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SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI

Poletje je čas dopustov, ko si nabiramo novih moči za  vse bolj zah-
teven vsakdan, ki nam ga ponuja današnji svet.  Je pa tudi čas mno-
gih prireditev in dogodkov, ki se v teh poletnih dneh odvijajo po 
vsej državi in veseli smo, da je tudi v Dobrni tako, letos še posebej. 

Poletje v Dobrni smo v juniju otvorili z več dogodki ob občinskem 
prazniku, med drugim tudi s praznovanjem 140-letnice gasilstva. 
Kljub slabemu vremenu je bila gasilska parada vsebinsko bogata in 
veličastna. Z množico gasilcev, domačinov in drugih  obiskovalcev 
se je dan prelevil v tisto pravo Noč Modrijanov in skupaj z vsem 
dogajanjem ob 140-letnici gasilstva v Dobrni  v še eno lepo in od-
mevno prireditev v Dobrni.  

Ob takih dogodkih je lepo, če nam služi tudi vreme, ki je v nedeljo, 
23. avgusta 2015, še polepšalo turistično-praznično vzdušje v Dobr-
ni. Sinergija dogodkov – zaključek štiridnevne prireditve Noči pod 
kostanji in 60-letnica Turističnega društva Dobrna sta v kraj pripelja-
la veliko število obiskovalcev in domačinov, tako da je oživela Dobr-
na in celoten zdraviliški park, kjer smo lahko podoživljali kulinariko, 
modo in življenje minulih časov v Dobrni.  

Kot vsako leto je tudi letos dolina mlinov oživela ob prireditvi Mlinar-
ska nedelja, ki jo organizirajo domačini in naše kulturno umetniško 
društvo v sodelovanju z društvi obeh sosednjih občin, Velenje in 
Dobrna. Veliko je bilo še drugih manjših dogodkov in prireditev, ki so 
vredni ogleda in jih v Dobrni organizirajo mnogi posamezniki, naša 
društva in posamezne sekcije.  Iskrena hvala vsem, ki si prizadeva-
te, da organizirate in izvajate takšne in drugačne dogodke za večjo 
prepoznavnost kraja, za več zabave, razvedrila in turizma v Dobrni. 

ZAKLJUČENA GRADBIŠČA V DOBRNI, V KLANCU, VINSKI 
GORICI IN V VRBI
V teh dopustniških dneh in ob številnih  prireditvah pa v Dobrni 
nismo samo praznovali, skozi vse poletje smo bili intenzivno vklju-
čeni v projekt izgradnje kanalizacije v Vinski Gorici,  Dobrni, Klancu 
in Vrbi, da smo lahko v mesecu avgustu, po enem letu intenzivnih 
gradbenih del v občini, projekt uspešno zaključili in ga predali v 
upravljanje  upravljalcu VO- KA Celje. 

Faze 1, 2, 4 in 8 kot smo poimenovali ta projekt, skupaj predstavljajo 
izgradnjo kanalizacije na povodju Dobrnice in Klanščice v naseljih 
Dobrna, Klanc, Vrba in Vinska Gorica, skupaj okoli 8 km kanalov pri-

ključenih na centralno čistilno napravo.  Predvidena je priključitev  
okoli 90 gospodinjstev,  cca 400 PE, vrednost investicije pa je bila 
1.229.378,64 €, od tega smo uspeli na razpisu v zahtevni konkurenci  
med slovenskimi občinami pridobiti okoli 80,95 % nepovratnih sred-
stev iz ESRR, in sicer 821.902,10 €, vsa ostala sredstva pa smo morali 
zagotoviti sami.  

Veseli smo, da smo v sodelovanju z VO-KA ob gradnji kanalizacije v 
Klancu, Vinski Gorici in Dobrni  celovito sanirali tudi dotrajane vodo-
vode v skupni vrednosti  okoli 230.000,00 €. Prav tako smo na ob-
močju gradnje kanalizacije v celoti obnovili večino dotrajanih cest. 

Vsak tak projekt traja več let in zahteva veliko dela, znanja in odgo-
vornosti vseh udeležencev, zato ob tej priliki naj ne bo preveč skro-
mna zahvala mojim sodelavcem za veliko in dobro opravljeno delo 
in v Dobrno pripeljanih 821.902,10 € nepovratnih sredstev. Iskrena 
zahvala lastnikom zemljišč,  ki ste podpisali služnostne pogodbe 
za položitev kanalov v vaša zemljišča in nam omogočili pridobitev 
gradbenega dovoljenja in s tem prijavo na razpise za sofinancira-
nje in izvedbo tega projekta. Zahvala tudi vam, drage občanke in 
občani, ki ste celo leto strpno sprejemali gradnjo in prenašali z njo 
povezane motnje, zapore cest, prah, itd.. 

Sam sem vesel, da smo ta velik in zahteven projekt skupaj uspešno 
pripeljali do konca, da je Občina Dobrna bogatejša za pomembno 
pridobitev, da imate sedaj občani navedenih območij možnost pri-
ključiti svoje odpadne vode na zgrajeno javno kanalizacijo in na ČN, 
da boste v prihodnje lahko živeli v bolj čistem in zdravem okolju, da 
bodo  naše vode čiste. Tako bomo lahko, ker smo turistična občina, 
v prihodnosti razvijali projekte življenja ob vodi … 

NARAVA, EKO OTOKI IN NAŠE RAVNANJE Z ODPADKI 
Spoštovane občanke in občani, mnogi med vami se s pripombami 
obračate na občino in iskrena hvala vsem, ki tovrstna ravnanja va-
ših soobčanov opazite in nas opozarjate na nedopustno odlaganje 
vseh vrst odpadkov in vreč v naravo ali pa kar ob zabojnike na vaših 
EKO OTOKIH. 
Spoštovani VSI, ki tako sebično in neodgovorno odlagate vaše od-
padke, vedite, da jih mora za vami nekdo počistiti, sicer bi živeli v 
svinjaku. Če vas tako odlaganje odpadkov ne moti, potem je bolje, 
da jih odložite kar doma pred svoj prag, boste imeli z njimi manj 
dela …  

beseda           župana
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BESEDA ŽUPANA

Ravnanje z odpadki je v Občini Dobrna urejeno z Odlokom o ravna-
nju z odpadki, ki  ob ločenem zbiranju odpadkov doma v zabojnikih  
in z organiziranim rednim odvozom predvideva tudi EKO OTOKE, 
kjer lahko občani LOČENO odlagamo STEKLO, PAPIR in PLASTKO v 
zabojnike, za VSE OSTALE ODPADKE (razne mešane, gradbene in 
druge odpadke) so predvidena ZA OBČINO DOBRNA zbirna mesta v 
VOJNIKU in v BUKOVŽLAKU v Celju, kamor lahko vse odpadke odpe-
ljete občani Dobrne štirikrat letno z avto prikolico in manjše količine 
tudi z avtomobilom kadarkoli, ko imate pot v Vojnik ali Celje.  Tako ni 
nobenega razloga ali še manj opravičila za odlaganje kakršnih koli 
odpadkov v naravo in še manj ob zabojnike na EKO OTOKIH. Takšno 
odlaganje odpadkov pomeni po odloku kaznivo dejanje, ki se ka-
znuje z globo, kar bodo, glede na pogostost tovrstnih ravnanj in 
nevzdržnega stanja na terenu, v bodoče inšpekcijske službe izvajale 
pogosteje.  
Spoštovane občanke in občani, naj bo to moje pisanje opozorilo, da 
ne bi  po nepotrebnem plačevali predpisanih kazni za nepravilno 
odlaganje odpadkov, predvsem pa prošnja, da vsi ravnamo z našim 
okoljem odgovorno, da ga ohranjamo za naše potomce. Zato VAS 
PROSIM, da, preden odvržete v naravo ali odložite odpadke na EKO 
OTOK, preberete na tablah napisana navodila in ravnate v skladu z 
njimi tako, da vse odpadke, ki jih ne moremo (ne smemo) odložiti v 
svoje zabojnike ali v zabojnike na EKO OTOKIH, zberemo doma, ko 
pa se jih nabere večja količina, odpeljemo na za to predvidene sor-
tirnice odpadkov v Vojnik ali Bukovžlak v Celje. Sicer pa lahko  vsakič, 
ko imamo slučajno pot v Vojnik ali Celje, odložimo manjše količine 
odpadkov v teh dveh zbirnih centrih.

Hvala za razumevanje in vaš prispevek za čisto okolje, v katerem sku-
paj živimo. 

SREČANJE STAREJŠIH NAD 70 LET
Mladost je lepa, pravijo. Sledi ji ustvarjalno obdobje, ko človek po 
vseh svojih močeh in zmožnostih ustvarja in udejanja svoje sanje. 
Današnja družba je naravnana tako, da je človek primoran večino 
življenja namenjati ustvarjanju materialnega sveta, medtem pa mu 
zmanjkuje časa za humanizem, za njegov čustveni, duhovni in kul-
turni svet. Ko človek spozna, da bi bilo za lepše in bolj polno življenje 
oba svetova nujno uravnotežiti, je večinoma že prepozno.  Nikoli ni 
prepozno, najhuje je,  če človek tega nikoli ne spozna.  To modrost 
življenja nam vseskozi skozi različna sporočila, dejanja in tradicio-
nalne vrednote, ki jih tako spoštljivo živijo, povsem nevsiljivo spo-
ročajo naši starejši, le prezreti jih ne smemo v svoji zaverovanosti v 
uspešnost in »lepoto«  tega materialnega sveta. Z leti se človek kali, 
zori, postaja bolj moder, predvsem pa manj obremenjen z materi-
alizmom in bolj občutljiv za vrednote družbe, za human, duhovni 
in kulturni svet, ki daje življenju smisel in resnično lepoto. V Dobrni 
smo hvaležni za vse, kar  družbi prispevate naši starejši. Po svojih 
močeh se trudimo prisluhniti vašim življenjskim izkušnjam in mo-
drostim. 
Prvi oktober je dan starejših zemljanov. Prav je, da družba ozave-
sti tudi ta dan, predvsem pa da ozavesti pomembnost in prispevek 
starejše generacije k vrednotam in življenju naše skupnosti.  Tudi za 
to, kot pozornost in  zahvalo, vsako leto v oktobru organiziramo sre-
čanje in druženje naših občank in občanov, generacije nad 70 let, ki 
bo letos v petek, 2. oktobra, ob 13. uri v prostorih Kulturnega doma  
Dobrna in  telovadnice osnovne šole. 
Vsi  vljudno vabljeni, da se po enem letu ponovno srečamo in se 
skupaj poveselimo. Vljudno vabljeni tudi spremljevalci za vse tiste, ki 
sami te poti ne zmorete. 
Veselim se srečanja z vami. 

Župan Občine Dobrna, 

Martin Brecl

65 let skupnega življenja Polenekovega Antona in Rozalije  

naši jubilanti

Kotnikova iz Klanca 12, Rozalija in Anton,  izhajata iz Brezna v so-
sednji občini Vitanje, kjer sta se pred 65 leti poročila. Kot večina 
mladih sta iskala poti in možnosti, kako in kje bi spletla svoje 
gnezdo. Po petih letih zakona,  ko je mož  Anton svoje (dve leti)  
»odslužil cesarju«, so se  s prvorojenko Cvetko iz Brezna  preselili 
na Kotnikovo kmetijo na Klanc. 
Tu gospodarita že 60 let, bi lahko rekli, saj sta še vedno aktivna. 

Žena Rozalija vse postori po hiši, ata Tone pa še vedno »pokova-
ri« živali v hlevu. Kot sam pravi, ga delo z živalmi zelo veseli in ga 
drži »pokonci«.  Pravi, da brez štale ne bi mogel živeti. Tako sta 
kljub svojim 85 in 86 letom še vedno nepogrešljiva na kmetiji, ki 
jo je pred leti prevzel sin Tone, ki skrbi za vse ostala opravila na 
domačiji,  včasih pa »pomaga« tudi očetu v hlevu.  
Vseskozi sta živela na kmetiji, s kmetijo in od kmetije, ki jima je 
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Stanka Krajnc dobitnica priznanja ob 70 letnici Rdečega križa
Stanka Krajnc je dolgoletna sodelavka Rdečega križa R Slovenije. 
Vseskozi sodeluje v Regijski operativni enoti RK Celje, Dobrnčani 
pa  jo poznamo iz delovanja krajevne organizacije RK. Stanka 
je s svojim delovanjem v občini in regiji vseskozi vpeta v delo 
na področju socialnih in drugih humanitarnih programov, hu-
manitarna organizacija Rdeči križ pa ji pomaga, da lahko svojo 
naravnanost pomagati človeku v stiski še bolj uspešno udejanja, 
konkretno na terenu in s konkretnimi dejanji. 

dajala vse za življenje ter kruh za šestčlansko družino. Danes sta 
ponosna na skupno prehojeno življenjsko pot, na 65 let skupne-
ga življenja v dobrem in v slabem, ponosna sta na svoje otroke 
in potomstvo, na sedem vnukov in devet pravnukov. 
Ponovna sta povezala družino letos v juniju, ko so se vsi zbrali 
in skupaj obeležili njun jubilej,  najprej z mašo v naši župnijski 
cerkvi in potem s skupnim kosilom pod kozolcem, kjer ima sin 
Jože bogato zbirko starin, veliko tudi iz časov in življenja kot sta 
ga živela njegov oče in mama. 

Antonu in Rozaliji se zahvaljujemo za vse, kar sta prispevala in 
dodala svojemu življenju, za njun prispevek v delu, potomstvu 
in vrednotah, ki sta jih živela in prenašala na svoje potomce in 
okolico.

Želim jima še mnogo zdravih dni in mirno jesen skupnega ži-
vljenja.  

Župan Občine Dobrna,

Martin Brecl

Stanki Krajnc se za njeno dolgoletno plemenito delo iskreno 
zahvaljujemo in se pridružujemo čestitkam ob priznanju ZLATI 
ZNAK RK Slovenije za njen izjemen prispevek k humanitarnim 
in razvojnim programom RK Slovenije, ki ji je bil podeljen ob 
70-letnici RK Slovenije. 
 

Župan Občine Dobrna, 

Martin Brecl
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Praznik Občine Dobrna
V ponedeljek, 15. junija, je bila v dvorani Zdraviliškega doma 
slavnostna seja Občinskega sveta Občine Dobrna. Med kultur-
nim programom so bila podeljena priznanja Občine Dobrna za 
leto 2015 ter priznanja zlatim osnovnošolcem OŠ Dobrna. Slav-
nostno sejo je povezovala ga. Alja Tihle Hren, udeležili pa so se 
je, poleg prejemnikov priznanj, svetnikov Občinskega sveta Ob-
čine Dobrna in župana, še povabljeni gostje iz sosednjih občin, 
predstavniki društev, organizacij, odborov in komisij ter številni 
občani. 
Tudi letos je praznični utrip popestrila Godba Dobrna, ki je igra-
la v pozdrav prihajajočim gostom pred Zdraviliškim domom. 
Slavnostno sejo je s slovensko himno otvoril Moški pevski zbor 
KUD Dobrna, pod vodstvom  ge. Marine Božnik Hrovat. Nada-
lje je župan Občine Dobrna, g. Martin Brecl, predstavil dosežke 
v zadnjih letih delovanja občine. Čestital je vsem dobitnikom 
priznanj, zlatim osnovnošolcem  in občanom Občine Dobrna 
ob prazniku. 
V kulturnem programu je poleg Moškega pevskega zbora KUD 
Dobrna nastopila tudi Godba Dobrna pod vodstvom kapelnika 
g. Mitja Maroška. Kulturni program se je nadaljeval s prisrčnim 
programom najmlajših iz Vrtca Dobrna, ki jih je za nastop pri-
pravila ga. Mateja Golčer.  

Sledila je podelitev priznanj zlatim osnovnošolcem OŠ Dobrna, 
to je učencem, ki bi bili, če ne bi bil splošni učni uspeh odpra-
vljen, vsa leta odlični, in sicer: Niki Pinter in Mii Zali Smrečnik. 
Obema smo zaželeli, da bi  tudi  na srednješolski poti dosegali 
takšne rezultate in uspehe. 
Temu pa je sledil najbolj svečani dogodek te prireditve, podeli-
tev priznanj Občine Dobrna za leto 2015.

ZLATI GRB OBČINE DOBRNA je prejelo Prostovoljno gasilsko 
društvo Dobrna ob 140-letnici delovanja na področju prosto-
voljnega gasilstva za kontinuiteto gasilske tradicije v občini, za 
vpetost društva v življenje lokalne skupnosti, predvsem pa za 
nenehno pripravljenost članov PGD Dobrna odzvati se klicu 
»Na pomoč !«

SREBRNI GRB OBČINE DOBRNA je prejelo Turistično društvo 
Dobrna ob 60-letnici delovanja društva za pomemben delež 
pri razvoju turizma v občini in promociji turistično-zdraviliških 
danosti Dobrne ter za razvejano ponudbo  lokalnih zanimivosti, 
ki so po meri sodobnega turista. V tem se odraža turistična na-
ravnanost občanov, kar je rezultat kontinuiranega dela Turistič-
nega društva Dobrna s člani in turističnim podmladkom.

SREBRNI GRB OBČINE DOBRNA je prejela Glasbena skupina 
Modrijani ob 15-letnici delovanja za bliskovit vzpon v vrh naro-
dno zabavne glasbe, za ohranjanje slovenskega narodnega izro-
čila štiriglasnega petja, za številne festivalske in druge glasbene 
dosežke, predvsem pa za radoživo lepoto in  pozitivno energijo, 
ki se iz njihove glasbe razliva med navdušence Modrijanov.  

BRONASTI GRB OBČINE DOBRNA je prejela  ga. Ivica Žerjav za  
vestno in odgovorno opravljanje nalog v  Društvu upokojencev 
Dobrna, za sodelovanje v vseslovenskem projektu » Starejši za 
višjo kakovost življenja« in za dejavno povezovanje med gene-
racijami v lokalni skupnosti.

ŽUPANSKA PRIZNANJA ZA LETO 2015 SO BILA PODELJENA:
G. Frančišku Šventu in njegovi družini za ohranjeno stavbno de-
diščino kmetije, za zgleden odnos do kulturne krajine in prena-
šanje življenjskih vrednot na mlajše generacije.

G. Martinu Dražniku in njegovi družini za ohranjanje kmečke 
stavbne dediščine, za pridelavo visoko kvalitetnih vin lokalnega 
vinogradništva in ohranjanja čebelarstva v Dobrni.

G. Klemnu Marovtu dr. med., spec. družinske ter urgentne 
medicine, za visoko strokovno, predano in požrtvovalno delo 
nujne medicinske pomoči na terenu, za vso srčnost, ko gre za 
življenje ljudi. 

Prireditev so z ubranim petjem slovesno zaključil prejemniki 
Srebrnega grba Občine Dobrna, Modrijani. 

