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SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI

Letošnje poletje v Dobrni je bilo nekoliko drugačno, obogateno 
s tako imenovanim kulturnim turizmom. Izjemni glasbeni večeri 
mladih simfonikov iz Francije, Švice, Estonije in domači komor-
niki so v toplih poletnih večerih zdraviliškega parka in avditorija 
pred Zdraviliškim domom navduševali množice obiskovalcev in 
turistov. Večerni sprehod skozi več stoletni park ob melodijah 
orkestra klasikov v toplih poletnih večerih je posebno doživetje 
klasične glasbe, ambienta in duše, ki  ga ta prostor premore. 
Noč pod kostanji že tradicionalno v Dobrno privabi več tisoč 
obiskovalcev, »prijeli« so se večeri glasbe za različne populacijske 
skupine, tako vsako leto organizatorji poskrbijo, da se za vsakega 
nekaj najde. Zabavno, kulturno, športno in še kakšno  ponudbo 
Dobrne, ob  Termah in dobrih gostincih, vseskozi bogatijo naša 
društva z organizacijo raznih prireditev in dogodkov v kraju; za 
uvod v poletne dni so nas razveselili gasilci s tradicionalno ga-
silsko veselico v mesecu juniju, ko smo krstili novo brizgalno čr-
palko, vinogradniki so organizirali pohod po vinskih zidanicah 
in  kleteh, ki je posebej navdušil turiste  Term ter domačine in 
obiskovalce iz drugih okolij, lepo predstavljena in obiskana je bila 
poletna nedelja v parku. Praznik naše zavetnice na griču nad vas-
jo, ki ga v naši župniji tako lepo pripravijo vsako leto, v Dobrni 
obogati dogajanje v avgustu. 
Iskrena hvala vsem, ki se trudite, da je življenje v Dobrni lahko 
tako razgibano in ljudem po volji. Prav je,  da ljudje vaše delo opa-
zijo in ga cenijo, zato še enkrat iskrena zahvala in čestitke vsem 
občinskim nagrajencem za vse, kar delate dobrega zase, za druge 
in za skupnost.  

ŠOLSKI KOMBI
Čeprav ima Občina Dobrna urejeno izvajanje šolskih prevozov 
naših otrok s pogodbenimi partnerji, del teh storitev izvajamo 
v lastni režiji s šolskim kombijem. Tako ima lahko Osnovna šola 
Dobrna,  ob pogodbenih prevozih otrok, primerno prevozno 
sredstvo -  kombi tudi za lastne potrebe in še posebej za prevoze 
otrok pri izvajanju raznih obšolskih dejavnosti in učnega progra-
ma. 
Za ta namen smo za šolsko leto 2017/2018 v proračunu predvideli 
tudi nabavo novega šolskega kombija, ki ima, glede na potrebe 
terena, pogon na vsa štiri kolesa ter ustreza varnostnim in vsem 
drugim zahtevam in pogojem za prevoze otrok in mladine. Vozilo 
je bilo predano osnovni šoli v uporabo na prvi dan šolskega leta 

2017/2018. Vsem, ki ga boste uporabljali in se v njem vozili, želimo 
srečno in varno vožnjo. 

VRTOVI ZA ZDRAVO PREHRANO
Nekateri ste izrazili potrebo po vrtovih, kjer bi si lahko zainteresi-
rani občani in mlade družine, ki nimajo možnosti vrtov pri starših 
ali kje drugje,  pridelale osnovno  predvsem pa bolj zdravo zele-
njavo, itd.. 
Za ta namen zainteresirane ponovno vabimo (povabilo je bilo 
objavljeno že v prejšnji številki Dobrčana), da na obrazcu, ki je v 
tem glasilu na strani 56, podate vaše potrebe po najemu vrta  v 
tajništvo občine  ali v občinski nabiralnik pred pošto, najkasneje 
do 30. 10. 2017,  da bomo lahko na osnovi dejanskih potreb  v Do-
brni poiskali ustrezne lokacije in rešitve za enotno ureditev vrtov 
za naše »vrtičkarje«. 

ZAKLJUČENA IZGRADNJA ČRPALIŠČA IN POVEZOVALNIH 
CEVOVODOV Z OBNOVO OBSTOJEČEGA REZERVOARJA V 
BRDCAH NAD DOBRNO 
Letošnje leto je bilo izjemno sušno in naši gasilci so imeli res ve-
liko dela, največ z dovažanjem vode  za oskrbo gospodinjstev, 
ljudi in živali  v višje ležečih predelih naše občine, največ v Brdce 
nad Dobrno. 
Zato smo toliko bolj veseli, da smo po nekaj letih iskanja ustre-
znih rešitev za vodo oskrbo tega dela naše občine uspeli najti 
ustrezne dolgoročne rešitve z zagotavljanjem vode iz vrtine. 
Uspeli smo zgraditi prvi del tega sistema, torej vrtino, črpališče in 
del razvodnega omrežja ter v celoti obnoviti dotrajani rezervoar. 

Kljub težavam, ki smo jih imeli na terenu v času urejanja doku-
mentacije in potrebnih  dovoljenj, sem danes, ko zaključujemo z 
gradnjo osnovne vodovodne infrastrukture na tem zahtevnem 
terenu Brdc in Kozjaka, ki bo v prihodnje omogočala tudi oskrbo 
prebivalcev spodnjih Brdc, Strmca nad Dobrno in Brezna s kvali-
tetno vodo iz vrtine na Brdcah, iskreno vesel in hvaležen vsem, ki 
ste kakorkoli pomagali, da lahko projekt danes že služi svojemu 
namenu. 

POŠTA SLOVENIJE – POŠTA DOBRNA 
Že nekaj časa v Dobrni tečejo pogovori o takšnih in drugačnih 
vprašanjih in »krivcih« glede  dostopnosti pošte v Dobrni v priho-

beseda           župana
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dnosti zaradi reorganizacije Pošte Slovenije. V tej zadevi želimo 
našim občankam in občanom predstaviti dejstva in usmeritve 
Pošte Slovenije za delovanje Pošte Slovenije danes in v prihodnje. 
Večino pošte in poštnih storitev zamenjuje elektronsko poslova-
nje, zato Pošta Slovenije, ki ima koncesijo države za opravljanje 
poštnih storitev po vsej državi, torej tudi v Dobrni, ugotavlja, da 
večina Pošt po Sloveniji izven večjih mest in krajev nima več do-
volj dela, zato jih  postopoma ukinjajo in potrebne poštne sto-
ritve ljudem nadomeščajo s tako imenovanimi pogodbenimi 
poštami, v razvoju so tudi tako imenovane mobilne pošte, itd. … 
V Sloveniji bo tako preoblikovanih pošt okoli 300 in na žalost je 
med njimi, zaradi majhnosti, tudi Pošta Dobrna. 

Ko smo bili s strani Pošte Slovenije seznanjeni z navedenim dej-
stvom, smo zadevo  obravnavali na občinskem svetu in od Pošte 
Slovenije pismeno zahtevali, da se zaradi specifike oddaljenosti 
od večjih središč in turizma  Pošta Dobrna ohrani v sedanji orga-
nizacijski obliki v centru kraja. S predstavniki Pošte Slovenije smo 
imeli tudi več sestankov, kjer smo iskali rešitve za ohranitev Pošte 
v centru Dobrne. V tem cilju je občina Pošti Slovenije ponudila  
prostore  za simbolično najemnino, skupaj smo iskali  potencialne 
izvajalce poštnih storitev na sedanji lokaciji, med drugimi smo s 
to željo in ponudbo nagovorili tudi  sedanje zaposlene na Pošti 
Dobrna pa tudi druge nosilce raznih dejavnosti v centru,  vendar 
se na naša povabila ni odzval nihče.  

Ob poslovni odločitvi Pošte Slovenije d.o.o., da v Sloveniji preo-
blikuje okoli 300 pošt, tudi mnogo večjih kot je Dobrna, v tako 

imenovane pogodbene pošte, ki bodo po zagotovilih Pošte Slo-
venije občankam in občanom nudile enake storitve kot sedanja 
pošta ter dejstvu, da v centru Dobrne nismo uspeli najti nobene-
ga zainteresiranega za prevzem pogodbene pošte, se je na razpis 
Pošte Slovenije prijavilo samo podjetje Petrol. Tako bomo od slej 
v Dobrni imeli poštne storitve na razpolago na bencinski črpalki 
pri Korenu, ki pa ima vsaj eno prednost v primerjavi s sedanjo, 
po zagotovilu predstavnikov Pošte Slovenije bo odprta vse dni  v 
letu razen ob nedeljah in praznikih. 

Iskali smo tudi rešitve, da bi pogodbeno pošto izvajali v okviru 
občine, vendar smo s strani države, Ministrstva za javno upra-
vo, dobili prepoved izvajanja tako imenovane tržne dejavnosti, 
za kar ima  delniška družba Pošta Slovenije koncesijo države. Za 
podrobnejšo informacijo v tej zadevi je dopis Ministrstva za jav-
no upravo, kjer proračunskim porabnikom torej občini in ZTŠK ni 
dovoljeno izvajati poštnih dejavnosti,  objavljen v nadaljevanju v 
tem glasilu.  

Bo pa Občina Dobrna za pomoč invalidom in starejšim, ki tako or-
ganizacijo Pošte Slovenija najbolj občutijo, kot invalidom prijazna 
občina, organizirala ob četrtkih, ko v Dobrni deluje tudi Upravna 
enota, prevoz za vse zainteresirane iz centra Dobrne (par-
kirni prostor za občinsko stavbo) do nove lokacije pošte na 
bencinski črpalki pri Korenu, vsak četrtek ob 9. uri, s povrat-
kom ob 10. uri in posebej za naše upokojence vsakega za-
dnjega v mesecu oziroma na dan izplačila pokojnin. 

Župan Občine Dobrna, 

Martin Brecl

Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana 
T: 01 478 83 30, F: 01 478 83 31, E: gp.mju@gov.si, www.mju.gov.si

Županje in župani

Zadeva:  Zagotavljanje poštnih storitev z vidika 
lokalne samouprave - stališče

Spoštovani,

v letošnjem letu smo se seznanili z dejstvom, da ima več sloven-
skih občin podpisano pogodbo s Pošto Slovenije d. o. o.. Gre 

za t. i. sistem pogodbenih pošt za izvajanje univerzalne pošt-
ne storitve. Pogodbe so bile sklenjene večinoma v letih 2013 in 
2014, zadnji dve pa leta 2016.

Po uvodnih predstavitvenih sestankih in izmenjavi izkušenj 
med nami in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
Pošto Slovenije d. o. o. in Agencijo za komunikacijska omrežja in 
storitve Republike Slovenije vam v nadaljevanju posredujemo 
stališče glede izvajanja poštnih storitev na nivoju in v okolju 
lokalne samouprave. Osnovno neizpodbitno dejstvo je, da gre 
pri izvajanju poštne dejavnosti za gospodarsko dejavnost. Ob-
čina kot ustavna kategorija lahko na podlagi 140. člena Ustave 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 
66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 
69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – 
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UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a) ureja zadeve, ki sodijo v lokalno 
pristojnost, to so lokalne zadeve, ki jih občina lahko ureja sa-
mostojno in ki zadevajo samo prebivalce občine. Na podlagi 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 
– ZUUJFO in 76/16 – odl. US) občine ne smejo izvajati gospo-
darske dejavnosti, temveč ravno nasprotno. Občina v okviru 
ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve 
in izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. Tudi z vidika 
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 
40/12 – ZUJF, v nadaljevanju ZJU), ki celovito ureja sistem jav-
nih uslužbencev v upravah lokalnih skupnosti ter posebnosti 
delovnih razmerij javnih uslužbencev v upravah lokalnih skup-
nosti gre za nedopustno izvajanje gospodarske dejavnosti. 23. 
člen ZJU določa, da so uradniki javni uslužbenci, ki v organih 
opravljajo javne naloge. Javne naloge v organih so naloge, ki so 
neposredno povezane z izvrševanjem oblasti ali z varstvom jav-
nega interesa. Javni uslužbenci, ki v organih opravljajo spreml-
jajoča dela, so strokovno-tehnični javni uslužbenci in v organih 
opravljajo spremljajoča dela na področju kadrovskega in ma-
terialno-finančnega poslovanja, tehnična in podobna dela ter 
druga dela, ki jih je treba opravljati zaradi nemotenega izvajanja 
javnih nalog organa. Med njimi ni nalog za izvajanje poštne de-
javnosti za splošne potrebe, gre zgolj za opravljanje opravil, ki 
so v povezavi z nemotenim izvajanjem javnih nalog organa, kar 
pomeni, da je nedopustno izvajanje gospodarske dejavnosti v 
okviru javnih nalog. Na tem mestu ponovno poudarjamo, da so 
javne naloge neposredno povezane z izvrševanjem oblasti ali z 
varstvom javnega interesa tako na državni kot na lokalni ravni. 
Dodatno težavo predstavljajo finančna sredstva, s katerimi ob-
čine razpolagajo v okviru izvajanja svojih zakonskih pristojnosti. 
Ker ne gre za izvirno lokalno nalogo, niti za preneseno državno 
nalogo, je vsakršna poraba proračunskih sredstev v tem namene 
prepovedana. 54. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) natančno določa v prvem 
in drugem odstavku, da mora vsak izdatek iz proračuna imeti za 
podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje 
obveznost za plačilo; pravni temelj in višino obveznosti, ki izhaja 
iz verodostojne knjigovodske listine, je treba pred izplačilom 
preveriti in pisno potrditi. Ustavno sodišče Republike Slovenije je 
v odločbi U-I-150/15 z dne 10. 11. 2016 glede sistema financiran-
ja občin izpostavilo (v delu glede pravilnika oziroma seznama 
podprogramov, tč. 46), da obstajajo določeni občinski izdatki, 

ki ne izhajajo iz nalog občine, določenih z zakoni ali pa se ne 
nanašajo na izdatke občin pri izvajanju njihovih obveznih zakon-
skih nalog. Ker take naloge nimajo zakonske podlage, se jih ne 
sme financirati v skladu z zakonom, ki ureja financiranje občin. 
Nadalje Računsko sodišče Republike Slovenije v revizijskem po-
ročilu o financiranju primerne porabe občin št. 320-11/2015/43 
z dne 13. 6. 2017 dodatno navaja še, da je samostojnost občin 
pri izvajanju nalog opredeljena tudi v Evropski listini lokalne sa-
mouprave in povzema prej citirano odločbo ustavnega sodišča. 
V delu, v katerem opredeljuje naloge občine, katerih stroški se 
upoštevajo za ugotovitev primerne porabe občin (2.1.1.1.) pose-
bej izpostavlja, da se za ugotovitev primerne porabe upoštevajo 
naloge iz prvega odstavka 11. člena Zakona o financiranju občin, 
(Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO), ki jih 
mora občina opravljati na podlagi zakonov, in v obsegu, dolo-
čenem z zakoni. Gre za naloge, ki se nanašajo na zagotavljanje 
javnih služb in izvajanje javnih programov (področje predšolske 
vzgoje, osnovnega šolstva in športa, primarnega zdravstvene-
ga varstva in zdravstvenega zavarovanja, socialnega varstva in 
kulture), zagotavljanja lokalnih gospodarskih javnih služb, ure-
janja občinske prometne infrastrukture in zagotavljanje varnosti 
prometa na občinskih cestah, požarno varstvo ter varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, prostorske ureditve občinskega 
pomena, varstvo okolja in ohranjanje narave; plačila stanarin in 
stanovanjskih stroškov; delovanje občinskih organov ter opravl-
janje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog, pa 
tudi nalog v zvezi z zagotavljanjem javnih služb ter opravljanje 
drugih nalog, določenih z zakonom.

Župan je organ občine, ki je dolžan zagotavljati zakonitost 
delovanja občine, zato vam pošiljamo to stališče našega 
ministrstva v informacijo. Župane tistih občin, ki že imate 
sklenjeno pogodbo o izvajanju poštnih storitev pozivamo k 
premisleku in k odpovedi pogodbe. Da bo v času odpovednega 
roka prehod na zakonito stanje lažji, vam predlagamo da v svojem 
lokalnem okolju pomagate pri iskanju drugega primernega 
izvajalca. 

