, ki v
svojih delih izražajo specifično
indijsko duhovnost. Gospod
veleposlanik je izrazil veselje,
da lahko v našem kraju odpre

to razstavo, ki ponuja medkulturno sodelovanje. Po kratkem
programu, ki ga je s petjem in
igranjem na klavir popestrila
Ana Repas, smo si razstavo
ogledali ob razlagi njegove
ekscelence. V sproščenem pogovoru smo nadaljevali večer.

Želim, da bi bilo takih in podobnih srečanj več, saj nas
kulturno bogatijo in nam dajo
možnost spoznavanja neznanega.

Branka Gal

Odganjali so zimo in oznanjali svečnico
V noči s prvega na drugi februar so tudi letos fantje kvarteta
GRČE obiskovali domove na področju Dobrne in okolice. Z
ubranimi glasovi so iz spanja zbudili marsikateri zakonski par, ki
je morda komaj legel k počitku ali pa pogledal na uro, če bo že
treba vstati in oditi na delo.

Zaledenela Dobrnica

Kvartet Grče

Nihče jim ni zameril, saj so jih, kot vsako leto, pričakovali. Prižgale so se luči, po odpeti pesmi pa povabilo na toplo in kratek
klepet ob čaju ali kaj podobnega.
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Kako že pravi pregovor? »Če na svečnico prej kane od strehe
kot od sveče, se zima ponovi.« Kdo bi si mislil, da je letos prav
na dan pred svečnico mraz precej popustil. Ves letošnji januar je
bil hladen kot že trideset let nazaj ne, pravijo vremenarji, ki beležijo podatke. Vsi tožijo, da so veliko pokurili. Številna kurišča po
državi pa so tudi veliko prispevala k onesnaževanju zraka in boleznim dihal. Dosti več dela so v januarju imele tudi komunalne
službe, ki skrbijo za prevoznost cest in drugih objektov. Mraz in
močna burja pa sta napravila precej škode na rastlinjakih Primorske, zato je cena zelenjavi v trgovinah precej poskočila.
Ko to pišemo, sonce že prijetno greje. Pred nami je marec in
prvi spomladanski dan, ko se bodo na njive in travnike spet podali nabiralci regrata in solate bo spet dovolj na mizi.
Izvir Dobrnice-(Šumečnica)

Anton Mogu
Foto: Edi Dobovičnik

Folklorna skupina Dobrna

Mesec december je bil za nas folklornike tudi praznično obarvan, saj smo se aktivno pripravljali za postavitev jaslic. Sodelovali smo v sklopu decembrske prireditve »Praznična Dobrna«,
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kjer smo s svojimi jaslicami zapolnili del prireditve. Ob otvoritvi,
ki je potekala v mesecu decembru, smo prireditev popestrili s
plesom štajerskih plesov. Februarja smo plesali na prireditvi ob
slovenskem kulturnem prazniku.

DOGODKI
V mesecu marcu pripravljamo prireditev ob materinskem dnevu, ki bo
letos malce drugačna. V
goste prihaja Gledališče
Mozirsko s komedijo KOPALNIŠKI ROCK&ROLL.
Prireditev bo v nedeljo,
26. marca 2017, ob 17. uri
v Kulturnem domu Dobrna.
Vljudno vabljeni!
Folklorna skupina KUD
Dobrna

Valentinov koncert, 19. 2. 2017

V nedeljo, 19. 2. 2017, smo ŽPZ Korona
izvedle do sedaj že skoraj tradicionalni
valentinov koncert, ki je potekal v Kulturnem domu Dobrna.
Pod vodstvom zborovodje, Jana Grobelnika, smo Koronke odpele nekaj lepih
pesmi, dogodek pa so popestrili tudi člani Mladinskega pevskega zbora Galicija,
mlada pevka Ana Teržan in kitarist Danej
Pukl iz Vocal BK Studia ter Marjan in Majda
Petan. Program so vodili otroci pevk na-

šega zbora, ki so poskrbeli za prijetno in
živahno vzdušje.
Ljudem, ki so prišli na koncert, je bil ta
všeč, saj so bili nastopajoči deležni številnih pozitivnih komentarjev, všeč jim je
tudi pester program, saj vsako leto povabimo nekaj novih gostov. Ravno zato se
bomo Koronke v prihodnje še naprej trudile pri izvedbah valentinovih koncertov.
Predsednica ŽPZ Korona,
Darja Ramšak
Foto: Igor Pečoler, Vocal BK Studio
št. 73 / 2017
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Kvartet GRČE iz
Dobrne je v decembru
2016 zapel v tujini
Na severovzhodu Slovaške že deseto leto
poteka mednarodni festival pevskih zborov, ki ga vsako leto organizira Grškokatoliška cerkev. Organizatorji so ga poimenovali Vera, upanje, ljubezen. Na koncertu Kvartet GRČE z Dobrne na nastopu v grškokatoliški cerkvi
sv. Petra in Pavla v Bardejovu na Slovaškem
tega tradicionalnega festivala v mestu
Bardejov se zbori in tudi male vokalne zasedbe predstavijo s cerkveno glasbo, na dveh koncertih, 29. aprila 2017 na Ponipredvsem pa pojejo adventne in božične kvi pri Žalcu in 30. aprila v Plečnikovi cerskladbe, saj festival poteka nekaj dni pred kvi v Ljubljani.
božičem. Zborovskega festivala se udele- Glasba ne pozna meja! Mednarodna pevžujejo pevski zbori iz Slovaške, Poljske in ska srečanja so priložnost spoznavanja
Slovenije. Iz Slovenije se vsa leta udeležu- pevske kulture drugih narodov, sklepanja
jejo zborovske zasedbe, pretežno tiste, ki novih poznanstev in prijateljstev.
jih vodim.
Pevci in zborovodje se z obeh pevskih feZa 10. jubilejni pevski festival v Bardejo- stivalov vračamo domov bogatejši, preževu na Slovaškem, v decembru 2016, sem ti z lepimi občutki in spomini. Še posebej
predlagal kvartet GRČE iz Dobrne, ki je se nas dotakne čudovito doživetje, ko se
odlično zastopal barve Slovenije. V druž- na zaključnih koncertih v Gorlicah na Poljbi vrhunskih pevskih zborov s Poljske in skem in v Bardejovu na Slovaškem vsako
Slovaške, se je kvartet odlično predstavil. leto oglasi skupna pesem vseh zborov,
Zapel je tradicionalne slovenske božične Sveta noč. Pojo jo v treh jezikih, slovain druge cerkvene skladbe, ki so na festi- škem, poljskem in slovenskem. To pevsko
valu bile zelo dobro sprejete in nagrajene doživetje je čudovito in nepozabno, tudi
z bučnimi aplavzi. Za kvartet GRČE je to za pevce kvarteta GRČE iz Dobrne, ki se
bil že drugi nastop na Slovaškem v letu nenehno trudijo ohranjati in dostojno po2016, saj so že v avgustu sodelovali v kul- sredovati lepo slovensko ljudsko pesem,
turnem programu tradicionalnega sejma doma in tudi v tujini.
Janez Kolerič,
v Bardejovu.
zborovodja
Pred osmimi leti so po vzorcu tega festivala na Slovaškem organizirali pevski
festival tudi v Gorlicah na Poljskem, ki se
imenuje Mednarodni festival cerkvene
glasbe, organizira pa ga Rimskokatoliška
cerkev in Kulturni center mesta. Vseh 8 let
tudi na tem festivalu sodelujejo različne
pevske zasedbe iz Slovenije, v letu 2016 je
sodeloval kvartet GRČE z Dobrne. Oba festivala na Slovaškem in Poljskem potekata
drug za drugim v istem terminu.
Tudi v Sloveniji smo že dvakrat organizirali mednarodno srečanje pevskih zborov
treh slovanskih dežel, Slovaške, Poljske in
Slovenije. Ponovno se bomo srečali letos Kvartet GRČE
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Današnji problemi o kulturi v Sloveniji,
Dobrna, dom kulture, 6. februar 2017
Letošnja prireditev je želela s tem dogodkom opomniti na vse
tisto, kar je v kulturi vrednega. Seveda pa ne gre brez obvezne kritičnosti do kulturne politike Republike Slovenije in njenega mačehovskega odnosa do kulture. To se še kako pokaže
v intervjuju kulturnega ministra Toneta Peršaka. Peršak namreč
na portalu MMC trdi, da je status samozaposlenega v kulturi
prevzel vlogo socialnega kolektiva, število samozaposlenih pa
naj bi se nevzdržno povečevalo in vse bolj bremenilo kulturni
proračun. Mit o tem so razbili nastopajoči iz društev, o čemer
so na Radiu Študent poročali. Kulturna mačeha pa je bila očitno
07. 02. nejevoljna, saj smo bili tega večera priča vsesplošnemu
zatišju kulturnih dogodkov. V kavarni NUK se je predstavila fotografinja Nataša Kos z avtoportretnim projektom, ki tematizira
čustva žalosti, samote, osamljenosti, žalovanja, občutka krivde,

ranljivosti, jeze, sovraštva in melanholije. O seriji fotografij je avtorica podala izjavo na Radiu Študent.
V našem domu kulture - vsebina močna in prepričljiva. Posamezni nastopi uigrani. Na odru je bilo videti znane občane Dobrne.
Dvorana je bila polna občanov, ki so z dolgimi ploskanji pozdravljali nastopajoče.
Nocoj se je ponudila priložnost, da smo si stanovalci bivalne
enote Dobrna, Dom Nine Pokorn – Grmovje, v večjem številu
ogledali kulturno prireditev. Pri zapuščanju dvorane je bilo slišati, kako na odru ni bilo javnih oseb in domnevnih pomembnežev.
Milutin Stanišić,
Marko Beškovnik

IV. ocenjevanje salam in prva ocenitev vin Dobrne
Turistično društvo vabi vse, ki želite oddati salamo za ocenitev,
da to storite do 10. 4. 2017. Tudi letos oddajte salame v trgovini
TUŠ na Dobrni.
Za datum v aprilu smo se odločili zato, ker je komisija ugotavljala, da je bilo mnogo salam v preteklosti še premalo dozorelih.
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Želimo zagotovili optimalne pogoje, zato smo ocenjevanje prestavili na mesec kasneje.
Kvaliteta salam na Dobrni se izboljšuje, tudi zahvaljujoč ocenjevanju in svetovanju komisije, ki je vsa ta leta vzorce zelo korektno ocenjevala.
V letu 2017 bo ocenjevala komisija v sestavi:
Irena Kos, inž. živilske tehnologije in spec. za mesnine, sicer članica komisije »Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju«,
Viktor Štokojnik, dolgoletni član komisije v Vojniku, Zrečah,
Dobrni,
Edi Kužner, dolgoletni član komisije v Vojniku, Polzeli …
Franci Korošec, dolgoletni član komisije v Vojniku in Dobrni,
Boštjan Rožanc, vodja kuhinje in kulinarični poznavalec ter zastopnik TD Dobrna.
Komisija bo po znanih kriterijih ocenjevala izdelke v torek, 11. 4.
2017, v dopoldanskem času v paviljonu gostilne Triglav.
OCENJEVANJE VIN
Vinogradniki Dobrne skozi celo leto skrbijo za izobraževanje članov in skrbijo za dvig kvalitete vin. Izvedli so izobraževanje za
zimsko rez, zelena dela v vinogradu, kletarski dan, kjer jim je informativno podana kvaliteta vin in nasveti za boljše kletarjenje.
Nekako naravno je, da se zaključi leto z ocenitvijo vin. Ocenjevalna komisija, pod vodstvom ge. Tadeje Plevnik Vodovnik, je
ista kot v Vojniku ali Slovenskih Konjicah.
Letošnja ocenitev bo na Dobrni, da vinogradnikom približamo
to dejavnost in prihranimo stroške. Razlog več za tako odločitev pa je dejstvo, pa bodo priznanja izdelana z grbom občine,
kar bo naše vinogradnike oz. Občino Dobrno umestilo v zemljevid krajev, kjer se trudijo za dvig kvalitete vin.
Vse vinogradnike bomo pisno obvestili o ocenjevanju.
Rezultati oz. razglasitev ocen in podelitev priznanj bo letos na
skupni prireditvi .