      Zdenka Kumer
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Otvoritev kanalizacije za naselja 
Dobrna, Klanc, Vinska Gorica 
in Vrba

V četrtek, 20. avgusta 2015, je ob prisotnosti številnih občanov 
in vabljenih gostov potekala svečana otvoritev   novozgrajene 
fekalne kanalizacije na povodju potoka Dobrnice in Klanščice, v 
naseljih Dobrna, Klanc, Vinska Gorica in Vrba. Pomembno pri-
dobitev za Občino Dobrna so svojemu namenu predali župan, 
g. Martin Brecl, podžupan, g. Stanislav Božnik, predsednik Od-
bora za okolje in prostor ter komunalo, g. Jože Lugarič, pred-
stavnik izvajalca del, IPI iz Rogaške Slatine, odgovorni vodja del, 
g. Jože Borovšak in direktor javnega podjetja VO-KA Celje, mag. 
Marko Cvikl.
Blagoslov je opravil domači župnik, g. Milan Strmšek. V kultur-
nem programu, ki ga je povezovala ga. Alja Tihle Hren, je so-
delovala Godba Dobrna, vokalna skupina Vigred in Folklorna 
skupina KUD Dobrna.
Pogodbena vrednost gradbenih del je znašala 1.144.778,18 EUR 
(z DDV). Celotna vrednost projekta je znašala preko 1.220.000,00 
EUR, od tega je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologi-
jo RS odobrilo sofinanciranje v višini 821.514,11 EUR. Gradbena 

dela so se pričela že v mesecu oktobru lanskega leta, zaključena 
pa so bila v mesecu juliju letos. Novozgrajeni fekalni sistem, ki 
obsega kanale z revizijskimi jaški v dolžini 7.954 m, je priključen 
na obstoječo kanalizacijo v Dobrni do centralne čistilne naprave.

Na obravnavanem območju do sedaj ni bilo urejenega odvaja-
nja fekalnih odpadnih vod. Te so se odvajale po lokalnih mete-
ornih jarkih v površinske vodotoke ali v  greznice. S projektom 
je predvideno, da  bodo vse komunalne odpadne vode, posre-
dno preko obstoječe kanalizacije, speljane na centralno čistilno 
napravo Dobrna, saj njena kapaciteta zadošča za  obstoječe in 
načrtovane potrebe (4000 PE). 

Namen operacije je zagotoviti 400 občanom dela naselij Do-
brna, Klanc, Vinska Gorica in Vrba priključitev na novozgrajeno 
fekalno kanalizacijsko omrežje. 

Predmet operacije je celostna ureditev odvajanja in čiščenja ko-
munalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju 
Savinje na območju Občine Dobrna, na območju dela naselij 
Dobrna, Klanc, Vinska Gorica in Vrba.

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem lastnikom zemljišč, ki 
ste podpisali služnostne pogodbe za gradnjo kanalizacije po 
vaših zemljiščih, da smo lahko pravočasno pridobili gradbena  
dovoljenja in kandidirali za evropska sredstva ter na koncu pro-
jekt uspešno izpeljali in ga zaključili v zahtevanem roku.

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

Zdenka Kumer
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V četrtek, 27. avgusta 2015, je v dvorani 
Kulturno turističnega centra v Oplotni-
ci 45 predstavnikov javnih, zasebnih in 
pravnih subjektov z območja občin Do-
bje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, 
Šentjur, Vitanje in Zreče podpisalo Pogod-
bo o ustanovitvi in delovanju LAS »Od Po-
horja do Bohorja«. 

Vzpostavljeno partnerstvo LAS »Od Po-
horja do Bohorja« je na območju zgoraj 
navedenih občin uspešno sodelovalo že 
v obdobju 2007-2013, skupaj pripravilo in 
izvedlo 71 Leader projektov v skupni vre-
dnosti 1.995.641,08 €, od tega uspešno pri-
dobilo Leader sredstva v višini 904.794,56 
€. Na podlagi dobrih rezultatov in prido-
bljenih izkušenj se je omenjeno partner-
stvo odločilo nadaljevati sodelovanje tudi 
v novi finančni perspektivi 2014-2020, saj 
se zaveda, da daje ukrep Leader, ki se bo v 
obdobju 2014-2020 izvajal kot del skupne-
ga pristopa CLLD (lokalni razvoj, ki ga vodi 
skupnost), dobre možnosti za uresničeva-
nje skupnih lokalnih potreb in izzivov.
Naslednji korak oz. trenutno glavna nalo-
ga LAS je priprava Strategije lokalnega ra-
zvoja (SLR), v kateri bomo na podlagi ana-
lize lokalnih potreb in zmožnosti območja 
zastavili razvojne cilje, k uresničevanju ka-
terih si bomo v tem obdobju prizadevali. 
Cilji pa morajo biti seveda usklajeni tudi 
s cilji vseh operativnih programov, katerih 
skladi so vključeni v izvajanje CLLD kot 
tudi s horizontalnimi cilji EU.
LAS »Od Pohorja do Bohorja« trenutno 
pripravlja SLR, nekaj delavnic je bilo na 
območju že izvedenih, prav tako  nekaj 
delovnih srečanj z zainteresiranimi po-
tencialnimi subjekti, potekajo še ostale 

GLASILO OBČINE DOBRNA

45 podpisnikov 
Pogodbe o ustanovitvi 
in delovanju LAS 
»Od Pohorja do 
Bohorja«

aktivnosti, ki bodo služile pri opredelitvi 
tematskih področij ukrepanja (ustvarjanje 
delovnih mest, razvoj osnovnih storitev, 
varstvo okolja in ohranjanje narave ter 

večja vključenost mladih, žensk in drugih 
ranljivih skupin).

RA Kozjansko

Suzana Zupančič
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GLASILO OBČINE DOBRNA

Prenovljena spletna stran 

Verjetno ste med brskanjem po svetov-

nem spletu že kdaj obiskali tudi spletno 

stran Občine Dobrna na spletnem naslo-

vu www.dobrna.si. V mesecu juliju smo 

jo v celoti prenovili, ji osvežili videz ter ji 

dodali nove aktualne vsebine. Na novi 

spletni strani najdete  vse informacije o 

delovanju občine, obrazce, objave javnih 

razpisov, aktualne novice in obvestila, 

opise projektov, informacije o dogodkih 

in  prireditvah v občini. Novost na spletni 

strani so tudi objave pogrebov in kontakti 

ustanov in društev v občini.

V času v katerem živimo, svetovni splet 

vse bolj predstavlja tudi pomemben vir 

informacij in vsebin, ki nam olajšajo pre-

magovanje vsakodnevnih aktivnosti. Zato 

se bomo potrudili, da boste na spletni 

strani vedno našli aktualne in koristne in-

formacije, ki vam bodo pri tem v pomoč.

V kolikor ste uporabniki spletnega orod-

ja Facebook, vabljeni tudi k spremljanju 

profila ZTŠK Dobrna, kjer najdete ažurne 

in aktualne objave vezane na dogajanje v 

Občini Dobrna.

Želimo vam prijetno brskanje in čim več 

za vas koristnih in aktualnih vsebin. 

ZTŠK Dobrna,

Marija Švent
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GLASILO OBČINE DOBRNA

V počitniških dneh je Občina Dobrna v sodelovanju z ZTŠK Do-
brna pristopila k prenovi trim steze v Dobrni, prvotno narejeni 
v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Trim steza, ki se nahaja 
v gozdu v neposredni bližini zdraviliškega parka, bo obdržala 
prvotno dolžino 1550 metrov s pričetkom ob veliki vstopni tabli 
na začetku steze. Na celotni stezi  bo tudi v bodoče  20 točk z 
različnimi vajami za ogrevanje, intenzivno vadbo in sprostitev. 
Trim stezo uporabljamo tako, da po njej tečemo ali hodimo od 
ene do druge točke in pri tem izvajamo različne vaje, ki so prika-
zane na novo postavljenih tablah pri posamezni točki. 
Na tablah se nahajajo tudi informacije, kako posamezno vajo 
izvajati in okvirno priporočeno ponovitev vaje. Seveda je po-
membno, da vsak posameznik vadbo prilagodi svojim telesnim 
zmožnostim.
Zaposleni v Režijskem obratu Občine Dobrna so že očistili in 
uredili stezo ter začeli s sestavljanjem različnih ogrodij za vadbo 
in postavljanjem druge infrastrukture, kot so usmerjevalni količ-
ki, ograje in klopce za počitek ob poti. V prihodnjih tednih bo 
sledila še montaža tabel in trim steza bo pripravljena za upora-
bo. O zaključku projekta vas bomo obvestili v prihodnji številki 
našega glasila ter vas povabili k uporabi prenovljene trim steze.

ZTŠK Dobrna,

Marija Švent

Prenova Trim steze Dobrna
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GLASILO OBČINE DOBRNA

Ureditev razgledne točke pod  Kačjim gradom

O urejanju razgledne točke pod Kačjim gradom, ki je naš zgo-
dovinsko pomemben kulturni spomenik, smo pisali že v decem-
brski številki Dobrčana, ko smo s pridobljenimi Leader sredstvi 
uspeli očistiti vznožje pod njim ter postaviti opisno tablo in klop 
za počitek. V letošnjem letu so zaposleni v režijskem obratu do-
datno očistili pot proti vrhu in na kritičnih mestih dodali lesene 
ograje za boljšo varnost obiskovalcev.

Da pa bi bil obisk razgledne točke bolj atraktiven in zanimiv, 
smo v začetku meseca septembra dodatno na njej postavili toč-
ko z gravirano krožnico in kazalcem, ki prikazujeta smeri neba in 
oddaljenosti nekaterih svetovnih mest po svetu. Vabimo vas, da 
se odpravite na sprehod in si na razgledni točki novo pridobitev 
ogledate in jo tudi preizkusite.

ZTŠK Dobrna

Marija Švent
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Ravnanje z odpadki
Že večkrat smo opozarjali na 
skrb za čisto in urejeno okolje. 
Med dejavnosti, s katerimi lah-
ko vsak prispeva k ohranjanju 
čistejšega okolja in naravnih 
virov potrebnih za vzdrževa-
nje kakovosti življenja, je tudi 
ločeno zbiranje odpadkov in 
pravilno ravnanje z njimi. 
Odpadke zato ločujmo že na 
izvoru, torej v naših gospo-
dinjstvih. Odlagamo jih v za-
bojnike primerne za posame-
zno vrsto odpadkov. Zbiranje 
in obdelavo odpadkov na 
območju celotne Občine Do-
brna opravlja podjetje Simbio 
d. o. o. .

Še vedno pa se najdejo posa-
mezniki, ki ne spoštujejo dolo-
čil veljavne zakonodaje in od-
padke odlagajo izven tipskih 
posod ali pa morda celo kar v 
naravi. 

V prihodnje bomo namenili 
več pozornosti in nadzora nad 
pravilnim ravnanjem z odpad-
ki. Poostrili bomo nadzor nad 
pravilnim odlaganjem na eko-
loških otokih kakor tudi v go-
spodinjstvih. Preverili bomo 
vključenost gospodinjstev v 
organiziran odvoz komunal-
nih odpadkov, saj opažamo 
tudi nepravilno odložene od-
padke iz gospodinjstev. 
Zoper kršitelje bomo ukrepali 
v skladu z Odlokom o ravna-
nju s komunalnimi odpadki na 
območju Občine Dobrna.

mag. Nataša KOS,

Medobčinski inšpektorat 

in redarstvo
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z zasedanja 
Občinskega sveta 
Občine Dobrna

Od izida zadnje številke glasila Občine Dobrna, ki je izšla v me-
secu juniju 2015, so svetniki Občinskega sveta Občine Dobrna 
zasedali na eni redni seji, in sicer na 7. redni seji, ki je bila dne 
14. 7. 2015. Na 7. redni seji so se svetniki, med drugimi točkami 
dnevnega reda, seznanili s Polletnim poročilom o izvrševanju 
Proračuna Občine Dobrna za leto 2015 ter obravnavali  in spre-
jeli 1. rebalans Proračuna Občine Dobrna za leto 2015. Sprejet 
je bil tudi Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetij-
stva in podeželja v Občini Dobrna za programsko obdobje 2015 

Z zasedanja Občinskega sveta 
Občine Dobrna

– 2020. Na 7. redni seji je bilo podano soglasje k imenovanju 
kandidatke za direktorico Javnega zavoda za turizem, šport in 
kulturo Dobrna, go. Marijo Švent, dipl. ekon., za novo 5-letno 
mandatno obdobje, s pričetkom mandata s 1. 10. 2015. Na 7. 
redni seji so bili imenovani tudi predstavniki ustanovitelja v Svet 
zavoda JVIZ OŠ Dobrna, in  sicer s strani Občine Dobrna so v 
svet Javnega zavoda OŠ Dobrna imenovani: ga. Branka Gal, ga. 
Urška Vedenik in g. Jože Lugarič. 

Po gradivu Občinskega sveta Občine Dobrna povzela Mateja Smrečnik

Upravna enota 
Celje svetuje

Tema: Uporabno dovoljenje

Uporabno dovoljenje je odločba, s katero pristojni organ, na 
podlagi poprej opravljenega  tehničnega pregleda ali ogleda, do-
voli začetek uporabe objekta.

Pogoj za začetek uporabe objekta, ki je bil zgrajen, rekonstruiran 
ali se mu je spremenila namembnost na podlagi gradbenega do-
voljenja, je uporabno dovoljenje. 

Uporabno dovoljenje ni potrebno za začetek uporabe enostavne-
ga in nezahtevnega objekta ter enostanovanjskih stavb. 
Za enostanovanjsko stavbo se uporabno dovoljenje vseeno lahko 
izda na zahtevo investitorja.

Zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja vloži investitor ali izva-
jalec. V vlogi je treba  navesti, da je gradnja izvedena v skladu z 

gradbenim dovoljenjem ter navesti številko in datum gradbenega 
dovoljenja.
     
Zahtevi za izdajo UD morajo biti priloženi:

  - projekt izvedenih del (PID),
  -  geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji,
  -  dokazilo o zanesljivosti objekta,
  -  drugi podatki dokazila, če to določa gradbeno dovoljenje ali 

poseben zakon,
  -  navodilo za obratovanje in vzdrževanje, če gre za zahtevni ob-

jekt,
  -  program prvih meritev obratovalnega monitoringa, če gre za 

objekt z vplivi na okolje (okoljevarstveno soglasje).   

Izjemi:
- za spremembo namembnosti objekta ali dela objekta – pri-

loži  se  izjava odgovornega vodje projekta, da so izpolnjene 
vse bistvene zahteve, ki izhajajo iz gradbenih predpisov;

- za legalizirani objekt – priloži se PID, geodetski načrt in 
druga dokazila, če tako določa zakon, namesto dokazila o 
zanesljivosti objekta pa izjavo odgovornega vodje projekta, 
da so za objekt izpolnjene vse bistvene zahteve, ki izhajajo iz 
gradbenih predpisov.

 
Upravni organ s sklepom imenuje komisijo za tehnični pregled in 
določi datum tehničnega  pregleda. V komisiji morajo biti predstav-
niki soglasodajalcev, ki so dali soglasje na projekt.
Pregled vodi uradna oseba upravnega organa, v komisijo so 
lahko imenovani drugi  strokovnjaki (za gradbene zadeve, strojne 
napeljave, elektro napeljave, požarno varnost, okolje, …).
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UPRAVNA ENOTA SVETUJE

Investitor mora o dnevu tehničnega pregleda obvestiti vse udele-
žence, ki so sodelovali pri gradnji in zagotoviti njihovo udeležbo 
na tehničnem pregledu (projektanti, izvajalci, nadzorniki, …).

S tehničnim pregledom se ugotavlja:
- ali je objekt izveden v skladu z gradbenim dovoljenjem, 
- ali je iz dokazila o zanesljivosti objekta razvidno, da je ob-

jekt izveden v skladu z gradbenimi predpisi,
- ali je iz dokazila o zanesljivosti objekta razvidno, da so bili 

upoštevani predpisani ukrepi glede vplivov v okolici, 
- ali je PID izdelan v skladu s predpisi,
- ali je zagotovljena minimalna oskrba objekta. 

Stranka v postopku izdaje uporabnega dovoljenja je samo inves-
titor.

Po tehničnem pregledu oziroma ogledu izda upravni organ od-
ločbo, s katero:

- izda uporabno dovoljenje,
- odredi poskusno obratovanje,
- zavrne izdajo uporabnega dovoljenja:

- če investitor ni v roku odpravil pomanjkljivosti po teh-
ničnem pregledu,

-  gre za neskladno gradnjo,
- gre za nelegalno gradnjo,
-  gre za nevarno gradnjo.

Posebni primeri pridobitve uporabnega dovoljenja:

- za objekt zgrajen brez GD zaradi preprečitve naravne oz. dru-
ge naravne nesreče (zahtevi mora biti priložen geodetski na-
črt novega stanja zemljišča in dokazilo o izpolnjevanju bistve-
nih zahtev),

- za enostanovanjsko stavbo, zgrajeno na podlagi gradbenega 
dovoljenja (zahtevi mora biti priložen geodetski načrt novega 
stanja zemljišča in izjava projektanta in nadzornika, da je stav-
ba zgrajena v skladu s predpisi).  

Vsebina uporabnega dovoljenja: 
     v izreku odločbe tudi navedba o vrsti objekta glede na namen 

njegove uporabe, sestavni del:
 - vodilna mapa dokazila o zanesljivosti objekta,
 - vodilna mapa projekta izvedenih del,
 - geodetski načrt novega stanja zemljišča.

      
Potrdilo po 197. čl. po katerem se šteje, da imajo uporabno dovol-
jenje:

- vse stavbe, zgrajene pred 31. decembrom 1967 in poslovni 
prostori v njih, če so bila po  1. 1. 2003 v uporabi in se jim na-
membnost po tem datumu ni bistveno spremenila, zemljišča 
pa so evidentirana v zemljiškem katastru;

- objekti gospodarske javne infrastrukture, zgrajeni pred 25. 
junijem 1991, če so na predpisan način evidentirani v katastru;

- vse enostanovanjske stavbe, zgrajene na podlagi gradbene-
ga dovoljenja, s 1. 1. 2003 v uporabi in so evidentirane v zeml-
jiškem katastru.

javni razpisi
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Dobrna za leto 2015 (Uradni 
list RS, št. 92/2014) in Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvo-
ja kmetijstva in podeželja v Občini Dobrna za programsko obdobje 
2015 – 2020 (Uradni list RS, št. 55/15), Občina Dobrna objavlja na-
slednji 

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja 
kmetijstva in podeželja v Občini Dobrna za leto 2015

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Občina Dobrna (v nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna finanč-
na sredstva za podporo ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijst-
va in podeželja za leto 2015 v skupni višini  19.200,00 EUR, po shemi 
državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z uredbo 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 sred-
stva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proi-
zvodnjo 

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 živil-
skih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de 
minimis

UKREP 6: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nek-
metijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja – de minimis

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

II. UKREPI IN PODUKREPI

UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena 
sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmeti-
jsko proizvodnjo

Višina razpisanih sredstev znaša 12.900,00 EUR.
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JAVNI RAZPISI

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 standar-
dov za dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne 
standarde Unije;

–  vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z 
razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključ-
no z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izbolj-
šanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo;

–  zagotavljanje večje stopnje samooskrbe s hrano, zlasti z za-
gotavljanjem boljših pogojev za pridelavo ter večanjem lo-
kalne pridelave hrane.

Pomoč se ne dodeli za:
– nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin;
– zasaditev letnih rastlin;
– dela v zvezi z odvodnjavanjem;
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;
– naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, do-

deljene mladim kmetom v 24 mesecih od začetka njihovega 
delovanja;

– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumen-
tacije;

– 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 proi-
zvodnjo 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 proi-
zvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.

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

konstrukcijo) hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih 
gospodarstvih;

-	 stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gos-
podarskih 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 vre-

menskimi 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 gospo-

darstev, ki ležijo na območju občine;
-	 dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na naj-

manj 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 po-
trebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči; 

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

kočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vlo-
ge 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 gospo-

darstvih. 
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. 