S spoštovanjem,
  dr. Nejc Brezovar,
  državni sekretar
Poslano v vednost:

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Pošta Slovenije d. o. o.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije



št. 75 / 20176

V četrtek, 15. junija, je bila v dvorani Zdraviliškega doma slav-
nostna seja Občinskega sveta Občine Dobrna. Med kulturnim 
programom so bila podeljena priznanja Občine Dobrna za leto 

Praznik Občine Dobrna

Ljudmila Jurko in njenih  še vedno igrivih 90 let 

naši jubilanti

Obiskali smo jo za njen jubilej, 90. rojstni dan, na domu na Pa-
škem Kozjaku 19, kjer v krogu družine Krajnc Rajka preživlja je-
sen svojega življenja. Vsa soseska je vedela, zakaj smo prišli na 
ta del Paškega Kozjaka, saj so Ljudmilin visoki jubilej skupaj s 
sosedi in prijatelji praznovali že prejšnji dan. 
Ljudmila Jurko se je rodila 7. 7. 1927 v Strmcu nad Dobrno, na 
kmetiji pri Strgarjevih, kjer je od 13 rojenih preživelo 10 otrok. 
Tako je Ljudmila  kot najmlajša v družini preživljala svojo mla-
dost skupaj s šestimi brati in tremi sestrami. Na kmetiji, ki je mo-
rala v tistih časih preživljati dvanajst člansko družino, je bilo po-
trebno poprijeti za vsako delo. Otroci so bili vajeni skromnosti 
in dela, vzajemno so si pomagali in tako skupaj s starši vzgajali 
drug drugega.  Osnovno šolo je obiskovala na Paškem Kozjaku, 
ki je takrat štela več kot 80 otrok. V šali Ljudmila pove, da je že 
takrat hodila v visoke šole.
Kot mlado dekle se je leta 1946 zaposlila v takratnih Toplicah 
Dobrna, kjer je kot snažilka delala vse do leta 1984, ko se je vrnila 
na domačijo pri Strgarjevih. V času, ko ni bila v službi, je veliko  
pomagala na okoliških kmetijah v Dobrni, zato ji za druge stvari 
ni ostalo veliko prostega časa. Na delo v Toplicah jo vežejo lepi 
spomini, veliko prijaznih ljudi je srečala in veliko lepega se je do-

gajalo, pravi, in v smehu doda, da  vsega se pa ne sme povedati. 
Spoštovana ga. Ljudmila, da bi lepi spomini še dolgo spremljali 
vašo jesen življenja, naj  vam ta čas nakloni še veliko zdravja ter 
mirnih  in lepih dni med vašimi dragimi. 

Župan Občine Dobrna,

Martin Brecl

2017 ter priznanja zlatim osnovnošolcem OŠ Dobrna. Slavno-
stno sejo je povezovala ga. Alja Tihle Hren, udeležili pa so se je, 
poleg prejemnikov priznanj, svetnikov Občinskega sveta Obči-
ne Dobrna in župana, še povabljeni gostje iz sosednjih občin, 
predstavniki društev, organizacij, odborov in komisij ter številni 
občani. 

Slavnostno sejo je s slovensko himno otvoril Trobilni kvintet 
Glasbene šole Celje, pod vodstvom  mentorja , g. Lovra Žgajner-
ja. Nadalje je župan Občine Dobrna, g. Martin Brecl, predstavil 
dosežke v zadnjih letih delovanja občine. Čestital je vsem do-
bitnikom priznanj, zlatim osnovnošolcem  in občanom Občine 
Dobrna ob prazniku. 
V kulturnem programu so poleg Trobilnega kvinteta Glasbene 
šole Celje nastopili tudi uporabniki Centra za usposabljanje, 
delo in varstvo Dobrna, pod vodstvom mentorice ge. Vesne 
Bobek, ki so nas ponovno prijetno presenetili s svojo točko na Trobilni kvintet Glasbene šole Celje
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pesem Rock me od Modrijanov. V kulturnem programu je so-
deloval tudi Ženski pevski zbor Korona KUD Dobrna, pod vod-
stvom zborovodje, g. Jana Grobelnika.

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: Timeji Čerenak, Špeli Novak, Lani 
Pihler, Nuši Pinter in Jerneju Počivalniku. Vsem smo zaželeli, da 
bi  tudi  na srednješolski poti dosegali takšne rezultate in uspe-
he in da bi znali vse izzive, ki jih bo življenje pripeljalo na pot, 
premagovati z zavedanjem, da je prav vse mogoče, če človek 
verjame vase in v svoje sposobnosti.
Temu pa je sledil najbolj svečani dogodek te prireditve, podeli-
tev priznanj Občine Dobrna za leto 2017.

ZLATI GRB OBČINE DOBRNA so prejele Terme Dobrna za 
vlogo glavnega ponudnika in promotorja turizma v lokalnem 
okolju, za  razvoj več stoletne zdraviliške dejavnosti, nadgrajene 
z vrhunsko specialistično in tehnološko celostno ponudbo ter 
za povezovanje z ustanovami in društvi v turizem usmerjene 
Občine Dobrna.

SREBRNI GRB OBČINE DOBRNA je prejela Območna zveza 
vojnih veteranov Celje za njihov prispevek v osamosvojitveni 
vojni, za osveščanje javnosti o pomenu in žrtvah tega odločil-
nega obdobja za slovensko državotvornost, za zbiranje in ohra-
njanje zgodovinskih virov ter za  vzgojo domoljubja.

SREBRNI GRB OBČINE DOBRNA je prejelo Veteransko združe-
nje Sever za celjsko območje za njihov prispevek  v osamosvoji-
tveni vojni, za permanentno seznanjanje širše javnosti o vlogi in 
aktivnostih članov društva v demokratičnih procesih za suvere-

no državo Slovenijo ter za pridobivanje in hrambo dokumentov  
iz teh prelomnih časov.

BRONASTI GRB OBČINE DOBRNA so prejeli  Fantje iz Zavrha 
za negovanje ljudskega izročila, ohranjanje običajev ob kmeč-
kih opravilih in praznikih, ki izpričujejo tradicionalne vrednote 
našega podeželja v preteklosti.

BRONASTI GRB OBČINE DOBRNA je prejel  g.  Milan Strmšek 
za sodelovanje župnije z ustanovami in društvi Občine Dobrna, 
za  posodabljanje  in vzdrževanje cerkvenih objektov  ter  za 
duhovno in moralno podporo župljanom.

BRONASTI GRB OBČINE DOBRNA je prejela ga. Stanislava 
Krajnc za dolgoletno vodenje KO RK Dobrna, organiziranja kr-
vodajalskih akcij, sodelovanja v projektu Starejši za starejše in 
usposabljanja mladih za medgeneracijsko povezovanje.

ŽUPANSKA PRIZNANJA ZA LETO 2017 SO BILA PODELJENA:
Maruši Golčer za številne plavalne dosežke in naziv Športnica 
invalidka 2016 Športne zveze Velenje in Mestne občine Velenje.

Ekipi CUDV Dobrna Albinu Kolarju, Vinku Rešetarju in trener-
ju Andreju Pompetu za izjemne uspehe na Zimskih svetovnih 
igrah specialne olimpijade 2017 v avstrijskem Schladmingu.

Alešu Šostru za izjemne dosežke pri študiju geologije na Na-
ravoslovno tehniški  fakulteti v Ljubljani, za odlično opravljen 
magisterij in prejeto Prešernovo nagrado Univerze Ljubljana.

Prireditev je slovesno zaključil Ženski pevski zbor Korona KUD 
Dobrna, s pesmijo Ferija Lainščka Ljubim, pod vodstvom zbo-
rovodje, g. Jana Grobelnika.
      Zdenka Kumer

Uporabniki CUDV Dobrna

Ženski pevski zbor Korona KUD Dobrna
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Verjetno ste opazili, da so se naši sodelavci režijskega obrata še 
posebej skrbno trudili v poletnih mesecih, da je bilo vse po-
spravljeno, pokošeno in urejeno. Tudi drugod po kraju ste se 
potrudili in lepo vse uredili za »pomemben obisk«. Na novo smo 
označili zeliščne gredice pred občinsko stavbo, ki jih mimoidoči 
zelo radi občudujejo. Pri tem nam je prijazno pomagala ga. An-
dreja Čerenak, ki ima na tem področju veliko izkušenj, zato se ji 
za njen prispevek k urejenim gredicam lepo zahvaljujemo. Prav 
tako se ob tej priliki zahvaljujemo vsem, ki pridno urejate svojo 
okolico in s tem prispevate k »naši« lepo urejeni Dobrni.
Z veseljem vas obveščamo, da smo bili ravno v teh dneh obve-
ščeni, da se je Občina Dobrna uvrstila med tri nominirance za 
priznanje v kategoriji zdraviliški kraji.
Ob koncu vas naj lepo povabimo k spletnem glasovanju za 
Dobrno, ki vzporedno še vedno poteka preko spletne strani  
http://www.turisticna-zveza.si/glasovanje-2017 . Iz posamezne-
ga IP naslova lahko glasujete enkrat dnevno do 4. 10. 2017.
Rezultati vseh tekmovanj in končna uvrstitev v kategoriji zdravi-
liški kraji bodo znani v jesenskih mesecih.

ZTŠK Dobrna, Marija Švent

GLASILO OBČINE DOBRNA

Tudi letos je Turistična zveza Slovenije razpisala tekmovanje 
Moja dežela lepa in gostoljubna. Občini Dobrni se na tekmo-
vanje v kategoriji zdraviliški kraji ni potrebno posebej prijavljati, 
saj jih ocenjujejo vsako leto. Sodelovali smo tudi v kategoriji za 
Naj pot 2017 in sicer z Gozdno učno potjo Dobrna, ki so jo oce-
njevali že v juliju. 

Strokovna komisija za ocenjevanje zdraviliških krajev je svoj 
ogled opravila na prvi šolski dan. Z navdušenjem so si ogledali 
skrbno urejene gredice v centru in med trgovinami ter ostale 
javne in zasebne površine. Sledil je ogled nekaterih turističnih 
točk v kraju, kot so TIC Dobrna, prenovljena zbirka Polenek, 
prenovljeno stopnišče v centru Dobrne in prostor pod njim, 
Ustvarjalnico Zvonček, kjer ustvarjajo uporabniki CUDV Dobrna. 
Pohvalili so skrbno urejen zdraviliški park in gredice v centru in 
med trgovinami ter ostale javne in zasebne površine. Seveda pa 
so nas opozorili na nekatere pomanjkljivosti, predvsem glede 
propadajočih objektov in neurejene okolice. Žal gre za površine 
in objekte večinoma v zasebni lasti, na kar pa žal ne moremo 
vplivati.

Ocenjevanje krajev - Moja dežela lepa in gostoljubna

Projekt invalidom prijazna občina

Občina Dobrna je v letu 2015 pristopila k projektu  »Občina po 
meri invalidov«.  V preteklosti je bila na to temo organizirana 
okrogla miza in ogled kritičnih točk po kraju. Izvedli smo tudi 
anketiranje o položaju invalidov na območju občine v sklopu 
organizacije promocijske stojnice projekta z meritvami krvnega 
sladkorja in tlaka v sodelovanju z Medobčinskim društvom de-
lovnih invalidov Celje. 
S pomočjo Režijskega obrata občine so bile izvedene poglobi- Sprehod po kraju
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Občinski svet Občine Dobrna je na 19. redni seji, dne 14. 9. 2017, 
sprejel sklep o pripravi Analize o položaju invalidov v Občini Do-
brna in Akcijskega načrta Občine Dobrna s konkretno oprede-
ljenimi nalogami. 

V pripravo bomo povabili tudi zainteresirano javnost. Zato so 
zelo dobrodošle ideje, na kakšen način bi še lahko izboljšali 
položaj invalidov in občanov Občine Dobrna. Svoje predloge 
lahko posredujete na elektronski naslov marija.svent@dobrna.si 
do 13. 10. 2017. Izdelana dokumenta bosta tudi javno objavljena 
in uresničevanje bo zaveza vsem nam, ki bomo vsak po svojih 
močeh prispevali za boljši položaj invalidov in vseh ljudi v naši 
občini.

ZTŠK Dobrna,

Marija Švent

GLASILO OBČINE DOBRNA

tve pločnikov in zgrajene potrebne klančine. Označili smo tudi 
parkirna mesta namenjena za invalide.

Povabilo k sodelovanju z Medobčinskim društvom 
delovnih invalidov Celje

Izvajamo osem socialnih programov. V času uradnih ur 
smo na razpolago za različna svetovanja in pomoč inva-
lidom.

PROGRAMI:
1.  Program – preprečevanje in blaženje socialnih ter psi-
hičnih posledic invalidnosti
Namen organiziranih aktivnosti je iskanje predlogov, mehaniz-
mov, metod in aktivnosti za boljše socialno vključevanje invali-
dov; za preprečevanje in blaženje socialnih ter psihičnih posle-
dic invalidnosti; za boljše sožitje med ne invalidno in invalidno 
populacijo; njihovo medsebojno sodelovanje; zavzemanje za 
skupne cilje, ki bodo pripeljali v nujno soodvisnost. Težave pri 
iskanju kontakta je možno premagati s spremembo družbene 
situacije in z novimi metodami sodelovanja. Le-te ne smejo 
temeljiti na prisili ali velikih začetnih korakih, ampak na posto-
pnosti približevanja. (Obiski na domu, pikniki, finančne pomoči, 
srečanja, martinovanja, proslave, obletnice)

2. Program – zagotavljanje zagovorništva
S tem programom želimo doseči čim večjo neodvisnost in sa-

mostojnost invalidov, ki bi se 
vključevali v življenje skupno-
sti, uveljavljali skupne interese, 
se družili s sebi enakimi z na-
menom uveljavljanja skupnih 
ciljev, oblikovali in ohranjali 
socialne mreže v okolju, kjer ži-
vijo in delajo.  (Pravni nasveti, svetovanja, zagovorništvo)

3. Program – informativna dejavnost
Namen tega programa je, da invalide in njihove družine obve-
ščamo in osveščamo, osveščamo javnost in jo seznanjamo z 
dejavnostjo društva invalidov – vse to s ciljem dostopnosti do 
informacij za invalide in njihove družinske člane. Želimo dose-
či čim večjo informiranost in s tem tudi večjo neodvisnost in 
samostojnost invalidov z namenom lažjega in večjega vključe-
vanja v življenje skupnosti. (različna obvestila, vabila, internet, 
elektronska pošta)

4. Program – usposabljanje za aktivno življenje in delo
Namen tega programa je, da uporabniki pridobijo naslednja zna-
nja in veščine; sprejmejo svojo invalidnost in pridobijo tiste spre-
tnosti, ki jih potrebujejo za premagovanje ovir; dosežejo najvišjo 
raven osebnega razvoja, pridobijo socialne veščine in se pripravijo 
za neodvisno življenje, pridobijo praktično pomoč pri integraciji v 
družbo in pri premagovanju problemov, s katerimi se srečujejo v 
življenju.  (Izobraževanja, predavanja, zdravstvena preventiva)

 

V naše društvo se lahko vključijo vsi, ki imajo odločbo 
SPIZ o invalidnosti, telesni okvari, vsi, ki imajo izvid 
specialista o kronični bolezni ali invalidnosti  in drugi 
invalidi, ki so status pridobili na drug način.

Označitev parkirnih mest za invalide
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komunala 
in okolje

Občina Dobrna je imela konec meseca avgusta uvedbo izvajal-
ca v delo za rekonstrukcijo, obnovo in asfaltiranje dveh občin-
skih cest. Gre za cesti, ki sta ob vsakem deževju terjali popravila 
na cestah in predstavljali sorazmerno velik strošek vzdrževanja.

V sklopu rekonstrukcije, obnove in asfaltiranja občinskih cest v 
letu 2017 bosta obnovljeni dve javni poti, v skupni dolžini okoli 
400 m, in sicer:
- javna pot JP 964822 Pann – Čmaje – Štravs, v dolžini okoli 200 

m in  
- javna pot JP 965531 Čreškova – Zavrh, v dolžini okoli 200 m.