POMALDNA NEDELJA V DOBRNI, ko bomo podelili priznanja
komisije za okolje: zlati želod in zeleni želod -za urejene domove, javne površine in stavbe, kmetije, ohranjanje kulturne
dediščine,
sekcije vinogradnikov: za najboljša vina v vinorodnem okolišu Dobrne,
sekcije kulinarike: za najbolje ocenjene salame,
Prireditev bomo zaključili z nastopom orkestra tamburašev KUD
Majšperk ter z degustacijo salam in vina.
Predsednica TD Dobrna,
Marija Deu Vrečer

Urejeno okolje je sestavina kakovosti življenja
Narava je mesto obilja in nam nudi vse, kar potrebujemo za
srečno in kakovostno življenje. A ljudje na to radi pozabljamo
in pogosto v naglici vsakdana ugotovimo, da smo izgubili povezanost z naravo. Ko se nam dogajajo velike spremembe v življenju in smo utrujeni od napornega vsakdanjika, ko se nam
zdi, da nas ljudje preprosto ne razumejo in je vse, kar si želimo,
le nekaj miru, takrat nas narava vabi in sprejema v svoj objem.
Sprehod na svežem zraku, po gozdu ali v hribih izboljša naše
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razpoloženje in nas sprosti. Morda pa nas lahko sprosti in obogati tudi pogled na cvetje na domačem balkonu, terasi, lepo
urejena oklica hiše, vrt, pogled na cvetoč sadovnjak ob hiši, ali
pa prisluhnemo žuborenju potoka, ki se vije mimo hiše. Prav
gotovo so to dejavniki, ki vplivajo na kvaliteto našega življenja
in nas bogatijo.
Ti dejavniki so, poleg še drugih, predmet Komisije za ocenjevanje urejenosti okolja, ki deluje v okviru Turističnega društva Do-

DOGODKI
brna. To ni tekmovanje. S svojim delom želimo prispevati h kakovosti življenja ljudi, trajnostnemu razvoju in urejenosti okolja,
gostoljubnosti, razvoju turistične in ekološke zavesti prebivalcev ter ohraniti naše okolje. Popotniki, ki hodijo tod mimo, opazijo celotno podobo kraja, ne samo urejenost posameznih hiš,
kmetij, večstanovanjskih objektov, … Torej k temu pripomorejo
tudi pokošeni travniki, obdelana polja, sadovnjaki, vinogradi …
Po opravljenem delu komisije na terenu v poletnih mesecih je
sledila selekcija na osnovi fotografij, k temu pa sodijo večkratna
srečanja članov komisije in razprave. Odločitev in izbira nagrajencev ni lahka naloga, domovi v naši občini so čudovito ocvetličeni, imajo urejeno okolico …
Dragi nagrajenci leta 2016!
Sprejmite ta priznanja kot zahvalo za vaš trud in za vaš prispevek k lepo urejenemu okolju. Ponosni smo na vas.

3. TERME DOBRNA, skupina za vzdrževanje parka in okolja,
za prizadevno, vzorno in odgovorno vzdrževanje 200-letnega
zdraviliškega parka

Dobitniki priznanj za leto 2016:
Prejemniki Zlatega želoda:
1. družina GOREČAN,
Klanc 85b,
za dolgoletno lepo urejen dom in urejeno okolico

Prejemniki Zelenega želoda:
1. družina ARLIČ,
Pristova 13,
za lepo urejen dom in urejeno okolico

2. družina PODPEČAN,
Vrba 5,
za dolgoletno lepo urejen dom in urejeno kmetijo

2. družina LOKOŠEK,
Loka 5,
za lepo urejeno kmetijo in ohranjanje naravne dediščine
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3. družina OLENŠEK – JAKOB,
Zavrh 27 b,
za vzorno novogradnjo in urejeno okolico

6. ALBINA REBERNIK,
Dobrna 7,
skrbnica lepo ocvetličene in urejene okolice javne stavbe

4. družina ŠPEGEL,
Strmec nad Dobrno 1 b,
za vzorno novogradnjo in okolico hiše

7. stanovalci večstanovanjske zgradbe,
Dobrna 8,
za lepo balkonsko cvetje

5. družina ŽERJAV,
Klanc 84 b,
za lepo urejen dom in okolico hiše

8. CUDV Dobrna,
Lokovina 13 a,
za lepo urejeno okolico centra
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Razglasitev nagrajencev je bila na občnem zboru Turističnega
društva Dobrna, 4. 3. 2017, podelitev priznanj nagrajencem pa
bo 23. 4. 2017 na prireditvi Pomladna nedelja na Dobrni.
Naš namen je, da skupaj pripomoremo k še večji urejenosti kraja
in dobremu počutju v domačem okolju. Zato moramo na tem
mestu opozoriti na posamezna območja, ki pa resnično niso
naš ponos. To so naši EKO otoki. Vemo, da so to prostori, kjer
lahko občani Občine Dobrna odlagamo ločeno zbrane odpadke. Zavedamo se, da količine zbranih koristnih odpadkov v
okviru ekoloških otokov naraščajo iz leta v leto. Vendar se spra-

šujemo, ali se dviguje tudi okoljska ozaveščenost občanov in se
posledično obremenjevanje okolja znižuje? Glede na odložene
odpadke ob zabojnikih oziroma na funkcionalni površini ekološkega otoka tega zagotovo ne moremo trditi. Ali se z dejanjem,
ko smeti odnesemo iz stanovanja, naša odgovornost konča?
To je enostavno malomarno in ni pošteno do drugih občanov,
ki se trudijo vestno ločevati odpadke. Zaradi takšnih primerov
se ekološki otoki spremenijo v prava mala divja odlagališča.
Kako lahko nekdo, ki tako odloži smeti, zapusti EKO otok z dvignjeno glavo?!
Komisija za ocenjevanje urejenosti okolja,
Andreja Čerenak

Aktivnosti in dejavnosti PGD Dobrna
Spoštovane občanke in občani,
pred vami je nova številka občinskega glasila Dobrčan, v katerem
vas želimo na kratko seznaniti z aktivnostmi in opravljenim delom v zadnjem obdobju in pa z nekaterimi dogodki, ki so spremljali delovanje Prostovoljnega gasilskega društva Dobrna. V zadnjem obdobju se je v društvu zvrstilo kar nekaj pomembnejših
aktivnosti in dogodkov. V prednovoletnem času smo tudi tokrat
gasilci obiskali večino gospodinjstev v naši občini. Pri predaji gasilskih koledarjev za leto 2017 smo vam izrekli voščila z najlepšimi
željami ob prihajajočih praznikih in novem letu. Ob tej priložnosti
se gasilke in gasilci iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste s svojimi
prispevki na nek način pripomogli k lažjemu uresničevanju naših
ciljev. Zelo aktivno so potekale priprave na izvedbo občnih zborov gasilske mladine in članstva PGD. Tudi izobraževanju članov
je bilo namenjeno veliko pozornosti, saj je večje število gasilcev
opravilo razne tečaje za pridobitev dodatnih znanj s področja gasilstva. Vseskozi smo izvajali tudi stalne naloge v smislu zagotavljanja požarne varnosti v kraju in s tem namenom opravljali tudi
požarne straže in redarstva na raznih prireditvah. Delo gasilskega
društva je zelo utečeno in se v osnovi bistveno ne spreminja, zato
pa bom nekaj več pozornosti namenil dogodkom, ki so se zvrstili
v zadnjem obdobju.
Kronološki pregled pomembnejših dogodkov:
 28. 11. 2016 – je bila v CUDV izvedena vaja evakuacije. V času
vaje so zaposleni v Centru uspešno izvedli evakuacijo celotnega
osebja iz ogroženega objekta. Po evakuaciji je sledil še praktični prikaz in preizkus gašenja z gasilnikom, pri katerem so poleg zaposlenih sodelovali tudi nekateri varovanci te ustanove. Predstavljena in
prikazana je bila tudi gasilska oprema, ki se nahaja v gasilskih vozilih.

 04. 12. 2016 – je bil sklican masovni sestanek članstva PGD
Dobrna, na katerem je bilo podano poročilo o opravljenem delu
v letu 2016 ter predstavljen okvirni program dela in finančni plan
za leto 2017. Kot je to že običajno, smo tudi tokrat ob tej priložnosti podelili simbolična darila vsem, ki so v letu 2016 praznovali 50.
okrogli jubilej.
št. 73 / 2017

41

DOGODKI

 13. 12. 2016 – ob 07.47 so v stanovanjski hiši na naslovu Dobrni 3/c v dimniku zagorele saje. Na kraj dogodka so bili napoteni
gasilci, ki so preprečili gorenje v peči, delno očistili peč in dimnik,
prezračili prostore in nadzorovali gorenje saj v dimniku do izgoretja.

 17. 12. 2016 – je bil za članice društva organiziran večerni
ogled praznično osvetljene in okrašene Ljubljane. Mesto se odene v čarobno svetlobno okrasitev, ki privablja številne obiskovalce, k posebnemu razpoloženju pa pripomore tudi zanimiv program na ljubljanskih ulicah in trgih.
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 18. 12. 2016 – so nas obiskali predstavniki pobratene gasilske
zveze iz Metlike. Po krajšem sprejemu je predsednik društva Štefan POHAJAČ podal nekaj informacij o kraju in njegovi zgodovini
ter predstavil gasilsko društvo, ki v kraju deluje že več kot 140 let.

DOGODKI
V letu 2017 je kot osrednji dogodek društva planirano gasilsko
tekmovanje za pokal Občine Dobrna s prireditvijo in prevzemom
nove gasilske prenosne motorne črpalke.

Ker je bil obisk ravno v predbožičnem času, smo si skupaj ogledali
božične jaslice, lepo okrašeno Dobrno in druge zanimivosti v kraju. Svoj obisk so zaključili v Frankolovem, kjer je bilo organizirano
družabno srečanje s pogostitvijo. Cilj obiska je bil krepitev sodelovanja med gasilskima zvezama.

 31. 12. 2016 – smo gasilke in gasilci skupaj z nekaj drugimi
občankami in občani zadnji večer v letu 2016 ponovno preživeli na silvestrovanju v gasilskem domu. Ob izrečenih novoletnih
voščilih, lepih željah, zvokih harmonike, dobri kapljici in plesu je
druženje trajalo še pozno v noč.

 29. 12. 2016 – so ob 17.15 uri v stanovanjski hiši na Dobrni 12/a
zagorele saje v dimniku. Posredovali so gasilci, kontrolirali dogajanje v peči in dimniku ter varovali okolico dimnika do izgoretja saj
in prezračili prostore.
 29. 12. 2016 – je bila sklicana zaključna seja UO in NO PGD
Dobrna. Pred sejo smo se najprej odpravili v Celje, kjer je bilo
organizirano tekmovanje v bowlingu. Na seji, ki je kasneje potekala v gostilni Triglav, smo obravnavali poročilo o opravljenem
delu in doseženih rezultatih društva v letu 2016. Seznanjeni smo
bili z okvirnim finančnim poročilom ter nalogami in aktivnostmi,
ki nas še čakajo do konca leta. Na seji smo se pogovarjali tudi o
planu dela in finančnem planu v letu 2017.