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

Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (ne-

zahtevne agromelioracije, pašniki); 
– stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije; 
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašni-

kov 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 skup-
nost, agrarna skupnost);

– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gos-
podarstev, ki ležijo na območju občine;

– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na naj-
manj 1 ha primerljivih kmetijskih površin. 

Pogoji za pridobitev:
-	 ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za 

izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upra-
vičeni do sofinanciranja;

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

stojna 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 
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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 gospo-

darstvih. 
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 nosil-
ci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v skupno naložbo. 

UKREP 4: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in narav-
ne dediščine na kmetijskih gospodarstvih 

Višina razpisanih sredstev znaša 1.000,00 EUR.

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

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

materiala za obnovo, stroški za izvajanje del).

Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki so dejavna v kmetijskem 

sektorju in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev 
ter so lastniki objektov, vpisanih v register nepremične 
kulturne dediščine in ležijo na območju občine. 

Pogoji za pridobitev:
– stavba mora biti vpisana v register nepremične kulturne 

dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo pristojno za kulturo,
– ustrezno dovoljenje za izvedbo naložbe, v kolikor je le-to 

potrebno,
– ustrezna dokumentacija za izvedbo naložbe s predraču-

nom stroškov.

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  3.500,00 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 prede-

lavo 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 tr-
ženja 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 gospodar-

stvu;
-	 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.

Intenzivnost pomoči:
- do 50 % upravičenih stroškov 

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

UKREP 6: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področ-
ju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja 
– de minimis

Višina razpisanih sredstev znaša 1.000,00 EUR.

Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in uspo-
sobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov s področja nekme-
tijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja kmetijskih proi-
zvodov, ki niso proizvodi primarne kmetijske proizvodnje.

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

in strokovne ekskurzije povezane z nekmetijskimi dejav-
nostmi ter s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;

-	 stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede po-
vezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter s predelavo in tr-
ženjem 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 de-
javnostmi ter s predelavo in trženjem kmetijskih proizvo-
dov.

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

ukvarjajo z nekmetijsko dejavnostjo ter predelavo ali tržen-
jem na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register 
kmetijskih gospodarstev in ima sedež na območju občine.

JAVNI RAZPISI
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JAVNI RAZPISI

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

javlja pomoč,
-	 program izobraževanja oziroma usposabljanja povezanega 

z nekmetijskimi dejavnostmi na kmetiji, s  predelavo ali tr-
ženjem kmetijskih proizvodov,

-	 drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.

Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov.

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

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

Višina razpisanih sredstev znaša 800,00 EUR.

Namen ukrepa je sofinanciranje neprofitnih aktivnosti in material-
nih stroškov društev oz. združenj s področja kmetijstva in razvoja 
podeželja, ki imajo sedež v Občini Dobrna oz. so člani društva s sede-
žem izven Občine Dobrna, občani Občine Dobrna in ne predstavljajo 
državno pomoč ter njihov cilj z ustanovitvijo in delovanjem ni prido-
bivanje dobička. 
Cilj ukrepa je omogočanje izvedbe programov dela navedenih druš-
tev oziroma združenj. 

Upravičeni stroški
- stroški povezani s predstavijo oz. promocijo dejavnosti dru-

štva, pomembno za razvoj kmetijstva in razvoja podeželja, 
kot so: splošna predavanja, tečaji brez pridobitve certifika-
ta, krožki, strokovne ekskurzije, seminarji, udeležbe na po-
svetih, okrogle mize ipd.;

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

- stroški povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti, 
ki izhajajo iz ohranjanja kulturne in tehnične dediščine kmetij-
stva in podeželja: prikazi tradicionalnih domačih obrti in običa-
jev, prikazi tehnične dediščine, razstave, tekmovanja ipd.;

- stroški povezani s sodelovanjem in predstavitvijo društev 
na prireditvah lokalnega, regionalnega, državnega ali med-
narodnega pomena ter na prireditvah drugih društev in or-
ganizacij;

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

Pogoji za pridobitev pomoči: 
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:

- finančno in vsebinsko ovrednoten letni program dela druš-
tva oz. združenja,

- seznam članov.  

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 ob-
močju 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, raz-
položljivih sredstev in števila prispelih vlog.

Najvišji znesek dodeljene pomoči za ta ukrep je 500,00 EUR.

Merila za izbor prijav

ŠTEVILO ČLANOV DRUŠTVA ALI 
ZDRUŽENJA Z OBMOČJA OBČINE DOBRNA
do vključno 20 članov 5 točk
od 21 do vključno 50 članov 10 točk
nad 51 članov 20 točk
SEDEŽ DRUŠTVA/ZDRUŽENJA

sedež v Občini Dobrna 20 točk
sedež v drugi občini (člani iz Občine Dobrna) 10 točk
PROMOCIJA, SODELOVANJE IN TRADICIONAL-
NOST
prireditve oz. projekti, ki prispevajo k promociji 
oz. prepoznavnosti občine

 do 10 točk

sodelovanje z Občino Dobrna ali z drugimi orga-
nizacijami 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 ohran-

janju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini 
Dobrna v letu 2015, 

- obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k po-
sameznemu 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 9. 10. 2015. Šteje se, da je prijava 
prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijave odd-
ana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12.00  oddana v tajništvu 
Občine Dobrna v zaprtih kuvertah, s pripisom »NE ODPIRAJ – RAZPIS 
KMETIJSTVO 2015 – UKREP ŠT. ____«. Komisija bo vloge odprla in pre-
gledala najkasneje v 10 delovnih dneh.
Rok za oddajo zahtevka, ki je eden izmed pogojev za izplačilo odo-
brenih sredstev, je do 16. 11. 2015.
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JAVNI RAZPISI

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 obvez-
nosti.

DDV po tem razpisu ni upravičen strošek in velja za vse ukrepe. 

V. OBRAVNAVANJE VLOG IN IZPLAČILA SREDSTEV

Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014 se pomoč lahko dodeli, 
če ima spodbujevalni učinek. Pomoč ima spodbujevalni učinek, če 
je vloga za pomoč predložena pred začetkom izvajanja projekta ali 
dejavnosti.

Župan Občine Dobrna imenuje komisijo, ki bo prispele vloge 
obravnavala ter odločila o posamezni vlogi. O dodelitvi sredstev 
upravičencem odloča pooblaščena uradna oseba na predlog 
strokovne komisije. Upravičencem bo izdana odločba o višini 
odobrenih sredstev za posamezen ukrep. Odpiraje vlog ne bo javno.  

Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži 
pritožbo županu v roku 8 dni od prejema odločbe. Odločitev župana 
je dokončna. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom 
pomoči se uredijo s pogodbo. Datum dodelitve pomoči je datum 
pravnomočnosti odločbe.

Z izbranimi kandidati bodo sklenjene pogodbe, kjer bodo navedeni 
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 vlo-
ge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale pogojem iz tega 
razpisa, bodo s sklepom župana 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:

-	 dokazila o plačilu obveznosti (račun/situacija in potrdilo/
dokazilo o plačanem računu).

Upravičencem se sredstva iz proračuna nakažejo na transakcijski ra-
čun na podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati dokazila o plačilu 
obveznosti in račune oziroma dokumentacijo glede na posamezen 
ukrep.  Zahtevek in pogodba morata biti dostavljena na Občino Dobr-
na najkasneje do datumov navedenih v javnem razpisu.

Računi in dokazila o plačilu obveznosti za izvedene aktivnosti za vse 
ukrepe.

Strokovna komisija lahko zmanjša delež sofinanciranja pri posamez-
nih ukrepih pri obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov:

-	 zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine 
za leto 2015,

-	 zaradi večjega števila zahtevkov kot je zagotovljenih sred-
stev v proračunu.

Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti proračun Občine Dobrna za 
leto 2015. Sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2015.

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 dru-
ga 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 zamud-
nimi 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 prido-
bil finančna sredstva.

V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe sredstev up-
ravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za 
naslednji dve leti. 

VII. MESTO ODDAJE VLOGE

Prijavni obrazec bo na razpolago v tajništvu Občinske uprave Občine 
Dobrna od dneva te objave v času uradnih ur in ves čas na spletnih 
straneh Občine Dobrna (www.dobrna.si). Vloge sprejemamo na na-
slovu: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, v času uradnih ur.

VIII. DODATNE INFORMACIJE

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani do-
bijo po telefonu vsak delovni dan na telefonski številki 03/78 10 57 
(Zdenka Kumer).

Župan Občina Dobrna, 
Martin Brecl
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Diamantna poroka Rozalije in 
Antona Poleneka, 13. 6. 2015
Že 65 let je minilo, ko sta na ponedeljek, 13. 6. 1950, stopila pred 
oltar. Po nekajletnem poznanstvu sta se kot fant in dekle iz so-
sednjih vasi, iz Spodnjega in Zgornjega Brezna, poročila v farni 
cerkvi pri Mariji Hriberški v Vitanju.

Tonček se je tako kot vsak ženin, vendar v tistih časih peš, odpra-
vil na pot z muzikanti in svati, približno 40 naj bi jih bilo, dobro 
uro daleč od svojega doma, kjer se je reklo pri Lenartaču, po 
nevesto k Lešniku v Spodnji Brezen. Po poroki v Vitanju se je 
slavje pričelo s pogostitvijo pri nevestini botri, pri Planklu. Ko so 
se svatje z malico okrepčali, so svojo pot nadaljevali k Lešnikom 
na kosilo. V navadi je bilo, da se obišče tudi ženinovo botro, kjer 
so pri Skoku tudi zaključili slavje.

Svojo skupno pot sta pričela na Lešnikovi domačiji, vendar se je 
sreča za čas ustavila, saj je moral Tonček k vojakom. Po dobrih 
dveh letih služenja se je vrnil v objem k ženi in prvorojenki Cvet-
ki, ki je v starosti leto in pol prvič videla svojega očeta. A srce ju 
je vodilo v druge kraje in tako sta po rojstvu drugega otroka, 
Slavka, kupila domačijo pri Kotniku na Dobrni. In tudi tukaj je 
spet kmalu zazvenel otroški jok. Povila sta še dva sinova, Toneta 
in nato še Jožeta.

Ker sta Rozika in Tonček odraščala v vojnem času, možnosti za 
šolanje kajpak ni bilo veliko, zato tudi v službo nista nikoli hodila. 
Celo svoje življenje že upravljata kmetijo. Preživetje je bilo težko, 

le občasno, ob večjih praznikih in drugih priložnostih, so mizo 
krasile dobrote.
V Dobrni, kjer sta ustvarila dom, kamor se vsi radi vedno vrača-
mo, živita že celih 60 let. Iz ljubezni so se jima rodili štirje otroci, 
ki pa so jima življenje popestrili s sedmimi vnuki, mi vnuki pa z 
devetimi pravnuki.

Praznovanja zlate poroke zaradi bolezni ni bilo, pred petimi leti 
smo nazdravili biserni poroki (60 let) in letos nazdravljamo dia-
mantni poroki (65 let), ki jo obhajata v starosti 85 in 86 let.
Še naprej jima želimo obilo zdravja in srečnih dni!

Suzana Polenek

Zlata poroka Štefana in Štefanije
Pred petdesetimi leti, 19. junija 
1965, sta se v Sevnici poročila  
Štefanija, rojena Cešek, in Šte-
fan Timpran. 
Na Klancu nad Dobrno sta si 
zgradila hišo in ustvarila druži-
no. Rodili sta se jima dve hčeri; 
najprej Brigita ter pozneje še 
Darja. 
Oba sta bila zaposlena, pridna, 
skromna, trudila sta se biti čim 
boljša starša.
V življenju jima ni bilo  vedno z 

rožicami postlano, a sta sproti 
premagovala vse ovire. Hčeri 
sta odraščali, dokončali šolo 
ter se zaposlili.
Štefanija in Štefan sta dobila 
kar 8 vnukov, ki so pravi moza-
ik njunega življenja. 
Štefanija, rojena Cešek, se je 
rodila v Sevnici. Bila je tretja  
hči v družini. Živeli so zelo 
skromno in v precejšnjem po-
manjkanju. Njeni dve starejši 
sestri sta se morali že zelo mla-
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di zaposliti, da so lažje prežive-
li. Štefanija je pri 15 letih odšla 
v Ljubljano iskat delo varuške. 
V Ljubljani  je spoznala svojega 
moža, Štefana. Tako zelo sta se 
zaljubila, da sta se poročila kar 
po treh mesecih poznanstva. 
On je bil doma iz Dobrne, kjer 
so živeli zelo skromno in v ve-
likem pomanjkanju. Odraščal 
je z mamo, brez očeta.  Vzela 

ga je vojna, ko je bil Štefan star 
samo 2 leti. Otroci so rasli brez 
očeta, bolezen pa je vzela tudi 
nekaj otrok. 
Štefan je bil priden, izučil se 
je  za mesarja, pozneje pa je 
naredil  tudi poslovodsko šolo. 
Vsa leta je opravljal delo me-
sarja in se redno upokojil.
Po petdesetih letih skupne-
ga življenja se imata Štefan in 

Štefanija še zmeraj neizmerno 
rada. Pravita, da se da prema-
gati vse ovire, če le držita sku-
paj. Vedno sta si bila zvesta in 
predana drug drugemu.

SLOVESNOST OB ZLATI PO-
ROKI
Na Dobrni sta slavljenca v so-
boto, 20. junija, obeležila zlato 
poroko. Najprej v vili Higiea, 

nato pa v prelepi dobrnski 
cerkvi Marijinega vnebovze-
tja. Čudovito mašo je vodil 
gospod župnik Milan Strmšek. 
Priči sta poskrbeli za presene-
čenje s prelepim petjem žen-
skega pevskega zbora Korona 
iz Dobrne in po maši z nasto-
pom folkloristov iz Ponikve pri 
Velenju.
Slovesnost se je zaključila v 
hotelu Triglav, svatje pa so po-
skrbeli za dobro počutje zlato-
poročencev.

Darja Ramšak, 

 foto - Igor Pečoler

Na Dobrni padla prva filmska klapa
»Življenje je tek svojim sanjam naproti«

Igor Pečoler (producent, direktor fotografije in režiser) ter ožja 
ekipa sodelavcev v šoli odrskih umetnosti VOKAL BK STUDIO 
zaključujejo s post produkcijo novega slovenskega filma z na-
slovom »Zadnji krog«, ki bo luč filmskih platen zagledal jeseni.
Film Zadnji krog, ki ga je v večjem delu ustvarjala ekipa mladih 
perspektivnih Dobrčanov (P. Rebernik, Ž. Pudgar, B. Mastnak, B. 
Sluga, A. Pečoler, I. Pečoler in drugi), je bil med drugim posnet 
na nekaterih čudovitih lokacijah Dobrne. 
Film bo prikazoval življenjsko pot mladega, perspektivnega 
športnika in težave, s katerimi se na tej poti srečuje. S sloganom 
filma: »Življenje je tek svojim sanjam naproti« želijo pouda-
riti, da se vsi v življenju borimo za svoje cilje, ki jih lahko s trdno 
voljo, vero vase in svoje sposobnosti tudi dosežemo. 
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Film bo odseval optimizem, s katerim želijo pokazati, da je vse 
želje in cilje mogoče uresničiti, če le dovolj verjamemo vanje in 
smo zanje tudi pripravljeni delati. 
Od ideje do končnega izdelka bodo minila tri leta trdega dela. 
Ideja za film se je pričela oblikovati leta 2012, ko sta Igor Pečoler 
in Mark Slatinek (scenarist, režiser) želela svoji življenji spraviti 
na list papirja. Tako je nastala filmska zgodba, sledilo je pisanje 
scenarija, avdicija, priprave na snemanje in snemanje filma. Sne-
manje filma je potekalo lani poleti, kar 35 snemalnih dni, na šte-
vilnih lokacijah po Sloveniji (Dobrna, Celje z okolico, Ljubljana...). 
Na snemanjih je sodelovalo 25 igralcev, več kot 100 statistov in 
20 članov tehnične ekipe. Igralska zasedba prihaja s področja 
celotne Slovenije, glavni vlogi pa iz Celja in Velenja. Marcela je 
igral Nejc Jezernik iz Celja, njegovo punco Nejo pa Saša Šižgorić 
iz Velenja.

Snemanje filma predstavlja ogromen finančni zalogaj, ekipa pa 
je mlada, še neuveljavljena, zato je glede teh stvari bilo še toli-
ko težje. Vseeno se najdejo ljudje, ki so pripravljeni vložiti svoj 
čas in sredstva v mlade, nadobudne ustvarjalce. Tako je ekipa 
prejela kar nekaj sponzorskih sredstev za lažjo izpeljavo projek-

ta, za kar je v večji meri zaslužna koproducentka filma, Romana 
Kralj. Seveda bi bila izvedba takšnega projekta nemogoča brez 
finančne in promocijske podpore izvršnega producenta Boštja-
na Korošca in njegove šole odrskih umetnosti Vocal BK Studia 
iz Celja.
Trenutno se ekipa pripravlja na promocijo filma, ki ga želi najprej 
predstaviti v Celju nato pa po vsej Sloveniji. Prizadevajo si za 
predvajanje filma tudi v domačem kraju, kar pomeni, da si ga bo 
morda možno ogledati tudi na Dobrni.
»Filma ne delaš zaradi zaslužka, delaš ga za dušo in iz srca! To je 
projekt, v katerem preizkusiš samega sebe. Kaj takega bi moral 
doživeti vsakdo,« nam je za konec zaupal I. Pečoler, vodja pro-
jekta.
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V Šmartnem ob Paki je v začetku meseca aprila potekala ob-
močna revija odraslih folklornih skupin. Tja se je tudi letos po-
dala naša folklorna skupina, kjer smo se pod mentorstvom ge.  
Ide Hrovat predstavili s spletom gorenjskih plesov. Na odru je 
zaplesalo kar pet folklornih skupin, ki so se predstavile z ljudski-
mi plesi iz različnih krajev Slovenije.

V istem mesecu smo plesali tudi na poroki našega člana Petra 
in njegove Darje, ki sta usodni »da« izrekla na sončno aprilsko 
soboto. Folklorniki jima želimo veliko sreče in ljubezni na njuni 
skupni poti. 

Tudi v poletnih dneh folklorniki nismo počivali. Že v začetku ju-
nija smo nastopili na že tradicionalni prireditvi »Folklora na vasi« 
v Novi Cerkvi, ki ga organizira tamkajšnjo turistično društvo. Po-
leg najmlajših folklornih skupin so se predstavile še nekatere 
skupine  odraslih folklornikov iz  bližnjih  krajev. Predstavili smo 
se s poskočnim gorenjskim spletom. Ob koncu prireditve je do-
mači ansambel Klateži poskrbel za ples in dobro zabavo.

Utrinki iz dela folklorne skupine
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Na sončno nedeljo, 23. avgusta, pa smo v okviru prireditve »Po-
letna nedelja v parku« nastopili v promenadi narodnih noš. Na 
prireditvi smo sodelovali vsi sedanji in nekdanji člani folklorne 
skupine, kjer smo predstavili vse noše, ki jih premore naše fol-
klorno društvo. Videli ste lahko štajerske, gorenjske in belokranj-

ske narodne noše.
Za nas pa je letos še posebej pomembno leto, saj  praznujemo 
65 let delovanja in že pridno vadimo in se pripravljamo na pri-
hajajoče praznovanje, ki bo v mesecu novembru.