5. Program – ohranjevanje zdravja in drugi rehabilitacijski 
programi
Namen tega programa je, da se zadovoljujejo potrebe delovnih 
invalidov po ZPIZ, oseb s telesno okvaro z odločbo ZPIZ In oseb 
s statusom invalida po ZZRZI in njihovih družinskih članov, ka-
dar se izvaja družinska terapija, da bodo pridobivali in ohranjali 
fizično kondicijo in zdravje kot prispevek k povečanju možnosti 
za aktivnejše vključevanje v življenje in delo na vseh področjih 
družbenega življenja. (Kopalni dnevi, tedenski rehabil. progra-
mi, letovanja)

6.  Program – Rekreacija in šport
Geslo »Nazaj k naravi« ni le moto v naravo zagledanih posebne-
žev, ampak je način življenja in razmišljanja širšega kroga ljudi, 
posebej pa še invalidov. S tem bomo invalide povlekli iz osame 
in jim na ta način omogočili integracijo v družbeno življenje. 
Na ta način bodo ohranjali psihofizične sposobnosti in zdravje. 
Zelo pomemben je tudi vidik družabništva – poudarek je na 
lažjem vključevanju v življenjsko skupnost , saj jim bo omogo-
čeno, da bodo sodelovali pri oblikovanju, sprejemanju in izva-
janju odločitev na različnih ravneh odločanja. (Planinski pohodi, 
pikado, balinanje, šah, streljanje z zračno puško, pikado, kratki 
pohodi, kolesarjenje)

7. Program – dnevni centri, klubi
S programom skupin, ki se ukvarjajo z ljubiteljskimi dejavnostmi 
bomo spodbujali interes invalidov za ustvarjalnost, ki je mor-

da tudi kdaj prikrita zaradi nezainteresiranosti okolja ali nedo-
stopnosti do pogojev za izvedbo. Invalidi bodo razvijali svoje 
spretnosti skozi ustvarjanje različnih izdelkov in si ob tem krepili 
samozavest. Sprememba okolja, zadoščenje ob lastni ustvarjal-
nosti, dobro počutje, jačanje psihofizične kondicije bodo cilji, ki 
jih bomo v društvu invalidov zasledovali.(Ustvarjalne delavnice, 
ročna dela, klepetalnice)

8. Program – kulturna dejavnost
V tem programu bomo spodbujali interes invalidov za dose-
ganje ciljev na področju kulturne dejavnosti. Na ta način za-
sledujemo cilj po krepitvi samozavesti, ohranjanju preostalih 
zmožnosti invalida, krepitvi bližnjega spomina, hitrosti reakcij, 
deljene pozornosti, izkušenosti in modrosti. Zaradi prizadetosti 
nekaterih funkcij je naš namen ohranjati še preostale funkcije 
oz. jih zaradi dejavnosti celo dvigniti. Invalid mora prevzeti glav-
nino pobude in odgovornosti za svojo socialno vključenost. 
(obiski knjižnic, razstav, gledališč )

MDDI CELJE

Dragica Mirnik, predsednica

Društvo nudi preko Zveze delovnih invalidov  počitni-
ške kapacitete po ugodnih cenah članom, ki imajo s 
člansko izkaznico različne ugodnosti in popuste v zdra-
viliščih, največ 50% popust nudi ravno zdravilišče Do-
brna pri nakupu kopalnih kart in savne.

Rekonstrukcija, obnova in asfaltiranje 
občinskih cest

Asfalterska dela, vključno s pripravo cest in ureditvijo odvodnja-
vanja, bo izvajalo podjetje Gradbeništvo Jože Škrablin s. p., iz 
Vojnika. Strokovni gradbeni nadzor nad izvedbo del pa bo iz-
vajal g. Matjaž Mernik, direktor podjetja GINS, d. o. o., iz Vojnika. 
Dela so se na terenu že pričela, zaključena pa bodo predvidoma 
v roku enega meseca.
Sredstva za izvedbo rekonstrukcije, obnove in asfaltiranje cest 
je občina zagotovila z uspešno pridobitvijo nepovratnih sred-
stev na javnem pozivu Ministrstva za gospodarski razvoj in teh-
nologijo (po 23. členu Zakona o financiranju občin za leto 2017), 
deloma pa tudi iz občinskega proračuna.
Zaradi varnosti pri izvajanju del, same organizacije gradbišča in 
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Rekonstrukcija ceste Pann – Čmaje – Štravs

učinkovitosti izvajanja del bosta obe cesti v času izvajanja del 
popolnoma zaprti. Izvajalec ima pogodbeno obvezo, da po 
končanih delih vzpostavi zemljišča, kjer se je izvajala obnova 
ceste, v prvotno stanje ter  ohrani v funkciji vse obstoječe pri-
ključke na cesto. V ta namen prosim vse lastnike zemljišč in upo-
rabnike cest za strpnost, razumevanje in sodelovanje na terenu. 

Izvajanje del na območju občine v poletnih mesecih

Izgradnja vodovoda Brdce do domačije Tonač Izvedba sanacijskih del na obstoječem vodohranu Vrh

Z investicijo v obnovo občinskih cest s preplastitvijo asfaltne 
prevleke in ureditvijo odvodnjavanja bo občina poskrbela za 
urejeno cestno infrastrukturo, ki bo pripomogla k razvoju na-
selij v občini.

Urška Vedenik

Izgradnja črpališča nad vrtino Izgradnja nadomestnega vodohrana Jurko na Klancu

KOMUNALA IN OKOLJE
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Urejanje kraja Dobrna

Obnova ograje na območju Zdraviliškega parka Dobrna

KOMUNALA IN OKOLJE

Obnova mostne ograje

Urejanje pokopališča Dobrna

Obrezovanje grmovnic na pokopališču Dobrna

Obnova talnih označb

Odprava posledic škode po poplavah v Vrbi

Strojna košnja ob cesti
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ko uporabniki storitev Simbia 
pripeljemo v zbirne centre, s 
katerimi upravlja Simbio. Brez-
plačno jih lahko oddamo le, če 
je ob dostavi prisoten lastnik 
teh odpadkov, ki se ustrezno 
identificira. Količina gradbenih 
odpadkov ne sme presegati 
količine 3 kubičnih metrov na 
leto na gospodinjstvo (to so 
približno štiri avtoprikolice).
Za ustrezno ravnanje z večjimi 

KOMUNALA IN OKOLJE

V naravo namesto na deponijo? Odgovor je jasen - NE.

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, tako potrebnih za vzdr-
ževanje kakovosti življenja, je 
tudi ločeno zbiranje odpad-
kov in pravilno ravnanje z nji-
mi. 
Opažamo, da z gradbenimi 
odpadki ravnamo kar po do-
mače. Seveda imamo tu v mi-
slih manjše količine, ki nasta-

Obrezovanje drevja in grmičevja ob javnih cestah

Spoštovani!

S strani javnega podjetja, ki na območju Občine Dobrna izvaja 
organizirani odvoz komunalnih odpadkov in pri tem vsaj en-
krat tedensko s komunalnimi vozili prevozi celotno območje, 
smo bili opozorjeni, da se na nekaterih delih cest srečujejo s 
težavami zaraslosti brežin. Na mnogo mestih s komunalnimi 
vozili že zelo težko varno vozijo (zožitev cestnega telesa, veje 
nad samim cestiščem), letni čas, ki prihaja, pa stanje še doda-
tno poslabša.   

Travo ter grmovje in drevesa na brežinah, ki ovirajo vidnost pro-
metne signalizacije in opreme in dostopnost do nje ter vpliva-
jo na urejenost okolja ceste, je treba redno vzdrževati s košnjo, 

obrezovanjem in sečnjo. Prosti profil ceste in pogojena pregle-
dnost morata biti vedno zagotovljena.

V kolikor ste lastnik zemljišča ob javni cesti in brežine niso pri-
merno urejene oziroma na njih raste vegetacija, ki sega v samo 
cestno telo ali nad samo cestišče in je višina med cestiščem in 
vegetacijo manjša od 4,5 m, vas prosimo da s košnjo, sečnjo ali 
obrezovanjem vegetacije zagotovite svetli profil ceste, pregle-
dnost in vidnost prometne signalizacije. V kolikor sami tega ne 
morete narediti oziroma zato nimate ustreznega orodja, javite 
to občinski upravi Občine Dobrna, da se zadeva uredi s skupni-
mi močmi.

Mag. Nataša Kos,

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

nejo v gospodinjstvu. 
Med gradbene odpadke spa-
dajo odpadki od manjših 
adaptacij in popravil v gospo-
dinjstvu:
- opeka
- omet
- strešniki
- kosi betona
- cement
- keramične ploščice 
- pesek
Manjše količine gradbenih od-
padkov iz gospodinjstev lah-

količinami tovrstnih odpad-
kov je odgovoren investitor, ki 
mora zagotoviti njihovo varno 
odstranitev in deponiranje, v 
skladu z Načrtom ravnanja z 
gradbenimi odpadki.
Ravnajmo z odpadki odgo-
vorno in tako preprečimo nji-
hove negativne učinke. 

Mag. Nataša Kos,

Medobčinski inšpektorat in redarstvo
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kmetijstvo
Škoda v kmetijstvu (pozeba in suša)

Pozeba 2017
Uprava RS za zaščito in reševanje je izdala Sklep za ocenjeva-
nje škode zaradi posledic pozebe v tekoči kmetijski proizvodnji 
med 21. in 22. aprilom.
Potencialni oškodovanci (nosilci kmetijskega gospodarstva) 
so prejeli na dom predtiskane obrazce za prijavo škode zara-
di posledic pozebe (2PT), ki so jih morali dopolniti z odstotki 
poškodovanosti posameznih kultur in podatki o površini 
poškodovane kulture ter priložiti dokazila (slike, cenilni listi za-
varovalnic itd.). Za podlago so bili upoštevani vhodni podatki o 
prizadetih območjih in poškodovanosti kmetijskih kultur, ki jih 
je ugotovila Javna služba kmetijskega svetovanja pri Kmetijsko-
-gozdarski zbornici Slovenije, podatki o poljščinah in površinah 
iz uradnih evidenc Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano ter karte dnevnih minimalnih temperatur zraka za celo-
tno območje Slovenije Agencije Republike Slovenije za okolje, 
ki so se obdelali v aplikaciji Ajda. 

Do prijave škode zaradi posledic pozebe so opravičena posa-
mezna kmetijska gospodarstva le, če skupna površina pri-
zadetih kmetijskih zemljišč, ki jih uporablja gospodarstvo, 
dosega ali presega 1ha primerljivih kmetijskih površin. 
Prav tako mora minimalni procent poškodovanosti kulture 
presegati 30 %.

Prizadete kulture v Občini Dobrna po pozebi 2017 so bile: bo-
rovnice gojene (aronija), grozdje belo za predelavo, grozdje rde-
če za predelavo in lešniki v lupini.
Nosilci kmetijskega gospodarstva so morali do 23. 8. 2017 do-
staviti izpolnjen obrazec z odstotki poškodovanosti posamezne 
kulture in podatki o površini poškodovane kulture ter podpisan 
obrazec s priloženimi dokazili v tajništvo Občine Dobrna. 
V kolikor nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je izpolnjeval po-
goje, s strani URSZR ni prejel prednatisnjenega obrazca, je lahko 
škodo po pozebi 2017 vseeno prijavil na občini na priloženem 
obrazcu ter s priloženimi dokazili. 
 
Suša 2017
Uprava RS za zaščito in reševanje je izdala poziv za zbiranje vlog 
oškodovancev, ki so letos zaradi posledic suše na najbolj pri-
zadetih kulturah utrpeli škodo. V skladu z veljavno Uredbo o 
metodologiji za ocenjevanje škode lahko škodo prijavijo le tisti 
oškodovanci, ki so dejansko imeli škodo na kmetijskih kulturah 
in je le-ta večja kot 30 %. 
S strani Kmetijsko gozdarskega zavoda Celje smo pridobili stro-
kovno oceno poškodovanosti na kmetijskih kulturah zaradi suše 
na območju Občine Dobrna, vendar praga 30 % zmanjšanja pri-
delave in proizvodnje na našem območju ni preseglo.

Občinska uprava

Čebelji pridelki - odlično darilo 
Jesen je čas priprav na zimo, 
ko napolnimo zaloge in brez-
skrbno pričakamo hladne me-
sece. Saj poznate tisti dobri 
občutek zadostne preskrblje-
nosti, kajne? Ob tem pa tudi 
že razmišljamo, kako bomo 
obdarovali naše najdražje, saj 
se čas praznikov približuje z 
izjemno hitrostjo in še preden 
se bomo dobro zavedli, bodo 
prazniki tu. Pa smo zopet v di-
lemi, kaj podariti  in kako izka-
zati pozornost in hvaležnost. 
Čebelji pridelki so vsekakor iz-

postajajo vedno bolj prepo-
znavni in zanimivi za kupce. 
Zlasti takrat ko potrebujemo 
izdatnejše blagodejne učinke, 
ki jih bomo znali poiskati in 
najti pri slovenskih čebelarjih. 
Sveče iz čebeljega voska pa 
bodo z  mehko svetlobo in 
prijetnim vonjem  v nas zbu-
dile nostalgijo po starih časih, 
ko so ljudje zelo drugače pre-
življal dolge zimske večere kot 
dandanes. 
Čebelji pridelki so tesno po-
vezani s tradicijo čebelarstva 

bira, s katero ne morete zgre-
šiti. Slovenski medovi s široko 
paleto okusov lahko razveseli-
jo še tako zahtevnega uporab-
nika in hkrati nudijo možnost, 
da prav vsakega obdarjenca 
razveselimo z drugim okusom. 
Čudovito je spoznavati paleto 
različnih okusov slovenskih 
medov in najti najljubšega 
med njimi. Tudi za marsikoga 
še neodkriti čebelji pridelki, 
kot so cvetni prah, matič-
ni mleček, propolis, medica, 
medeni liker, peneča medica,  

na Slovenskem in so primerni 
tudi kot protokolarno darilo, 
tako znotraj kot zunaj naših 
meja. Širjenje pomena slo-
venskega čebelarstva in pred-
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stavitev zunaj meja nas dela 
prepoznavne v tujini. Peneča 
medica, ki so jo razvili sloven-
ski čebelarji in je edinstvena, 

KMETIJSTVO

narejena izključno iz medu in 
vode po klasičnem postopku 
z vrenjem v steklenicah. Na-
njo smo čebelarji še posebej 

ponosni in je primerna  za po-
sebne priložnosti. Tudi pobu-
da Čebelarske zveze Slovenije 
za Svetovni dan čebel nas po-
stavlja na sam svetovni oder 
dogajanja in prepoznavnosti. 
Širok spekter čebeljih pridel-
kov boste dobili v primernih 
darilnih embalažah in jih s 
pridom uporabite za obdaro-

vanje ob najrazličnejših prilo-
žnostih, še zlasti ko želite iz rok 
dati le najboljše. 

Čebelji pridelki so darilo 
čebel in narave - podarite 

košček narave.

Nataša Klemenčič Štrukelj, 

svetovalka specialistka 

za ekonomiko

društvo se 
predstaviDruštvo ARNIKA Dobrna        

Društva se ustanavljajo zaradi druženja določenih skupin, ki imajo 
skupne interese. Namen Društva ARNIKA Dobrna je, da si priza-
deva za umestitev  podeželskih žena in deklet na ustrezno mesto 
v naši družbi, da ohranja kulturo podeželja, združuje žene in de-
kleta v tem okolju in jih povezuje ter usklajuje skupne in posame-
zne interese članic.
Pobudnice ustanovitve društva smo  v mesecu februarju tega 
leta povabile žene in dekleta našega okolja k včlanitvi v društvo. 
Na tem zboru smo se tudi dogovorile o imenu društva in bile so-
glasne, da je arnika všečno in primerno ime za naš kraj, saj te zdra-
vilne rastline pri nas ne manjka. Po dogovoru je društvo ARNI-
KA Dobrna društvo podeželskih žena in deklet, ki jih povezujejo 
skupni cilji in naloge. Najpomembnejši cilji društva so ustvarjanje 
spodbudnega okolja za povezovanje in ohranjanje ljudske kultu-
re in umetnosti, razvijanje in utrjevanje povezovanja posameznic, 
vključevanje čim širši krog žena in deklet tega okolja, krepiti pre-
poznavnost domačega okolja in njegovih znamenitosti. Da bomo 

te cilje lahko uresničevale, bomo dejavno skrbele za 
ohranjanje ljudske kulture, za družabno življenje na 
vasi, organizirale in sodelovale na prireditvah in sej-
mih, sodelovale in se povezovale s sorodnimi orga-
nizacijami, obveščale javnost o svojem delu ter kot predstavnik 
podeželskega stanu sodelovale  pri različnih prireditvah v kraju 
in izven njega. V društvu deluje sekcija ljudskih pevk, ki bo skozi 
pesem skrbela za ohranjanje ljudske kulturne zapuščine.
V letošnjem letu smo se prvič samostojno predstavile junija, ko 
smo sodelovale pri kuhanju pokrite rihte, ki jo je organizirala go-
stilna Triglav. Vesele smo bile druženja z drugimi društvi, ko ni šlo 
zgolj za tekmovanje temveč za sodelovanje in povezovanje. Kljub 
vsemu pa smo bile seveda vesele osvojenega drugega mesta. 
Vse žene in dekleta, ki imate željo in voljo, da se nam pridružite, 
prijazno vabljene.
 Branka Gal,

predsednica društva Arnika Dobrna
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z zasedanja 
Občinskega sveta 
Občine Dobrna

Od izida zadnje številke glasila Občine Dobrna, št. 74, ki je izšla 
v mesecu juniju 2017, so svetniki Občinskega sveta Občine Do-
brna zasedali na dveh rednih sejah, na 18. redni seji, dne 30. 5. 
2017, in na 19. redni seji, dne 14. 9. 2017.