 07. 01. 2017 – je sekcija namiznega tenisa PGD Dobrna za člane društva in ostale organizirala novoletni turnir v igranju nami-

št. 73 / 2017

43

DOGODKI
znega tenisa. Tudi tokrat je bila udeležba na turnirju zelo dobra,
nekateri posamezniki so pokazali veliko znanja in spretnosti v
igranju namiznega tenisa. Najboljšim igralkam in igralcem so bili
podeljeni pokali in simbolična darila, najboljšemu posamezniku
pa še prehodni pokal. Vsem udeležencem izrekamo čestitke in
zahvalo za sodelovanje na tekmovanju.
 10. 01. 2017 – je tudi strelska sekcija PGD Dobrna organizirala
tekmovanje v streljanju z zračno puško. Tekmovanje je potekalo na prirejenem strelišču v dvorani gasilskega doma. Udeležba
na tekmovanju je bila zelo dobra, saj se je tekmovanja udeležilo
23 tekmovalcev in 4 tekmovalke. Sestava ekip je bila določena
na osnovi žrebanja. Ekipam z najboljšimi doseženimi rezultati so
bili podeljeni pokali, najboljšim posameznikom v moški in ženski
konkurenci pa še medalje. Čestitke za dosežene dobre rezultate
in zahvala za udeležbo.

 20. 01. 2017 – je bil sklican redni letni občni zbor gasilske mladine PGD Dobrna. Zbor je bil zelo dobro obiskan. Poleg naših
najmlajših so se zbora udeležili tudi predstavniki in mentorji iz
drugih društev GZ Vojnik-Dobrna. Med vabljenimi gosti pa podžupan Občine Dobrna in namestnik poveljnika GZ Vojnik-Dobrna,
g. Stanislav BOŽNIK, namestnica predsednika GZ Vojnik-Dobrna,
tov. Stanka REPAS, ravnatelj osnovne šole Dobrna, g. Marko ŠTE-
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GER, in predsednik domačega društva, tov. Štefan POHAJAČ. V
poročilu, ki ga je podala predsednica, je bilo predstavljeno delo
gasilske mladine v preteklem letu, ki ga ni bilo malo. Aktivnosti
so bile usmerjene predvsem v tekmovanja in izobraževanje mladih. Na tekmovalnem področju je bilo doseženih veliko dobrih
rezultatov v vseh starostnih kategorijah. Izstopajo pa mladinke, ki
so se uspele uvrstiti na državno tekmovanje. V razpravi, ki je potekala po podanem poročilu in predlogu plana nadaljnjega dela
gasilske mladine, so spregovorili še gostje, ki so izrekli čestitke in
zahvalo za dobro opravljeno delo ter obljubili nadaljnjo podporo
pri izvajanju dejavnosti mladih v društvu.

DOGODKI
 28. 01. 2017 – je v dvorani gasilskega doma potekal 142. redni
letni zbor članstva PGD Dobrna. Zbora se je udeležilo 84 članic in
članov društva, predstavniki drugih društev GZ Vojnik-Dobrna ter
pobratenih društev iz Suhorja in Škal in častni član PGD Dobrna,
tov. Edvard KODRIN. Med gosti so na zboru prisostvovali: župan
Občine Dobrna, g. Martin BRECL, delegat GZ Vojnik-Dobrna, tov.
Egidij ČRETNIK, občinski svetniki g. Stanislav BOŽNIK, g. Branko
BRECL, ga. Branka GAL in g. Branko DOBOVIČNIK ter predstavniki
društev v kraju KUD, DU, PD in TD. Na zboru so bila podana poročila o delu in aktivnostih društva v preteklem letu. Vsa poročila
so bila brez razprave soglasno sprejeta in potrjena, potrjen pa je
bil tudi plan dela in finančni plan ter višina članarine za leto 2017.
V nadaljevanju občnega zbora je potekala podelitev gasilskih priznanj, napredovanj in odlikovanj. V besedi, ki je bila dana gostom,
je bilo izrečenih veliko čestitk in pohval za opravljeno delo in zahvale za dobro in vzorno sodelovanje. Čestitke so bile namenjene tudi vsem dobitnikom priznanj, napredovanj in odlikovanj. Po
zaključku uradnega dela zbora članstva je sledila še pogostitev in
druženje. Vsem dobitnikom še enkrat iskrene čestitke in zahvala
za vso opravljeno delo v društvu.

barvanje notranjosti stolpa po celotni višini. Sanacija še ni v celoti
zaključena, v teku je še obnova in barvanje stopnic, elektro napeljave in izdelava pripomočka za dvigovanje in spuščanje gasilskih
cevi.

 09. 02. 2017 – so se ob 11.25 v stanovanjski hiši na Dobrni
67 vnele saje v dimniku. Posredovali so gasilci, varovali okolico
dimnika do izgoretja saj, izvedli meritve s termo kamero in pregledali okolico dimnika.

 03. 02. 2017 – smo pričeli s sanacijskimi deli v stolpu gasilskega doma, na katerem se je v notranjosti stolpa na več mestih
pričela krušiti stena – zidna opeka. Izveden je bil nanos ometa in
št. 73 / 2017
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 23. 02. 2017 – je ob 14.45 potekala intervencija v Vinski Gorici
10, ko je na stranišču padel starejši občan. Gasilci so odprli vrata,
nudili pomoč in omogočili reševalcem vstop do obolelega.
 25. 02. 2017 – so člani PGD Dobrna s pustnim vozom sodelovali na jubilejnem 30. Pustnem karnevalu v Novi Cerkvi.

ka posebej, kot tudi vas spoštovane občanke in občani. V društvu
želimo, da bi bilo ravnanje občanov v smislu požarne varnosti še
naprej tako odgovorno, predvsem pa preventivno, kot v zadnjih
letih, ko beležimo nekaj manj resnejših intervencij. Naše delo bo
lahko na ta način še bolj usmerjeno v nadaljnji razvoj društva, ki
ga narekuje zakonodaja in vse bolj zahtevni standardi pri izvajanju gasilske službe. Veliko pozornosti bomo namenili tudi izobraževanju naših članov.
Spoštovane občanke in občani, tudi v tem letu vas želimo ponovno opozoriti, da zaradi kurjenja v naravi vsako leto prihaja do velikega števila travniških požarov, zato gasilci pozivamo vse občane
k previdnosti. Opozorilo velja za vse tiste, ki v spomladanskem
času kurijo v naravi, da lahko ogenj zelo hitro uide vašemu nadzoru. Posledice takšnega ravnanja so nepredvidljive. Da ne bi ogrožali sebe, sosedov in narave, če je le mogoče opustimo kurjenje
v naravi. Tudi posledice in škoda, ki lahko nastanejo s kurjenjem v
naravi, niso zanemarljive, da o dimu, ki se širi po naseljih in povzroča slabo voljo med ljudmi, niti ne govorimo.
Pri kurjenju v naravnem okolju, če je to res neobhodno nujno
potrebno, moramo:
1. urediti kurišče (kurišče mora biti obdano z negorljivim materialom, prostor okoli kurišča v oddaljenosti vsaj meter od zunanjega roba mora biti očiščen vseh gorljivih snovi, kurišče mora
biti oddaljeno od gozda vsaj 100m),
2. ves čas kurjenja mora nadzorovati kurišče polnoletna oseba,
3. po končanem kurjenju popolnoma pogasiti ogenj,
4. ob povprečni hitrosti vetra, večji od 20 km/h, ali ob sunkih
vetra, močnejših od 40 km/h, se ne sme pričeti s kurjenjem
oziroma se mora s kurjenjem takoj prenehati.
Ko je razglašena velika ali zelo velika požarna ogroženost, je v naravnem okolju prepovedano vsakršno kurjenje ter izvajanje drugih aktivnosti, ki lahko povzročijo požar.
OPOZORILO!
Pred nami je obdobje pomladanskih del, čiščenje raznih
travniških in drugih površin, kjer pride do požigov v naravi,
zato ni odveč, da vas ob tej priliki ponovno opozorimo zlasti
na ustrezno in premišljeno ravnanje pri teh delih, kajti kurjenje v naravi je statistično ugotovljeno največkrat vzrok
požarov, zato previdnost in opozorila nikoli niso odveč.

Toliko o aktivnostih in opravljenem delu Prostovoljnega gasilskega društva Dobrna v obdobju zadnjih nekaj mesecev. Iz opisanih
aktivnosti je razvidno, da je bilo v društvu kljub nekoliko mirnejšemu zimskemu obdobju opravljenega veliko dela. Tudi plan
dela za leto 2017 nam nalaga veliko aktivnosti, ki jih bomo zmogli
opraviti le s skupnimi močmi vseh članov in vsakega posamezni-
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Na pomoč!
Za PGD Dobrna:
tekst in fotografije
Stanislav PEČNIK

DOGODKI

O dejavnosti DU Dobrna – marec 2017
Spodobno navado, da se ob zaključku leta organizira družabno srečanje, smo tudi tokrat ohranili. Zadovoljni nad vsem, kar
smo v okviru društva in sekcij opravili v letu 2016, in tega ni
bilo malo, smo si v veselem razpoloženju izrekli zahvalo za vse
opravljene naloge in aktivnosti, hkrati pa smo si zaželeli, da bi
bili srečni, zdravi in uspešni tudi v bodoče.

V tem času smo vse bolj dolgočasno zimo skušali popestriti z
družabnimi uricami. V prijetnem vzdušju so le-te vse prehitro
minile. Pogrešali smo le nekoliko številčnejšo udeležbo.

Na srečanju balinarjev in strelcev našega društva smo najboljšim balinarkam, balinarjem in strelcem podelili tudi medalje in
pokale.

Na delavnicah, ki so se odvijale v okviru teh uric, so nastajale
novoletne čestitke in okraski, ki smo jih uporabili za okrasitev
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naše božične smrečice na vasi. Naš član, Jože Kovač, je izdelal in
tudi razstavil prikupne jaslice.
Zahvaljujoč Občini Dobrna smo v času Miklavža z veseljem obiskali in obdarili naše starejše občane in tudi tiste, ki iz zdravstvenih in drugih razlogov živijo po domovih za pomoči potrebne.

Zelo pomembna in zaželena naloga za naš turistični kraj je razstava domačih dobrot, ročnih del, zeliščarstva, zbirateljstva in
čebelarstva, ki jo tradicionalno izvedemo ob prazniku Občine
Dobrna. Že sedaj prosimo za aktivno sodelovanje.
Sicer pa nas je pri snovanju programa društva spremljala misel,
da mora biti program zastavljen tako, da bo zanimiv za čim
širši krog upokojencev. To naravnanost naj bi udejanjali skozi
ustaljene aktivnosti.
• Z aktivnim delovanjem v že obstoječih športnih sekcijah - balinarska, strelska, telovadna in pohodniška. Veselilo nas bi, če
bi zaživela še katera.

Tudi za izobraževanje in skrbi za zdravje je bilo v tem času zadoščeno, saj smo preko »Centra za krepitev zdravja« organizirali
predavanje »Tehnike sproščanja«. Temu pa so sledile fizioterapevtske vaje. Obe vsebini sta bili dobro obiskani.