Sabina Marošek

Kvartet GRČE na Slovaškem

V avgustu smo se člani kvarteta GRČE odpravili na drugo gosto-
vanje v mesto Bardejov na Slovaškem, vendar tokrat z manjšo 
razliko od lani, saj so z nami letos potovale tudi žene. Mesto Bar-
dejov leži na vzhodnem delu države blizu Poljske in Ukrajine in 
ima blizu 35000 prebivalcev. V tem mestu vsako leto pripravljajo 
velik sejem (Bardejovski jarmok), letos že 44. po vrsti, in traja štiri 
dni. Za to mesto in za celo Slovaško ta sejem predstavlja ene-
ga večjih dogodkov v državi, saj se poleg župana in njegovih 
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sodelavcev  otvoritve sejma udeleži tudi predsednik države. Tu-
kaj v štirih dneh sodeluje veliko nastopajočih iz več držav, med 
njimi pa smo bili tudi kvartet GRČE že drugo leto, na kar smo 
zelo ponosni. Seveda pa vsega tega ne bi bilo, če nam tega ne 
bi omogočil naš strokovni vodja, g. Janez Kolerič. Letos ima že 
jubilejno dvajseto obletnico, kar sodeluje na področju kulture s 
tem mestom na Slovaškem. Po nastopih, ki smo jih imeli po pro-
gramu, smo imeli tudi sprejem pri direktorju za kulturo in  pri 
županu, ki nas je z veseljem sprejel. Na njegovo povabilo smo 
se udeležili piknika, ki je bil namenjen za delegacije vseh štiri-
najst pobratenih občin  drugih držav. Tudi tukaj smo zapeli lepo 
slovensko pesem, ki so ji župan in ostali gosti  radi prisluhnili. 
Vsepovsod so nas in naše žene lepo sprejeli, posebno pa še naš 

prijatelj Marjan in njegova žena, komandir policije mesta Barde-
jov, g. Milan in ga. Dita,  za kar se jim lepo zahvaljujemo. Kljub 
obveznostim, ki smo jih imeli, pa ni zmanjkalo časa za ogled 
znamenitosti, ki jih ima to mesto in okolica zelo veliko. Mislimo, 
da nam je to gostovanje lepo uspelo in da ga ne bomo kar tako 
pozabili. Zahvaljujemo se g. Janezu Koleriču, da nam je to omo-
gočil in nas pripravil za nastope na Slovaškem. Zahvala pa velja 
tudi g. Dušanu Skutniku, ki nam je dal v najem vozilo, s katerim 
smo se odpeljali v Bardejov in nazaj domov.  

Ivan Krivec

Mlečna koruza velika vaba za divje prašiče
V lovišču LD Dobrna so divji prašiči več ali manj občasni gosti, 
zato je temu primerna tudi realizacija odstrela, ki le malokdaj 
preseže 10 kosov te divjadi na leto. Kadar nas obiščejo, pa za 
seboj pustijo tudi škodo v obliki razritin na travnatih površinah 
ali njivah, posejanih s koruzo.
Ocenitev škode, ki jo prijavijo lastniki zemljišč, opravi komisija, ki 
obstoja pri vsaki lovski družini. Sanacijo nastale škode, posebej 
na travnatih površinah, pa je v večini primerov treba napraviti 
ročno, kar v veliki meri zaposluje člane lovske družine. Najtežje 
je, kadar pride do razritin v času pred košnjo.
Mile zime z malo snega, brez zmrzali še povečujejo možnosti, 
da je škoda na travnikih ali pašnikih pogostejša. Z rednim zala-
ganjem krmišč v lovišču poskušamo divje prašiče odvrniti od 
iskanja hrane na drugih kmetijskih površinah, kar nam pa vedno 
in povsod ne uspeva. K prehranjevanju lahko veliko prispeva 
tudi dobra letina želoda na hrastu ali žira na bukvi in kostanja 
v nižinskih predelih lovišča. Krmljenje in poravnava škode pa 
predstavljata tudi finančno breme za LD.
Lovska sreča ni vedno in vsem enako naklonjena. Tako je bilo 
tudi v četrtek, 20. 8., pozno popoldne, ko je lovec Norbi Pann 
dobil obvestilo, da so v koruzi prašiči. Vidljivost je bila že slaba, 
ko se je pripeljal v Črnovo. Najbrž iz radovednosti, kaj jo moti pri 

večerji, se je ob robu koruze pojavila divja svinja in že je počilo.
»Poglej kako velik rilec ima,« je rekla žena, ko je velik ulov pripe-
ljal na domače dvorišče. »To je značilno za ženski spol pri divjih 
prašičih,« je dejal.  Najbrž ni mislil, da to velja še kje drugje.

Anton Mogu

Foto: Bojan Vrečer

Norbi ob veliki trofeji 
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Okus po zdravem življenju
Z zdravo prehrano in s pravil-
no razporejenimi obroki na 
dan do manj kilogramov na 
telesu.

Od začetka januarja in do kon-
ca maja je potekala v Dobrni 
delavnica Zdrav življenjski slog 
pod okriljem NIJZ - Nacional-

ni inštitut za javno zdravje. V 
izvajanju zdravstvene postaje 
Vojnik in pod strokovnim vod-
stvom ge. Alenke Lončarič se 
je delavnice udeležilo okoli 
dvajset slušateljev. Zadali smo 
si nalogo, da želimo shujšati za 
nekaj kilogramov na zdrav na-
čin in verjemite,da se da, ven-
dar je potrebna volja, vztraj-
nost in disciplina do samega 
sebe. Enkrat tedensko smo 
imeli v prostorih Kulturnega 
doma Dobrna po tri šolske ure 
predavanja, kjer smo spozna-
vali zdravo prehrano in pre-
hranjevalne navade, seveda 
pa smo bili najbolj veseli telo-
vadbe in sprehodov v naravi. 
Pred vsakim pričetkom smo se 
redno tehtali in se veselili vi-
dnih uspehov, kar nam je dalo 
še večjo voljo po sodelovanju.
Rad bi se v imenu vseh ude-

ležencev delavnice zahvalil 
ge.  Alenki za temeljito razlago 
in vodenje ter njeni hčeri za 
strokovno vodenje telovadbe. 
Hvala tudi direktorici ZTŠK, ge. 
Mariji Švent, ki nam je omogo-
čila, da smo imeli delavnico v 
domačem kraju.  Hvala tudi 
vsem, ki so kakorkoli pomaga-
li, da  je ta projekt lahko pote-
kal nemoteno.

Branko Dobovičnik

Foto:  Jolanda Pikl

Poletna nedelja ali promenada Dobrne 
 

Prireditev, ki jo je pripravilo 
Turistično društvo Dobrna ob 
podpori Kulturnega društva 
Dobrna in številnih  turistič-
nih društev iz regije in tudi 
izven nje, je uspela. Povorko 
so  najavili domači kolesarji 
»oldtajmerji«, ki jih je s kolesi 
opremil Peter Habe, obleke in 
ostalo opremo pa so priskr-
bele članice skupine. Tokrat 
so se predstavili že drugič in 
z veseljem jih bomo povabili 
v svoje vrste, saj bomo na ta 
način  lahko še bolje promo-
virali turistično Dobrno.
Povorko folklornih oblačil so 
začeli najmlajši – pastirčki. Ve-
seli smo bili, da so v povorki 
sodelovali tudi »upokojeni 

folkloristi«, ki so se ponovno oblekli v narodne noše in se poka-
zali  številnim obiskovalcem prireditve. Cilj, ponovno pritegniti 
čim več nekdanjih in sedanjih članov  folklorne skupine, je bil 
dosežen.
Povorko so popestrili  godbeniki, Ljudske pevke Dobrna, TD Vin-
ska Gora, Joškova banda Frankolovo, vinogradniki Dobrne, TD 
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Šalek, skupina članov društva za narodne noše Domžale. 
Posebej lep pogled je bil na mlade gospodične in gospe iz ča-
sov, ko je PELIKAN, znani fotograf iz Celja, rad prihajal in foto-
grafiral sprehajalce po Dobrni, kar smo s postavitvijo  fotografij 
tudi prikazali. 
V parku so prireditev popestrile  številne stojnice domače obrti 
in ponudniki dobre hrane, ki so jo pripravile ljudske pevke in 
aktiv kmečkih žena. Samostojno pa je bila predstavljena tudi 
preprosta jed po recepturah naših babic, »pokrita rihta«. Sode-
lovali so tudi domači vinogradniki.
Namen prireditve je bil obuditi tradicijo promenade. Nedeljsko 
popoldne je kot nalašč za to, še posebej če  k odlični organiza-
ciji pripomore tudi lepo vreme. 
Društvo letos praznuje 60 let delovanja in ob jubileju smo se 
zahvalili trinajstim dosedanjim predsednikom  za njihov prispe-
vek pri razvoju društva.  Z bronastimi, srebrnimi in zlatimi znaki 

Turistične zveze Slovenije pa smo se zahvalili sedanjim članom, 
ki so aktivni pri vseh opravilih, ki jih v društvu ni malo. Priznanja 
je podelil predsednik Turistične zveze Slovenije, g. Peter Misja, ki 
si je vzel čas in nas s svojim obiskom nagradil, saj je tudi društvo 
dobitnik priznanja TZS.

Nagrajenci so:
Bronasti grb turistične zveze so prejeli:  Marta Javornik, So-
nja Špegel, Marjeta Balant, Tatjana Pinter, Gorazd Špegel, Vikto-
rija Golčer, Edi Dobovičnik, Roman Ramšak, Bojan Vrečer.
Srebrni grb turistične zveze so prejeli:  Andreja Čerenak, Ida 
Mogu, Marjana  Dobovičnik, Ivanka Štraus.
Zlati grb turistične zveze je prejela Štefka Oberstar . 
Vsem dobitnikom odličij čestitamo  in se jim še enkrat zahvali-
mo za vse prostovoljne ure, ki jih vložijo v delo in razvoj društva 
ter s tem neposredno pripomorejo k  razvoju turizma  v  Dobrni.

Marija Deu Vrečer

Drugo druženje slikarjev na Dobrni 

V organizaciji Turističnega 
društva Dobrna in Hotela – 
gostilne Triglav smo 21. in 22. 
avgusta med nas ponovno 
povabili slikarje, ki so slikali na  
temo kulturne dediščine. Po-
peljali smo jih po okolici Do-
brne, slikali so v dolini mlinov, 
zadnji dan pa v centru Dobr-
ne, saj imamo tudi tu še nekaj 
te kulturne zapuščine, ki jo v 
vsakdanjem življenjskem tem-

pu prezremo, slikarji pa so jo s 
pomočjo naših članov prepo-
znali in prenesli na platna. 
Stene Hotela - gostilne Triglav 
bodo od sedaj dalje bogatejše  
za 12 likovnih del, ki ponazar-
jajo dediščino naše občine. 
Posebno smo veseli, da slikar-

ji ustvarjajo v kraju, saj s tem 
pridobimo slike, ki jih društvo 
lahko podari javnim organiza-
cijam v trajen spomin. Slike s 
srečanja 2014 so že našla stal-
na mesta v javnih prostorih, 
kot so občina, osnovna šola, 
zavod za usposabljanje in 

varstvo, Terme Dobrna, Hotel 
Triglav, Turistična zveza Slove-
nije. Ob 60 letnici društva smo 
se na tak način zahvalili vsem, 
ki nas finančno in moralno 
podpirajo.
Druženje s slikarji bomo nada-
ljevali tudi v prihodnje.  

Marija Deu Vrečer



št. 67 / 2015 27

DOGODKI

Po Dobrni gor in dol
V petek, 21. 8. 2015, nas je obiskala tričlanska komisija Turistične 
zveze Slovenije, ki pod geslom MOJA DEŽELA- LEPA IN GOSTO-
LJUBNA ocenjuje kraje širom po Sloveniji.
Pred verando hotela in gostilne Triglav smo sedli za mizo, po-
tem ko so se že sprehodili po delu centra in bližnje okolice. Zelo 
so bili radovedni, kaj nam je uspelo postoriti v letu dni, odkar 
se nismo videli. Da ne bo pozabljeno, Občina Dobrna je lansko 
leto prejela priznanje za 2. mesto v kategoriji TRŠKA JEDRA. Pa-
viljon, ki je arhitekturno zelo dobro umeščen v prostor, že služi 
svojemu namenu.
S predsednico Turističnega društva Dobrna, Marijo Dev-Vrečer, 
sva jim povedala, da smo lani, za martinovo, namenu izročili 
hotel in gostilno Triglav, ki je v zasebni lasti družine PIRH. Go-
stinske in nastanitvene prostore so si lahko tudi ogledali in se o 
njih zelo pohvalno izrazili.

Dan prej, v četrtek 20. 8., smo slovesno zaključili zahtevni pro-
jekt, izgradnjo kanalizacije v naseljih Vrba, Klanc, Vinska Gorica 
in del Dobrne. S tem projektom je Dobrna skoraj v celoti za-
ključila ekološko sanacijo občine v smislu odvajanja in čiščenja 
odpadnih komunalnih voda. V jesenskem in spomladanskem 
času smo obnovili vse kozolce, ki z napisi in cvetjem označujejo 
naselja ter smerokaze ob pohodniških poteh in drugih zname-
nitosti na področju cele občine.
Pohodništvo je vse bolj priljubljena veja turizma, pri tem pa ima 
Dobrna s svojo čudovito okolico velike prednosti. V teku so pri-

prave na temeljito obnovo trim steze v gozdu na južni strani 
parka Dobrne. Komisija za ocenjevanje urejenosti okolja, ki de-
luje v okviru Turističnega društva, obiskuje naselja na področju 
cele občine in pripravlja predloge, da lahko vsako leto najbolj 
zaslužnim podelimo priznanja.
Vrstijo se prireditve. Gasilci so že obeležili 140. letnico obstoja, 
na igriščih pri OŠ Dobrna je prav te dni potekala tradicionalna 
Noč pod kostanji, Turistično društvo Dobrna pa je v nedeljo, 23. 
8., slavilo 60. letnico obstoja.
Ogled smo nadaljevali po cesti mimo pokopališča do župnijske 
cerkve, kjer so lahko videli, kako potekajo zaključna dela na ob-
novi obzidja in stopnic proti cerkvi.

V hotelu VITA nas je sprejel predstavnik TERM Dobrna in seznanil 
z deli, ki so jih izvedli v letošnjem letu za boljše počutje gostov. 
Poleg nove terase na zunanji strani hotela je bilo precej sred-
stev vloženih v vzdrževalna dela (teraso, del fasade in obnovo 
prostorov restavracije zdraviliškega doma), kar za goste nasta-
njene v hotelu PARK veliko pomeni. Sprehodili smo se po lepo 
vzdrževanem parku, kjer ob lanskem žledu poškodovano drevje 
počasi okreva. V parku so tudi igrala namenjena za igre otrokom 
gostov, nastanjenih v hotelih. Hoteli so vedeti, čemu služi stara 
kavarna, ki nekoliko kvari lepo urejeno okolico hotela VITA.
V samem centru Dobrne pa je kar nekaj objektov, ki kvarno vpli-
vajo na skupno oceno zdraviliško - turističnega kraja. To so: stav-
ba  nasproti gasilskemu domu, dvorišče pred lekarno in stavbo 
kmetijske zadruge ter stara pekarna. Nekaj tega bi se mogoče z 
občinskih odlokom dalo urediti, veliko pa je odvisno od dobre 
volje in pripravljenosti lastnikov. O tem se bomo naslednje leto, 
ko nas bo komisija spet obiskala, lahko pogovarjali.

Anton Mogu

Hotel, gostilna Triglav

Park Dobrna

Obnova obzidja

Terasa hotela Vita
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S Stola na Golico,  20. 6. 2015

V snežni nevihti, 20. 6. 2015, smo se čez Zelenjak in  Vrtačo  pov-
zpeli na Stol z namenom, da prespimo v Prešernovi koči in tako 
uresničimo tisti rek, da vsak planinec doživi pravi planinski krst, 
ko na Stolu prenoči.
Drugi dan nam nakloni  čudovit sprehod po mejnem grebenu 
med Slovenijo in Avstrijo vse do Golice. Veliko planinskega cve-
tja in prelepi razgledi!

Koralpe, 11. 7. 2015
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Velika Koroška Baba, 1. 8. 2015
Prvega avgusta 2015 sta Planinsko društvo  Dobrna in Planinsko društvo  Vitanje izve-
dla prečenje z Jezerskega do Kranjske koče na Ledinah (1700 m n. v.), čez Jezersko in 
Savinjsko sedlo do Okrešlja  v Logarsko dolino. Razdelili smo se v skupine, tako da smo 
po svojih zmožnostih  osvajali  vrhove:
Velike Koroške Babe 2127m n. v.,  Ledinski vrh  2108 m n. v. in nekateri še adrenalinski  
Storžek, imenovan tudi belski turn (vellacher kopf)- zelo strm skalni rogelj, podoben 
storžu,  edini čisto avstrijski vrh v Kamniških Alpah , na 2110 m n. v., na katerega je spe-
ljana zelo zahtevna plezalna pot.

Triglav, 10. 8. 2015

9. in 10. avgusta smo tudi mi, Planinsko 
društvo Dobrna, počastili 120. jubilej slo-
venstva.
7. 8. 1895 je Jakob Aljaž s tremi pomočni-
ki postavil stolp na vrhu Triglava, ki je naš 
spomenik  in branik slovenstva.
Pred 120 leti samo en goldinar za  16 kva-
dratov zemljišča na vrhu Triglava ima da-
nes za nas neprecenljivo vrednost.
Za takšne jubileje, ki pogrejejo vsako 
slovensko srce , še posebej planinsko, se 
splača potruditi in povzpeti na našo naj-
višjo goro.
Moški del ekipe je osvojil še Rjavino in vsi  
nazaj grede še Vrbanove špice.

Za Planinsko društvo Dobrna:

Jana Škoflek
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Aktivnosti in dejavnosti PGD Dobrna
Spoštovane občanke in občani, izteka se obdobje, ki je še po-
sebej izpostavilo delovanje Prostovoljnega gasilskega društva 
na Dobrni. V mislih imam prireditev ob praznovanju 140-letnice 
delovanja gasilskega društva, ki smo jo obeležili s slavnostno 
sejo, z veliko gasilsko parado in s prevzemom novega gasilskega 
vozila GVM-1. Organizacija in izvedba takšne prireditve je vse-
kakor zahtevna naloga, ki terja veliko dela in časa, predvsem pa 
maksimalno angažiranost vodstva in celotnega članstva dru-
štva. Z nabavo novega gasilskega moštvenega vozila je nekako 
zaključen ciklus obnove gasilskega voznega parka, ki predstavlja 
enega od temeljev za uspešno delovanje in opravljanje osnov-
nih dejavnosti društva. Ob tej priliki se želim še enkrat zahvaliti 
vsem, ki ste na kakršenkoli način prispevali k uresničitvi našega 
cilja, še posebna zahvala pa tudi tokrat županu Občine Dobrna, 
g. Martinu BRECLU, občinskemu svetu, občinski upravi ter vsem 
sponzorjem in donatorjem, ki ste do sedaj vedno znali prisluh-
niti našim potrebam in željam. Nikakor pa ne gre pozabiti na 
naše gasilke in gasilce za nesebično pomoč, ko ste se ves čas 
dobesedno razdajali za to prireditev, zato tudi vam iskrena in 
prisrčna hvala. 
V društvu se prioritetno vseskozi izvajajo razne aktivnosti, ki so 
povezane z varstvom pred požari, varstvom pred naravnimi in 
drugimi nesrečami ter zaščito in reševanjem na področju ob-
čine. V zvezi s tem v društvu še posebej nenehno skrbimo za 
maksimalno pripravljenost razpoložljive gasilskega opreme ter 
usposobljenost operativnih gasilcev, ki jo dopolnjujemo s pri-
dobivanjem znanj na raznih izobraževanjih.
Tudi ostalih aktivnosti v tem obdobju ni manjkalo, saj smo se 
gasilke in gasilci redno udeleževali raznih  tekmovanj tako v 
društvih v GZ Vojnik-Dobrna kot tudi tekmovanj v sosednjih ga-
silskih zvezah in društvih. Pred nami je še kar nekaj tekmovanj, 
kot eno od pomembnejših pa je zagotovo tekmovanje naše GZ 
Vojnik-Dobrna, ki je hkrati tudi izbirno tekmovanje za vsa nadalj-
nja tekmovanja na višjih nivojih.
Ker smo nekoliko omejeni z obsegom člankov v našem občin-
skem glasilu, naj bo za uvod dovolj tekstualnega dela, zato pa 
bom v nadaljevanju v članek vključil poleg kratkih opisov aktiv-
nosti še nekaj slikovnega materiala, ki včasih pove več kot pa še 
tako dobro napisano besedilo.