Na 18. redni seji, dne 30. 5. 2017, so svetniki Občinskega sveta 
Občine Dobrna med drugim obravnavali in sprejeli Občinski 
podrobni prostorski načrt za del enote urejanja prostora Dobr-
na 23 (DO 23) - območje stanovanjsko - turistične dejavnosti 
Pirh. Na tej seji so svetniki sklep o oblikovanju osmega oddelka 
v Vrtcu Dobrna za šolsko l. 2017/2018, obravnavali 1. rebalans 
Proračuna Občine Dobrna za leto 2017 in sprejeli Odlok o 1. re-
balansu proračuna Občine Dobrna za leto 2017. Na tej seji je 
bil obravnavan in sprejet osnutek Statuta Občine Dobrna ter 
obravnavan in sprejet osnutek Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Dobrna. Na 18. redni seji so bile sprejete so bile spre-
membe in dopolnitve Odloka o načinu opravljanja obvezne 
lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi od-
padki v Občini Dobrna. Na tej seji je bilo dano soglasje k imeno-
vanju direktorice Javnega zavoda Regijsko študijsko središče. Na 
18. redni seji so bili potrjeni tudi predlogi za podelitev občinskih 
priznanj Občine Dobrna za leto 2017.

Na 19. redni seji, dne 14. 9. 2017, so svetniki sprejeli nov Statut 

Z zasedanja Občinskega sveta 
Občine Dobrna

Občine Dobrna. Na tej seji je bil obravnavan in sprejet osnutek 
Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Dobrna. Sve-
tniki Občinskega sveta Občine Dobrna so se na seji ponovno 
seznanili s preoblikovanjem pošte 3204 Dobrna v pogodbeno 
pošto. Na 19. redni seji je bil potrjen dopolnjen seznam govor-
nikov Občine Dobrna na pogrebih pokojnih občanov. Na tej 
seji je bilo podano mnenje k predlagani kandidatki mag. Po-
loni Rifelj za direktorico Osrednje knjižnice Celje, za mandatno 
obdobje 2018-2023. Obravnavan in dopolnjen je bil tudi Načrt 
ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Dobrna za leto 
2017 in načrta ravnanja s premičnim premoženjem Občine Do-
brna za leto 2017, za prodajo dveh parcel v k.o. 1056 Dobrna. 
Na 19. redni seji Občinskega sveta Občine Dobrna so svetniki, v 
skladu s pravili, izglasovali tudi enega elektorja Občine Dobrna 
za volitve v Državni svet RS, ki bodo za predstavnike lokalnih 
skupnosti, dne 22. 11. 2017. Na tej je bil sprejet tudi dodatni sklep 
o razširitvi Sveta invalidov v Občini Dobrna z devetim članom, 
pooblaščenko župana za družbene dejavnosti Občine Dobrna, 
go. Branko Gal ter sprejet tudi sklep o pripravi Analize o po-
ložaju invalidov v Občini Dobrna in Akcijskega načrta Občine 
Dobrna s konkretno opredeljenimi nalogami.

Po gradivu Občinskega sveta Občine Dobrna povzela, 

Mateja Smrečnik

dogodki
Praznik  sv. Jošta na Paškem Kozjaku

Ko pogledam skozi okno, se 
moje oči zazrejo proti cerkvi 
sv. Jošta, od koder se milo 
oglaša lahkotno zvonjenje in 
nas vabi, da v molitvi upremo 
oči k Bogu. Župnija sv.Jošt  se 
razprostira na pobočjih  Pa-
škega Kozjaka , kjer se stikajo 
tri občine -  Mislinja, Velenje in 
Dobrna. 

Prelepa cerkvica, na nadmor-
ski višini 1063m, ki jo je  moč-
no načel zob časa in je bila že 
dolgo potrebna korenite pre-
nove, je v nedeljo, 30.7. 2017, s 
ponosom slavila praznik  žu-
pnijskega zavetnika sv.Jošta. 
Obnovljena je bila notranjost  
cerkve, ki je po dolgem času 
dobila novo preobleko. 

Slovesnost je vodil celjski škof, 
dr. Stanislav Lipovšek, skupaj 
z duhovniki sosednjih župnij. 
Ob tej priložnosti je blagoslo-
vil prenovljeno notranjost cer-
kve. Podelil je tudi priznanja 
vsem, ki so kakor koli pripo-
mogli, da nam je uspelo opra-
viti tako veliko delo. Cerkev ni 
le božja hiša, ampak tudi naša 

hiša. 
Cerkev nas  povezuje med 
seboj, ne le z Bogom, temveč 
tudi med farani, zato smo si 
zadali cilj, da to postane ži-
vahno središče duhovnega 
in družabnega življenja v naši 
župniji. 
Čas je mineval, gradbena dela 
so se pričela. Med nami  je bilo 
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Ali smo z orehi bogata občina? Lahko bi rekli da. Idealna nad-
morska višina in gričevnat svet okolice Dobrne, vse do nadmor-
ske  višine 800 m, nudijo orehom vse pogoje za dobro rast in 
kvaliteten pridelek. List in cvet orehovega drevja pa sta zelo 
občutljiva na mraz, zato jima lanska in letošnja pozeba ni priza-
nesla. Upajmo, da se vse skupaj ne bo nadaljevalo v naslednjih 
letih. 
Kje pa raste tisti največji, o tem je tekla beseda med občanoma 
Markom Šventom in Markom Lesjakom pred nekaj dnevi. To je 
bil razlog, da nas je na ogled njegovega oreha v Vinski Gori-
ci povabil Marko Lesjak. Bilo je kaj videti. Nedaleč od njegove 
stanovanjske hiše, komaj dobrih 500 m iz centra Dobrne, raste 
oreh, ki po obliki debla in bogati krošnji predstavlja nekaj po-
sebnega.

DOGODKI

veliko sodelovanja, prizade-
vanja, iskrenosti in zaupanja, 
zato si lahko danes z velikim 
veseljem sežemo v roke in si 
čestitamo za  dobro opravlje-
no delo.
Seveda pa gre največja zaslu-
ga prav našemu župniku Mila-
nu Strmšku, ki je s tako trdno 
voljo opravljal zaupano po-
slanstvo na Dobrni in pri nas 
na Paškem Kozjaku. Z velikim 
veseljem je poleg maševanja 
opravljal tudi kontrolo nad iz-
vajalci del v cerkvi. 
Če ni radosti, preprostosti in 
lahkotnosti v tem, kar počneš, 
kot  ste to počeli vi, potem je 
vsaka stvar v življenju brez po-
mena in brez cilja. Hvala vam. 

Kljub vsakdanjemu naporu 
ostajate veseli, nasmejani in 
vaš obraz veder. 
Čudovita gorska vasica, kjer 
je še moč naužiti se svežega 
zraka, spiti čisto studenčnico 
in poslušati žvrgolenje ptic, je 
pravi biser  naravne lepote, ki 
v svojih nedrjih skriva staro-
davno cerkvico sv. Jošta. 
Zahvaljujemo se vam vsem, ki 
ste kakor koli pripomogli, da 
je  notranjost naše cerkve  do-
bila novo podobo. Naslednje 
leto pa nas čaka še obnova 
zunanjega dela. Svetišče je luč 
vsake fare, opominja verski in 
narodni buditelj Anton Martin 
Slomšek in z njim se strinjamo. 
Takole pravi:   

»Oh, ozirajte se tudi vi radi po 
svoji farni cerkvi, ki je vse fare 
duhovno oko.  Od tod tečejo 
sedmeri studenci milosti božje 
po vsej fari; od tod prihaja du-
hovno življenje do vsake bajtice. 
Od farne cerkve se širi po hribih 
in dolinah veselje, pa tudi žalost. 

Pa iz farne cerkve mora biti še 
dalje pot – steza v večnost – na 
Očetov dom.«     

(Anton Martin Slomšek)

Župnija sv. Jošt na Paškem Kozjaku, 

Jelka Rek

Fotografija: Bojan Vrečer

Kam po orehe za dobro potico

Dva ga nista mogla objeti. 



št. 75 / 201718

DOGODKI

Obseg debla na višini 1,30 m nad tlemi, nekateri pravijo tudi 
prsna višina, znaša cele 4 m. Potem pa se malo višje, na 2 m 
višine, deblo deli v dve samostojni debli, ki se po 4 m zopet de-
lita v dve debli, ki  proti vrhu, na višini 17 m, rasteta v ogromno, 
lepo oblikovano krošnjo. Po grobi oceni se drevo oreha ponaša 
s sedmimi kubičnimi metri lesne mase in starostjo okrog 150 let.
Vsa leta nazaj, razen lani in letos, je bogato rodil in stanoval-
cem Amerike, tako pravijo stanovanjski stavbi Vinska Gorica 5, 
zadoščal za potrebe po kvalitetnih orehovih plodovih, nam je 
povedal Marko Lesjak, sedanji lastnik oreha iz Vinske Gorice 6.

Vzemite si čas in si ga oglejte tisti, ki ga še niste videli. Po ore-
hova jedrca pa bo letos treba v eno od trgovin. Naj vas ne moti, 
če bo na artiklu pisalo: poreklo Romunija ali katera od drugih 
sosednjih držav.                                                                                       

Anton Mogu

Foto: Edi DobovičnikMogočna krošnja oreha letos brez plodov.

Člani folklorne skupine smo 
bili v letošnjem poletju zelo 
aktivni. Že na začetku poletja 
smo  dobili povabilo, da se 
lahko udeležimo 12. medna-
rodnega folklornega festivala 
pod naslovom »OD CELJA DO 
ŽALCA«, ki je potekal od 2. do 
10. septembra 2017. Vabilu 
smo se z veseljem odzvali in z 
vso resnostjo pričeli z vajami, 

FOKLORNA SKUPINA KUD Dobrna
in mednarodni folklorni festival  »OD CELJA DO ŽALCA«

v dopoldanskem času s po-
vorko po centru mesta Celja, 
skupaj z ostalimi nastopajoči-
mi skupinami, pričeli maraton 
slovenskih folklornih skupin. 
Poleg nas so se predstavile še 
folklorne skupine KD Celjska 
folklorna skupina, Kobula KD 
Petrovče, FD Brusači Radeče, 
FS Bočna ter KUD Šmartno. 
Vmes je pričelo deževati in Skupinska iz Celja

Utrinek iz Žalca….pričetek belokranjskega spleta

ki pa so zaradi termina nasto-
pa morale biti  tudi  v času po-
letnih počitnic.
Odločili smo se, da na festivalu 
predstavimo belokranjske ple-
se in noše. Naša mentorica Ida 
je sestavila splet in vaje so se 
začele. Kaj hitro sta bila pred 
vrati naša dva nastopa v Celju 
in Žalcu.
  V soboto, 2.septembra, smo  

organizatorji so prireditev pre-
kiniti. Žal nismo nastopili, smo 
pa uživali v prijetnem druže-
nju v Narodnem domu, ko so 
nas pogostili člani KD Celjske 
folklorne skupine.
Popoldne pa je bilo povsem 
drugače. Nastopili smo v Žal-
cu, in sicer pod šotorom pri 
Fontani. Uspešno smo odple-
sali in gledalci so bili nad nami 
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DOGODKI

Folklorna skupina  KUD Dobrna vabi v svoje vrste plesalke 
in plesalce ter muzikante; skratka vse, ki ste radi dobre volje 
in radi plešete ter igrate oziroma imate željo po tovrstnem 
druženju. Naj vam ne bo nerodno. Najdite ta čas in se nam 
pridružite, da skupaj nadaljujemo, kar so pričeli naši predniki 
oziroma predhodniki. Načeloma imamo vaje ob petkih zve-
čer ob 19. uri oziroma po dogovoru pred nastopi.

Utrinek iz Žalca… navdušenje občinstva nad našo zvezdo

Skupinska vseh nastopajočih iz Žalca

zelo navdušeni. Tam  so se po-
leg nas predstavile še folklor-
ne skupine KD Ponikva, KD 
CFS, KUD Šmartno, FD Brusači 
Radeče, FD Šentjur ter KUD 
Galicija. Tudi tukaj smo zaklju-
čili z druženjem nastopajočih 
folklornih skupin v Domu II. 
Savinjskega tabora Žalec, to-
krat so bili gostitelji domačini 
FS Ponikva.

Polni prijetnih vtisov in dožive-
tij, predvsem pa zadovoljni, da 
se nam je sploh uspelo ude-
ležiti (zaradi okrnjene sestave 
plesalk in plesalcev), smo se v 
večernih urah vrnili domov  v 
upanju, da se bomo takšnega 
festivala lahko še kdaj udeleži-
li, … morda tudi čez mejo.

Folklorna skupina KUD Dobrna

Kvartet GRČE spet zapel v Bardejovu na Slovaškem, avgust 2017

V Slovaškem mestu Bardejov vsako leto v avgustu poteka Bar-
dejovski  jarmok. Letos je bil že 667. zgodovinski ali 46. novo-
dobni in traja od četrtka do ponedeljka. To je osrednja priredi-
tev kraja Bardejov in širše okolice, ki se imenuje Šariški okoliš in 
leži na skrajnem severovzhodu Slovaške, vse od mesta Prešov 
pa do  poljske in ukrajinske meje. Na ta sejem, na katerem je 
več kot 1000 stojnic, se zgrne velika množica ljudi od blizu in 
daleč. Mesto Bardejov dobro poskrbi, da so obiskovalci  sejma 
zadovoljni ne samo z nakupi, ampak jim je omogočena tudi naj-
različnejša zabava vse dni v času sejma. Poskrbljeno je za pester 
kulturni program z mednarodno udeležbo nastopajočih, kuli-

narične specialitete in veliko najrazličnejše  zabave za mlado in 
staro. V kulturnem programu sejma se zvrstijo različne skupine 
nastopajočih iz Slovaške, Češke, Poljske, Ukrajine, Rusije, Belo-
rusije, Srbije, Hrvaške, Madžarske in od leta 2000 dalje tudi iz 
Slovenije, saj sem imel priložnost iz leta v leto raznim sloven-
skim glasbenikom in skupinam  omogočiti nastope. Nastopale 
so folklorne skupine, narodno zabavni ansambli, pop ansambli, 
pevski kvinteti in kvarteti iz različnih krajev Slovenije. Že četrto 
leto zapored pa sem organizatorjem predlagal kvartet GRČE iz 
Dobrne. Tudi letos so svoje poslanstvo zelo dobro opravili in bili 
deležni velike pozornosti organizatorjev in poslušalcev, saj so k 
sodelovanju povabili harmonikarja Dejana Krivca, ki je navdušil 
tudi s solo igranjem na harmoniki. V veliko čast si kvartet GRČE 

Nastop kvarteta Grče v Bardejovu
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res navdušil. Na tej delovni pevski turneji je kvartet opravil tri 
odlične nastope, v četrtek, 24. avgusta, na trgu mesta po otvo-
ritvi sejma, v petek na banketu mednarodnih delegacij partner-
skih mest mesta Bardejov in še nastop na trgu mesta, v soboto 
26. avgusta. Zapel pa je tudi za rojstne dneve naših znancev 
v kulturnem centru mesta in na kosilu, ki ga je v čast kvarteta 
priredil šef mestne policije Bardejov. 

Kvartetu GRČE je kljub letošnjim kadrovskim težavam uspelo 
opraviti pevsko turnejo na Slovaškem z odličnim uspehom, saj 
se pevci vseskozi trudijo lepo predstavljati slovensko narodno 
zabavno in ljudsko pesem, še posebej, če jo ponesejo preko na-
ših meja. Moje iskrene čestitke, GRČE!

Zborovodja, Janez Kolerič

DOGODKI

iz Dobrne lahko šteje dejstvo, da so svoj nastop po otvoritvi 
sejma opravili pred več kot 8000 poslušalci na trgu Bardejova. 
Zares je to bilo nepopisno doživetje, kar se redkokdaj zgodi, saj 
tudi zelo znani ansambli nimajo prilike imeti toliko poslušalcev 
pri svojem nastopu. Kvartet GRČE je tudi za naslednje leto dobil 
povabilo na Bardejovski jarmok, saj je s slovensko glasbo naro-
dno zabavnih viž ob spremljavi odličnega harmonikarja Dejana 

V imenu kvarteta GRČE se zahvaljujem g. Dušanu 
Skutniku za sponzorski najem kombija.
Posebna zahvala pa velja našemu strokovnemu vodji, g. 
Janezu Koleriču, ki nam omogoča, da lahko našo sloven-
sko pesem zapojemo tudi izven naše domovine. 