• Z organizacijo izletov:
- v maju ali juniju Istra in Trsat nad Reko
- v avgustu srečanje društev celjske regije v Ljubnem
- v septembru F3ŽO v Ljubljani
- v novembru »martinovanje«
• Z izvajanjem ustaljenega projekta  »Starejši za starejše«.
• Z organizacijo in izvedbo družabnih srečanj in obiskov ob zaključku leta.
• Z organizacijo in izvedbo družabnih uric in delavnic v zimskem času.
• Z organizacijo in izvedbo izobraževalnih vsebin• Z ohranjanjem drobnih pozornosti do članstva (voščila, obiski
jubilantov)Še naprej nam bodo omogočene tudi bonitete iz programa
Term Dobrna.
Prav pa bi bilo, da bi se močneje posluževali tudi ugodnosti
letovanja v hotelu Delfin v Izoli ter v Domu upokojencev v Rogaški Slatini.
V kolikor imamo ideje in želje, ki so uresničljive oziroma so v
naših zmožnostih, se lahko tudi te vključijo v program društva.
Osnovne informacije o programskih aktivnostih vam bodo
posredovane preko območnih poverjenikov in v naši razglasni
omarici.
Zasledili pa jih boste tudi na naši spletni strani. http://www.posrcumlad.si/dobrna/

Kot običajno v tem času pa je bila naša aktivnost usmerjena v
pripravo na zbor članov. Zaradi sprememb v sestavu UO društva nam je ta aktivnost povzročala kar precej težav. Upamo pa,
da smo jih dobro rešili.
Zastavili smo tudi program društva, ki naj ne bi, v primerjavi z
leti poprej, doživel nekih korenitih sprememb.
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Želimo in upamo, da v predstavljenem programu društva najdete možnosti za sodelovanje, da se vanje aktivno, pogosto in
številno vključite.
Predsednik DU Dobrna,
Drev Anton

DOGODKI

O delovanju projekta
»Starejši za starejše«
Projekt starejši za starejše je med našimi občani že dobro poznan. V njem delujemo prostovoljci iz vseh naselij. Tako je delo
in poznavanje morebitnih težav ali potreb med starejšimi občani veliko lažje. V projekt so zajeti občani, ki so dopolnili 69 let.
Ker se dejansko poznamo na vsem območju, so obiski še toliko
bolj sproščeni in pogovori o vsakdanjem življenju še lažje stečejo. Nekatere starejše muči predvsem osamljenost in so zato
še veliko bolj veseli našega obiska. Nekateri nam zaupajo tudi
svoje težave in potrebe, kar nam narekuje, da v čim boljši obliki
izpeljemo pomoč, kakršno potrebujejo. Nekaterim je dovolj že
klepet ali sprehod, drugi potrebujejo kakšen prevoz ali pomoč
pri hišnih opravilih, določeni pa potrebujejo pomoč v prehrani.
Večkrat na leto nam je na voljo banka hrane, v kateri dobimo
prehrambne artikle, ki jih v banko darujejo razne trgovine ali
donatorji. Včasih so na prehrambnih artiklih datumi uporabe tik
pred iztekom roka ali pa malo čez, vendar je takšna hrana še

vedno užitna in nič manj vredna. Prostovoljci se trudimo, da bi
našim občanom pomagali na način, ki jim resnično in zagotovo
pomaga pri polepšanju kakšnega dne. Prav tako pa smo veseli
tudi prostovoljci in koordinatorji Celjske pokrajine, ki se srečujemo na naših srečanjih, da se pogovorimo o delu in potrebah
na terenu. Ugotavljamo, da je povsod vse več takšnih občanov,
ki živijo osamljeni in nekateri tudi na pragu revščine, zato nujno potrebujejo našo pomoč. Takšna srečanja nam dajejo nove
moči in nas bogatijo v spoznanju, da opravljamo dobro in plemenito delo.
Na fotografiji sestanek koordinatorjev Celjske pokrajine.
Koordinator projekta DU Dobrna,
Stanislava KRAJNC

Avto-analiza
Čas in vreme nosita s seboj svoje breme.
Nekdo ali marsikdo, ki ga pozna, bo rekel:
»Ah, ta Srečko vtika svoj nos v marsikatero
zadevo, ne glede na čas, prostor, premočno-sončno, ali vse bolj kislo vreme! Zanj
na splošno ni razlik, ko gre za kakršne koli
teme, slog, finese.«
Zlasti ne dela, ali pa dela, razlike v prozi,
pesmi, v rimi ali brez … In brez obzira na
prizadevno gosto-besedičenje različnih
strankarskih voditeljev kar na kratko oriše
njihova, večinoma pičla, prizadevanja za
boljši svet. Toda »kapo dol«, nekdo »mora«
vedno dobro ali slabo upravljati …
Takrat, ob priložnosti, sem ga vprašal:
»Srečko, zakaj briješ norca iz drugih, a samega sebe ne vidiš?« »Vsako obdobje,
ljudstvo, prostor in vreme je tudi v človeški
zgodovini imelo svoje norce. Koliko je bilo
različno norih, posebno rimskih in drugih

cesarjev, ki so črpali svojo moč prav iz vsake človeške zmede, pa zakaj ne bi smel sedaj jaz briti norca iz vse bolj očitne »tople
grede«, ko na njej vse bolj cvetijo različne
mojstrovine, ki so videti in jih je razumeti kot vse bolj proste, ali »celo preproste in
brez napora« kadar gre za splošne človekove potrebe, drobtinice in velike »človekove pravice,« … mi je govoril, » in skoraj
vse je ovito v vse bolj kvalitetni »plastični
celofan« … Ko pa hočeš uporabiti ali zaužiti kakršno koli robo iz katere koli komercialno-nasmejane trgovine, moraš že ob svoji
postelji imeti najmanj (na drugo potenco)
potrebno orodje, da lahko odpreš vsebino,
potem zelo pazljivo, umirjeno, potrpežljivo
prebereš (skoraj na tretjo potenco) vse, kar
je napisano v deklaraciji izdelka.

znanje, kot da si ti izmislil vse to, za samosvojo adaptacijo in blodeče spoznanje, da
moraš kar naprej »odkrivati Ameriko« …
V primerjavi z nekdanjo lepo literaturo, z
imenom – roman, ki ti je bil za sprostitev,
kajti vse zgoraj omenjeno bi lahko opravili
za to kvalificirani ljudje, ki so danes večinoma brezposelni zaradi komercialnega
gesla: »Naredi (si) sam!« In kje so pa še druge, administrativno naravnane ukane, ki
se vsak dan spreminjajo v smislu še bolj in
najbolj praktične uporabe za vse bolj »fraj«
zemeljski raj – že prepoln ogromnega odpada in smeti, kar nas bo kmalu zadušilo …
To lahko vsem odkrito povem, kar vem in
znam, in vsaki naključni komentar je – zaman!«

A kar gre za svetovne norce, teh je bilo še
A tudi brez tega je v dolgi vrsti še polno pred menoj in tudi sedaj jih je že nepopisna
podobnih zahtev v samo enem dnevu. plejada. Ne bom jih našteval, niti obsojal,
Vem, mi je rekel, da je to zahtevno branje zaradi sebe, da ne bi bil tudi sam … »sojen«.
Julij – 2016 / Josip Bačić Savski
in seveda dojemanje, iz katerega izhaja
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zdravo
življenje

Slabokrvnost
Slabokrvnost ali anemija je stanje zmanjšane sposobnosti krvi
za prenos kisika do celic. Kisik
se v pljučih veže na železo v
hemoglobinu (beljakovina v
rdečih krvničkah – eritrocitih) in
potuje po telesu. Preskrba tkiv
s kisikom je slabša, če je rdečih
krvničk premalo, če so premajhne, krhke ali vsebujejo premalo
hemoglobina. Razvoj slabokrvnosti je običajno postopen in
jo zato težje prepoznamo. Kaže
se kot kronična telesna in duševna utrujenost, ki je tako
značilna spremljevalka sodobnega načina življenja, da pogosto niti ne pomislimo, da ima
organski vzrok. Slabokrvnost je
pogosta bolezen, saj prizadene
več kot 12 odstotkov svetovne
populacije, najpogosteje ženske v rodni dobi ter starejše od
65 let, pogostejša je tudi v revnejših državah.
Najpogostejši vzroki
Vzrokov za slabokrvnost je več;
do nje običajno pride zaradi
kronične izgube krvi po krvavitvah ali zmanjšane tvorbe
rdečih krvničk v kostnem mozgu. Redkeje je vzrok pospešen
razpad eritrocitov zaradi povečane vranice, avtoimunskih ali
prirojenih bolezni.
Najpogosteje je slabokrvnost
posledica pomanjkanja železa (sideropenična anemija).
Ta nastane zaradi dolgotrajnih
kroničnih ali ponavljajočih se
krvavitev, te so lahko očitne
(npr. krvavitve iz hemoroidov,
obilne menstrualne krvavitve)
ali prikrite, ki jih ne opazimo in
so največkrat posledica razjede
v želodcu ali tankem črevesu,
krvavečih polipov ali rakastih
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tvorb v debelem črevesu in
na sečilih. Telo se na izgube
krvi odzove s prilagoditvenimi
mehanizmi, ki so lahko tako
učinkoviti, da človek znakov
slabokrvnosti sploh ne opazi.
Nenadna krvavitev, ki traja nekaj ur, lahko povzroči smrt že
pri izgubi tretjine krvi (pri odraslem je to manj kakor dva litra),
prikrita dolgotrajna krvavitev
pa lahko z izgubo dveh tretjin
prostornine krvi povzroči le
utrujenost in šibkost ali celo
nima nobenih simptomov.
Redkeje je lahko vzrok pomanjkanja železa tudi pomanjkljiv
vnos živil, ki so bogata z železom, ali pa zmanjšan privzem
železa iz prebavil. Ta je lahko
posledica bolezni, ki poškodujejo črevesno steno (kronične
vnetne črevesne bolezni, celiakija, okužba s Helicobacter
Pylori) ali pa operacij želodca
in dvanajstnika.
Kako prepoznamo slabokrvnost?
Simptomi in znaki kronične
- slabokrvnosti:
- utrujenost,
- slabša telesna kondicija,
- brezvoljnost,
- glavobol,
- omotica,
- pospešeno bitje srca,
- pekoč jezik,
- razpoke v ustnih kotih,
- krhki lasje in nohti,
- slaba odpornost na nizke
temperature ter
- zmanjšana odpornost na
okužbe.
Pri otrocih:
- nemir,
- motnje koncentracije in
- motnje zbranosti.

Kako zdravnik določi, da ste
slabokrvni?
Vaš osebni zdravnik bo najlažje
in najhitreje določil ali gre za
slabokrvnost z odvzemom in
pregledom venske krvi. Najpogosteje bo preveril vrednosti
hemoglobina, hematokrita in
serumskega železa. Te vrednosti so pri slabokrvnosti zaradi
pomanjkanja železa znižane.
Hkrati bo vedno preveril tudi
nivo feritina (beljakovine, ki
shranjuje železo). Tudi vrednosti feritina bodo znižane.
Normalne vrednosti krvnih
preiskav:
hematokrit:
pri ženskah: 0,37 do 0,47
pri moških: 0,40 do 0,54
hemoglobin:
pri ženskah: 120 do 160 g/l
pri moških: 120 do 180 g/l
serumsko železo:
10, 7 do 28,6 μmol/l
feritin:
40 do 200 μg/l.
Kako zdravimo slabokrvnost
zaradi pomanjkanja železa?
Najpogosteje predpisano zdravljenje je nadomeščanje železa v obliki tablet, sirupa ali
intravenozno. Stranski učinki
so večinoma blagi in prehodni:
črno blato, zaprtje, bolečine v
trebuhu, driska, lahko tudi izpuščaj po koži, srbečica kože.
Pomembno je, da poleg nadomeščanja železa zdravnik
odkrije vzrok za nastanek. Če
med pogovorom ne bo odkril
zanesljivega razloga za slabokrvnost, bo prva preiskava, ki jo
bo naredil že v ambulanti, digitorektalni pregled (s prstom

bo skozi zadnjik potipal črevo)
in test blata na prikrito krvavitev. Preiskava je običajno neboleča in hitra. Pomembna pa
je, ker lahko odkrije krvavitev,
ki s prostim očesom ni vidna,
zdravnik lahko med pregledom
otipa hemeroide, ki so pogost
razlog za dolgotrajno krvavitev
in slabokrvnost. Za dokončno
potrditev vzroka krvavitve vas
bo napotil na gastroskopijo ali
na kolonoskopijo.
Kaj lahko naredimo sami?
Pomembno je, da uživamo
hrano, bogato z železom, ki je
lahko živalskega ali rastlinskega
izvora. Naše telo lažje in boljše
izkoristi železo, prisotno v hrani
živalskega izvora.
Živila živalskega izvora, bogata
z železom:
• jetra
• perutnina
• govedina
• školjke
• ostrige
Živila rastlinskega izvora, bogata z železom:
• zelena listnata zelenjava (špinača, solata, ohrovt, blitva,
motovilec, rukola …)
• kakav in temna čokolada
(vsaj 70% delež kakava)
• oreščki
• stročnice (leča, soja)
Da bo absorpcija železa maksimalna, ne uživajte kave, pravega čaja ali hrane, bogate s kalcijem, hkrati z navedenimi živili.
Absorpcija bo boljša, če boste
hkrati uživali hrano bogato z
vitaminom C.
Tea Cvetko, dr.med.
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Pomladna razvajanja v Termah Dobrna
Prvi sončni žarki že napovedujejo prebujanje narave. Vabijo nas na zrak, v park na sprehod, da posedimo pod krošnjami dreves in
se z otroki spustimo po toboganu.
Svežino pomladi smo v Termah Dobrna vnesli tudi v našo ponudbo:
- s prvimi pomladnimi dnevi odpiramo sončno teraso Caffe & Restaurant May,
- od kresne noči dalje se boste ponovno lahko zabavali v pivnici na koncu zdraviliškega parka,
- napitki, sladice in jedi bodo dobili nove, sveže in zanimive okuse,
- ob vaših pomembnih dogodkih, kot so krst,obhajilo, birma in druga praznovanja bomo poskrbeli za primerni ambient, vzdušje
in odlično kulinariko, nadaljujemo tradicijo in smo še vedno v samem vrhu med ponudniki poročnih slavij.