V PGD Dobrna smo v zadnjem obdobju izvajali predvsem 
naslednje pomembnejše aktivnosti: 

	16. 5. 2015 – je bilo za starejše gasilke in gasilce-veterane 
GZ Vojnik-Dobrna organizirano srečanje, ki je tokrat potekalo 
nekoliko drugače kot običajno, saj so se veterani odločili za izlet 

v Belo krajino. V Suhorju so jih sprejeli tamkajšnji člani društva 
in jim pripravili lep sprejem. Od tam so pot nadaljevali v Metli-
ko, si ogledali gasilski muzej in kasneje doživeli enkratno Vinsko 
vigred, ki jo tamkajšnji domačini prirejajo vsako leto. Na poti iz 
Metlike proti domu so se ustavili v Jugorju, pri enemu od članov 
gasilskega društva, ki je poskrbel, da se domov niso vrnili lačni 
in žejni. Ob klepetu so se dobre volje in polni lepih vtisov v ve-
černih urah vrnili  na svoje domove.

 23. 5. 2015 – smo gasilci PGD Dobrna z gasilskimi vodnimi 
curki sodelovali z gasilci iz Draže vasi in ta način obeležili poro-
ko njihovega člana ter ženinu in nevesti izrekli iskrene čestitke. 
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 25. 5. 2015 – je potekala sanacija temeljev starega gasilske-
ga doma, da bi  preprečili nadaljnji vdor vlage v objekt.

 30. 5. 2015 – smo gasilke in gasilci PGD Dobrna z gasilskimi 
vodnimi curki simbolično obeležili poroko našega člana Seba-
stjana ter njemu in nevesti izrekli iskrene čestitke.

 3. 6. 2015 – pričeli smo z barvanjem celotnega gasilskega 
doma, ki je trajalo kar nekaj dni. Nova podoba gasilskega doma 
je razvidna iz priložene fotografije.

 9. 6. 2015 – je bil pri ribniku v Lokovini na pomolu  postavljen 
nov paviljon, namenjen predvsem porokam in ribolovu. Obisko-
valci  bodo zagotovo tam poiskali svoj kotiček za mirni počitek.

DOGODKI
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 14. 6. 2015 – je ob 20.15  v močni nevihti v Socki udar strele 
zanetil kozolec. Pri gašenju požara in reševanju opreme so so-
delovali tudi gasilci našega društva. 
 21. 6. 2015 – je bil za otroke vrtca in učence Osnovne šole 
Dobrna v okviru aktivnosti operativnega programa IPA Slove-
nija-Hrvaška organiziran dan odprtih vrat. Naši člani društva so 
udeležencem predstavili gasilska vozila in opremo ter jih sezna-
nili z delom v društvu.

 26. 6. 2015 – je v telovadnici Osnovne šole Dobrna pote-
kala slavnostna seja ob 140-letnici ustanovitve Prostovoljnega 
gasilskega društva Dobrna. V uvodnem delu je bila na zelo izvi-
ren način  predstavljena Ustanovitev požarne brambe Dobrna, 
avtor predsednik PGD Dobrna, Štefan Pohajač. V uradnem delu 
seje je najprej podpredsednica društva, Stanka REPAS, orisala 
delo v 140- letni zgodovini društva, nato so prisotne nagovorili 
še gosti in izrekli veliko čestitk in vzpodbudnih besed ob tako 
visokem jubileju ter društvu podelili priložnostna darila. Na slav-

nostni seji so bila članicam in članom društva podeljena razna 
odlikovanja GZ Vojnik-Dobrna in državna odlikovanja. Na seji so 
bile podeljene tudi plakete in jubilejni zbornik, ki ga je društvo 
izdalo ob svoji 140. obletnici. Gasilska zveza Slovenije je Gasil-
skemu društvu Dobrna ob 140. obletnici podelila zlato plaketo. 
Članice in člani društva smo ob zaključku svečane seje predse-
dniku društva, Štefanu POHAJAČU, ki to funkcijo opravlja že vse 
od leta 1983, v zahvalo podelili kipec sv. Florjana kot opomnik 
na vse lepe in včasih tudi težke trenutke, ki jih je preživel v vsem 
tem  obdobju. Hvala ti, Štefan! 
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 27. 6. 2015 – je v okviru prireditve ob 140-letnici delovanja 
društva, s pričetkom ob 17. uri, v centru Dobrne potekala velika 
gasilska parada, na kateri so sodelovali: gasilska mladina, gasilke 
in gasilci GZ Vojnik-Dobrna, ešaloni iz GZ Celje, GZ Slovenske 
Konjice, GZ Šmarje pri Jelšah, GZ Radeče, GZ Šaleške doline, 
pobratena društva in gostje ter več kot 20 gasilskih vozil. Kljub 
slabemu vremenu je bila parada veličastna in v ponos organi-
zatorju prireditve. Parada je svojo pot zaključila pod šotorom na 
prireditvenem prostoru, kjer je potekala osrednja prireditev. Po 
nagovoru gostov in župana Občine Dobrna je bil opravljen še 
prevzem in blagoslov novega gasilskega vozila GVM-1, ki je bilo 
zatem predano društvu  v uporabo. Po zaključku osrednje pri-
reditve je na prireditvenem prostoru kot predskupina nastopil 
Ansambel Klateži, od 20. ure dalje pa je potekala Gasilska noč z 
Modrijani.

 28. 6. 2015 – je na igrišču Osnovne šole Dobrna potekala 
mini gasilska olimpijada gasilske mladine GZ Vojnik-Dobrna ter 
DVD Prezid iz Hrvaške. Pomerili so se v različnih igrah, ki pa niso 
bile tekmovalnega značaja, temveč so predstavljale le zabavo in 
druženje gasilske mladine.

 4. 7. 2015 – je bil za vse gasilke in gasilce kot zahvala za 
opravljeno delo in vložen trud pri organizaciji in izvedbi prire-
ditve ob 140. obletnici delovanja društva organiziran piknik pri 
ribniku v Lokovini. Sočasno je potekala tudi sanacija brežine rib-
nika, ki je na delu ob cesti začela drseti v vodo.

 11. 7. 2015 – je naše pobrateno društvo iz Suhorja v Beli 
krajini organiziralo tekmovanje za najstarejše gasilce-veterane. 
Tega tekmovanja se je udeležila tudi ekipa iz našega društva, 
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kasneje pa so se pridružili še drugi naši člani in članice na gasil-
ski veselici.

 25. 7. 2015 – je v Pristovi na glavno cesto v smeri Dobrna 
– Celje ob neurju padlo nekaj manjših dreves. Gasilca sta odstra-
nila veje ter počistila cestišče.
 4. 8. 2015 – je ekipa gasilcev izvajala požarno stražo pri kur-
jenju lesenih ostankov podrtega objekta na Klancu.  
 13. 8. 2015 – je ob klicu na pomoč večja skupina gasilcev 
sodelovala pri iskanju izgubljene živine.
 20. 8. 2015 – je skupina gasilcev izvajala redarsko službo 
ob zapori ceste na Klancu,  kjer je potekala slavnostna otvoritev 
fekalne kanalizacije zgrajene na območju Občine Dobrna.
 20. - 22.  8. 2015 – v času prireditve Noč pod kostanji so 
gasilci izvajali požarno stražo na prireditvenem prostoru ter par-
kiriščih.
 5. 9. 2015 – se je skupina uniformiranih gasilcev iz našega 
društva udeležila gasilske parade v Kozjem. Parada je bila orga-
nizirana v okviru praznovanja 140. obletnice delovanja gasilske-
ga društva Kozje.  
 6. 9. 2015 – je v času med 15. in 17. uro na nogometnem 
igrišču pri bivšem domu Miha PINTAR – CUDV Dobrna potekalo 
tekmovanje za prehodni pokal Občine Dobrna. Tekmovanja se 
je udeležilo 15 moških in 4 ženske ekipe. V moški konkurenci je 
1. mesto osvojila ekipa PGD Dobje, 2. mesto I. ekipa PGD Socka 
in 3. mesto II. ekipa PGD Gorenje nad Zrečami. V ženski konku-
renci je 1. mesto osvojila ekipa PGD Oplotnica, 2. mesto ekipa 
PGD Šempeter v Savinjski dolini in 3. mesto ekipa iz PGD Soc-
ka. Prvo uvrščeni ekipi v moški in ženski konkurenci sta hkrati 
osvojili tudi prehodni pokal Občine Dobrna in je v njihovi lasti 
do naslednjega tovrstnega tekmovanja na Dobrni v letu 2016. 

Ob razglasitvi rezultatov in podelitvi pokalov je sodeloval tudi 
župan Občine Dobrne, g. Martin BRECL, ki je poleg predsednika 
društva, Štefana POHAJAČA, udeležence tekmovanja tudi na-
govoril, jim čestital za dosežene rezultate in se zahvalil za ude-
ležbo na tekmovanju s povabilom na tekmovanje v naslednjem 
letu.

Toliko o delu in aktivnostih v PGD Dobrna v zadnjem obdobju, 
ki jih zagotovo ni bilo malo, pa še vedno bi se jih lahko kaj našlo. 
Gasilci smo aktivni, saj nas k temu vzpodbujate tudi vi, spošto-
vane občanke in občani, ki se zavedate našega poslanstva in 
tudi pričakujete, da vam bomo vedno priskočili na pomoč, ko 
bo to najbolj potrebno. To je najbrž tudi razlog, da se vedno od-
zovete, ko iščemo vašo pomoč, za kar se vam tudi tokrat iskreno 
zahvaljujemo. V prednovoletnem času vas bodo obiskali naši 
člani s koledarji, to pa je tudi primeren čas in vaša priložnost, da 
pokažete svojo radodarnost in v okviru svojih zmožnosti poma-
gate pri nadaljnjemu razvoju društva in gasilstva na Dobrni. Vsi 
skupaj se moramo zavedati, da je gasilstvo namenjeno ljudem 
in da svoje naloge opravlja za ljudi z enim samim ciljem, zago-
tavljati varnejše, boljše in kakovostnejše življenje vseh občanov.  

Glede na to, da se bliža mesec ok-
tober - mesec požarne varnosti, si 
bomo člani PGD Dobrna tudi letos 
prizadevali največ pozornosti name-
niti predvsem osveščanju ljudi o po-
membnosti požarne varnosti in s tem 
povezani požarni preventivi. Tematika 
letošnjega meseca požarne varnosti 
je namenjena evakuaciji. Z namenom 
informiranja in ozaveščanja je bil na 
GZ Slovenije v sodelovanju z Upravo 
RS za zaščito in reševanje in Sloven-
skim združenjem za požarno varstvo 
izdelan plakat in zgibanka, ki nudita 
več informacij o omenjeni tematiki in 
jih bomo razdelili takoj, ko jih bo društvo prejelo.  

Na pomoč!
Tajnik PGD Dobrna,

Stanislav Pečnik
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O dejavnosti DU Dobrna – september 2015
Tokrat naj dejavnost DU Dobrna predstavijo predvsem fotogra-
fije. Te so pogosto bolj zgovorne od besed, predvsem pa bolj 
pritegnejo pozornost.
Prazniku Občine Dobrna smo, kot že vrsto let doslej, dali obe-
ležje z razstavo ročnih del, domačih dobrot, zeliščarstva in zbi-
rateljstva. Pridružili pa so se nam  tudi čebelarji Dobrne. Razsta-
va je bila zelo dobro obiskana, prav tako pa so se zelo dobro 
izkazali tudi razstavljavci.  Svojo ustvarjalnost so bogato in pe-
stro prikazali. Vsem razstavljavcem  in sodelujočim se za vloženi 
trud in sodelovanje še enkrat iskreno zahvaljujemo.

V tem obdobju so aktivnosti v balinarski in strelski sekciji na višku.

Balinarji so organizirali in izvedli vrsto tekmovanj:
- medobčinsko meddruštveno tekmovanje moških in ženskih 

ekip v počastitev praznika Občine Dobrna
- tekmovanje v ŠT-SA ligi,  odigranih je bilo 20 tekem
- prijateljska meddruštvena tekmovanja s Šentjurjem in Gotovljami
- prvenstvo članic in članov balinarske sekcije DU Dobrna
- odprto  prvenstvo posameznikov, v času prireditve »Noč  pod 

kostanji«
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Balinarji pa niso zgolj tekmovali. Obnovili so orodno utico ter 
vestno urejali in vzdrževali balinišče z okolico. 

Strelska sekcija je izvajala sledeče aktivnosti: 
- v mesecu juniju smo se udeležili tekmovanja v streljanju z 

MK puško v Vitanju;
- v mesecu juliju smo v okviru praznika Občine Dobrna or-

ganizirali in izvedli meddruštveno tekmovanje v streljanju z 
zračno puško. Tekmovanje je bilo izvedeno v prostorih gasil-
skega doma Dobrna; 

DOGODKI
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- v avgustu smo se udeležili meddruštvenega tekmovanja na 
Petričku, katerega organizator je bilo DU Ostrožno ter tekmo-
vanja v streljanju z zračno puško, ki ga je organiziralo Strelsko 
društvo Dobrna;

- v začetku meseca septembra pa je bilo organizirano člansko 
tekmovanje v streljanju z MK puško pri Lovski koči na Trojni.

Opravili smo tudi dolgo načrtovani izlet na Dolenjsko. Z  za-
dovoljstvo smo si  ogledali Otočec, Novo mesto in Dolenjske 
Toplice. V lepem spominu pa nam  bo ostala tudi vožnja  s 
splavom po reki Krki in seveda program, ki nam je bil ob tem 
prikazan. 
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Želeli smo organizirati  tudi enodnevno kopanje v Izoli, a je bilo 
premalo prijav.

Z veseljem smo 
opravili  tudi  
ustaljene nalo-
ge, rojstnodnev-
ne čestitke  in 
obiske jubilan-
tov. Prosimo, da 
nam oprostite, 
ker niso prikaza-
ni vsi obiski. 

Z bolečino v srcu smo se za vselej poslovili od nekaterih naših 
zelo aktivnih članov. Med drugim tudi od našega dolgoletnega 
praporščaka Francija Voršnika.

Naši  člani, ki so bili nekoč člani  folklorne skupine KUD Dobrna, 
so se z veseljem vključili v parado, ki jo je TD Dobrna organizira-
lo ob svoji 60. obletnici  delovanja.

Spoštovane članice in člani, zahvaljujemo se vam  za sodelova-
nje v tokrat opravljenih aktivnostih. Hkrati pa vas vabimo, da se 
smelo vključujete v  naše programe, ki bodo sledili do zaključka 
leta.  Informacije o načrtovanih aktivnostih lahko pridobite od 
naših območnih poverjenikov in članov UO. Spremljajte oglase 
v društveni omarici, lahko pa nas tudi obiščete v času uradnih 
ur v društvenih  prostorih. 

Predsednik DU, Anton DREV

Izbor fotografij: Stanislav PEČNIK

Proslava
V povezavi z odprtjem občin-
ske kanalizacije na območju 
Občine Dobrna: 20. 08. 2015  

Lepo, sončno poletno popol-
dne na križišču »Pri Minki« in 
uvodna pesem:
Živé naj vsi naródi,
ki hrepené dočakat' dan,
da koder sonce hodi,
prepir iz svéta bo pregnan,
da rojak  prost bo vsak,
ne vrag, le sósed bo mejak!  

Kvartet dobrnskih pevcev jo je 
ubrano odpel kot uvodno pe-
sem v slavnostni dogodek… 
(Spomnil sem se, ko sem kot 
gojenec neke državne srednje 
šole leta 1949 v Ljubljani, v 
pevskem zboru KUD FRANCE 
PREŠEREN, tudi jaz pel prav 
to Prešernovo pesem, ob neki 
proslavi smo nastopili na odru 
ljubljanske Filharmonije) …  in 
seveda, ganjen s spomini, za-
ploskam pevcem!

»Ne – ne!« me opomni zraven 
stoječa oseba, z besedami: »To 
je himna in se ne ploska …«
Da! Sem pomislil, mogoče ima 
prav, sem že »stara glava« …  
Toda melodija je zvenela dru-
gače, kot je sedaj naša uradna 
slovenska državna HIMNA. Pa 
naj bo …  

Štiri dni pozneje pa srečam v 
Zdravstvenem domu na Do-
brni enega od pevcev ome-

njenega dobrnskega kvarteta: 
»Franci, lepo ste zapeli himno 
zadnjič na proslavi.«  »Saj to ni 
bila himna,« mi reče on. Spet 
sem pomislil – oh ljubo naklju-
čje, hvala, ker spet rešuješ moj 
spomin iz zagate …

Tako, v povezavi s to našo 
proslavo in z vsemi dogodki v 
našem času in prostoru sporo-
čam, da imam tudi zdravstve-
ne težave, zaradi katerih se 
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zatekam k zdravljenju in  od-
ločim se -  napisati to (zame) 
odrešilno pesem:

Krči me krčijo
                                                       
Mišljenje mi krčijo krči v poveza-
vi z dejanskim stanjem –
v rokah, nogah, 
mi prihajajo iz glave,
ko korakam 
v vse bolj zahtevne dneve …
mimogrede, svet mi postaja  … 
plastična ponjava …

Toda jaz se ne dam!

Še naprej mislim in 
še bolj mislim, čeprav mislim,
da se tako misliti vse 
manj izplača …

Toda jaz se ne dam!

Saj »on« - nabob* že ve, 
kako se preparira dobra misel –
jo obrača – z njo poplača mno-
ge kapitalske mimo-strele
in »baje« še odžira k
ruh lačnim…

Toda jaz se ne dam!

Prej, ko grem spat, si olajšam si-
tuacijo – saj sedaj imamo
svojo najnovejšo kanalizacijo za 
bolj čiste vode porečja
naše Savinje in moje Save … 
tam sem rojen ob vodi,
ki smo jo včasih tu pa tam 
žejni popili – nikoli pomislili,
da bo nekoč postala reka 
za transport …

Oprostite mi na izpuščeni rimi, 
saj ne bi hotel biti
vulgaren zaradi moje danes 
nepitne Save – pomislim,
da se verjetno krčim zaradi svoje 
že stare glave …

Toda jaz se ne dam – ker vem, 
da nisem sam! …

*nabob – bogataš, mogotec: kapitali-

stični nabobi 

Stara glava

Zastarana tehnika – relejna
v primerjavi
z elektronskimi dosežki –
počasna …

izstopa iz koncepta časa
tako daleč

kot pravljica o dobrem
človeku …

Človeku na videz še kar!
Toda infrastrukturno
pa je res –
star.