Ivan Krivec

Zabava na Dobrni živi - Noč pod kostanji 2017

Za nami je še ena, kar 39. prireditev, Noč pod kostanji, ki se je 
na Dobrni letos odvijala od 11. do 13. avgusta. Organizatorji smo 
pripravili nastope številnih izvajalcev za vse okuse, od narodno 
zabavne glasbe in rock skupin, do dalmatinske glasbe za dušo. 
Letošnja novost je bila nov prireditveni prostor, in sicer v par-
ku pod Novim gradom,  kjer smo lani poskusno izpeljali delček 
programa, letos pa preuredili prostor v prireditveno idilo.
Prireditev Noč pod kostanji 2017 je v petek, 11. avgusta, z nago-
vorom uradno otvorila podžupanja Občine Dobrna, ga. Branka 
Gal, obiskovalce je nagovorila tudi direktorica CUDV (Center za 

usposabljanje, delo in varstvo) Dobrna, ga. Breda Božnik,  pro-
gram pa je povezovala ga. Mojca Zaponšek. Posebno noto so 
otvoritvi dodale pevke Ženskega pevskega zbora Korona, ki so 
z ubranim petjem pregnale z neba oblake in dežne kaplje. Za 
zabavo in dobro glasbo za obiskovalce so poskrbeli Ansambel 
Stil in Ines Erbus, ko pa se je dan prelevil v noč, so na svoj ra-
čun prišli stari in mladi rokerji z nastopom hrvaškega pop rock 
banda Leteči odred in slovenske pop rock skupine Carpe Diem 
band. Drugi dan naše vikend dogodivščine je sledila zabava 
z Ansamblom Pika Si in dalmatinsko klapo Šufit, pozno v noč 
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pa so občinstvo na plesišču vrteli fantje Ansambla Smeh. Ne-
deljsko dogajanje se je premaknilo v sam center Dobrne, na 
ploščad gostilne in picerije Pod kostanji, kjer je skupina Nude 
z akustičnim koncertom v sproščenem popoldnevu zaključila 
letošnjo prireditev.
Posebna pozornost je bila posvečena tudi našim najmlajšim 
obiskovalcem. Otroci so vsako popoldne uživali v animaciji, 
poskakovali na napihljivi igralih, si poslikali obraz in se mastili 

s slastnimi palačinkami. V popoldanskih urah so se obiskovalci 
lahko na svežem zraku in v idiličnem okolju parka razgibali na 
telovadbi od A do Ž, z vaditeljico Alenko Žnidaršič.
Tudi letos je prireditev potekala z dobrodelno noto, kjer smo 
zbirali finančna sredstva za delovanje CUDV  Dobrna, ki se dnev-
no sooča z ljudmi, ki našo pomoč potrebujejo. Pomembno se 
nam zdi, da mladi, sposobni, delavni in polni elana pomagamo 
njihovim varovancem, našim sovrstnikom, ki te možnosti nima-
jo in da se tudi njih v kar se da veliki meri vključuje v dogajanje 
našega domačega kraja.
Organizatorji se zahvaljujemo Občini Dobrna in Zavodu za turi-
zem, šport in kulturo Dobrna za pomoč in podporo pri pripravi 
dogodka, vsem nastopajočim ter vsakemu posamezniku, ki je 
pripomogel k ustvarjanju letošnje zgodbe Noči pod Kostanji. 
Posebna zahvala gre CUDV Dobrna za ponujen prireditveni pro-
stor ter okoliškim prebivalcem za njihovo strpnost in potrpežlji-
vost v času trajanja prireditve.
Se vidimo prihodnje leto, na jubilejni 40. prireditvi Noč pod ko-
stanji na Dobrni.

Sara Žerjav,

ekipa NPK

Nekaj utrinkov Planinskega društva Dobrna

Planinsko društvo Dobrna  je poleg tradicionalnega nočnega 
pohoda na Paški Kozjak / 9. 6. 2017/ pripravilo še nekaj zanimivih 
izletov za vse zmožnostne skupine. 

Nekaj utrinkov:

Obir, 18. 6. 2017
Lep izlet na Koroško, kjer smo se iz Železne Kaple usmerili proti 
koči na višini 1553 m n. v. in osvojili vrh razglednega Obirja. V 
tem času je bil poln cvetočih rastlin in uživali smo v njihovih vo-
njavah in v lepih pogledih  na avstrijska mesta,  na široke modre 
črte rek in jezer. Nazaj grede smo si  eno jezerce ogledali, vanj 
namočili svoje utrujene noge, da so se dobro posušile pa spili 
še kavico ob slovesu.
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Trupejevo Poldne, 23. 7. 2017
Nad Gozd Martuljkom, na meji z Avstrijo, smo obiskali Trupejevo 
Poldne 1931 m n.v.
Mehka razgledna pot in zanimiv vrh. Na poti domov smo razi-
skovali še planine v okolici, polne pašnikov in žvižgajočih sviz-
cev.

Veliki vrh v Košuti, 9. 7. 2017
Planinski društvi Dobrna in Vitanje sta skupaj raziskali Veliki vrh 
v Košuti, tako da smo se razdelili v dve  skupini:  za plezanje 

severnega ostenja iz Haj-
nževega sedla in za lažji 
pristop z južne strani, s 
planine Kofce.
Po osvojenem vrhu smo 
se skupaj povzpeli še na 
vrh Kladiva ter sestopili 
na planino Šija.
Nekoliko smo se odpočili, se okrepčali z dobrimi štruklji in žgan-
ci. Pot smo nadaljevali še na drugo planino Kofce in  nazaj v 
dolino. Pridemo še kdaj, saj ima Košuta še veliko zobcev!

Triglavska jezera in obisk gora v okolici Triglava / dvo-
dnevni izlet/ 5. in 6. 8. 2017
Za vsakogar nekaj:
eni smo se povzpeli na vrh obeh Tičaric in na vrh obeh Zelnaric 
pa še Kopica je bila  vmes ter s te višine primerjali modrino neba 
tik nad nami in modra   jezera   pod gorami.
Drugi so si privoščili sprehode okrog jezer in spoznavali cvetoče 
visokogorske preproge. 

  
To je visokogorje in glavo bi mo-
rala varovati čelada, pa je vseeno 
lepo videti gornika, ki dviga  klo-
buk - od veselja, ali od spoštova-
nja do visokih triglavskih gora. 

Soteska Čepa: 20. 8. 2017
Dodobra smo se sprehodili po 
zelenih, razglednih poteh dolge 
doline, ob divjem potoku polnem 
slapov, brzic in mostov. Ob ohra-
njenih starih hišah z delujočimi 
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mlini so, kot nasprotja nostalgični 
davnini, nove predvsem lesene 
počitniške hiše in veliko gostin-
skih in turističnih ponudb z adre-
nalinskim in botaničnim parkom. 
Nekoč naše kmetije, v najlepši 
dolini pod Karavankami, kjer le še 
redko slišimo slovensko besedo.

Škoflek Jana,

Za PD Dobrna

Lepote Severnega Velebita

Kjer je lepo, tja te ponovno 
vleče, da se vračaš. Tako smo 
tudi mi, planinci Planinskih 
društev  Dobrna in Vinska 
Gora (VG), sklenili izpolniti 
obljubo iz lanskega leta, da se 
ponovno vrnemo na podro-
čje Nacionalnega parka (NP) 
Severni Velebit. Tu so velika 
prostranstva lepot, ki se jim je 
težko odreči. »Vajeti« za orga-
nizacijo in izvedbo je prevzel 
vodnik PD VG Tomaž ob te-
snem sodelovanju zakoncev 
Žagavec iz PD Dobrna. Boljše 
ekipe si ne bi mogli želeti, zato 
smo se ostali udeleženci lahko 

samo brezskrbno predali hoji 
in užitkom!

Dvaindvajseterica navdu-
šencev se je sredi noči iz VG 
odpeljala na pot, katere izho-
dišče je bilo na Zavižanu, ki 
nam je bil poznan že od lani. 
Spotoma smo se ustavili na 
vstopni postojanki NP Sev. Ve-
lebit, kjer ni šlo brez skupinske 
fotografije in seveda nakupa 
obveznih vstopnic za obisk 
parka. Na obsežnem parkiri-
šču pod najvišjim planinskim 
domom Zavižan (1594 m n. v.) 
na Hrvaškem smo v sončnem 

jutru po uvodnih napotkih 
vodnika Tomaža, polni lepih 
pričakovanj, krenili na pot. Ta 
je vodila na naš prvi cilj Mali 
Rajinac (1699 m n. v. - najvišji 
vrh Sev. Velebita), ki smo ga z 
vmesnimi postanki, ko je tre-
ba poleg ostalega preveriti 
tudi pravilnost smeri poti, da 
ni neprijetnih presenečenj, 
uspešno osvojili. V nadaljeva-
nju hoje po kamnitih lepotah 
Velebita smo kmalu prispeli na 
nekoliko nižji Zavižanski Pivče-
vac (1676 m n. v.). Po spustu z 
njega smo se srečali z legen-
darno Premužičevo stezo, po 
kateri smo hodili lani. Med 
potjo smo srečali neverjetno 
velike in zanimive drevesne 

gobe, ki jih v Sloveniji še nisem 
zasledila. Dotaknili smo se tudi 
Velebitskega botaničnega vrta 
in krožno prišli do prej ome-
njenega planinskega doma na 
Zavižanu, hrvaške »Kredarice«. 
Nekaj minut hoje se nad njim 
nahaja vrh Vučjak, od koder je 
krasen razgled na morje. Pred 
domom je bil čas za okrepčilo 
in počitek, nato pa spust do 
parkirišča, kjer smo se morali 
pripraviti na »morsko« popol-
dne. Z navdušenjem smo se 
prepeljali do Jablanca. Najprej 
smo se javili pri oskrbnikih Pla-
ninskega doma dr. Miroslava 
Hirtza, ki se nahaja tik nad pla-
žo. Oskrbnika sta nas že priča-
kovala, saj brez rezervacije in 

Na vrhu Malega Rajinca (1699 m)

Srečanje s Premužičevo stezo
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plačane akontacije za preno-
čišče tu ne gre. Zatem smo se 
navdušeni predali plavanju v 
kristalno čisti vodi nekdanjega 
pristanišča za trajekte. Po ve-
čurni hoji je kopanje v morski 
vodi zelo koristno, predvsem 
pa nadvse osvežujoče. 

V odličnem vzdušju smo ve-
čerjali v bližnjem lokalu ob 
obali, nato pa še posedeli pred 
planinskim domom tik nad 
morjem. Zanimivi so bili »gor-
niški« občutki,  pomešanimi z 
morskimi. Po tako razgibanem 
dnevu nismo mogli kar zaspa-
ti, čeprav nas je čakala zgodnja 
budnica. Pred nami je bil še en 
planinsko obarvan dan.

Kljub nedelji smo se »mora-
li« prebuditi po načelu »rana 
ura, zlata ura«. Sledil je sku-
pinski zajtrk v jutranjem hladu 
ter vožnja skozi Karlobag do 
Baških Oštarij, kjer smo imeli 
krajši postanek. To področje 
je zelo lepo z razgledi na mor-
je in obenem slovo od njega. 

Nekoč je tu potekala prvotna 
cesta, ki je bila na tem po-
dročju edina povezava celine 
z morjem. Zgrajena je bila v 
času Avstro-Ogrske, o čemer 
pričajo obeležja. (Poimenovali 
so jo »Terezijana«.)

S tega prelaza smo se prepe-
ljali do Vile Velebita, planin-
skega doma, ki se nahaja tik 
ob cesti, ki pelje naprej v no-
tranjost Like. Pripravili smo se 
na pohod  v smeri Ljubičkega 
brda na višini 1320 m n. v., na 
katerega so nas pospremile 
številne rože, med njimi peru-
nike in kranjske lilije. Na vrhu 
smo bili nagrajeni s čudovitim 
razgledom vse tja do morja in 
nadaljevali pot preko kamnitih 
skladov. V zatišju nižjega rastja 
smo zagledali skupino never-
jetno lepih rož. Po rasti, višini 
in obliki cvetov so podobne 
potonikam. Morda je to en-
demit tega področja, saj jih še 
nikjer nisem videla.
Med spuščanjem z vrha je 
Vanča spotoma pritegnil še 

krajši vzpon na Medvedji vrh 
(kuk). Hitro in uspešno ga je 
raziskal ter zadovoljil svojo že-
ljo po morebitnem »srečanju z 
medvedom«. Naša pot je vo-
dila skozi goščavo proti dolini, 
kjer smo stopili na makadam-
sko cesto in nato krožno preko 
zanimivih terenov prišli spet 
do naše »Vile«, ki to pravza-
prav ni… Tu se je nahajala zelo 
zanimiva in dobro razpolože-
na oskrbnica. Najbrž zaradi 
obiska našega dela odprave, ki 
je prenočevala na drugi loka-
ciji. Nekoliko za nami so osvo-
jili prej imenovan vrh in se vr-
nili po isti poti. Tako smo se z 
njimi tukaj ta dan prvič srečali, 
izmenjali vtise ter obudili do-
živetja na prehojeni poti. Sle-
dilo je družno okrepčilo, nato 
pa nadaljevanje vožnje v sme-
ri Gospića v Liki, kjer se v kraju 
Smiljane nahaja Memorijalni 
center Nikole Tesla, ki se je tu 
rodil srbskim staršem. Nekate-
ri smo to področje že obiskali, 
vendar je center tako zanimiv 
in moderno opremljen, da si 
ga je vredno ponovno ogle-
dati. Vroč, topel dan je naredil 

svoje in začeli smo posedati v 
senci ter se poslavljati. Na turo 
smo se namreč podali s štirimi 
prevoznimi sredstvi in čakala 
nas je še dolga pot domov.

Na mejnih prehodih ni bilo 
treba čakati in domov smo 
se vrnili  polni lepih vtisov in 
novih, zanimivih doživetij. Ob 
odlični organizaciji in izvedbi 
potepanj se še enkrat zahva-
ljujemo v uvodu omenjenim 
akterjem, seveda pa tudi vsem 
ostalim udeležencem za prije-
tno in tovariško druženje. To je 
garancija, da se bomo na po-
dobnih potepanjih še srečeva-
li. Predvsem pa je važno, da s 
tem utrjujemo prijateljske vezi 
med planinskima društvoma, 
saj s tem pridobivamo zelo 
lepe izkušnje!

Nasvidenje v pričakovanju bo-
dočih raziskovanj naše Slove-
nije in gorskih lepot nekdanje 
Jugoslavije.

Besedilo: Marija Lesjak 

Fotografije: Tomaž Kumer

Razgled z Ljubićkega brda in nadaljevanje poti

Cvet neznane lepotice
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Turistično društvo tudi z 
malimi prispevki pripomore k 
prepoznavnosti Dobrne

                                                          
                                                           

                                                          
 

Na prošnjo zbiratelja in lastnika starin, Jožeta  Poleneka, smo mu, kljub skromnim razpoložljivim sredstvom, pristopili na pomoč in 
mu financirali oblikovanje prospekta. Člani smo postavili tudi prijazno kombinacijo s parom v narodni noši in muzikantom pa do-
mače dobrote z vinom. Nastal je prospekt, ki predstavlja nadvse zanimivo zbirko, vredno ogleda, na katero bi morali biti ponosni.  
S skupnimi močmi (občina je financirala tisk) se da veliko narediti. 

Fotografije: Bojan Vrečer

Kuhali so POKRITO RIHTO 

Na predlog turističnega društva so v gostilni Triglav ob občin-
skemu prazniku izvedli družabno kulinarično prireditev. Oboga-
tili so jo z godbeniki in mažoretkami  iz  Laškega. 
Obujanje starih jedi, zbranih v knjižici Babičina kuhinja, in  so-
doben način  prehranjevanja, ki se strokovno imenuje »street 
food« ali ulična prehrana,  so razlog, da so se v gostilni odločili 
za tako obliko ponudbe. Da bi spoznali več načinov priprave 
POKRITE RIHTE, so k sodelovanju povabili tudi  krajevna društva.
Odziv je bil med krajani in obiskovalci zadovoljiv, zato so or-
ganizatorji sklenili, da se bo prireditev: » ODPRTA KUHINJA« še 
ponavljala. Vabljeni zadnji vikend v septembru na  praznik buč 

.Ob slikanju na buče in obraze  bo ostala stalnica  prireditve 
KUHAMO POKRITO RIHTO , ki jo bodo  pripravljal v Triglavu vsaj 
dvakrat letno. 