OTVORITEV SONČNE TERASE
Ob vstopu v pomladni čas vas bomo pozdravili na otvoritvi
sončne terase v kavarni, kjer boste ob pomladnih melodijah
uživali v osvežujočih napitkih in sadnih okusih domačih tortic.
OTVORITEV TERASE CAFFE & RESTAURANT MAY
31. marec – 4. april 2017
- glasbeni nastop otrok iz Vrtca Dobrna
- glasbeni nastop vokalne skupine Cvetke
- promocijske cene izbranih napitkov
- promocijske cene izbranih tortic
- animacija
- živa plesna glasba, petek in sobota od 19.30 dalje

CELODNEVNO KOPANJE in KOSILO SAMO 10,90 €
redna cena 22,00 € – prihranite 11,10 € (do 49% popusta)
Doživite termalne užitke in kulinarično razvajanje v srcu narave.
V ceno je vključeno:
- celodnevno kopanje v notranjih in zunanjih bazenih hotela Vita,
- streženo kosilo ali večerja v Caffe & Restaurant May (glavna jed + solata + sladica),
- vodna aerobika od ponedeljka do sobote,
- živa plesna glasba vsak petek in soboto v Caffe & Restaurant May.
Ugodnost velja za celodnevno kopanje in kosilo ali večerjo v
Caffe & Restaurant May v hotelu Vita. Ponudba velja do 31. 05.
2017, vse dni v tednu, tudi med prazniki. Ugodnosti se ne seštevajo. Nakup darilnega bona za storitev ni možen.

Informacije: Bazen v hotelu Vita
03 78 08 150, info@terme-dobrna.si
št. 73 / 2017
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ODLIČEN KRAJ ZA ZABAVO

V času prvomajskih počitnic ponovno odpiramo vrata pivnice v Zdraviliškem domu, ki se je že v preteklem letu izkazala kot odličen
prostor za druženje. Sem ste zahajali na popoldansko kavico in klepet, medtem ko so se otroci igrali v parku, ob večerih pa ste se
zabavali in naplesali ob živi glasbi ter nastopih ansamblov in glasbenih skupin.
VAS PESTIJO BOLEČINE V KRIŽU, HRBTENICI ALI KOLENU?
Rešitev je celostna obravnava težave
Za lajšanje vsakodnevnih težav vam priznamo

20 % POPUST na ceno paketa storitev: namesto
80,00 € plačate le 64,00 € - prihranite kar 16,00 €
+ DARILO: pri nakupu dveh ali več programov podarimo
termalni gel Term Dobrna, v vrednosti 20,00 €.

Informacije in rezervacije:
Recepcija medicinskega centra: 080 22 15

Lajšanje bolečin v križu
• posvet pri zdravniku,
• jutranja vadba pod strokovnim vodstvom fizioterapevta
(vsak dan),
• 2 x fango obloga (20 min),
• 2 x delna terapevtska masaža
(20 min),
• 2 x K-Laser za globinsko pregrevanje in regeneracijo tkiv.
Lajšanje bolečin v vratni hrbtenici
• posvet pri zdravniku,
• jutranja vadba pod strokovnim
vodstvom fizioterapevta (vsak
dan),
• 2 x fango obloga (20 min),
• 2 x delna terapevtska masaža
(20 min),
• 2 x K-Laser za globinsko pregrevanje in regeneracijo tkiv.
Lajšanje bolečin v kolenu/
kolku
• posvet pri zdravniku,
• jutranja vadba pod strokovnim vodstvom fizioterapevta
(vsak dan),
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• 2 x fango obloga (20 min),
• 2 x delna terapevtska masaža (20 min),
• 2 x K-Laser za globinsko pregrevanje in regeneracijo tkiv.
Revmatska obolenja
• posvet pri zdravniku,
• jutranja vadba pod strokovnim vodstvom fizioterapevta (vsak dan),
• 2 x fango obloga (20 min),
• 2 x delna terapevtska masaža (20 min),
• 2 x K-Laser za globinsko pregrevanje in regeneracijo tkiv.
Akupunktura
• posvet pri zdravniku specialistu za področje akupunkture,
• jutranja vadba pod strokovnim vodstvom fizioterapevta (vsak dan),
• 6 x storitev – akupunktura
za bolečinsko področje na
podlagi posveta pri zdravniku specialistu.
Ponudba velja do 07. 01. 2018.
Ugodnosti se ne seštevajo.

TERME DOBRNA

VAS V TEM LETU ČAKA KRST, OBHAJILO ALI BIRMA?
Prepustite nam pripravo vašega dogodka ter dovolite, da vam
odvzamemo skrb in podarimo čas, ki ga boste preživeli v krogu
vaših najbližjih. S čudovitim ambientom, odlično kulinariko in
gostinskimi storitvami bomo vašemu dogodku dali piko na i.
Izberete lahko med različnimi menuji, od klasičnih, do tistih vam
po meri kot tudi do tistih, ki so naša posebnost:
• Bakhusova pojedina - druženje, ki ne bo povezano samo s
hrano in pijačo, ampak bo pričaralo veseljačenje starih Rimljanov. Drugačno in nostalgično.
• Kmečka pojedina - za zagrizene gurmane slastnih specialitet
naših starih staršev. Večno in tradicionalno.
Lokacije za pripravo slavja: kavarna in restavracija Caffe & Restaurant May, restavracija in pivnica v Zdraviliškem domu, A la
carte Restaurant Kamin, hotelska restavracija, vinska klet.

NAROČITE TORTE!
Sprejemamo naročila za torte ob različnih priložnostih, kot so
rojstni dnevi, poroke, slavja, sveti krst, obhajilo, birma …

Informacije in rezervacije:
03 78 08 164, info@terme-dobrna.si

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

ČAS JE ZA RAZVAJANJE!
Masaža dokazano krepi zdravje, saj zmanjšuje utrujenost in raven stresnih hormonov, krepi imunski sistem, zmanjšuje pogostost
glavobolov, odpravlja bolečine iz hrbta, zmanjšuje mišično napetost, blaži depresijo, poveča prehranjenost in zdravje kože.
Koža na obrazu, glede na letni čas, potrebuje primerno nego, ki ji bo prinesla naravno zaščito, jo očistila, ji povrnila mehkobo in
ravnovesje ter jo nahranila.
Rezervirajte svoj termin in dovolite, da vas razvajamo!

KUPON UGODNOSTI
Klasična masaža (30 min) + nega obraza (20 min)
SAMO 40,00 €
redna cena 62,00 € - prihranite 22,00 €
Kupon je veljaven do 31. 05. 2017 za koriščenje storitev v masažno lepotnem centru La Vita Spa
& Beauty. Vljudno prosimo za pravočasno predhodno rezervacijo storitev, število terminov je
omejeno. Kupon je ob koriščenju storitev potrebno predložiti na recepciji masažno lepotnega
centra La Vita Spa & Beauty. Kupona ni mogoče koristiti ob nakupu kozmetičnih in drugih izdelkov ter ostalih storitev iz ponudbe Term Dobrna.
		
Ugodnosti se ne seštevajo.
Informacije in rezervacije:
La Vita Spa & Beauty: 03 78 08 555
št. 73 / 2017
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šolski
kotiček

Pust v prvem razredu
Pust je čas poln norčij in veselja. Tudi v prvem razredu smo to
pričarali s svojimi šemami. V velikem veselju smo se sprehodili po
Dobrni ter tudi malo plesali in peli. V središču Dobrne so se nam
pri pustnem rajanju pridružili še nekateri starši in drugi vaščani
Dobrne. Vse te pustne norčije nam je še bolj popestril Lovrov ati,
gospod Gorazd Špegel, zato se mu v imenu prvega razreda prav
lepo zahvaljujemo. Imeli smo se krasno in še bolj krasno. HIP, HIP,
HURA.
Silva in Alenka, 1. razred

Pravljični večer
Prvošolčki smo zadnji četrtkov večer pred novoletnimi počitnicami preživeli nekoliko drugače. Družili smo se ob prebiranju dogodivščin kresnička Nina. Tako nas je navdušil, da smo tudi mi želeli
žareče zasvetiti kot on. S pomočjo staršev smo si naredili lučke,
ki so nam na sprehodu kazale pot do okrašene smreke sredi Dobrne. Čeprav je bilo tisti večer kar hladno, nas je grela čarobna
energija prihajajočih praznikov.
Razredničarki Nevenka in Silva

Zdrav življenjski slog na OŠ Dobrna
Udeleženci v projektu Zdrav življenjski slog smo bili pridni tudi
pozimi. Poleg vseh aktivnosti v telovadnici, kot so nogomet, košarka, rokomet, badminton , namizni tenis, gimnastika, hokej v
dvorani (florbal) …, smo se podali tudi na smučanje na Kope in
uživali v čudovitem dnevu ter se pošteno preznojili v fitnes centru Term Dobrna.
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Radi telovadimo, še rajši pa se zabavamo
in družimo, saj nam to popestri dneve na
naši šoli.
Več pa v fotogaleriji.
Mentor ZŽS:
Kristijan Benčina, prof. šp. vzg.

drobtinice
iz vrtca

Zimske radosti
Letos nam je bila zima naklonjena, saj nam
je omogočila številne dejavnosti na prostem in v igralnici. Vsak dan smo odhajali
na vrtčevsko igrišče, na bližnje travnike in
hribe ter skupaj uživali zimske radosti.

Veselje na snegu

Otroci starejših skupin so se spremenili v
prave male raziskovalce, strokovni delavci pa smo jih spodbujali k razmišljanju in
predvidevanju (npr. kaj se bo z g o d i l o,
če bo sneg/led na toplem, če rišemo z ledenimi barvami, če na led posujemo sol,
če vodo zmešamo z različnimi snovmi …).
Tudi pozimi smo obiskovali gozd ter opazovali in prepoznavali živalske sledi. Na
igrišču smo pticam nastavljali lojne pogače, v gozdnih igralnicah pa različne Plešemo…
priboljške. Ko je sneg skopnel, smo se
Izdelovali smo jih, z njimi plesali, se igrali,
odpravili na daljše sprehode in se igrali z
jih razvrščali in se šemili.
vrstniki.
Obiskal nas je tudi čarodej Andrej in nas
popeljal v čarovniški svet.

Igra na prostem

Zimska tema Moj klobuk nam je omogočila spoznavanje pokrival, ki jih uporabljamo ob različnih priložnostih.

Čaramo s čarodejem

Sankanje

Vrtec je dobil novo preobleko, saj so se
vanj naselili snežaki, ki so jih ustvarili otroci po literarni predlogi, Trije snežaki. Sneg
smo večkrat prinesli v igralnico, ga opazovali in raziskovali. Najmlajši otroci so ga
tipali, se igrali z njim in spoznavali njegove
lastnosti.

Raziskovanje snega

Igra s klobuki

Izdelava pokrival

V mesecu februarju smo spoznali dr. Franceta Prešerna s pomočjo NTC metode. V
najstarejših skupinah smo prebirali njegova dela, poslušali slovensko himno in risali
njegov portret. Mlajši otroci so si izdelali
ritmične instrumente, saj zelo radi pojejo
in nanje igrajo.