Informacije dotekajo počasi –
si nasprotujejo –
se prerekajo in seveda
(golob te gleda)
optimalnost je 
zgrešena …

zahtevno je – vse bolj
HITRO! SUPER!
SUPERHITRO!
In Bog ne daj
še več hitrega časa –
ZA NIČ!

Josip Bačić Savski

zdravo 
življenje

Srčni infarkt-ubijalec sodobnega časa
Srce in njegova prehrana
Srce je ritmično utripajoč or-
gan obtočilnega sistema in 
njegova glavna naloga je po-
ganjanje krvi po telesu. Člo-
veško srce je veliko kot posa-
meznikova pest in tehta med 
200 in 425 gramov. Zgrajeno 
je iz mišičnih vlaken, z zunanje 
strani ga ovija zunanja ovojni-
ca, imenovana osrčnik. Srce je 
pregrajeno na levo in desno 
stran, vsaka stran pa je sesta-
vljena iz preddvora in prekata. 
Srce je zelo dobro prekrvljeno, 
kar mu omogoča zadosten 

dotok hranil in kisika. Žile, ki 
prehranjujejo srce, imenuje-
mo venčne (koronarne) žile. 
Najpogostejša bolezen, ki lah-
ko prizadene venčne žile, je 
poapnenje žil ali aterosklero-
za, ki lahko v končni fazi vodi 
v srčni infarkt.

Kaj je srčni infarkt?
Srčni infarkt je stanje, ko se 
popolnoma zamaši ena od 
venčnih arterij, ki prehranju-
jejo srce. Kadar se svetlina žile 
ne zamaši popolnoma, pride 
do pojava bolečine v prsih ali 

angine pectoris. Ta se najpo-
gosteje pojavi med telesno 
dejavnostjo ali po obroku, ko 

je srcu potrebna večja količina 
krvi, vendar pa je zaradi zože-
ne svetline dotok zmanjšan. 
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V mirovanju ta bolečina obi-
čajno popusti. V nasprotju z 
angino pectoris, ki nastaja po-
stopoma, srčni infarkt nastane 
nenadoma. Maščobna oblo-
ga, ki obdaja žilno steno več-
nih arterij, poči in povzroči na-
stanek strdka. Ta popolnoma 
prepreči dotok arterijske krvi. 
To stanje imenujemo ishemi-
ja. Če je ishemija dovolj huda 
in dolgotrajna, srčna mišica 
odmre. To stanje imenujemo 
srčni infarkt.

Pojavnost srčnega infarkta v 
Sloveniji
Srčni infarkt lahko doleti vsa-
kogar. V Sloveniji ga doživi pri-
bližno 3500 ljudi na leto. Naj-
bolj ogroženi so moški med 
50 in 70 letom starosti.

Kaj so glavni dejavniki tve-
ganja za pojav srčnega in-
farkta?
Verjetnost za pojav srčnega 
infarkta je večja pri osebah, ki 
kadijo, imajo preveliko telesno 
težo, so telesno nedejavni, se 
nezdravo prehranjujejo, imajo 
povišan krvni tlak, sladkorno 
bolezen, povišane maščobe v 
krvi (holesterol) in so dedno 
nagnjeni k obolevnosti. 

Kako prepoznamo srčni in-
farkt?
Najznačilnejša je stiskajoča/ti-
ščeča bolečina oziroma peko-
ča bolečina v prsnem košu, ki 
traja 15 minut ali več in se lah-
ko širi v vrat, čeljust, levo roko, 
hrbet, trebuh ali kam drugam. 
Bolečino pogosto spremljajo 
strah, slabost, bruhanje, du-
šenje, znojenje, občutek nere-
dnega srčnega utripa in mo-
tnje zavesti. Pri 20 % bolnikov 

je bolečina neznačilna ali pa 
je sploh ni. To se pojavlja pri 
starejših bolnikih, sladkornih 
bolnikih in bolnikih po opera-
ciji na srcu. Zdravnik lahko pri 
pregledu bolnika ugotovi ble-
dico, hladno in znojno kožo, 
vznemirjenost, spremembe 
krvnega tlaka, ritma srca in fre-
kvence utripa. 

Kako ravnamo v primeru srč-
nega infarkta?
Srčni infarkt lahko povzroči 
smrt, zato je potrebno ukrepa-
ti takoj. Če se pojavijo opisane 
težave in bolečina ne popusti, 
je treba poklicati nujno medi-
cinsko pomoč (na telefonsko 
številko 112). Bolnik mora do 
prihoda reševalcev počivati. 
Vzame naj 325 mg aspirina, 
med čakanjem pa naj svojci 
pripravijo vso zdravstveno do-
kumentacijo. Bolniki z znano 
angino pectoris so poučeni, 
da si v takih situacijah razpršijo 
nitroglicerin pod jezik.
Najpomembnejše je zgodnje 
ukrepanje, saj je od njega od-
visno bolnišnično zdravljenje. 
Če zaprto venčno arterijo od-
premo, odmre manjši del srč-
ne mišice. Pri takih bolnikih je 
ozdravitev uspešnejša, njihova 

življenjska kakovost po infark-
tu pa višja.
 
Kako zdravnik postavi dia-
gnozo?
Zdravnik se z bolnikom najprej 
pogovori o njegovi težavah in 
ga telesno pregleda. Za postavi-
tev diagnoze mora narediti elek-
trokardiogram (EKG) in nekatere 
krvne preiskave, s katerimi ugo-
tavlja prisotnost laboratorijskih 
označevalcev srčnega infarkta.

Zdravljenje
V poštev pridejo perkutani ko-
ronarni posegi, vendar samo v 
primeru, če so tehnično in ča-
sovno izvedljivi. Intervencijski 
kardiolog v kateterizacijskem 
laboratoriju v UKC Ljubljana in 
UKC Maribor opravi urgentno 
koronarografijo. To je metoda 
rentgenskega slikanja srčnega 
žilja. Po potrebi opravi tudi 
dodatne preiskave in se na 
podlagi njih odloči, ali je re-
vaskularizacija (ponovno od-
prtje zamašene žile) mogoča. 
Interventni kardiolog se lahko 
odloči za balonsko širitev žile, 
odstranjevanje strdkov, vstavi-
tev koronarnih žilnih opornic 
(stentov) in znotraj žilni ul-
trazvok.

Nekaj nasvetov za zdravo 
srce
Za boljše zdravje srca bi mo-
rala biti vsaka zdrava odrasla 
oseba telesno aktivna vsaj 
petkrat na teden po 30 minut. 
Pri osebah, starejših od 65 let, 
je treba doseči enak cilj kot pri 
zdravih mlajših odraslih. Po-
leg tega je potrebno zdravo 
prehranjevanje, ki vključuje 
živila iz vseh skupin: sadje in 
zelenjava, ki naj bosta največji 
delež dnevne prehrane, pusti 
mesni izdelki in ribe, posneti 
mlečni izdelki in polnozrnate 
žitarice. Izogibati se moramo 
sladkarijam, sladkim pijačam 
in slanim prigrizkom, saj vse-
bujejo ogromno sladkorja in 
maščob. Pomembno je tudi, 
da dnevno zaužijemo dovolj 
tekočine, predvsem vode ali 
nesladkanega čaja. Vsem ka-
dilcem svetujemo popolno 
prenehanje kajenja, poleg 
tega priporočamo uživanje 
alkohola v zmernih količinah. 
Z majhnimi spremembami v 
vsakdanjih navadah lahko ve-
liko pripomoremo k boljšemu 
zdravju! 

Tea Kasnik,

absolventka splošne medicine me-

dicinske fakultete v Ljubljani
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Zdravljenje s fangom in šoto
Verjetno ste se kot otroci radi igrali z ze-
mljo pa s krtinami, zidali gradove iz miv-
ke in čofotali po lužah. Imeli ste naravni, 
nagonski stik z zemljo. A z odraščanjem 
je zemlja postala umazana, blatna, rjava, 
neprimerna … in še bi lahko naštevali. 

Sedaj pa kot že izkušena zdravnica berem 
v medicinski literaturi, kako je blato, dar 
zemlje, neprecenljiv zaklad in kako  šte-
vilne študije dokazujejo učinkovitost nje-
govega delovanja na naše telo. Vendar to 
še ni vse. Tudi meni v ambulanti pacienti 
namreč pogosto povedo, kako jim blato 
pomaga pri težavah,   termalna voda in 

blato pa do uspešne zanositve. Temu se še vedno čudim, ču-
dim se moči narave. Čudim se tudi kot zdravnica, ki  verjame v 
moč kemije, manj pa  v moč narave, sedaj pa je moja nevera na 
vsakodnevni preizkušnji. 

Vulkansko in šotno blato
V Termah Dobrna uporabljamo dve vrsti blata. Prvo je nastalo 
med milijoni let staro mineralizacijo vulkanskih ostankov pome-
šanih s pramorjem, ki je takrat prekrivalo evropsko celino. To 
blato ima več mineralnih vsebnosti. Druga vrsta blata je šota, ki 
je nastala s preperevanjem rastlin brez navzočnosti kisika in ima 
več rastlinskih vsebnosti. To dvoje pomešamo s termalno vodo 
iz vrelca, ki prihaja iz zemeljskega jezera v globini 1200 m že več 
stoletij z enako močjo, enako sestavo in temperaturo. 

To zmes uporabljamo v obliki blatnih ali močvirnih kopeli in bla-
tnih ali močvirnih oblog. 

Splošno znano je toplotno delovanje blata, saj blato počasi od-
daja toploto, zaradi česar  kljub vročini ne nastanejo opekline, 
toplota pa doseže globino tkiv. Tako deluje ugodno na krvni 
obtok, telesni metabolizem, sprostitev mišic, na stene notranjih 
organov, kjer poveča elastičnost in viskoznost vezivnega tkiva. 
Izboljšata se prebava in izločanje.  Blato lajša težave dolgotraj-
nih degenerativnih in revmatskih bolezni gibalnega aparata, 
težave po poškodbah, vnetjih in po operacijah. Omogoča hi-
trejšo izločanje odpadnih telesnih  produktov, poveča aktivnost 
vezivnega tkiva in imunskih celic. Pri daljši uporabi se poveča 
telesna odpornost, kronična vnetja se umirijo. Vpliva tudi na du-
ševno in telesno sprostitev in zmanjša bolečine in občutljivost 
na bolečine. 

Blato uporabljamo  tudi  v obli-
ki hladnih oblog predvsem v 
akutnih fazah bolezni ali po 
operacijah in poškodbah, ko 
je treba metabolizem umiriti, 
potem  pa lahko nadaljujemo 
s toplimi oblogami. V obeh 
primerih stimuliramo regene-
racijo.

Zdravilni učinki
Blato je sestavljeno iz cele vrste 
snovi, ki imajo zdravilne učinke. 
Njihovo glavno delovanje je lokalno skozi kožo, lahko  pa se ab-
sorbirajo  preko sluznic in  vplivajo na vso telo. Glavna sestavina 
blata so huminske snovi, ki vežejo nase številne škodljive sno-
vi in jih naredijo neškodljive, stabilizirajo in podpirajo rast kože 
in sluznic, onemogočajo rast patogenih mikrobov in številnih 
virusov, nevtralizirajo patološke izcedke, podpirajo podkožni 
imunski sistem in aktivirajo limfni  sistem kože. Nekatere humin-
ske snovi imajo učinke podobne delovanju ženskega  hormona 
estrogena. Ker se ne vpijajo v kožo,  ni v telesu zaznane pove-
čane estrogene aktivnosti, delujejo pa na kožo v smislu večje 
obnove, izboljšanega  stanja vezivnega tkiva  in večje kvalitete 
sluznic. Huminske snovi ne povzročajo alergij in jih koža in slu-
znice tudi pri dolgotrajni uporabi dobro prenašajo. Imajo antio-
ksidativne, protivnetne in protibolečinske lastnosti. Ugotovili so, 
da imajo vpliv  na sintezo prostaglandinov. Nase vežejo kance-
rogene kemične substance in škodljive mikroorganizme, ki jih 
potem izločijo iz telesa. 
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Blatne in močvirne kopeli  priporočamo:
• pri revmatskih težavah (osteoartritis, revmatoidni artritis)  
• pri kožnih boleznih, kot so luskavica, ekcemi, akne 
• po poškodbah, po operacijah, za zmanjšanje bolečin
• za hitrejšo regeneracijo po naporu 
• za ginekološka obolenja ( zdravljenje neplodnosti, motnje 

ciklusa, boleče menstruacije, predmenstrualni sindrom, kro-
nične bolečine, zgodnja menopavza, menopavzalne težave)

• za težave z mehurjem ( ponavljajoča vnetja, inkontinenca, 
prekomerno aktiven sečni mehur)

• za povečanje telesne odpornosti

V nekaterih primerih pa toplo blatno kopel ali oblogo odsve-
tujemo. To je v primerih srčnih obolenj, po možganski kapi, pri 
odpovedi ledvic, tuberkulozi, hudi kaheksiji (shiranosti, izgubi 
telesne mase), akutnih vnetjih, nezdravljenem obolenju ščitni-
ce, nedavnih operacijah na očeh, psihozah. 

ZDRAVO ŽIVLJENJE

Čisto blato
Blatne in močvirne kopeli so darilo narave, ki ga je ta tisočletja 
pripravljala za ljudi, za izboljšanje njihovega zdravja in tudi za 
ozdravitev. Poleg vseh lastnosti, ki jih vsebuje, je še ena, ki je 
zelo pomembna. To je povsem čista, neonesnažena snov. Dobi-
vamo ga iz globine zemlje, kjer še ni onesnaženja. 
 
Vsi se strinjamo, da moramo za zdravje delati in da je zdravje 
naš velik  zaklad. V Termah Dobrna vam z naravnimi, najdrago-
cenejšimi terapijami pomagamo zdravje obdržati ali ga ponov-
no pridobiti. S pomočjo zakladov narave spodbujamo  telesne 
moči in sposobnosti za samozdravljenje in pomagamo ohranja-
ti zdravje, vitalnost in aktivnost tja v visoka leta.

Marija Ocvirk, dr. med., IBCLC 

specialistka ginekologije 

in porodništva

V Termah Dobrna obujamo tradicijo in snujemo prihodnost 
Dobri polletni rezultati  Term Dobrna
Oblikovanje   nove   strategije družbe,  prenova  vseh  ključnih  
funkcij  v podjetju, produktna in    stroškovna optimizacija  po-
slovanja  ter  vzpostavitev trdnih  temeljev  za  bistveno  izbolj-
šanje 
poslovanja družbe  na podlagi polletnih  rezultatov  kažejo,  da  
so  bile  naše usmeritve, napovedi in pričakovanja pravilna. V pr-
vem polletju 2015 smo dosegli 16 % rast nočitev, kar predstavlja 
drugo najvišjo rast nočitev med vsemi zdravilišči, vključenimi v 
Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč.  Uspešni smo bili tudi 
pri nastopu na tujem trgu, kjer smo v primerjavi s preteklim le-
tom dosegli 4 % rast nočitev. Skupno smo v  prvem polletju 
letošnjega leta dosegli 65 % zasedenost kapacitet, kar je 9 % 
nad lanskim letom. 
Uspešno  smo  poslovali  na  segmentu  zdravstva,  kjer  nada-
ljujemo  z  uresničevanjem  strategije 
specializacije  na  izbrana  indikacijska  področja.  Začeli smo 
z delovanjem  novega diagnostičnega centra, ob čemer smo 
še posebej ponosni na ekipo vrhunskih strokovnjakov, ki so se  
nam  pridružili  na  tem  projektu.  S  specializacijo  na  izbrana  
področja,  doslednim  izvajanjem standarda kakovosti DNV in 
sodelovanjem s priznanimi  zdravniki specialisti smo uspeli po-
novno vzpostaviti  prepoznavnost  Term  Dobrna  kot  vrhunske-
ga  ponudnika  medicinskih  storitev  s področja diagnostike in 
rehabilitacije na indikacijskih področjih ginekologije, urologije, 
ortopedije in  travmatologije,  revmatskih  obolenj,  nevrologije,  
kardiologije,  v  sodelovanju  z  zunanjimi partnerji  pa  tudi  na  

področju  estetske  kirurgije,  stomatologije  in  oftalmologije.  
Naši najpomembnejši programi vključujejo celostno rehabilita-
cijo nevroloških in onkoloških pacientov.  

Oživitev Zdraviliškega doma
Dolga stoletja je bila ta stavba osrednji topliški objekt, zato je 
rasel in se širil tako, kot je raslo in se razvijalo zdravilišče in kot 
so bili bogati njegovi gospodarji. Današnja stavba le v manjšem 
delu temelji na tisti iz leta 1624, ki jo je pozidal Matija Gačnik. 
Tudi termalni bazen ni enak prvotnemu, pa vendar je v steni 
nad termalnim bazenom še ohranjena marmorna napisna plo-
šča iz Gačnikovih časov. Bazen je trenutno podobo dobil v letu 
1908 in še danes spominja na nekdanji kopališki red, čeprav se 
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gospe in gospodje že dolgo ne kopajo več ločeno. V letu 1847 
je bila zgrajena sedanja dvorana, ki so jo reprezentančno posli-
kali skoraj trideset let kasneje. Posegi na osrednji stavbi so bili 
zaključeni 1935. leta, ko so ji nadzidali tretje nadstropje ter prezi-
dali levi bok osrednje stavbe v štiri etažni objekt.
Separatno kopališče z 10 marmornatimi kadmi je bilo prenovlje-
no in dozidano v letu 1874. Termalne kopeli so še danes tiste, 
ki jih gostje pogosto obiščejo, saj delujejo direktno ob izvoru 
termalne vode in imajo relaksacijski vpliv na telo in duha.

Danes je stari Zdraviliški dom s svojo reprezentančno dvorano 
namenjen organizaciji POROK.
V Termah Dobrna bomo usposobljeni zaposleni poskrbeli za 
pravo poročno pravljico. Poročni dan par prične v vrhunskem 
masažno-lepotnem centru in salonu za nego las v Hiši na trav-
niku. Izkušeni in vrhunsko usposobljeni zaposleni poskrbijo za 
dobro počutje in usklajen ter iskriv videz. Nadaljujeta s civilnim 
obredom v srcu zdraviliškega parka, skozi katerega vodi kratka, 
slikovita pot do cerkve Marijinega vnebovzetja. Od vseh pro-
storov za izvedbo poročnega slavja prav gotovo najbolj izstopa 
čudovita dvorana Zdraviliškega doma, ki sprejme do 120 oseb. 
Seveda ne gre brez dobre hrane in pijače. Mojstri kulinarike pri-
pravijo simfonijo okusov in barv, ki zadovolji čute še tako zah-
tevnih gostov. Po koncu slavja se par umakne v svoje, posebej 
za to priložnost pripravljene prostore.