Fotograf:Andreja Majer
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nikov, in s pomočjo strokovnjakov s področja marketinga so nji-
hovi produkti cenjeni ne le v regiji, temveč tudi izven nje. K njim 
prihajajo na izobraževanje  strokovnjaki iz Evrope in kot vzorčni  
primer jih cenijo tudi v Ameriki. 
Svetovala bi komisiji za kmetijstvo pri Občini Dobrna, da organi-
zira izlet za lastnike in mlade s kmetij naše občine, da dobijo ka-
kšno idejo in morda vidijo prihodnost tudi z razvojem  poljedel-
stva. Res pa je, da bi potrebovali strokovno pomoč pri prodaji, 
saj iz prakse ugotavljamo, kako nemočni so kmetje pri prodaji 
poljščin, saj jih zadruge v tem strokovno ne podpirajo, svetoval-
ne službe pa izobražujejjo zgolj le o subvencijah …
Izleta se je udeležilo 58 članov društva, med njimi tudi mnogi, 
ki živijo od kmetijstva !

Fotografije: Bojan Vrečer

DOGODKI

Izlet v VULKANLAND 

Članom društva smo pripravili izlet v Vulkanland, ki je bil hkra-
ti tudi izobraževalne narave. Spoznali so, kako lahko iz najbolj 
skromne avstrijske  dežele, ki je zaposlovala le 2% domačinov, 
ob pridelovanju zgolj lokalne hrane in zaposlovanju lokalnih 
prebivalcev  preide v eno najbolj perspektivnih področij Avstri-
je.

Danes  je tam zaposlenih 47% domačih prebivalcev, v regiji ni 
trgovin, kot so Lidl ali Hofer, so pa domače trgovine  z vrhunsko 
ponudbo. To se odraža tudi na poljih, saj je vse obdelano, tudi 
s kulturami, ki so jih naši kmetje že pozabili, saj jim trg ponuja 
zgolj hibridna semena. Iz znanja, ki so ga podedovali od pred-

Turistično Društvo Dobrna prvič 
na FESTIVALU PRAŽENEGA 
KROMPIRJA 

Med člani društva imamo ljubitelje praženega krompirja, ne le 
da ga pripravljajo doma za družino, temveč tudi v večjih količi-
nah na prireditvah, ki jih organizira društvo ali smo kot društvo 
povabljeni k sodelovanju. 

Predstavitev na tako veliki prireditvi, kjer je okoli 10.000 obisko-
valcev, ljubiteljev praženega krompirja, je doživetje, ki bo osta-
lo v naših spominih. Naša ekipa: Marko, Jure, Danica, Marina in 
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Marija je bila na prireditvi opažena, saj smo imeli zelo dober 
krompir sorte  KALINFORD iz Lokovine. Beli krompir je primeren 
prav za praženje in podobno pripravo, saj je kompakten in se 
ne razkuhava. Letos, ko je krompirjevo leto, ga imajo v Lokovini 
tudi na prodaj.
Obiskovalcem smo poleg  običajnega praženega krompirja po-
nudili pražene  še tri različice te jedi. Zelo so bili navdušeni.

Želimo, da bi to prireditev pripeljali tudi na Dobrno, kar imamo 
seveda možnost v letu 2019, vendar se za organizacijo lahko pri-
javi le občina in ne društva. Želimo si, da bomo dobili pozitivno 
podporo občine, saj je to za kraj dobra promocija. V Dobrni pa 
imamo obiskovalcem še kaj več ponuditi, če se združimo  ponu-
dniki in društva v podporo vseh turističnih storitev. 

Prispevke pripravila: 

Marija Deu Vrečer 

Fotografije: Bojan Vrečer  
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Poletna nedelja 2017

Na lepo poletno nedeljo v juliju so se domačini in obiskovalci 
Dobrne že kar navadili.
Škoda bi bilo, da s to prireditvijo ne bi nadaljevali. Res je, da je 
bilo v preteklih letih več vsebin, saj je  bila prireditev takrat po-
svečena našemu jubileju. 
S pomočjo Term Dobrna, ki so bili v celoti sponzorji prireditve 
in se jim ob tej priliki tudi zahvaljujemo , smo k sodelovanju po-
vabili  lokalne in sosednje skupine ljudskega petja in godce ter 
ostale skupine, vključno z godbo na pihala. Za zaključek pa je bil 
narodno zabavni ansambel iz Savinjske doline lepa popestritev. 
Posebna popestritev so tudi naši kolesarji-starodobniki. Vsem 
skupinam se za sodelovanje zahvaljujemo.
Tudi stojnice lokalnih ponudnikov so bile dobro obiskane. 
Poletna nedelja v parku ni posebej odmevna, saj ni namenjena 
množičnosti, je pa lepa popestritev in priložnost, da se ponu-
dniki in izvajalci kulturnega programa predstavijo, obiskovalci 
pa sprehodijo in osvežijo ob obisku prireditve.

S prireditvijo bomo 
nadaljevali vsaj do 
200-letnice parka, 
2020 leta, ko bomo 
ponovno pripravili ve-
čjo prireditev in s po-
močjo vrtnarskih dru-
štev pripravili razstavo 
cvetja!

Foto: Bojan Vrečer 

Zapisala: Marija Deu Vrečer
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Dejavnosti v PGD Dobrna
Ob izteku obdobja vročih poletnih mesecev je zopet čas, da 
vas na kratko seznanimo z nekaterimi aktivnostmi, ki so v tem 
času potekale v našem društvu in jih je smiselno omeniti v 
občinskem glasilu Dobrčan.
V tem obdobju se je poleg osnovnih dejavnosti društva največ 
pozornosti, časa in aktivnosti namenilo tekmovalnemu delu, 
saj je bilo razpisanih zelo veliko najrazličnejših tekmovanj, od 
društvenih pa vse do državnega tekmovanja. Na tekmovanjih 
so sodelovale ekipe v vseh kategorijah, od najmlajših do naj-
starejših gasilcev veteranov, v moški in ženski konkurenci. To 
obdobje še posebej obeležuje prireditev v mesecu juniju, ko 
je društvu uspelo realizirati tako želeni projekt - prevzem nove 
motorne črpalke. V ta projekt je bilo vloženega ogromno tru-
da, časa in odrekanja, seveda pa nam brez vaše pomoči, spo-
štovane občanke in občani, to najverjetneje ne bi uspelo. Zato 
se vam še enkrat in stokrat iskreno zahvaljujemo. Nekaj pozor-
nosti je bilo namenjeno tudi izobraževanju gasilske mladine. 
Dela in aktivnosti nam v društvu zagotovo nikoli ne zmanjka, 
zato ga je tudi težko v celoti opisati.        

Naj bo dovolj za uvod, nekoliko podrobneje pa vas želim z 
opravljenim delom v društvu seznaniti v kronološkem pregle-
du aktivnosti in dogodkov v PGD Dobrna in jih dopolniti s pri-
loženimi fotografijami. 

V PGD Dobrna smo v zadnjem obdobju poleg osnovnih de-
javnosti izvajali še naslednje pomembnejše aktivnosti:

 25. 5. 2017 – je bila s strani dobavitelja Mi Star, trgovskega 
podjetja iz Ljubljane, dobavljena nova prenosna motorna črpal-
ka ROSENBAUER, model FOX 4.

 31. 5. 2017 in 1. 6. 2017 – je skupina gasilcev sodelovala pri 
iskanju izgubljene živine.

 10. 6. 2017 – so se ekipa mladink ter ekipi pionirk udeležile 
tekmovanja v gasilski orientaciji, ki je bilo organizirano v Novi 
Cerkvi. Vse ekipe so bile zelo uspešne in osvojile pokale. Česti-
tamo! 

 10. 6.2017 – je skupina gasilk in gasilcev našega društva so-
delovala pri sprejemu mladoporočencev iz sosednjega društva 
Vinska Gora. Dogodek je bil obeležen s tradicionalnimi vodnimi 
curki in izrečenimi čestitkami.

 11. 6. 2017 – je v Radečah potekalo pokalno tekmovanje za 
gasilsko mladino. Tekmovali sta dve ekipi mladink iz našega dru-
štva in dosegli zelo dobre rezultate. Čestitamo!
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 17. 6. 2017 – se je skupina treh gasilk na povabilo gostilne 
Triglav udeležila tekmovanja v kuhanju pokrite rihte. Bile so zelo 
uspešne in premagale vse druge sodelujoče ekipe na prireditvi.   

 17. 6. 2017 – je v Vojniku potekalo tekmovanje GZ Vojnik-
-Dobrna za starejše gasilke in gasilce. Tekmovanja se je udeležila 
tudi ekipa veteranov PGD Dobrna in dosegla 2. mesto. ČESTI-
TAMO!

 18. 6. 2017 – je v Socki potekalo športno srečanje gasilske 
mladine GZ Vojnik-Dobrna. Organizator srečanja je bila mladin-
ska komisija in PGD Socka. Srečanje je bilo tudi tokrat zelo za-
bavno in šaljivo, predvsem pa mokro, saj je v večino iger vklju-
čena voda in vodni curki. Hvala organizatorju in PGD Socka za 
ves trud pri organizaciji in izvedbi tega srečanja. 

 24. 6. 2017 – je pri Osnovni šoli Dobrna potekalo tradici-
onalno meddruštveno tekmovanje za prehodni pokal Občine 
Dobrna. Tekmovanja se je udeležilo 16 moških in 3 ženske eki-
pe. Tekmovanja se je udeležila tudi ekipa našega pobratenega 
gasilskega društva iz Suhorja (na sliki). Prehodni pokal je v moški 
konkurenci osvojila ekipa Zabukovice, v ženski konkurenci pa 
ponovno ekipa Gorenja nad Zrečami.

 24. 6. 2017 - je bil opravljen svečan prevzem in krst nove 
gasilske črpalke ROSENBAUER FOX 4. Po opravljenem prevzemu 
je sledila razglasitev rezultatov tekmovanja za prehodni pokal 
Občine Dobrna v moški in ženski konkurenci in nato še gasilska 
veselica - Gasilska noč z Okajenimi muzikanti. Gasilske in ga-
silci PGD Dobrna se ob tej priliki še enkrat zahvaljujemo vsem 
(botrom, sponzorjem, donatorjem, županu, občinskemu svetu, 
vsem članicam in članom društva), ki ste kakor koli pripomogli k 
uspešni realizaciji nakupa črpalke in izvedbi prireditve.  ISKRENA 
HVALA! 



št. 75 / 2017 31

DOGODKI

 1. 7. 2017 – je bil pri Kulturnem domu Dobrna odstranjen 
mlaj, ki je zaradi svoje izjemne višine več kot dva meseca krasil 
pogled na Dobrno ob prihodu v kraj.

 8. 7. 2017 – je skupina gasilcev našega društva v svečanih 
oblekah sodelovala na veliki gasilski paradi v Novi Cerkvi. Para-
do je PGD Nova Cerkev organiziralo ob praznovanju 110-letnice 
delovanja društva.

 15. 7. 2017 – si je nekaj gasilcev iz našega društva ogleda-
lo nastope slovenskih ekip in razglasitev rezultatov na gasilski 
olimpijadi v Beljaku (Willach-Avstrija)

 15. 7. 2017 – svet članic GZS in GZ Kamnik je organiziral 9. 
tradicionalni pohod članic na Tolsto goro – Visoko špico – Stari 
grad. Na pohodu, ki se je zaključil s športnimi in zabavnimi igra-
mi, je sodelovala tudi skupina naših gasilk.
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 17. 7. 2017 – so po prometni nesreči, ki se je zgodila na cesti 
Dobrna – Gutenek, gasilci  zavarovali kraj dogodka ter cestišče 
posuli z vpojnimi sredstvi.

 2. 8. 2017 in 3. 8. 2017 – sta bili izvedeni intervenciji, v kateri 
so gasilci odstranjevali podrta drevesa na območju TERM Do-
brna in v Vrbi. 

 10. 8. 2 017 – je bila opravljena še ena intervencija na Brdcah, 
kjer je potekala sanacija posledic neurja.

 12.  8. 2017 – so nas obiskali gasilci pobratenega društva iz 
Sakalovcev na Madžarskem. Ob obisku so si najprej ogledali naš 
gasilski dom in opremo, nato pa je sledilo prijetno druženje ob  
ribniku v Lokovini. 

 25. 8. 2017 – je skupina mladink odpotovala na izobraževa-
nje na Debeli Rtič, ki ga je organizirala GZ Vojnik-Dobrna.

 30. 8. 2017 – smo pričeli z opremljanjem razstavnega pavi-
ljona. Na ogled sta bili dani gasilska ročna črpalka iz leta 1892 in 
stara motorna črpalka. Razstavne eksponate bomo še dodajali.  

 3. 9. 2017 – je v Mestinju potekalo regijsko tekmovanje v 
gasilski orientaciji. Na tekmovanju so sodelovale tri ekipe in v 
močni konkurenci dosegle zelo dobre rezultate. 

 8. 9. 2017 – je bil za članstvo društva organiziran izlet oziro-
ma strokovna ekskurzija po Srbiji. 
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Za konec tega kronološkega pregleda pa vas želim seznaniti še 
s podatki o tem, kje vse so sodelovale naše ekipe na različnih 
tekmovanjih, ki so se odvijala v obdobju od začetka meseca 
junija pa vse do konca meseca avgusta. Ekipe so tekmovale v 
Lembergu, Veliki Pirešici, Novi Cerkvi, Gorenju pri Zrečah, Lju-
bečni, Škofji vasi, Oplotnici, Lokarju, Stranicah, Zabukovici, Lat-
kovi vasi, Frankolovem, Socki, Matkah, Dobju in Zrečah. 

Vodstvo društva vsem ekipam, ki so sodelovale na različ-
nih tekmovanjih v letu 2017, izreka čestitke za dosežene 
rezultate in zahvalo za vložen čas in trud, ki so ga nameni-
le za vaje in tekmovanja.

. Pred nami je mesec oktober, mesec požarne varnosti. Ker se v 
mesecu oktobru izvaja več različnih nalog na to temo, bo tudi 
letos najbrž nekaj več bolj opaznih aktivnosti v našem društvu. 

Tematika letošnjega 
meseca varstva pred 
požari je namenjena 
intervencijskim potem 
in površinam za gasil-
ce. Tudi letos so se v GZ 
Slovenije odločili zanjo, 
skupaj z Upravo RS za 
zaščito in reševanje ter 
Slovenskim združenjem 
za požarno varnost. Ge-
slo letošnjega meseca 
požarne varnosti je »Ko 
se nesreča zgodi, naj 
bodo proste poti!«. 
Omenjena tematika so-
vpada s smernico SZPV 
206 z naslovom Površine 
za gasilce v stavbah, ki je 
v fazi javne obravnave. 
Nastala je na pobudo 
gasilskih enot – pri njeni 
pripravi smo sodelovali prostovoljni in poklicni gasilci. Zavedati 
se moramo, da je preventivno delovanje tudi v primeru parki-
ranja vozil zelo pomembno. Z ustreznim in premišljenim ravna-
njem lahko preprečimo marsikatero nesrečo ali vsaj zmanjšamo 
njene posledice.  

Na pomoč!
Tajnik PGD Dobrna,

Stanislav Pečnik 
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Delovanje Društva upokojencev Dobrna 
Spoštovane upokojenke  in upokojenci, tudi v drugi polovici 
leta je bilo društvo kar aktivno, zato vam podajamo nekaj infor-
macij o aktivnostih  od maja do septembra. 
Izlet na Krvavec in sprehajanje po njem je bilo zelo zanimivo in 
sproščujoče, saj smo se v veliki meri nadihali svežega planinske-
ga zraka.   