Igranje na male ritmične instrumente
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55

DROBTINICE IZ VRTCA
S pomočjo gibanja so spoznali, da je matematika lahko zabavna tudi v vrtcu. Tako
so na igriv način spoznavali barve, geometrijska telesa, like in števila.

Pustne šeme
Igra Miška, kje si?

Najstarejše skupine so se udeležile puPustno rajanje je bilo najbolj veselo na pu- stnega rajanja v hotelu Vita, nato pa nadaljevale s preganjanjem zime.
stni torek, ko smo se družili.
Mesec marec bomo posvetili družini in
prihajajoči pomladi. Otroci bodo predstavili svojo družino ob plakatu, ki ga bodo
pripravili s pomočjo staršev. Vsi pa se že
pripravljamo na prireditev Otroci.smo, ki
bo konec meseca.

Prepoznavanje barv

Najstarejša skupina je veliko časa namenila tudi socialnim in glasbeno didaktičnim
igram, kjer so se urili v samoobvladovanju
in slušnem zaznavanju.
V predpustnem času smo si pripravili kotičke šemljenja, kjer so se otroci vživljali v
različne vloge.

Zapisali:
Pustno rajanje v vrtcu

Visoki obisk

Marjana Šet in Jerneja Gal

utrinki iz
CUDV
z delovanjem Centra in si ga tudi ogledal. Prijetno druženje je
potekalo ob ogledu programa, ki so ga pripravili naši uporabniki pod mentorstvom strokovnih delavcev. Glasbenemu nastopu
je sledila dramska predstava uporabnikov, z naslovom »Nina išče
prijatelja«.

Obiskal nas je predsednik Republike Slovenije, gospod Borut
Pahor. V okviru CUDV Dobrna smo pripravili sprejem s kulturno-umetniškim programom, okroglo mizo ter razstavo del naših
ustvarjalcev in mojstrov iz VDC- ja. Obisk predsednika je bil namenjen pogovoru in druženju z uporabniki, seznanil pa se je tudi
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V nadaljevanju obiska smo predsedniku predstavili naše življenje
in delo, želje, razmišljanja, mnenja. Skupaj smo si ogledali prostore CUDV Dobrna in slavnostnemu gostu predstavili svoj košček
sveta, naš prostor pod soncem. V sproščenem in iskrenem pogovoru so naši uporabniki izrazili svoja mnenja in gospodu predsedniku zastavili vprašanja ter z njim podelili svoja razmišljanja. V
vsakdanjem življenju naši uporabniki nimajo veliko priložnosti, ne
možnosti javno izraziti svojih mnenj, želja in razmišljanj, zato jim
je bila možnost in izkušnja, ki jim jo je ponudil gospod predsednik, izjemno dragocena. Bili so slišani in uslišani.
Uporabniki so izrazili izjemno navdušenje in željo, da se med nas
še vrne, gospod predsednik pa nas je povabil na obisk v Predsedniško palačo in izrazil navdušenje in hvaležnost nad prisrčnim sprejemom ter nam v okviru svojih dobrodelnih aktivnosti
obljubil sredstva za prostočasne aktivnosti naših uporabnikov. V
zaključnem nagovoru je izrazil zadovoljstvo z napredkom pri izvajanju institucionalnega varstva oseb z intelektualnimi ovirami,

kar se pozna tako pri pedagoških, športnih, in drugih izjemnih
uspehih naših uporabnikov: »V naši deželi praznujemo vaše dosežke, h katerim stremite ob izpolnjevanju vizije Centra - da skupaj ustvarjamo boljši svet, izpolnjujemo sanje in ustvarjamo enake možnosti za vse.«
Predsednik republike se je zahvalil za povabilo ter izrekel besede
iskrene hvaležnosti direktorici CUDV Dobrna, gospe Bredi Božnik,
in vsem zaposlenim: »Vedno znova je lepo praznovati vaše poslanstvo, ko skupaj s sodelavci skrbite za osebe, ki potrebujejo
vašo pomoč.«
Ob zaključku obiska se je direktorica CUDV Dobrna predsedniku
republike zahvalila za obisk in izrazila hvaležnost in veselje za to
spoštljivo in plemenito dejanje in dejala, da je vsem uporabnikom
in zaposlenim v neizmerno veselje, da mu lahko predstavimo delček svojega življenja in s tem podelimo tudi delček svojega srca.
Simon Krajnc s sodelavci CUDV Dobrna
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Misli naših uporabnikov ob obisku predsednika Republike Slovenije
V naš zavod je prišel predsednik Republike Slovenije, gospod
Borut Pahor. Povedal je nekaj besed o sebi, vprašal nas je kako
smo in nas pohvalil. Nekaj besed je imela tudi naša direktorica,
Breda Božnik. Direktorica je povedala nekaj besed o predsedniku Republike Slovenije, Borutu Pahorju. Povedala je, da smo
vsi veseli, da je prišel med nas. Nato so sledile glasbene urice,
Andrej, Petra in Boris so zaigrali predsednikovo najljubšo pesem
My way. Predsednik je šel k tistim na vozičkih, kjer se je sprehodil.
Tam je bila tudi naša direktorica in učiteljice Urška, Maja in Branka.
Potem je naš predsednik odšel do skupine odraslih uporabnikov.
Tam jih je lepo pozdravil in jim rekel, da jih ima rad. Potem, ko
si je predsednik ogledal zavod, je odšel v zbornico, kjer je imel
pogovor z nami, uporabniki. Vsak je postavil kakšno vprašanje,
predsednik pa se je zelo potrudil in odgovarjal na vprašanja.
Gospod predsednik nas je povabil na obisk k sebi v predsednikovo palačo, česar smo se zelo razveselili. Nato smo se poslo-

vili, gospod Borut Pahor pa je odšel proti domu. To bi bilo vse za
danes, od vas se poslavlja vaš najboljši učenec Alen.
Alen,
uporabnik

V času zimskih počitnic, v četrtek dopoldan, 23. 2. 2017, nas je
prišel obiskat predsednik države, Borut Pahor. Povedali smo mu,
kaj počnemo v delavnicah, kako smo delavni. Povedal nam je,
da ureja denar za pomembne stvari in da naj ga koristimo za
pomembne in ne nepomembne stvari. Povedali smo mu, da se
med zimskimi počitnicami hodimo smučat na Roglo. Tudi on bi
šel z nami, ampak nima časa, ker mora urejati notranje zadeve.
Povedal nam je tudi, da imajo nove policijske avtomobile, ki so
zelo zmogljivi.
Luka,
uporabnik

V ČETRTEK, 23. 02. 2017, NAS JE MED 9. IN 10. URO OBISKAL
PREDSEDNIK DRŽAVE, GOSPOD BORUT PAHOR. KULTURNI PROGRAM SE JE ZAČEL S PESMIJO Z NASLOVOM MOJA POT. NATO
PA SE JE PREDSTAVIL DRAMSKI KROŽEK S PRAVLJICO NINA
IŠČE PRIJATELJE. NA KONCU PA SMO VSI SKUPAJ ZAPELI PESEM
Z NASLOVOM NE ČAKAJ NA MAJ. UPORABNIKI IN ZAPOSLENI
SMO SE POSEDLI V ZBORNICI, KJER SMO IMELI OKROGLO MIZO
Z GOSPODOM BORUTOM PAHORJEM. GOSPODU PREDSEDNIKU SMO ZASTAVILI RAZNA VPRAŠANJA, NA KATERA NAM JE
TUDI ODGOVORIL. KO SMO VSE SKUPAJ OPRAVILI, SMO SE OD
GOSPODA PREDSEDNIKA POSLOVILI. UČITELJICA PETRA ME JE
VPRAŠALA, ČE BI KAJ POVEDAL PRED KAMERO. TO SEM TUDI
STORIL. TA DAN MI BO OSTAL V ZELO ČUDOVITEM SPOMINU.
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ZLATKO,
UPORABNIK

UTRINKI IZ CUDV
V ČETRTEK, 23. FEBRUARJA, SMO DOBILI OBISK. PRIŠEL JE PREDSEDNIK BORUT PAHOR IN SI OGLEDAL NAŠ CENTER. JAZ SEM
SE PRIPRAVLJAL NA TO, DA SEM NASTOPAL V IGRI NINA IŠČE
PRIJATELJA. V TEJ IGRI SMO NASTOPALI VLADO, MATEJ, SREČKO,
JASMINA, FRANCI, MARKO, VINKO TER BORIS IN SILVO. VSI SMO
SE PRIKLONILI IN SMO PELI PESEM, KI SE IMENUJE NE ČAKAJ
POMLADI. NATO SMO SE VSI UPORABNIKI IN ZAPOSLENI USEDLI
NA STOLE, KER SMO IMELI OKROGLO MIZO. PREDSEDNIK NAS
JE POZDRAVIL IN VPRAŠAL, KAJ DELAMO V CENTRU IN KAKO
SMO. VPRAŠALI SMO PREDSEDNIKA, ZAKAJ SPREMINJAJO ZAKONE. TO GA JE VPRAŠAL NAŠ UPORABNIK JASMINKO. JAZ SEM
GA VPRAŠAL, KAJ POČNE V PROSTEM ČASU. Z OKROGLO MIZO
SMO ZAKLJUČILI, JAZ SEM MU DAL DARILO NAŠEGA CENTRA
IN MAJICO S PUNČKO, KI PREDSTAVLJA NAŠ CENTER.
VINKO,
UPORABNIK

Obisk Agencije Republike Slovenije za okolje in prostor

V sklopu projektno-raziskovalne naloge
Zgodovina hidrometeoroloških meritev
na Dobrni, ki jo izvajamo strokovni delavci
in uporabniki CUDV Dobrna, smo navezali
kontakt z Ministrstvom za okolje in prostor, kjer so nam posredovali dragocene
informacije iz zgodovine Dobrne. Ponudili
so nam donacijo v obliki merilnih instrumentov, ki jih bomo uporabili na vzorčni
merilni hišici, prijazno so nas povabili na
ogled njihove ustanove.
Povabilo smo z veseljem sprejeli. V četrtek, 16. 2. 2017, sva se mentorja raziskovalnega projekta, Simon Krajnc in Neža Markič, skupaj z uporabnikoma Jasminkom in
Zlatkom, ki sta prav tako udeleženca razi-

skovalnega projekta, odpravili na Ministrstvo za okolje in prostor RS.
Prijazno nas je sprejel gospod Filip Štucin, nam predal donirane instrumente in
nam predstavil delo in postopke meritev.
Skupaj smo pregledali zapise o zgodovini meritev na Dobrni ter se pogovorili o
aktualnih temah vezanih na meteorološke
pojave ter vplivu na okolje in ljudi.
Sledil je ogled opreme, ki je nameščena
na dvorišču ministrstva. Predstavitev je
zajemala bogat spekter namenske opreme, ki je delno v lasti in uporabi Inštituta
Jožef Stefan, predvsem del za radiološka
merjenja naravnih sevanj.
Zelo zanimiva je bila predstavitev atmosferskih merjenj z hidrometeorološkim balonom, vključno z vzletno ploščadjo, velik
del pa smo namenili padavinskim merjenjem.
Vremenski pojavi opozarjajo na spremembe v naravi, za katere je odgovoren človek.
Ekstremni pojavi nas opozarjajo na težo
negativnih vplivov, ljudje z občutkom za
naravo in okolje se zavedajo svojega dela
odgovornosti, ki bo morala biti usmerjena v zaščito okolja in v preprečevanje
negativnih vplivov. Opazovanje vremena

pomeni opazovanje narave, razumevanje
naravnih vplivov okolja in umetnih vplivov ljudi. Žal je tega zavedanja premalo,
ekstremni vremenski pojavi nas opozarjajo na to. Razširimo in poglobimo svoje
znanje o naravi, ki nas obdaja, da bomo
na razumen in zavesten način preprečili
ekološko uničenje našega planeta.
Vljudno se zahvaljujemo gospodu Filipu
Štucinu in Ministrstvu za okolje in prostor
RS za prijazen sprejem, donacije in sodelovanje.
Simon Krajnc,
vodja raziskovalnega projekta
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Obisk ministrstva za okolje
in prostor in ogled opreme za
spremljanje vremena