Lokacije poročnih obredov in slavja:
• Letni paviljonček ali šotor sredi 200-letnega zdraviliškega 

parka
• Intimno vzdušje poročne dvorane v vili Higiea
• Poročna slavja: svečana dvorana Zdraviliškega doma, mala 

dvorana Zdraviliškega doma, à la carte restavracija hotela 
Vita

Kavarna s teraso Park Bar & Dancing
V Zdraviliškem domu je to poletje zaživela prenovljena kavarna 
PARK BAR & DANCING z namenom, da vas bo zapeljala z oma-
mno dišečimi kavicami, dobrimi slaščicami, osvežilnimi napitki, 
koktajli, izbranimi vini ... Namenjena je preživljanju prostega 
časa gostov, ki bivajo v hotelu, in vsem ostalim obiskovalcem, 
saj bomo pripravljali kino večere, zabave elektronske glasbe, 
koncerte mladih glasbenikov …
ODPIRALNI ČAS:
• nedelja-četrtek: 15.00 - 21.00
• petek in sobota: 16.00 - 24.00
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Za vaša jesenska razvajanja izberite med naslednji no-
vostmi in ugodnostmi:
Novost masažno – lepotnega centra Hiše na travniku je MAGIC 
LAVANDA TREATMENT, ki bo s pilingom iz sivke izločil višek te-
kočine s toksini, masaža z akupresuro bo pomagala pri detoksi-
kaciji, peel off maska iz sivke in rožmarina deluje regenerativno, 
rožmarin pa bo spodbudil cirkulacijo in tonifikacijo kože.
Ta intenzivni tretma vključuje:
• SIVKIN PILING: pustimo ga delovati na koži (15 min), počasi 

segrevamo telo in s tem odvajamo odvečno tekočino s to-
ksini iz telesa.

• MASAŽO Z OLJNIM GELOM SIVKE: sprostitvena masaža z 
akopresuro s ciljem čim boljšega razstrupljanja telesa.

• PEEL OFF MASKO: obnavlja in sprošča kožo z aktivnimi sesta-
vinami rožmarina, sivke in divjega kostanja.

Aktivne sestavine tretmaja:
• Alge - imajo regenerativen učinek na kožo,regulirajo vlago 

in izboljšajo epitelizacijo kože.
• Pantotenska kislina in flor iz alg - okrepijo vezivno tkivo.
• Sivka - ima regenerativen učinek, sprošča mišične krče.
• Rožmarin - stimulira cirkulacijo in tonificira.
• Divji kostanj - deluje kot adstringens (veča napetost kože, oži 

pore, zmanjšuje mastnost kože, ustavlja manjše krvavitve), 
pospešuje izločanje škodljivih snovi in je učinkovit za simp-
tome krčnih žil in kapilar.

Informacije in rezervacije: T: 03 78 08 555, 
E: travnik@terme-dobrna.si 

Salon za nego las poskrbi za 
urejen in lep videz vaših las in  
pripravlja naslednje ugodnosti:
ŽENSKO BARVANJE + STRIŽE-
NJE + FEN FRIZURA - od 46,50 
€ dalje
MOŠKO STRIŽENJE - 9,00 €
ŽENSKO STRIŽENJE + FEN FRIZ-
URA - od 27,00 € dalje
Informacije in rezervacije:  
T: 03 78 08 545, 
E: frizerski.salon@terme-dobrna.si 

Nova sezona skupinskih 
vadb 
Tudi to jesen/zimo bomo v 
Termah Dobrna poskrbeli za 
izjemne rezultate v doseganju 
kondicijske pripravljenosti in 
pri oblikovanju telesa.  Migali 
bomo od 22. septembra 2015 

in pripravljamo:
• Piloxing (pilates, boxing, dance) in funkcionalna vadba
• Nirvana Fitness

Kdaj in kje?  
Torek: 19.00 - 20.00 in četrtek: 18.00  - 19.00 v hotelu Vita.

O vadbi:
FUNCIONALNA VADBA
Je visoko intenzivna intervalna vadba (HIIT), pri kateri boste 
spodbudili svoj metabolizem, uspešno  pokurili veliko število 
kalorij tudi še nekaj časa po vadbi.
S to vadbo boste povečali rezultate, optimizirali mišično reakci-
jo, pridobili na kondiciji,  koordinaciji telesa  in ravnotežju ter v 
kratkem času oblikovali svoje telo.
Je vadba, pri kateri v začetni fazi uporabljamo samo moč svo-
jega telesa, kasneje pa v vadbo vključimo tudi različne fitnes 
pripomočke.
PILOXING
Je vadba, ki združuje tehnike boksa in pilatesa. Gre za kombina-
cijo aerobne in anaerobne intervalne vadbe , ki vas bo popeljala 
v formo z vključitvijo zabave in izziva po novem.
Piloxing je nova vadba, ki jo je ustvarila švedska inštruktorica pi-
latesa, plesalka in bokserka Viveca Jensen. Vadba vključuje moč, 
hitrost in preciznost boksa ter oblikovanje postave s pilatesom.
NIRVANA FITNESS
Je novost v Sloveniji in predstavlja enkratno vadbo, kjer se 
kombinirajo pilates, joge ter ritmičnega dihanja na sproščujočo 
glasbo. Sistem, ki vas bo naučil pravilnega dihanja s pomočjo 
cikličnih krepilnih pilates/joga vaj, kar vodi do počasnejšega in 
globljega dnevnega dihalnega ritma (diafragmatični / trebušni 
način s podaljševanjem izdiha), ki bo nadomestil plitek in hiter 
vzorec dihanja.
TRIPLE EFFECT vadbe: za čvrsto in gibljivo telo, telesni in umski 
»Detox«, proti stresu in splošni izgorelosti.
Informacije: T: 03 78 08 555, E: travnik@terme-dobrna.si 

ZDRAVO ŽIVLJENJE
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Gledamo naprej, a se je vsake toliko dobro ozreti tudi nazaj
Hotel in Gostilna Triglav, po-
novno prebujena družinska 
gostilna, lahko s ponosom in 
z zadovoljstvom pogleda na 
pretekle mesece. 
 
Odločitev oživiti ta biser Do-
brne, ki je dolga desetletja 
prepuščen milosti in nemilo-
sti sameval in propadal, se je 
pokazala za pravilno. Vizija in 
odrekanje prinašata sadove in 
Triglav je na poti k svetli priho-
dnosti.
 
Hotel in Gostilna Triglav je po-
nudnik kakovostnih, tradicio-
nalno slovenskih kulinaričnih 
užitkov, na jedilniku pa lahko 
izbirate med več kot stotimi 
jedmi. Pri pridobivanju se-
stavin za svoje mojstrovine, 
ki so del ponudbe kulinarike 
DOBRE DOBRNE,  ne gleda-
mo daleč čez plot, ampak se 
zavzemamo za sodelovanje z 
lokalnimi pridelovalci in ponu-
dniki; tako ni zadovoljen samo 
gost, ki na krožnik dobi svežo 
in domačo hrano, ampak tudi 
pridelovalec, čigar trud je na-
grajen v okolju, v katerem de-
luje.
 
Za pokušnjo jedi iz bogate po-
nudbe gostilne ni treba čakati, 
da se zgodi kakšna pomemb-
na priložnost, saj so vsak dan 
na voljo tudi sveže malice za 
najlepši del delovnega dneva, 
svoje najdražje lahko čez vi-
kend povabite na kosilo, ali pa 
svojo boljšo polovico razvaja-
te z romantično večerjo.

Poleg kulinarike so se s Trigla-
vom v kraju zvečale tudi na-
stanitvene kapacitete, tako da 
lahko Dobrno obišče še več 
gostov iz tujine, da bodo do-
ber glas ponesli na vse strani 
sveta (našo ponudbo so na 
Booking.com doslej ocenili 
s kar 9,6 – pri tem pa se oce-
njuje osebje, lokacija, čistoča 
in hotel v celoti), na TripAdvi-
sorju smo za svojo kulinarič-
no ponudbo prejeli oceno 6, 
medtem ko nas je slovenski 
kulinarični kritik na Siol.net, 
Miha First, ocenil s petimi 
zvezdicami.
 
Izletniki, ki radi prosti čas pre-
živite ob telesni aktivnosti, pa 
si lahko po napornih kolesar-
skih izletih ali pohodih napol-
nite baterije. Hotel in Gostilna 
Triglav je namreč kolesarjem 

in pohodnikom prijazen hotel 
z ugodnimi cenami prenoči-
tev, brezplačno hrambo koles, 
pomagamo vam svetovati pri 
načrtovanju poti, lahko pa se 
dogovorimo tudi za voden 
izlet s kolesarskimi vodniki, 
ki imajo za to ustrezno licen-
co. Sektor za turizem pri javni 
agenciji Spirit Slovenija nam je 
kot priznanje za doslej opra-
vljeno delo podelil znak “Ko-
lesarski in pohodniški hotel 3. 
stopnje”. 
 
Zaokrožena ponudba, ki zago-
tavlja okusno izkušnjo za čute 
in možnost kakovostnega po-
čitka, pa odpira še več možno-
sti za različne ciljne skupine, 
saj lahko ti odslej obiščejo Do-
brno, da bi za svoje poslovne 
partnerje ali zaposlene prire-
dili seminar; pari, ki začenjajo 

skupno življenje, pa se tukaj 
lahko tudi poročijo in najlepši 
dogodek v življenju tudi ustre-
zno proslavijo (zdaj je tudi 
pravi čas za rezervacije za pri-
hodnje leto; parom, ki boste 
termin za poroko v letu 2016 
rezervirali do konca letošnjega 
leta, nudimo svoje storitve po 
posebno ugodnih cenah).
 
Seveda pa imamo idej za 
obogatitev svoje ponudbe še 
veliko – turizem je hitro razvi-
jajoča in spreminjajoča indu-
strija, zato ne nameravamo za-
ostajati za dogajanji in trendi 
doma in v tujini. Predvsem pa 
želimo prisluhniti tistim, zaradi 
katerih pravzaprav počnemo, 
kar počnemo, našim gostom. 
Ne verjamete? Obiščite in do-
živite Hotel in Gostilno Triglav 
tudi vi.
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učencem podarili rožico in darila s praktičnimi pripomočki. Slav-
nostno smo jih sprejeli v skupnost učencev naše šole. Župan, g. 
Martin Brecl, jim je ob prvem šolskem dnevu podaril knjigo pe-
smic z naslovom Zeliščna abeceda. Na koncu pa smo letošnje pr-
vošolčke presenetili še s torto.   Novih učencev smo vsi zelo veseli 
in prepričani smo, da jim bo med nami  lepo.

Razredničarka: Silva Pintar

šolski 
kotiček

Prvi šolski dan

V torek, 1. septembra, je prag OŠ Dobrna prestopilo 26 vedoželj-
nih prvošolcev. Skupaj z  ravnateljem, županom, učiteljicami in 
drugošolci smo jih toplo sprejeli in jih popeljali v njihov razred. 
Učenci drugega razreda so jim pripravili kratko dramatizacijo o 
Jurčku, ki se je le odločil, da bo odšel v šolo med prijatelje. Po 
veseli melodiji izpod prstov Tilnove harmonike so našim novim 

Prvi šolski dan

drobtinice iz vrtca

NTC je krajšava za »Nikola Tesla 
center« – oddelek Mense za 
nadarjene. Program je nastal 
na osnovi večletnih raziskav 
ustvarjalnega učenja otrok. 
Avtor, dr. Ranko Rajović,  je s ti-
mom strokovnjakov s področij 
nevrofiziološke znanosti, pe-
dagogike, defektologije, psiho-
logije in pediatrije zasnoval ta 

Vpliv NTC metode na gibalne sposobnosti  otrok vrtca Dobrna
telesno-gibalnih in miselnih 
iger ter dejavnosti. Poleg tega 
igralne dejavnosti vsebujejo 
veliko ponavljanja, s katerim 
se utrjujejo nastale možgan-
ske povezave. Igre in dejavno-
sti so izbrane tako, da čim bolj 
smiselno povezujejo različne 
otrokove izkušnje iz njegovega 
vsakdana ter so uporabne na 

program. Prednost programa 
je v tem, da dodatno stimulira 
razvoj nadarjenih in hitro od-
krivanje le-teh. Program zaradi 
svoje nevrofiziološke osnove 
dobro dopolnjuje razvojno-
-psihološka izhodišča Kuriku-
luma za vrtce in osnovno šolo 
ter ga hkrati bogati s predlogi 
konkretnih ciljno usmerjenih 

različnih področjih vrtčevskih in 
šolskih dejavnosti (jezikovnem, 
športnem, umetnostnem, ma-
tematičnem, družboslovnem 
in naravoslovnem). 
Program vsebuje premišljeno 
sestavljen nabor dejavnosti ter 
predvideva fleksibilno stopnje-
vanje njihove zahtevnosti na 
osnovi starosti in znanja otrok. 
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S tem pri otrocih ohranja ter še 
spodbuja razvoj učne motiva-
cije. Zato program tudi starše, 
vzgojitelje in učitelje nenehno 
spodbuja k ustvarjalnemu delu 
oz. k oblikovanju novih igralno-
-učnih situacij in dejavnosti, ki 
so čim bolj povezane z značil-
nostmi konkretnega učnega 
okolja, v katerem se izvajajo 
(Rajović, 2013).
V vrtcu Dobrna že dve leti iz-
vajamo določene dejavnosti 
po programu NTC, zato sem 
želela z  raziskovalno nalogo 
preveriti, ali ima vsakodnevno 
izvajanje teh specifičnih gibal-
nih dejavnosti vpliv na gibalne 
sposobnosti predšolskih otrok. 
Predvsem so me zanimali rav-
notežje, koordinacija in fina 
motorika.
Dejavnosti na področju giba-
nja so bile izvedene z otroki, 
starimi od 5 do 6 let. Eksperi-
mentalno skupino je predsta-
vljalo 20 otrok iz Vrtca Dobrna. 
Kontrolno skupino pa 20 otrok 
iz primerjalnega javnega vrtca, 

kjer ne izvajajo NTC metode, 
temveč le gibalne dejavnosti 
po Kurikulumu za vrtce. V ta 
namen  sem pripravila sedem 
različnih vaj. 
Otroci so bili ocenjeni s po-
močjo ocenjevalne lestvice. 
Spremljali smo jih neposredno 
in rezultate beležili v kontrolne 
tabele. Vse dejavnosti kot tudi 
ocenjevalne lestvice in kontrol-
ne tabele so bile pregledane 
in potrjene s strani avtorja pro-
grama, dr. Rajovića.
Narejena je bila  primerjava 
rezultatov, s katero smo potr-
dili svoje domneve, da imajo 
otroci, ki vsakodnevno izvajajo 
različne vaje po NTC metodi, 
resnično bolje razvite gibalne 
sposobnosti. 
Predvsem se  je pokazala raz-
lika pri zavezovanju vezalk, kar 
smo vzeli kot primer fine mo-
torike. Menimo, da imajo otroci 
Vrtca Dobrna bolje razvito fino 
motoriko tudi zaradi celoletne-
ga dela na tem področju. Imajo 
boljše prstne spretnosti in tudi 

pincetni prijem.  Z otroki nismo 
posebej vadili pravilnega zave-
zovanja, smo jih pa spodbujali 
k temu, da se samostojno ure-
jajo. Veliko so prepletali različ-
ne tkanine, se igrali z naravnim 
materialom in tako so otroci 
hitreje usvojili pravilno zavezo-
vanje.
Tudi pri ravnotežju so se poka-
zale pozitivne razlike. Predvsem 
pri dejavnostih, ko so morali 
otroci pokazati spretnosti pri 
izvajanju vaj vzvratno, iz česar 
lahko sklepamo, da so otroci 
našega vrtca bolj samozave-
stni pri gibanju in imajo večje 
zaupanje v lastne sposobnosti, 
kar je rezultat vsakodnevnega 
izvajanja različnih oblik gibanja 
in nudenja otrokom veliko raz-
ličnih gibalnih izkušenj.
Prav tako smo pri koordinaciji 
gibov zabeležili velika odstopa-
nja. Otroci našega vrtca so po-
kazali večjo usklajenost gibov 
in tudi boljšo akomodacijo oči, 
ki je zelo pomembna za pravo-
časne reakcije pri gibanju.

 Tako lahko trdimo, da rezultati, 
ki smo jih pridobili, samo potr-
jujejo naše dosedanje izkušnje 
in prepričanje, da je pri otrocih 
potrebno pričeti z gibalnimi 
dejavnostmi v najzgodnejšem 
obdobju in da je potrebno 
otrokom nuditi različne mo-
žnosti za gibalni razvoj, kajti 
le-ta je močno povezan tudi 
s kognitivnim razvojem otro-
ka. Veseli nas dejstvo, da smo 
si pravilno začrtali cilje in tudi 
pot, kako priti do njih. V Vrtcu 
Dobrna bomo tudi v prihodnje  
v svoje delo vključevali veliko 
dejavnosti s področja gibanja, 
ki jih bomo povezovali z osta-
limi področji kurikuluma. 

Mojca Krajšek, dipl. vzg.,

Vrtec Dobrna
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Vrtec v naravi
Od 25. 5. – 27. 5. 2015 se je 15 najstarejših 
otrok skupaj z Marjano Šet in Suzano Ada-
mič udeležilo vrtca v naravi, v CŠOD Ajda. 
To je nadstandardni program, ki ga je naš 
vrtec letos že drugič ponudil otrokom. 

Skoraj vsi otroci so med letom obiskovali 
planinski krožek, tukaj pa so izpeljali še tri 
izlete. 
Otrokom je bil program zelo všeč, saj so se 
učili v najboljši učilnici, v naravi. Seznanili so 

se z različnimi gibalnimi spretnostmi (stre-
ljali so z lokom, plezali po plezalni steni in 

Ugotavljamo lastnosti vode Misli o letovanju
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metali »rakete«) ter iskali nagajivega škrata, 
ki jim je vsakodnevno pripravljal različne na-
loge na posebej pripravljenih čutnih poteh. 
Skupaj so preživeli tri nepozabne dni. Med 
njimi so se stkale in utrdile prijateljske vezi, 
predvsem pa se je okrepila njihova samo-
zavest. Tudi letos niso pogrešali staršev, saj 
so se dobro počutili med prijaznimi stro-
kovnimi delavci v prijetnem in varnem 
okolju, na Libeliški gori.
V imenu otrok in njihovih staršev se zahva-
ljujem PD Dobrna za pomoč pri financira-
nju letovanja.

Za planince vrtca, 

Marjana Šet

Mi smo dobrski planinci,
na izlete hodimo,
radi vsi se igramo,
še raje skupaj smo – HEJ!
MI PLANINCI MLADI HEJ-HEJ-HEJ,
V NARAVI VSI SMO RADI HEJ-HEJ-HEJ,
NOGE NIČ NAS NE BOLIJO HEJ-HEJ-HEJ,
KO SE V HRIBE ZAPODIMO HEJ-HEJ-HEJ.

Marjana čaka nas v koloni,
pridni smo že vsi,
kolono vodit si želimo,
zato smo tiho vsi – HEJ!

MI PLANINCI MLADI HEJ-HEJ-HEJ,
V NARAVI VSI SMO RADI HEJ-HEJ-HEJ,
NOGE NIČ NAS NE BOLIJO HEJ-HEJ-HEJ,
KO SE V HRIBE ZAPODIMO HEJ-HEJ-HEJ.

Skupaj smo prišli v Ajdo,
saj vrtec v naravi smo,
tukaj junaki smo že pravi,
saj brez staršev smo – HEJ!
MI PLANINCI MLADI HEJ-HEJ-HEJ,
V NARAVI VSI SMO RADI HEJ-HEJ-HEJ,
NOGE NIČ NAS NE BOLIJO HEJ-HEJ-HEJ,
KO SE V HRIBE ZAPODIMO HEJ-HEJ-HEJ.

Planinska himna – avtor Marjana

Gusarsko poletje
Letošnje poletje smo v vrtcu preživljali v 
družbi »gusarjev«. Najprej smo si uredili 
bralno-pisalne kotičke, kjer je bila otrokom 
vsakodnevno na razpolago različna gusar-
ska literatura.