V okviru občinskega praznika smo  izvedli tradicionalno razsta-
vo skupaj s Čebelarskim društvom Dobrna. Razstava je bila zelo 
uspešna, bogata in tudi lepo obiskana. V obeh dneh jo je obi-
skalo veliko gostov, domačinov in učencev Osnovne šole Dobr-
na. Ob tej priliki bi se rad zahvalil v imenu društva in v svojem 
imenu vsem, ki ste tako lepo sodelovali in dali na ogled svoje 
izdelke. Hvala vam in se priporočamo ter vas vabimo še naprej 
k takšnemu sodelovanju. Tudi najmlajši iz Vrtca Dobrna so nas 
ob otvoritvi razveselili z lepim uvodnim kulturnim programom, 
zato se njim in njihovim mentoricam prisrčno zahvaljujem. Hva-
la tudi Občini Dobrna za finančno pomoč in g. županu, Martinu 
Breclu, za njegove pozdravne besede, hvala Termam Dobrna za 
prostor, ki nam ga vsako leto tako velikodušno odstopijo. Hvala 
tudi gospe Jolandi Memon za lepo aranžiranje in postavitev. Se-
veda pa brez pridnih rok naših članov UO Marjane, Ivice, Vide Č., 

Jožeta, Edija, Tineta, Vide, Marinke, Stanke in Staneta vsega tega 
ne bi bilo mogoče izvesti, zato se vam še posebej zahvaljujem.     

Kljub visokim temperaturam v letošnjem poletju smo se 2. 8. 
udeležili srečanja upokojencev PZDU Celje v Ljubnem ob Savi-
nji, kjer nam je zveza pripravila pester program pod šotorom.  
Tam smo se tudi okrepčali z golažem in hladno pijačo. Popol-
dne pa smo se po programu, ki ga je pripravila naša Marjana 
Aubreht, podali v Nazarje še na ogled lesarskega muzeja, franči-
škanskega samostana in cerkve ter obiskali skupnost sester kla-
ris. Večer  smo zaključili z večerjo na ranču Burger v Venišah in 
polni lepih vtisov odšli domov. 

Dejavnost balinarske sekcije maj – september 2017. 
V tem obdobju je dejavnost balinarske sekcije zelo živahna Ob 
vsakodnevni vadbi se je zvrstila vrsta tekmovanj. Ob prazniku 
Občine Dobrna smo imeli meddruštveno tekmovanje moških 
in ženskih ekip. V goste so prišli balinarji in balinarke iz Šentjurja 
in Rimskih Toplic. Tokrat so bili najboljši Šentjurčani, naši balinar-
ji in balinarke pa so osvojili 2. in 3. mesto. Balinarji iz Šentjurja so 
se nam tako oddolžili za osvojeni prehodni pokal, ki so ga ob 
njihovem občinskem prazniku, že drugič, osvojili naši balinarji. 
Vrnili smo tudi tekmovalni obisk balinarjem iz Rimskih Toplic, 
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kjer so naši balinarji med 11 ekipami zasedli 5.mesto. Zelo veseli 
in ponosno smo se vračali s področnega prvenstva balinarjev 
celjske regije, ki je bilo v Preboldu. Na tem tekmovanju so naši 
balinarji in tudi balinarke osvojili 3. mesto. V polnem teku je tudi 
tekmovanje v ŠT-SA ligi, kjer se sedaj držimo v zlati sredini. Za-
nimivo in v tekmovalnem vzdušju poteka tudi prvenstvo članic 
in članov, Še posebej živahno je bilo na našem balinišču v času 
»Noči pod kostanji«. Na odprtem prvenstvu balinarjev v moški 
in ženski konkurenci so se nam pridružili številni gosti iz drugih 
krajev in tudi iz Term Dobrna. Naše balinarke so na tem tekmo-
vanju osvojile 1. in 3. mesto. V moški konkurenci pa je bil naš 
najboljši balinar tretji.

Zelo smo veseli, da je ob balinišču, od občinskega praznika dalje 
lepo urejeno in ponovno usposobljeno za igro, kegljišče s kro-
glo na vrvici. Zasluga in zahvala za to rekreativno pridobitev gre 
našemu članu Jožetu Breclu, Občini  Dobrna in našemu predse-

dniku DU Branku Dobovičniku. V času »Noči pod kostanji« smo 
že organizirali odprto prvenstvo posameznikov, ki se ga je ude-
ležilo 20 tekmovalcev. Želimo in upamo, da bo tudi kegljišče 
popestrilo in poživilo rekreativno dejavnost v Dobrni. 
Tudi strelci so izvedli kar nekaj tekmovanj v tem obdobju. V me-
secu juniju je bilo v okviru občinskega praznika izvedeno tek-
movanje v streljanju z zračno puško, ki so se ga udeležile ekipe 
iz Vojnika, Hudinje, Vitanja in Dobrne. V mesecu avgustu pa je 
bilo za člane strelske sekcije tekmovanje v streljanju z MK puško 
na strelišču LD Dobrna na Trojni. Lovski družini Dobrna hvala za 
pomoč in sodelovanje. Strelci so se udeležili tudi tekmovanj, ki 
so jih organizirala druga društva upokojencev, s katerimi imamo 
zgledno sodelovanje.   



št. 75 / 201736

DOGODKI

Z dvema ekipama, v sestavi Milica L., Marinka B., Edi D. in upo-
kojensko v sestavi Marko Š., Jure Š. in Branko D., smo se udeležili 
kuhanja pokrite rihte, ki jo je organiziral hotel Triglav na svojem 
dvorišču. Balinarska ekipa je osvojila tretje mesto. 
Tudi izlet na Reko in Trsat nam je uspelo realizirati, saj smo se 7. 
septembra v velikem številu odpeljali do Reke, kjer nas je po-
leg lokalne vodičke pričakal rahel dež. Vendar polni dobre volje 
in optimizma smo se podali na ogled znamenitosti Reke. Tudi 
panoramska vožnja je bila zelo zanimiva in poučna. Ob 14. uri 
pa smo imeli sveto mašo v baziliki sv. device Marije – Trsatske 
Gospe. Po malici pa nas je vodila pot nazaj v Slovenijo na ogled 
gradu Prem in njegove okolice. Večer smo zaključili s poznim 
kosilom in se ob zvokih harmonike Vlada Mešla tudi zavrteli in 
zapeli, a čas je tako hitro minil in  že se je bilo potrebno odpravi-
ti na pot proti domu. Vsem udeležencem izletov se zahvaljujem 
za udeležbe in smo veseli vaše dobre volje in optimizma, ki ga 
v veliki meri prinašate s seboj. 

V tem obdobju smo obiskali kar nekaj častitljivih jubilantov, ki 
imajo 90 in več let. Tako nas je bila zelo vesela gospa Rozalija Ja-
mnišek, 94 let, ki zelo rada prepeva in je naju z Silvo Čmaje  po-
spremila na odhodu s pesmijo, saj pravi, da je pesem tudi eden 
od receptov za dolgo življenje. Obiskali smo tudi Marijo Voršnik, 
92 let, ki biva v domu starejših v Vojniku in Marico Pasarič, 94 let, 
na njenem domu ter Ano Arlič, ki je praznovala 80. jubilej. Vsem 
iskrene čestitke v imenu vseh upokojencev Občine Dobrna.
Program starejši za starejše poteka po programu in je zelo do-
bro voden, za kar gre zahvala predvsem gospe Stanki Krajnc. 
Mesečno poteka koordinacija vseh društvenih koordinatorjev 
za društva, ki so vključena v projekt. Ena izmed njih je potekala 
tudi v našem društvu.

Program ADAM za zgodnje odkrivanje demence je bil organizi-
ran v letošnjem letu in je zaradi hitre  zasedenosti razpoložljivih 
kapacitet bil ponovni razpis za leto 2018. Zato smo organizirali 
in razdelili obrazce preko poverjenikov, da se lahko, če se želite, 
prijavite in izpolnjen obrazec pošljete na  naslov, ki je napisan 
na obrazcu, ali pa ga dostavite v društveno pisarno. Če pa bi še 
kdo imel potrebo in interes, lahko dobi obrazec v naši pisarni 
v društvenih prostorih KD Dobrna, vsak petek od 10. – 11. ure.
Gospa Brigita Krajnc, ki vodi vsak ponedeljek telovadbo v parku, 
je dala pobudo, da bi lahko v jesenskem in zimskem času imeli 
plesne vaje, kar je upravni odbor tudi sprejel. Vaje bi se pričele s 
1. oktobrom v konferenčni dvorani KD Dobrna.

Predsednik DU Dobrna:

Branko Dobovičnik
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V vednost o Župnijski Karitas Dobrna
Od kar deluje Župnijska Karitas Dobrna, vse od leta 1991, nismo 
bili, vsaj javno ne, deležni kritične ocene o našem delovanju 
med krajani, še manj med prosilci naše pomoči, zato smo bili 
člani odbora ŽK Dobrna ne malo razočarani, da so prosilci za 
humanitarno pomoč in naše  delo  predmet gostilniških govoric 
posameznikov ob točilnem pultu, pa morda še pri kom izven 
tega kroga. To pri ljudeh  vzbuja dvom o pravičnosti pri obrav-
navi prosilcev za pomoč Karitas in pod vprašaj postavlja primer-
nost odbora ŽK za to dejavnost.
Zato v vednost vsakomur, ki ima utemeljena vprašanja o kari-
tativni dejavnosti v našem okolju, sporočam:  vsakemu, ki želi 
podrobnejše odgovore na vprašanja, ki se tičejo ŽK Dobrna, 
naslovite jih (s pripisom polnega naslova pošiljatelja) na naslov 
: ŽUPNIJSKA KARITAS DOBRNA , Dobrna 22, 3204 Dobrna. Nu-
dili vam bomo vse odgovore v skladu z Zakonom o varovanju 
osebnih podatkov.

V takojšnjo informacijo pa:
-  do pomoči Karitas ima pravico vsakdo, ki predloži odločbo 

Centra za socialno delo, iz katerega je razvidno, kolikšen je 
prihodek na družinskega člana ( od 1. 8. 2017 znaša cenzus 
upravičenosti do pomoči, če znesek na osebo ne dosega 
297,95 € mesečno). Odločbe veljajo za tekoče leto.

-  Med prosilci so tudi osebe brez odločbe CSD, ki so po kazal-
nikih  dohodka, revščine in socialne izključenosti ( Statistični 
urad R Slovenije) pod pragom revščine; letos, od 21. 6., znaša 
stopnja tveganja revščine 616 € na gospodinjstvo. Na osnovi 
dokazil o prihodkih o upravičenosti do pomoči odloča od-
bor ŽK. Iz izkušenj lahko povzamem, da bi bilo teh bistveno 
več, kot jih je, pa jih je sram, da bi bili kamen spotike v svojem 
okolju.

-  Do pomoči izven teh kategorij so upravičeni tudi  posame-

zniki in družine, ki se znajdejo v trenutni socialni stiski ( brez-
poselnost, požar, ujme, bolezen,  … ).

-  Odbor ŽK vodi predpisano ( podrobno, zahtevno) dokumen-
tacijo o pogojih skladiščenja in  razdeljevanja hrane iz evrop-
skih sredstev, ki jo delimo pod okriljem Ministrstva za delo, 
družino in socialne zadeve. Doslej smo imeli dve republiški 
inšpekciji, ki nista ugotovili nobenih nepravilnosti.

-  Smotrnost trošenja sredstev, ki jih pridobimo na osnovi 
Razpisa Občine Dobrna za humanitarno dejavnost (letos 
1.165,00 € ) moramo, dokumentirano za preteklo leto, do 31. 
marca oddati na Občino Dobrna.

-  Statistično poročilo (število prejemnikov pomoči, status 
upravičenca, delitev EU hrane, pomoč družinam, posame-
znikom, dejavnosti ŽK, s katerimi pridobivamo denarna sred-
stva  -  donatorstvo, prispevki občanov …) in finančno poro-
čilo za preteklo leto moramo redno pošiljati Škofijski Karitas 
Celje. V njen resor spada tudi  sprotno izobraževanje sode-
lavcev Karitas, zlasti za področje delitve hrane iz evropskih 
sredstev – HACCP ( mednarodna metoda varovanja  hrane ).

Ob tem, da poteka nadzor nad našim delom skozi tri instituci-
onalna sita, z odgovornostjo trdim, da je delovanje ŽK Dobrna 
transparentno  - jasno, preverjeno. Zato upravičeno pričakuje-
mo, da ne bomo deležni še dodatnih  ocenjevanj  brez ustre-
znih utemeljitev.

Naj dodam še naslednje – sodelavci ŽK Dobrna nismo skupina 
pretežno »starih b...«, ampak osebe, ki v prostovoljnem služe-
nju bližnjemu skušamo omiliti njihove življenjske stiske in v tem 
najdemo tudi smisel svojega  življenja. Kdor čuti enako, dobro-
došel v naši družbi!

Vodja ŽK Dobrna, Herta Rošer

Iz trte izvito
Navkljub vsem dosedanjim 
dosežkom naše civilizacije, je 
razvoj  še vedno počasen …, 
je spet premišljeval moj do-
ber prijatelj Srečko. Ko mi je to 
zadnjič rekel, sem o tem tudi 
jaz kar debelo premišljeval, 
toda do pravega odgovora 
nisem prišel, ker je vse, kar je 

dnjem srečanju rekel: Srečko, 
kako lahko nasploh nekaj trdiš, 
kaj je »iz trte zvito«? Ne vem, 
od kod prihaja tak ljudski pre-
govor, da »nekaj« je ali ni iz 
trte zvito, sicer bi bilo lahko 
možno, da je veliko tega, kar 
nas ljudi pesti, zagotovo prišlo 
prav iz trte, ki napaja ljudi z vi-

že odkrito, napredovalo in je 
doseženo s prizadevanjem ra-
zvojnih faz in le teh faktorjev 
– osupljivo hitro!
In kje pravzaprav tiči srž ta-
kšnega Srečkovega premišlje-
vanja oziroma ugotavljanja 
njegovih pomislekov? 
Tako sem mu ob najinem za-

nom … Toda nekaj kar je do-
bro, je prav lahko, da je prišlo 
iz trte in napaja nekatere ljudi 
z resnico, druge pa z lažjo, mi 
je odgovoril Srečko.
Toda jaz menim, je nadaljeval, 
da je potek vsega pravilen, ker 
je vrstni red po mojem prepri-
čanju naslednji:
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be ne začnemo pravočasno zdraviti, se 
lahko na stopalih pojavi razpokana koža, 
ki je dobra osnova za druge okužbe, naj-
pogosteje bakterijske.

Kako izgleda atletsko stopalo?
Okužba z glivicami se najpogosteje po-
javi na podplatih in med prsti. Prvi znaki 

DOGODKI

zdravo 
življenje

Atletsko stopalo: glivična okužba stopal in nohtov
Atletsko stopalo je glivična okužba in na-
stane, ko se glivice naselijo v povrhnjo 
plast kože stopal (tinea pedis) in nohtov 
(onihomikoza). Bolezen naj bi se pojavila 
konec 19. stoletja, ko se je razširila upo-
raba obuval. Prvič so jo opisali leta 1908. 
Takrat so opazili, da se pogosteje pojavlja 
pri športnikih, ki imajo zaradi vadbe po-
gosto potna stopala, zato so jo poimeno-
vali atletsko stopalo. Danes ocenjujejo, da 
na svetu zboleva 20  do 30 % ljudi, pogo-
steje moški. Okužba sicer ni nevarna, je pa 
neprijetna. Pomembno je, da preprečimo 
širjenje na preostale dela telesa in prenos 
za druge ljudi. 

Kaj povzroča atletsko stopalo? Kateri de-
javniki vplivajo na razvoj glivic?
Atletsko stopalo povzročajo glivice, ki spa-
dajo v skupino dermatofitov. Ti se hranijo 
z roževino povrhnjice, nohtov, dlak in las. 

Najbolje uspevajo v toplem in vlažnem 
okolju. Redkejši povzročitelji so kvasovke 
in plesni. 

Najpogosteje se okužba z glivicami pojavi 
pri osebah s potnimi stopali, poleg tega 
so pravi raj za glivice tesna in vroča obu-
vala, ki ne dihajo. Pogosteje se pojavljajo 
v toplejšem delu leta, lahko pa tudi v zim-
skem času, ko prehajamo z mrzlega na to-
plo, ali pa pri ljudeh, ki so obuti večji del 
dneva. Ostali dejavniki tveganja za razvoj 
okužbe so pogoste poškodbe nohtov in 
obnohtja, sintetična oblačila, pogosta 
uporaba kopališč, zdravilišč in savn in dol-
gotrajna uporaba antibiotikov. 