V ČETRTEK, 16. 02. 2017, SMO SE JASMINKO, UČITELJICA NEŽA,
UČITELJ SIMON IN JAZ OB 8.00 URI ZJUTRAJ ODPRAVILI PROTI
LJUBLJANI. KO SMO PRISPELI V LJUBLJANO, SMO NAJPREJ POISKALI PARKIRIŠČE, KJER NAJ BI PARKIRALI AVTOMOBIL. NATO
SMO ODŠLI DO STAVBE, NA KATERI JE PISALO AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE. KO SMO VSTOPILI V STAVBO, JE
UČITELJ SIMON STOPIL DO INFO TOČKE IN VPRAŠAL GOSPODIČNO, ČE JE GOSPOD, H KATEREMU SMO PRIŠLI, V SLUŽBI. GOSPODIČNA JE POKLICALA GOSPODA, POVEDAL JI JE, DA NAJ

POČAKAMO, SAJ BO PRIŠEL PO NAS. KO JE GOSPOD PRIŠEL PO
NAS, NAM JE DAL ROKO IN SE NAM PREDSTAVIL. NATO SMO
SE ODPELJALI Z DVIGALOM V DRUGO NADSTROPJE. GOSPOD
NAM JE KAZAL RAZLIČNE STVARI, DVA TERMOMETRA IN KNJIGO, V KATERO SMO VPISOVALI PODATKE OPAŽANJ VREMENSKIH
POSTAJ IN HIŠIC. NATO SMO SI ODŠLI POGLEDAT VREMENSKE
HIŠICE IN OSTALE APARATURE POVEZANE Z OPAZOVANJEM
VREMENA. NATO PA SMO SE POSLOVILI OD GOSPODA IN SE ODPRAVILI NA KAVO, KJER SMO TUDI POMALICALI. POTEM SMO
ŠLI PROTI AVTOMOBILU TER SE ODPRAVILI DOMOV. NA DOBRNO SMO PRISPELI NEKAJ MINUT ČEZ 13. URO. TA DAN MI JE BIL
ZELO VŠEČ.
ZLATKO,
UPORABNIK

Bodi umetnik –
igraj se z mano

V torek, 14. februarja, na valentinovo, smo
se Jasminko, Alen in učiteljica Helena
Maček odpeljali v Ljubljano. Šli smo na
otvoritev razstave likovnih izdelkov natečaja »Bodi umetnik – Igraj se z mano«.
Tam smo postavili razstavo, se udeležili
likovnih delavnic in si ogledali gledališko
predstavo Pogum. Odlično predstavo so
odigrali učenci in učitelji Osnovne šole
Gustava Šiliha iz Maribora. Na otvoritvi sta
bila tudi Gorazd Špegel in pevec Zlatko.
Kot vsako leto sta nas nadvse animirala in
zabavala.
Nato smo obiskali Moderno galerijo, šli
pogledat Narodno galerijo, kjer so razstavljeni kipi in slike. Potem smo šli še v Bukvarno. Bilo mi je vse všeč.
Jasminko,
uporabnik
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Ptičja hišica za varno hišo
V CUDV Dobrna smo se odzvali želji otrok, ki bivajo v Varni hiši
Slovenj Gradec. Zaželeli so si, da bi imeli ptičjo hišico in v zimskih mesecih na tak način poskrbeli za ptičke. V lesni delavnici
so uporabniki skupaj z mentorjem izdelali pravo, veliko ptičjo
hišico.
V imenu otrok varne hiše jo je v našem centru prevzela predsednica Društva regionalna varna hiša Celje, gospa Suzi Kvas.

Uporabniki CUDV upamo, da bo hišica dobro služila svojemu
namenu, otrokom varne hiše pa želimo, da kar najbolje poskrbijo za svoje ptičke!
Simon Krajnc,
individualni habilitator

Razstava izdelkov v knjižnici
Jarše v Ljubljani
Letošnja prodajna razstava v knjižnici Jarše je bila jubilejna, že
kar peta po vrsti. Zaposleni so naju tudi tokrat toplo in z veseljem sprejeli. Za razstavo sva izbrali reprezentančne izdelke vseh
šolskih skupin in čudovite izdelke varstveno delavnega centra.
Bilo je mnoštvo voščilnic, uporabnih in okrasnih izdelkov, čajev,
mil. Izdelke sva razstavili v nam že domačem kotičku, vsem na
očeh. Kot tudi postavitev razstave je bilo nujno še brskanje po
knjižnih policah in kaj je lepšega kot vonj po knjigah. Umetnost
na enem kupu. Seveda so nama po opravljenem delu postregli z obvezno kavico in piškotki. Se je izplačalo potruditi. Za na
konec pa še - predstavitev našega dela je bila več kot uspešna.
Juhu, šli bomo na sladoled!
Jerneja Borovnik,
razredničarka
Helena Maček,
likovna pedagoginja

Sankanje na turistični kmetiji Rotovnik - Plesnik
Bele poljane v Šmartnem pri Slovenj
Gradcu so samevale in si želele razigranosti. Skupina OVI IV pa je že nestrpno čakala, da se prepusti svoji otroški igrivosti.
Svoj nemirni duh so potešili v ponedeljek,
30. 1., ko so se z zaposlenimi podali na
sankališče Turistične kmetije Rotovnik-Plesnik v Šmartnem pri Slovenj Gradcu. Kot
so naročili, jih je pričakalo sonce, ki se je
lesketalo v pravljičnem ivju.
št. 73 / 2017
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Podali so se na sankališče in že je vsak s
svojimi sankami ali blazino zaril v breg, se
na vrhu zmagoslavno namestil ter se prepustil gravitaciji. Juupiii! Čas sankanja se je
sumljivo hitro iztekel in iz bližnje kmetije
je zadišalo po toplem čaju. Sledili smo vonjavam in se namestili v stari domačiji z
zelo prijaznimi in pozornimi gostitelji, ki so

Pust veselih ust
V naši hiši se vsako leto veselimo, da se
končno spremenimo v različne zabavne,
resne, lepe ali strašljive maske. Pustne priprave se pričnejo že nekaj tednov pred
samim pustom, pripravljeni smo vedno
že tudi na pustno soboto, da se udeležujemo različnih pustovanj zunaj Centra.
Tako uporabniki kot zaposleni vložijo veliko truda in kreativnosti v izdelavo mask,
mnogi izživijo tudi svoje fantazije.:)

razredničarka

Natalija Pesjak, vzgojiteljica

V mesecu januarju
nas je direktorica
Hotela in gostilne
Triglav, gospa Veronika Pirh, velikodušno povabila na
nekoliko drugačno
kosilo, kot smo ga
običajno
vajeni.
Uporabniki in zaposleni smo ponudbo z veseljem sprejeli. Dogovorili smo se, da bo vsak dan
na kosilo v hotel odšla skupina 10 uporabnikov v spremstvu
zaposlenih. Ni vam potrebno veliko ugibati, kaj smo si izbrali za
meni … Razne pice! V CUDV Dobrna živimo po načelih zdrave
prehrane, zato je morala v mesecu januarju naša zdravstvena
služba zamižati na eno oko, saj smo se po okusnih in raznovrstnih picah še posladkali z izvrstno sladico in jabolčnim sokom,
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Neža Markič,

Letos smo želeli pust v vsej njegovi slavi,
zato smo medse povabili kralje pustnih
mask, kurente seveda. Kurenti iz vseh
vetrov so z vso dobro voljo in energijo
razveselili naše uporabnike, skakali smo z
njimi in preganjali zimo. Sledil je tradicionalni ples v telovadnici, kjer je za vzdušje
in glasbo zopet poskrbel Robi, tokrat ga
je spremljal Mitja na kitari. Peli in plesali bi
lahko do jutra … kaj si lahko želimo še več
kot takšen dan, poln veselja.

Kosilo nekoliko drugače
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poskrbeli, da nismo bili ne žejni, ne lačni,
ne brez nasmeha. Koroško širokosrčnost
pa so opravičili še s popotnico za domov.
Hvaležni in navdušeni smo si obljubili, da
se naslednjo zimo z veseljem še vrnemo.

Vesna Bobek, vzgojiteljica

kar je seveda kar občutno
zvišalo našo vsoto zaužitih kalorij. Žal se vsi naši
uporabniki zaradi njihovih
zdravstvenih posebnosti
takšnega kulinaričnega razvajanja niso mogli udeležiti,
vendar prijazno osebje gostilne Triglav na njih seveda
ni pozabilo. Pripravili so jim slaščice in jih prinesli kar v Center.
Za takšno gesto naše gostiteljice, gospe Veronike Pirh, in zaposlenih hotela Triglav se iskreno zahvaljujemo.
Vesna Žerjal, dipl. soc. del.

Zahvala
V imenu uporabnikov in zaposlenih v CUDV se zahvaljujem gospe
Veroniki Pirh za velikodušno gesto in dragoceno izkušnjo ob obisku
in postrežbi v gostilni Triglav.
Preživeli smo čudovite in nepozabne trenutke v prijetnem okolju. Z
veseljem se bomo vračali k vam.
Breda Božnik, direktorica CUDV Dobrna

v spomin
V SPOMIN
ORLČNIK BOLTEŽAR
1951 - 2017
V prvih dneh letošnje pomladi nas je nenadoma zapustil član PD Dobrna, Orlčnik
Bolti.
V Planinskem društvu Dobrna je bil Bolti
vse od začetka med najbolj aktivnimi člani. Čeprav krajan Nove Cerkve, pa vendar
rojen domačin, je kot član Upravnega
odbora PD in markacist sprva pomagal
g. Horjaku, kasneje pa prevzel vso odgovornost in do zadnjega skrbno vodil
vse akcije kot načelnik markacistov. Pod
njegovim mentorstvom sta se kalila dva
markacista, na terenu pa je pod njegovim vodstvom delala cela ekipa prijateljev - planincev.