Otroci so prelistavali knjige, revije in kar-
tonke, se o njih pogovarjali z vrstniki in 
iskali informacije pri strokovnih delavcih. 
Tako so spoznavali in pridobivali nova zna-
nja o gusarjih oziroma piratih, se seznanjali 
z njihovim načinom življenja, oblačenja,… 
preživljanja. S pomočjo IKT tehnologije 
smo si ogledali animirane filme, tako da je 

bilo doživljanje še pristnejše.
V tem času je vrtčevsko igrišče spremeni-
lo svojo podobo. Največje kombinirano 
plezalo smo »preoblekli« v gusarsko ladjo 
z jamborom in ga opremili z daljnogledi, 
ostala igrala pa so se spremenila v trdnjave. 

Tudi na zastave nismo pozabili. Izdelali smo 
rdečo piratsko in črno gusarsko zastavo. 
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Gusarsko zastavo smo skupaj obešali, ko 
smo se zbirali in se igrali gusarske igre. Ve-
liko smo se družili z mlajšimi vrstniki, ki so 
nas radovedno posnemali in spremljali pri 
igri. Skupaj smo si izdelali različna gusarska 
oblačila in pripomočke, ki smo jih upora-
bljali pri gusarskih igrah (kape, preveze, za-
stave, daljnoglede, sablje, ladjice in veliko 
kartonasto ladjo). 

Otrokom je bilo zelo všeč pihanje mehurč-
kov s slamico, iskanje skritega zaklada v 
vodi in mivki - miže, vodne igre z baloni, 
tekmovanje papirnatih ladjic, prelivanje in 
prenašanje vode v lončku … 

Zelo smo ponosni na dekoracijo. Je plod 
otroške domišljije, saj je pod njihovimi prstki 
različen material dobil zelo zanimivo podo-
bo. 

Poskrbeli pa smo tudi za svoje želodčke in si 
pripravili gusarski napitek in posladek (limo-
nado in gusarske kroglice). Tako smo se pre-
izkušali v različnih spretnostih (ročno smo 
mleli piškote, mešali in gnetli sestavine, obli-
kovali kroglice, jih valjali v kokosovi moki…). 

Potem pa je sledila prava gusarska zabava. 
Tudi gusarsko pesmico smo se naučili, ki ji 
še vedno radi prisluhnemo.
Otrokom je bila tema zelo zanimiva. Izbra-
li so jo sami, zato so v igri in v ustvarjanju 
zelo uživali. 

Zapisali: 

Marjana Šet in Katja Švent
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utrinki iz 
CUDVNeverjetna leta

Več kot leto dni nazaj smo v CUDV 
Dobrna prejeli povabilo za sodelo-
vanje kot partnerji v projektu Ne-
verjetna leta – duševno zdravje za 
vsakega otroka. Projekt, katerega 
nosilec je Pediatrična klinika Ljublja-
na, služba za otroško psihiatrijo, je  

financiran iz sredstev norveških finančnih mehanizmov. Slišalo 
se je zelo zanimivo in koristno, zato smo povabilo z veseljem 
sprejeli.
Neverjetna leta oziroma The Incredible Years je skupek progra-
mov treningov za starše, učitelje, vzgojitelje in otroke, ki jih je 
razvila dr. Carolyn Webster Stratton v ZDA. 
V okviru projekta Pediatrične klinike pa smo v Sloveniji začeli z 
izvajanjem treningov za starše otrok starih od treh do osmih let. 
Devet partnerskih institucij je usposobilo od dva do tri izvajalce 
treningov, ki v obliki tedenskih srečanj izvajamo treninge skupin 
za starše po vsej Sloveniji.
Učinki programa so vidni pri otrocih kot tudi pri starših. Med 
drugim si starši s treningi razvijajo pozitivno starševsko samo-
podobo, hkrati pa razvijajo pozitivno starševstvo, ki je usmer-
jeno na otroka, k pohvalam, učinkovitemu postavljanju meja, 
nagrajevanju želenega vedenja in pozitivni medsebojni komu-
nikaciji z otrokom.
Otrokom se izboljša regulacija vedenja in čustvovanja, izboljša-
jo se jim socialne spretnosti in strategije reševanja problemov, 
izboljša pa se tudi pripravljenost za vstop v šolo. Odklonsko ve-
denje se vidno zmanjša ali izzveni, hkrati pa se poveča delež 
pozitivnega čustvovanja. 
In kako je pri nas? S skupino 12 staršev smo pričeli trenirati v 
začetku aprila. Skupino vodiva dve psihologinji, Petra in Anja, 
občasno se nam na treninge kot dodatna pomoč pridruži tudi 
socialna pedagoginja Urška. Sestajamo se ob četrtkih popoldan 
po dve uri, kjer nam poleg veliko koristnih informacij in zani-

mivih video posnetkov, igre 
vlog in možganskih neviht 
ne manjka tudi smeha, po-
hval in slastnih prigrizkov. 
Prva skupina staršev je s tre-
ningi, po rednih evalvacijah 
sodeč, zelo zadovoljna. V naslednjem letu bosta sledili še dve 
skupini staršev, s katerimi se bomo skupaj sprehodili po vseh 14 
srečanjih in tedensko, tudi na podlagi pridno opravljenih doma-
čih nalog, opazovali vidni napredek in spremembe v  vedenju 
naših otrok in odnosu med nami in njimi. Več informacij lahko 
dobite na naši spletni strani www.centerdobrna.si in na spletni 
strani http://neverjetna-leta.si/.
Vabimo vas, da se nam pridružite!    

Petra Žnidarčič,

izvajalka programa

Vtisi staršev
Z velikimi pričakovanji sem se priključila skupini, ki deluje v okviru pro-
jekta Neverjetna leta. Ob skorajšnjem zaključku srečanj lahko rečem, 
da je vsebina programa zelo uporabna, saj sloni na življenjskih situa-
cijah vsakega starša. V veliko pomoč pri opravljanju domačih nalog 
so nam bili delovni zvezki, izročki in t. i. sporočila s hladilnika. Pohvaliti 
moram voditeljice (moderatorke, ...), za njihov pozitiven pristop, ki je 
pripomogel k dobremu in delovnemu vzdušju v skupini. Zahvala ve-
lja tudi vsem članom skupine, ki so bili vedno pripravljeni deliti svoje 
izkušnje.

Mateja

Sodelovanje v skupini mi predstavlja nov, sproščen način pridobi-
vanja tako znanj kot tudi izkušenj in izmenjave še tako dragocenih 
mnenj staršev in strokovnih sodelavcev. Srečanja potekajo v sprošče-
nem vzdušju in hkrati ob izredno dobrem in strokovnem vodenju.

Vanja

Malo drugačna julijska sobota
Nekega čudovitega poletnega dne smo se majhna druščina 
dveh varuhinj in sedmih uporabnikov Centra za usposabljanje, 
delo in varstvo Dobrna odpravili na izlet. Ne na kakršenkoli izlet, 
na prav posebnega. Malo po pol deseti uri zjutraj smo sedli na 
vlak. Uganete na katerega? Na »muzejca«. Še vedno ne veste? 
Muzejski vlak je nekaj posebnega. Skoraj sto let stara črna lo-
komotiva je pihala, sopihala in glasno trobila. Za seboj je vlekla 
lične vagone z lesenimi sedeži, čisto posebnimi mehanizmi za 
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odpiranje oken ter raz-
glednim oknom, skozi 
katerega smo lahko videli 
črn dim, ki se je vil iz di-
mnika lokomotive. Sedaj 
ste že lahko uganili, kam 
smo se odpravili. Kot do-
datna poletna turistična 
ponudba, letos med juni-
jem in septembrom, vozi 
muzejski vlak iz Celja do 
Podčetrtka. Mi smo se 
namenili na bazen.  Po 

Izlet v vodno mesto Velenje

Društvo Vodnih športov Velenje nas je 
lepo povabilo na izlet in ogled njihove-
ga Vodnega mesta na Velenjskem jezeru. 
Tako smo se za popestritev počitniških dni 
odpeljali do jezera, kjer nas je že čakala 

prijazna gospa z ledenim čajem za ohladi-
tev. Vkrcali smo se na ladjico (pleterna) in 
se odpeljali po jezeru. Opazovali smo lep, 
raznovrstni živalski in rastlinski svet in se 
zabavali v družbi duhovitega »skiperja«, ki 
je stresal šale iz rokava. Prišli smo do Vo-

dnega mesta in se povzpeli nanj. Opazo-
vali smo informativne table z zgodovino 
mesta Velenje in posledicami ugrezanja 
zaradi Premogovnika Velenje. Zanimivo je 
bilo videti vse ljudi in hiše, ki so izginili za-
radi ugrezanja tal. Težko si je predstavljati, 
da nekoč ni bilo jezera. Na vodnem mestu 
imajo gnezda tudi nekatere redke ptice. 
Nato smo se odpeljali na panoramsko vo-
žnjo po jezeru in vožnjo zaključili še pod 
vodometom. Na koncu nas je prijazna go-
spa presenetila še s sladoledom, ki smo se 
ga prav vsi zelo razveselili. To je bila pika 
na i krasnega dopoldanskega doživetja, ki 
ga bomo imeli v lepem spominu. Veseli-
mo se že naslednjega obiska.

Športni pedagog, Andrej Pompe

razburljivi vožnji, polni drugačnih vtisov, kot jih lahko nudijo 
sodobni vlaki, smo se z veseljem ohladili v atraktivnih bazenih 
kompleksa Aqualuna. Preizkusili smo vse bazene in vse tobo-
gane. Malo nas je bilo tudi strah  spustiti se po njih. Čas je tekel  
prehitro, še počivati smo pozabili.
Dan je minil kot blisk in vlakec je odsopihal nazaj proti domu. 
Vidno utrujeni in polni vtisov smo predremali pot. Vsem je bil 
naš izlet tako zelo všeč, da smo se dogovorili, da kaj podobnega 
še ponovimo. Naslednje leto. 
Vsem tistim, ki smo vas uspeli zainteresirati, pohitite. Priporoča-
mo.    

Lidija Hrnčič Drašković
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Z dobrotami v novo šolsko  leto

V Centru za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna smo komaj 
pričakali novo šolsko leto. Običajno si pripravimo piknik ob za-
ključku šolskega leta, ko smo že vsi utrujeni in brez moči, tokrat 
pa smo se odločili drugače. Piknik smo si pripravili na zadnji dan 
počitnic, ko smo se  vrnili z dopustov in počitnic. Pripravili smo 
si skupni piknik, kjer smo si izmenjali poletne dogodivščine in 
načrte za novo šolsko leto. Ker pa smo kot ena velika družina, 
smo se piknika udeležili  tudi zaposleni. Še enkrat hvala našim 
kuharicam in kuharju, ki so poskrbeli za obilne porcije.
                                                                                                 Vesna Žerjal

Zaključek šolskega leta 2014/15 v CUDV Dobrna

»Zvečer, ko se mi že po malem odpravljamo spat, se na nebu 
zvezde zbude. Otrokom pojo uspavanke, mornarjem kažejo pot 
skozi valove morja, in pesnikom svetijo v srce, da jim laže izpod 
peresa teče rima …« 
Ob zaključku lanskega šolskega leta smo v našem Centru obe-
ležili 101. letnico rojstva Frana Milčinskega - Ježka, ki je znan 
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kot avtor številnih pesmi za otroke in odrasle, igralec, režiser, 
humorist in še bi lahko naštevali. Uporabnikom, staršem, svoj-
cem in tudi zaposlenim smo prikazali majhen košček njegovega 
ustvarjanja, in sicer smo na dramskem odru uprizorili njegovo 
najbolj znano otroško pravljico Zvezdico Zaspanko. 

Nekoliko prirejeno pravljico so nam tokrat pomagali uprizoriti  
naši najmlajši in najtežje gibalno ovirani učenci skupaj s   tistimi, 
ki jim je oder že popolnoma domač. 

Pred samo uprizoritvijo igre je za pravljično vzdušje poskrbel 
nastop naših bobnarjev, kasneje pa literarni krožek z recitali in 
pevskimi točkami. Za dober zaključek smo se vsi družili ob šte-
vilnih dobrotah, ki so jih pripravili v kuhinji našega Centra.

Vanja Sušec

zahvala
Z A H V A L A

Čez noč, čez dan
nastal je molk,

zastal je dih,
zastal nam je korak,

ustavilo se je delo.
Naslednje dni pa bo težko,

ptički na smrekah bodo žvrgoleli,
sijalo bo sonce, padal dež.
Naletaval sneg, a zraven te 
ne bo. Ne tvoje ljubezni, ne

tvojega dobrega srca, tvojega
hitrega koraka, iz srca lepega
nasmeha in tvojih pridnih rok

priskočiti NA POMOČ.

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi ljubečega soproga, 
brata, strica, bratranca, botra, soseda in prijatelja  

ALOJZIJA KRIVCA 
s Klanca 8 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, pri-
jateljem in znancem, ki ste nam bili v težkih trenutkih v 
pomoč in tolažbo.
Hvala vsem za izrečena sožalja, sveče, cvetje, svete maše 
in denarno pomoč. Hvala sosedi Stanki Repas za prebra-
ne besede slovesa na žalni seji Gasilskega društva Dobr-
na. Hvala društvu gasilcev Dobrna, Lovski družini Dobrna 
in Občini Dobrna za darovano cvetje. 
Hvala Rudiju in Jožici iz Vinske Gorice, sosedom Uršjek, 
družini Ožetič, družini Jakop iz Pristove, družini Sedjevšek, 
Boštjanu Štepiharju, družini Pirh in kolektivu Hotel-gostil-
na Triglav.
Hvala gospodu župniku za lepo opravljen obred in moli-
tve na domu, pogrebni službi Usar, pevcem in  govorniku 
Milanu Rebernik za besede slovesa. 
Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na 
mnogo prezgodnjo zadnjo pot. 

ŽALUJOČI: soproga Sonja, Tadej in Klemen s Tanjo,
sestre Milena, Jerica, Jožica in brat Andrej z družinami
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Dr. Janez Bogataj,  etnolog, bo predaval  o kulturni dediščini in kulinariki 
v ponedeljek, 5. 10. 2015, ob 17. uri 

v predavalnici Kulturnega doma Dobrna.

Kulinarika in gastronomija sta postala glavna 
motiva svetovnega prizadevanja. Še več: ljudje 
so spoznali, da v zvezi z njima ne moremo go-
voriti le o tem, kaj in koliko se najemo ter kaj 
popijemo, ampak »skozi« jedi in pijače spozna-
vamo kulture, lokalne in regionalne posebnosti, 
smo inovativni, pokažemo naša razumevanja 
sobivanja z naravo, tudi kako spoštujemo vzdr-
žni razvoj, kako razumemo kulturno dediščino 
prehrane in še kaj. Slovenija ima od leta 2006 
Gastronomsko strategijo, ki je določila kulinarič-
no piramido in 24 gastronomskih regij. Seveda 
ne le zaradi turizma in njegovih vsebin ter pro-
izvodov, ampak predvsem zaradi splošnega po-
znavanja in razumevanja sodobnih prehranskih 
različnosti, ki so nasledek kulturne dediščine in 
možnost za številne inovativne ustvarjalnosti. 
Navsezadnje: »Jemo zato, da živimo, a ne živi-
mo zato, da bi le jedli!«

Predavanje o kulturni dediščini 
in kulinariki

Res luštno je  tu  pr i  nas

Pa naj bo res luštno skupaj z vami v nedeljo, 11.10. 2015, 
ob 16. uri v Kulturnem domu Dobrna. 

Skupaj si bomo naredili eno lepo popoldne ob petju in dogajanju na odru 
ter se imeli lepo z gosti na našem »likofu«.

Prisrčno vabljeni!

Za ljudske pevke:  Marta Javornik
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www.glasbenasolamlinar.si
041/835 787

vpis celo leto
UČENJE TUDI NA DOMU
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VABILAOGLASIKoledar prireditev september - november 2015

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

NAZNANITEV TRGATVE 26.9.2015 9.00 - 11.00 Tržnica Dobrna Turistično društvo Dobrna,                           
ga. Marija Deu Vrečer (041) 769-684 deu.marija@gmail.com

SREČANJE STAREJŠIH NAD 70 LET 2.10.2015 13.00 Kulturni dom Dobrna
Občina Dobrna v sodelovanju z 
Društvom upokojencev Dobrna; 
ga. Alenka Rošer

(03) 780-10-50 obcina@dobrna.si

PREDAVANJE DR. JANEZA BOGATAJA O KULINARIKI IN 
KULTURNI DEDIŠČINI 5.10.2015 17.00 Kulturni dom Dobrna Turistično društvo Dobrna,                           

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

KONCERT RES LUŠTNO JE TU PRI NAS 11.10.2015 16.00 Kulturni dom Dobrna
Turistično društvo Dobrna, Sekcija 
Ludske pevke; 
ga. Marta Javornik

(040) 723-873 marta.javornik@gmail.com

DNEVI KULINARIKE DOBRE DOBRNE 31.10.-15.11. 2015 Turistično društvo Dobrna,                           
ga. Marija Deu Vrečer (041) 769-684 deu.marija@gmail.com

USTVARJALNE DELAVNICE -  ADVENTNI VENČKI IN 
PRAZNIČNI DODATKI IZ NARAVNIH MATERIALOV

20. in 
21. 11. 2015 15.00 Kulturni dom Dobrna Turistično društvo Dobrna,                           

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

KONCERT OB 65. OBLETNICI FOLKLORNE SKUPINE 
DOBRNA 22.11.2015 16.00 Kulturni dom Dobrna

KUD Dobrna, Folklorna skupina 
Dobrna; 
ga. Ida Hrovat

(041) 381-550 ida@dadgrad.si

POSTAVITEV ADVENTNEGA VENCA V CENTRU DOBRNE 29.11.2015
po 
2. sveti 
maši

center Dobrne Turistično društvo Dobrna,                     
Sekcija Fantov iz Zavrha (041) 769-684 deu.marija@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

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

Elektronska pošta: pd.dobrna@gmail.com

SMER POHODA DATUM KONTAKT VODNIKA GSM

ŠTRUKLJEV VRH - 
najvišji vrh Občine Dobrna 

4.10.2015 IRENA ŽAGAVEC 051 367 661

NOČNI POHOD ZA OTROKE 
V OKOLICO DOBRNE

6.11.2015
TINA OŠLAK in                   
 TOMAŽ OŠLAK

041 393 085, 
051 682 123

LAČNA - Slovenska Istra 15.11.2015 JANEZ ŠKOFLEK 041 515 578

MIKLAVŽEV POHOD - 
Pot od Miklavža do Miklavža

6.12.2015 IRENA ŽAGAVEC 051 367 661

STOLPNIK - Konjiška gora 26.12.2015 JANEZ ŠKOFLEK 041 515 578
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Promenada Dobrne
Foto: Bojan Vrečer in Niko Smrečnik
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Prireditve ob 140-letnici 
ustanovitve PGD Dobrna
Foto: Stanislav Pečnik
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Otvoritev kanalizacije za naselja 
Dobrna, Klanc, Vinska Gorica in Vrba

Foto: Bojan Vrečer in arhiv Občine Dobrna

Godba Dobrna

Nastop vokalne skupine Vigred

Župnik, gospod Milan Strmšek, je blagoslovil novo pridobitev

Folklorna skupina KUD Dobrna

Prisotni na otvoritvi

Otvoritev kanalizacije



Občinski praznik 2015
Foto: arhiv Občine Dobrna

Godba Dobrna

Modrijani

Moški pevski zbor KUD Dobrna

Pevski zbor Vrtca Dobrna

Prejemniki priznanj Občine Dobrna za leto 2015

Prisotni na slavnostni seji