Bolti v vlogi načelnika markacistov na občnem
zboru PD Dobrna. Foto: Stanislav Pečnik

Dovolite mi, da peščico spominov nanj
delim z vami.
»Ko bo malo topleje, gremo s fanti popravit poti proti Kozjaku, saj je zima naredila svoje,« je Bolti pred tremi tedni na

Foto: Jana Škoflek

občnem zboru društva koval načrte. »Še
prej pa pripravim vse, kar potrebujeta Edi
in Štefan na tečaju za markaciste. Da jih ne
boš pozabila prijaviti!« mi je še naročil. »Pa
naroči kakšno vpisno knjigo za vrhove.
Na Vinskem vrhu in Visokem se kar hitro
polnita. Saj veš, da imam rad pripravljeno,
ko jih je treba zamenjati. Tudi sam moram
letos na licenčno usposabljanje za markaciste. Je že pet let.«
priganjal: »No, gremo, kaj se tako obirate!«
Naš Bolti. Vedno v skrbi za druge.
Njegovo mesto na pohodu je bilo tik
za planinskim vodnikom, včasih pa tudi
»Komaj čakam, da spet kam gremo, da bo pred njim. Komaj po pol ure hoje smo
sonce in lepi razgledi. Pa glej, da bo kaj mu iz ozadja že klicali, naj malo upočasni
strmine, večja kot je strmina, bolj uživam. tempo. »Daj hitrost za pol zoba nazaj,«
Iz Nove Cerkve nas bo kar za polovico smo prosili, saj smo vedeli, da ga še vokombija, jih bom že prepričal, da gremo,« dnik ne more brzdati.
so bile besede namenjene kateremu od »Ura je deset, bi se prilegel kakšen sendvodnikov.
vič,« je bil vsem znan Boltijev stavek, ki
smo se ga vsi veselili, saj je to pomenilo,
da imamo kratko pavzo.
Na bolj zahtevnih turah pa je moral kot
izkušen planinec prevzeti tudi kakšno
odgovornost. Planinski vodnik mu je kar
določil, na katerega od šibkejših članov
pohoda naj v skali malo popazi. In Bolti
je to z veseljem storil.
Poleg šolarjev, ki jih je občasno spremljal
na športnih dnevih, so se njegove družbe vedno razveselili tudi fantje iz CUDV,
Foto: Jana Škoflek
ki so mu vedno znova na vsakem skuTakšen je bil naš Bolti.
pnem izletu povedali, da ga imajo radi.
Ko smo se drugi pohodniki tik pred od- Smo mu znali to tudi mi? Vsaj pokazati?
hodom na izlet primajali na parkirišče, kjer V nedogled bi še lahko nizala spomine na
imamo zbirno mesto, je Bolti že zdavnaj trenutke preživete v njegovi družbi. Bili
eno pokadil in nas z družbo iz Nove Cer- so sami lepi, sončni, nasmejani, zabavni
kve veselo pozdravljal. Še preden je vo- in tudi poučni trenutki. Najlepši spomini
dnik preveril prisotnost, je že sedel na svo- vedno ostanejo v naših srcih. Vsi, ki smo
jem mestu za šoferjem in skupaj z Ivom imeli priložnost in srečo, da smo Boltija
čakal, da smo se vkrcali še ostali.
poznali, ga bomo ohranili v svojem srcu.
Pred začetkom ture, ko smo si ostali še Bolti, hvala ti.
urejali obutev in opremo, nas je Bolti že
Za PD Dobrna Ana Žužek
št. 73 / 2017
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zahvale/obvestila
ZAHVALA
S svojo ljubeznijo in toplino
si nas osrečeval,
z delom pridnih rok
si nam srečo tkal.
A srce se je kruti
in nenadni bolezni uklonilo,
zdaj le še cvetje
prekriva gomilo.
Po licih nam solze tiho polzijo,
v srcu pa rane nas bridko skelijo.

Po hudi bolezni nas je mnogo prezgodaj zapustil
ljubeči mož, ati, dedi, tast, brat in stric

ZAHVALA
Z VAŠO POMOČJO SMO BOŽIČNO-NOVOLETNE PRAZNIKE
OBOGATILI Z JASLICAMI, OKRAŠENIMI JELKAMI, PREDAVANJEM, KONCERTI…
HVALA VSEM ZA SODELOVANJE. V LETU 2017 BOMO NADALJEVALI, POPRAVILI, KAR NI BILO NAJBOLJE, POKAZALI PA
SMO VOLJO ZA SODELOVANJE IN TAKO OBČANOM TER GOSTOM DOBRNE OBOGATILI PRAZNIČNE DNI.
HVALA!
Predsednica TD Dobrna,
Marija Deu Vrečer

JOŽEF VERDEL
iz Pristove 27 na Dobrni
(31. 3. 1955 – 4. 2. 2017)

Ljubljanska cesta 1, 3000 Celje

T: 03 426 53 02
F: 03 426 53 04
E: ue.celje@gov.si
www.upravneenote.gov.si/celje/

Številka:
Datum:

Iz srca se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, sodelavcem in znancem za izrečena pisna in ustna
sožalja, za vso darovano pomoč, cvetje, sveče in svete
maše, besede tolažbe in tople stiske rok. Hvala vsem, ki
ste nam kakorkoli pomagali v teh težkih trenutkih.
Zahvaljujemo se tudi gospodu župniku Milanu Strmšku
za molitev, lepo opravljeno sveto mašo in besede slovesa.
Hvala ge. Herti Rošer za lep poslovilni govor ob odprtem
grobu, pevcem Moškega pevskega zbora KUD Dobrna za
ganljivo odpete pesmi in trobentaču za odigrano pesem
ob slovesu. Hvala tudi pogrebni službi Usar za spoštljivo
slovo.
Hvala vsem, ki ste našega ljubega moža in atija v tolikšnem številu pospremili na njegovi zadnji poti, ga spoštovali in imeli radi.

091-2/2017-14 (1101)
18.1.2017

OBVESTILO IN POZIV OBČANOM
ZA PREVZEM PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Upravna enota Celje obvešča, da na podlagi 196. člena Uredbe o upravnem poslovanju
(Uradni list RS, št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07, 115/07, 31/08, 35/09,
58/10, 101/10 in 81/13) in enotnega klasifikacijskega načrta z roki hrambe, odbira in
izloča gradbene projekte individualnih gradenj, ki jim je potekel rok hrambe, to so projekti
prejeti leta 2004, 2005 in 2006.
Lastniki stanovanjskih stavb, za katere je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje v
navedenih letih in se izvod projektne dokumentacije nahaja tudi v arhivu Upravne enote
Celje, lahko le-te prevzamejo v poslovnem času, in sicer najkasneje do 1. aprila 2017.
Projektno dokumentacijo lahko prevzamete vsak dan na vložišču Upravne enote Celje,
po predhodnem osebnem dogovoru in naročilu na telefonsko številko 03/4265498,
03/4265494, 03/4265495, 03/4265392, 03/4265360 in 03/4265342.
Po poteku roka za prevzem bodo projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja izločeni iz
arhiva Upravne enote Celje ter uničeni.

S spoštovanjem,

ŽALUJOČI: žena Kristina, otroci Peter, Marija, Jože in Martin
z družinami, brat Branko in sestra Majda z družinama ter
ostalo sorodstvo.
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Damjan VREČKO
Načelnik

OGLASI
VABILA

Koledar prireditev marec-maj 2017
IME PRIREDITVE

DATUM

URA

KRAJ

KONTAKT

Telefon

Elektronska pošta/
Spletna stran

KONCERT OB MATERINSKEM DNEVU: MePZ A
Cappella

25. 3. 2017

16.00

Terme Dobrna - Caffe &
Restaurant May

Terme Dobrna

080 22 10

info@terme-dobrna.si

PRIREDITEV OB MATERINSKEM DNEVU

26. 3. 2017

17.00

Kulturni dom Dobrna

Folklorna skupina KUD Dobrna,
ga. Ida Hrovat

041 381 550

ida@dadgrad.si

OB SVETOVNEM DNEVU GLEDALIŠČA:
predstava CUDV

27. 3. 2017

17.00

Terme Dobrna - avla
hotela Vita

Terme Dobrna

080 22 10

info@terme-dobrna.si

ODPRTJE TERASE Z GLASBENIMI NASTOPI,
PROMOCIJSKIMI CENAMI SLADIC IN PIJAČE

31. 3. 2017 4. 4. 2017

/

Terme Dobrna - Caffe &
Restaurant May

Terme Dobrna

080 22 10

info@terme-dobrna.si

ČISTILNA AKCIJA PO ZASELKIH

1. 4. 2017

9.00 -12.00 po zaselkih občine

OBČINA DOBRNA in ZTŠK
DOBRNA,
ga. Alenka Rošer

03 780 10 50

obcina@dobrna.si

OB SVETOVNEM DNEVU ZDRAVJA, zeliščarna
s Kato

7. 4. 2017

18.30

Terme Dobrna - avla
hotela Vita

Terme Dobrna

080 22 10

info@terme-dobrna.si

CVETNONEDELJSKA BUTARA DOBRNE

9. 4. 2017

10.00

pri župnijski cerkvi
Marije vnebovzete

Fantje iz Zavrha,
g. Darko Voršnik

031 384 635

darko.vorsnik@gmail.com

RAZSTAVA PIRHOV

od 10. 4.
do 18. 4. 2017

od 10.00
do 19.00

hotel, gostilna Triglav

ga. Urška Rep Vodlan

031 731 219

info@gostilna-triglav.si

JEMANJE VZORCEV VIN

10. 4. 2017

17.00
-19.00

Kulturni dom Dobrna

Vinogradniki Dobrne,
g. Roman Ramšak

041 347 065

I. OCENJEVANJE VIN

11. 4. 2017

16.00

Kulturni dom Dobrna

Vinogradniki Dobrne,
g. Roman Ramšak

041 347 065

IV. OCENJEVANJE SALAM

11. 4. 2017

10.00

paviljon hotela in
gostilne Triglav

Turistično društvo Dobrna,
ga. Marija Deu - Vrečer

041 769 684

deu.marija@gmail.com

BARVANJE PIRHOV

14. 4. 2017

od 15.00
do 18.00
ure

hotel, gostilna Triglav

ga. Urška Rep Vodlan

031 731 219

info@gostilna-triglav.si

BARVANJE VELIKONOČNIH PIRHOV - otroška
animacija

15. 4. 2017

11.00

Terme Dobrna avla hotela Vita

Terme Dobrna

080 22 10

info@terme-dobrna.si

ISKANJE VELIKONOČNIH PIRHOV - otroška
animacija

15. 4. 2017

16.00

Terme Dobrna

080 22 10

info@terme-dobrna.si

POMLADNA NEDELJA V DOBRNI - podelitev
priznanj za urejeno okolico,vinogradnikom za
najboljša vina in ljubiteljskim izdelovalcem
23. 4. 2017
salam; koncert Tamburaškega orkestra KUD
Majšperk; degustacija salam in vina

Terme Dobrna - park
(v primeru lepega
vremena)

17.00

Kulturni dom Dobrna

Turistično društvo Dobrna,
ga. Marija Deu - Vrečer

041 769 684

deu.marija@gmail.com

ODPRTJE PIVNICE V ZDRAVILIŠKEM DOMU Z
GLASBENIMI NASTOPI

30. 4. 2017

/

Terme Dobrna Zdraviliški dom

Terme Dobrna

080 22 10

info@terme-dobrna.si

PRVOMAJSKA BUDNICA

1. 5. 2017

06.00

V centru Dobrne in
g. Mitja Marošek
zaselkih Občine Dobrna

040 750 885

marosek.mitja@gmail.com

CVETLIČNI SEJEM

7. 5. 2017

8.00

Tržnica Dobrna

Turistično društvo Dobrna,
ga. Marija Deu - Vrečer

041 769 684

deu.marija@gmail.com

ENDURO KROKAR DOBRNA

7. 5. 2017

9.00

Dobrna

Kolesarsko društvo Dobrna,
g. Klemen Štimulak

040 234 246

klemen.stimulak@gmail.com

Organizatorji si pridržujejo pravico do spremembe njihovega programa prireditev.
Kontakt: Zavod za turizem, šport in kulturo Dobrna - Marija Švent, 03 780-10-64, 041 851-523; tic@dobrna.si
št. 73 / 2017
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vabila

ENDURO
KROKAR

DOBRNA

KDAJ?
Kolesarsko društvo
Krokar Dobrna
krokar.dobrna.si
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nedelja, 7. maj
2017
kolesarsko.drustvo.krokar

KJE?

DOBRNA

#endurokrokar

oglasi/obvestilo

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

IME PRIREDITVE

DATUM

KOMEN

26. 3. 2017

PAVLI ŽUŽEK

031 380 191

MEŠKOVA POT PO KOROŠKI

9. 4. 2017

ANŽE DJORDJEVIĆ

040 260 231

HALOŠKA PLANINSKA POT

23. 4. 2017

IRENA ŽAGAVEC

051 367 661

UČKA

6. 5. 2017

PAVLI ŽUŽEK

031 380 191

LAVRIČEVA POT

20. 5. 2017

ANŽE DJORDJEVIĆ

040 260 231

SREČANJE PLANINCEV SMDO

28. 5. 2017

UO

031 789 630

NOČNI POHOD NA PAŠKI KOZJAK

9. 6. 2017

IRENA ŽAGAVEC

051 367 661

OBIR

18. 6. 2017

IRENA ŽAGAVEC

051 367 661

VELIKI VRH V KOŠUTI

9. 7. 2017

JANEZ ŠKOFLEK

041 515 578

ORGANIZATORJA

Telefon

št. 73 / 2017

67

68

št. 73 / 2017