Glivice na stopalih so pogosta težava di-
abetikov in ljudi z oslabljenim imunskim 
sistemom, saj je njihova koža dosti bolj 
občutljiva od kože zdravih ljudi. Če okuž-

Prvi je Tisti, ki nam je VSE dal,  
tudi trto! Vsak drugi po Njem 
je tisti, ki iz vina »izvije« tisto, 
kar mu »paše«. Tretji trdijo, da 
je v vinu resnica. Jaz, Srečko, 
trdim, da je najprej resnica v 
sodu, ki je po pitju za nekate-
re (dobro vzgojene) ljudi res 
resnica, za druge ljudi je lahko 
– iz trte izvita – neka trditev – 
laž …
Toda ti si me odvlekel, mi je 
govoril, tako daleč od tistega, 
kar sem na začetku  najinega 

razgovora imel  povedati  o 
naši civilizaciji in zdaj me prav 
to »iz trte zvito« sili v tisto, kar 
sem želel na kratko naznaniti. 
Torej, hotel sem že na začetku 
reči, da  si vse bolj pregrešno 
hitro nekaj (iz)mislimo in s tem 
tudi veliko tega dejansko – 
pokvarimo. 
In spet sem ga vprašal: Zakaj 
spet prihajaš s takšnim »nabo-
jem«? 
Dobro, si rekel, ker je teh in ta-
kšnih nabojev iz dneva v dan 

vse več, iz vseh strani našega 
že precej obremenjenega ži-
vljenja, mi je Srečko odgovoril 
in nadaljeval: 
Od vseh teh najprej omenjam 
televizijski sprejemnik, ki nam 
neprenehoma servira tudi 
precej »iz trte zvitega« … in 
zraven ob priložnostnem pi-
tju vina pa tudi drugih pijač – 
smo eni za resnico,  drugi pa 
za laž! … 
A da je naš razvoj še počasen, 
je stvar v tem, da še ni daljinca 

za izklop slabega, ki nam vse 
več prihaja po zasmojenem 
ozračju,  veliko več kot je samo 
dobesedno  »iz trte zvito!«
Tako se s časom zna zgoditi, 
da ne bo nič več … iz trte zvi-
to … ker ni volje niti soglasja 
za sklenitev nekega »Zemelj-
skega zakona«, z obveznim 
upoštevanjem Stvarstva, skle-
njenega s strani Zemljanov … 
za izklop vsaj najslabšega …

Josip Bačić Savski
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so srbenje in drobno luščenje kože ter 
neprijeten vonj. Drobno luščenje kože in 
blaga rdečina se pogosto pojavita med 
tretjim in petim prstom na nogi, od koder 
se lahko okužba prenese tudi na podpla-
te in nohte. Redkeje se pojavljajo kožne 
razpoke z majhnimi mehurčki (če počijo, 
lahko povzročijo večje težave, saj se po-
javijo ranice, ki se težko zacelijo), skelenje 
in celo bolečine pri hoji. Nohte prizadene-
jo na različne načine, lahko pa privedejo 
tudi do tega, da noht odstopi. Ob okužbi 
noht spremeni barvo na rumenkasto - to 
je še posebej vidno ob robovih nohta - na 
določenih mestih se odebeli, značilna za 
okužbo pa sta tudi lomljenje in krušenje 
nohta. Okužba nohtov predstavlja poseb-
no težavo, saj so tu glivice trdovratnejše 
in jih je veliko težje odstraniti kot na koži. 

Kako diagnosticiramo atletsko stopalo?
Vsako srbeče, pordelo stopalo nima glivič-
ne okužbe! Najboljša metoda diagnostici-
ranja okužbe je pregled delčka prizadete 
kože pod mikroskopom. Večinoma pa 
zdravnik postavi diagnozo klinično, torej s 
pregledom stopal in nohtov. 

Kako zdravimo atletsko stopalo?
Najpogosteje  zdravnik predpiše proti-

glivična zdravila v obliki mazil, pri hujših 
okužbah pa v obliki tablet. Zdravljenje je 
dolgotrajno, običajno 4-6 tednov, lahko 
celo dlje. Okužbe se pogosto pojavljajo, 
posebej če ne preprečite ugodnih po-
gojev za razmnoževanje glivic. Pomemb-
no je, da predpisano mazilo nanašate na 
kožo tudi potem, ko so vidni znaki okužbe 
izginili. 

Kaj lahko naredite sami?
Predvsem je treba paziti na to, da prepre-
čimo širjenje okužbe na ostale dele tele-
sa, zato si je treba roke po vsakem stiku 
z okuženim področjem umiti z milom, po 
tuširanju ali kopanju uporabiti posebno 
brisačo za noge in dobro očistiti kabino 
za prhanje ali kad. Po vsakem striženju in 
piljenju nohtov škarjice in pilo najprej oči-
stite z vodo in milom, nato pa jih popršite 
z razkuževalnim sredstvom.

Glivicam se lahko izognemo že, če smo 
malo bolj previdni ob stiku s površinami, 
kjer se glivice pogosto pojavljajo. To so 
predvsem tuši, bazeni, savne, slačilnice. 
Tam se izogibamo neposrednemu stiku 
s površino, torej nismo bosi, mokre noge 
pa si vedno temeljito obrišemo, še pose-
bej med prsti. Dober razlog za nastanek 
glivične okužbe je lahko tudi neprimer-
na obutev. Pretesna, nezračna obutev in 
obutev iz sintetike lahko moti prekrvavi-
tev nog in poškoduje nohte, kar poveča 
njihovo ranljivost za okužbe, hkrati pa 
nudi možnost za obstoj mikroorganiz-
mov. Poleg preprečevanja je pomemb-
no, da okuženega mesta ne praskate, saj 
s tem ustvarite še ugodnejše pogoje za 
razširjanje glivic.

Ko se okužba pojavi, si lahko do določe-
ne mere pomagamo tudi sami. Ključ je v 
higieni in redni skrbi za obutev. Stopala je 

pred prekomernim potenjem potrebno 
zaščititi s sredstvi, kot so pudri, kreme ali 
geli, umivati pa jih je priporočljivo s pre-
parati, ki imajo pH pod 7. Glivice ne mara-
jo kislega okolja in v njem slabo uspevajo. 
Nogavice in brisače ter preostal tekstil, ki 
pride v stik z okužbo, je potrebno preku-
havati, obutev pa redno dezinficirati ter 
tako preprečiti naselitev mikroorganiz-
mom. Najbolje je, če nosite nogavice iz 
100% bombaža ter usnjeno obutev, izo-
gibajte se plastičnim čevljem. Na voljo so 
pršila, pudri ter kroglice za nego obutve. 
Večino teh preparatov lahko kupite v le-
karnah. 

Zaključek
Vsako glivično okužbo stopal in/ali noh-
tov je potrebno zdraviti, saj gre za kro-
nično okužbo, ki se ne pozdravi sama. Če 
sumite, da imate atletsko stopalo (še po-
sebej, če imate hkrati sladkorno bolezen 
ali drugo kronično bolezen zaradi katere 
imate oslabljeno obrambno sposobnost 
telesa), obiščite svojega izbranega zdrav-
nika in se posvetujte glede zdravljenja! 
Temelj zdravljenja je preprečevanje okuž-
be: skrbite za redno higieno stopal, vedno 
dobro osušite področja med prsti ter na 
javnih površinah ne hodite bosi!

Tea Cvetko, dr. med.
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Terme Dobrna 
Poletni meseci so v Termah Dobrna bili nadvse zanimivi in polni bogatih dogajanj.

Skozi park so se vso poletje razlegale čudovite melodije klasične glasbe - na Festivalu Emars so se predstavljali orkestri in glasbe-
niki iz Slovenije, Nemčije, Estonije, Švice in Francije. Navdušenje je bilo čutiti tako pri poslušalcih kot tudi glasbenikih, ki pravijo, da 
se bodo z velikim veseljem vrnili v ta prelepi zeleni kraj tudi v prihodnjem letu. V pripravi je namreč že Festival Emars 2018, ki 
obljublja še več dogajanj in koncertov ter s tem uveljavitev dogodka kot tradicionalnega na Dobrni.

Foto: Kulturno-umetniško društvo EMARS
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POLETNI KARATE KAMP

Neokrnjena narava Dobrne že od nekdaj navdihuje tudi mnoge športnike. Med 21. in 23. avgustom je v Termah Dobrna potekal 
poletni karate kamp Društva za karate Celje. Na ta način so se v sproščujočem prijetnem vzdušju začele priprave na novo vadbeno 
sezono.

S skrbno pripravljenimi in energijsko usklajenimi obroki so ku-
harski mojstri poskrbeli za zadostno količino energije za nove 
izzive športnikov.
Z animacijo, igrami na bazenu, kopanjem do polnoči in družab-
nim večerom pa je bilo poskrbljeno tudi za sprostitev.

Udeleženci vikend kampa so 
bili nastanjeni v Hotelu Park, ki 
s svojo mirno okolico zagotavlja 
počitek in regeneracijo, ki jo po-
trebujejo športniki za kvalitetno 
treniranje.

Foto: Društvo za karate Celje

O DRUŠTVU ZA KARATE CELJE

Začetki delovanja društva segajo v leto 1969, ko je Društvo 
pričelo delovati kot Karate sekcija TVD Partizan Polule. Dru-
štvo je včlanjeno v Karate zvezo Slovenije, ki je članica Olim-
pijskega komiteja, zato imajo člani društva možnost nastopiti 
na olimpijskih igrah. 
Danes Društvo dosega najboljše tekmovalne rezultate.
•	 Sebastian	 Kantužer	 -	 Tokyo	 2006,	 svetovni SKIF prvak, 

mladinci, borbe, 14 - 15 let
•	 Rok	Ojsteršek	-	Atene	2009,	svetovni SKIF prvak, mladin-

ci, borbe, 14 - 15 let 
•	 Tim	Valner	-	Herceg	Novi	2015	balkansko	prvenstvo,	vice	

prvak 2. mesto, borbe dečki 12 let -45 kg.
•	 Tomaž	Hudales	 –	 Beograd	 Srbija	 2016	balkanski prvak 

1. mesto,  borbe -52 kg kadeti 14 let in 3. mesto v kateg. 
kadeti 14 let.

Sedaj je glavni trener za borbe Sebastian Kantužer, ki je v 
klubu začel kot tekmovalec, s svojimi bogatimi izkušnjami in 
znanjem pridobljenim na fakulteti za šport, v društvu skrbi za 
tekmovalno skupino in vodi vadbo na sekcijah.

Poleg celjskega kluba so ustanovljene še sekcije v Voj-
niku, Dobrni, Dramljah, Ljubečni, Novi Cerkvi, Frankolo-
vem in Proseniškem; skupno v klubu vadi karate preko 
100 članov.

Mlade športnike je s spodbudnim nagovorom pozdravil tudi 
Borut Strojin, predsednik Karate zveze Slovenije. Sledilo je 
ogrevanje in uvodni trening.
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Kupon ugodnosti samo za občane Dobrne! 
PODARIMO BREZPLAČNO OBLOGO ROK 
v vrednosti 12 €! Nakup NI pogoj za koriščenje kupona! 

Parafinska obloga rok pomaga do povrnitve mehkobe 
in ravnovesja poškodovane kože na rokah. 
 
Kupon je veljaven do 31. 10. 2017, za koriščenje navedene storitve v masažno lepotnem centru 
La Vita Spa & Beauty. Vljudno prosimo za pravočasno predhodno rezervacijo storitev, število 
terminov je omejeno. Kupon je ob koriščenju storitev potrebno predložiti na recepciji masažno 
lepotnega centra La Vita Spa & Beauty, skupaj z dokazilom o stalnem bivališču v občini Dobrna. 
Kupona ni mogoče koristiti ob nakupu kozmetičnih in drugih izdelkov ter ostalih storitev iz 
ponudbe Term Dobrna. Ugodnosti se ne seštevajo. 

 
 

REZERVIRAJTE SVOJ TERMIN! La Vita Spa & Beauty: 03 78 08 555 

BREZPLAČNA 
OBLOGA 

ROK 

Z AKUPUNKTURO VARNO NAD TEŽAVE V 
NOSEČNOSTI IN PRIPRAVO NA LAŽJI POROD 
 
Akupunktura je najbolj razširjena metoda zdravljenja  
tradicionalne kitajske medicine. Njena prednost je učinkovito 
lajšanje ter zdravljenje različnih stanj in bolezni, brez 
stranskih učinkov. 

 
 
 
 
 

 
Nosečnost: 

- slabost in bruhanje v začetni nosečnosti 
- nespečnost 
- krči v nogah 
- bolečine v križu 
- priprava na lažji porod 
- težave pri dojenju 

Psihološke težave: 
- motnje spanja 
- izgorelost (burn out) 

 
 
Mišično skeletne težave: 

- bolečine v križu in vratu 
  

Ginekološke težave in bolezni: 
- PMS 
- dismenoreja 
- menopavznalne težave 
- bolečine v trebuhu 
- težave z menstruacijo 

Nevrološke težave: 
- glavoboli in migrene 
- neuralgia trojnega obraznega živca 
- pareza facialisa v zgodnji fazi, v roku 

3-6 tednov 

 

Akupunktura je DARILO, ki se ga razveseli prav vsaka 
nosečnica. 
NAROČITE DARILNI BON TERM DOBRNA na 080 22 10 
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V Diagnostičnem medicinskem centru Dobrna Medical boste deležni strokovne obravnave zdravnikov:

- Marija Ocvirk dr. med., spec. ginekologije in porodništva
- Emil Čater dr. med., spec. nevropsihiater
-	 Annemary	Kotnik	dr.	med.,	specializantka	fizikalne	medicine	in	rehabilitacije
- Ana Murko dr. med. spec. fizikalne medicine in rehabilitacije

Cena:
- Prva obravnava 30 €, vse nadaljnje 25 €,
- V nosečnosti: prva obravnava 25 €, vse nadaljnje 20 €.

Rezervirajte svoj termin na telefonski številki 041 345 939 ali e-naslovu: jelena.novak@terme-dobrna.si

JE 2018 VAJINO LETO?

Da bosta najlepši 
dan preživela kar 
se da sprošče-
no, smo skupaj 
z vama od prve 
ideje do zadnje 
minute poročne-
ga dne. 
Nič ne bo prepu-
ščeno naključju.

Foto: Andrej Korenč, 

Pupilo d.o.o.

Poskrbimo za:
- civilni obred v poročni dvorani ali v paviljonu sredi parka,
- možna je tudi cerkvena poroka v bližnji cerkvi,
- sestavo menujev za civilno pogostitev (hladno-topli bife) in poročna slavja (svečano strežena večerja ali hladno-topli bife),
- pripravo poročne zabave,
- ureditev svečane pričeske in ličenje,
- pripravo poročne torte,
- nastanitev mladoporočencev v suiti hotela Vita****,
- ugodno nastanitev svatov,
- jutranjo pogostitev oziroma pozni zajtrk.

INFORMACIJE O CELOTNI PONUDBI TERM DOBRNA in REZERVACIJE
t: 080 22 10, e: info@terme-dobrna.si; 
www.terme-dobrna.si

ALL INCLUSIVE 
poročni menu
že za 53 €!

Vključeno v menu:
- pogostitev ob civil-

nem obredu,
- izbrani poročni menu,
- izbrana pijača (vino, 

penina, brezalkohol-
na pijača),

- poročna torta,
- kisla juha in hladni 

bife po polnoči.
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HOTEL, GOSTILNA TRIGLAV

Jesen v Triglavu  

Po slovesu od poletja je v naši gostilni 
zadišalo po jesenskih dobrotah. Tako kot 
narava svoje živahne barve preliva v je-
senske note, smo tudi pri nas ponudbo 
obogatili s sezonskimi jedmi. V začetku 
meseca septembra smo sodelovali na 
Promenadi okusov, ki se je odvijala na 
promenadi v Velenju. 

V naši slaščičarni  vsak dan zadiši po 
kakšni novi sladici ali torti po naročilu 
za vse okuse in priložnosti. Z vami pa z 
veseljem delimo tudi recept za biskvit 
z grozdjem, ki prija v jesenskih popol-
dnevih, ko je sonce še dovolj toplo, da 
jo lahko ob čaju ali kavi servirate svojim 
prijateljem na terasi pred hišo.

BISKVIT Z GROZDJEM                               
Potrebujemo:
450 g skute
5 žlic sončničnega olja
4 žlice mleka
125 g sladkorja
225 g pšenične bele moke
  pecilni prašek
1            žlico kakava v prahu
2   jajci
30 g pšeničnega zdroba
400 g grozdja (belo, rdeče)

Priprava:
V posodi zmešamo 150 g skute, olje, mleko in 80 
g sladkorja. Dodamo še moko, pecilni prašek in 
kakav. Pekač obložimo s papirjem za peko in vanj 
vlijemo pripravljeno testo. V posodi zmešamo 
rumenjaka, preostalo skuto in sladkor, pšenični 
zdrob. Iz beljakov stepemo trd sneg in ga vme-
šamo k skutni kremi. Razporedimo jo po testu. 
Grozdje operemo in razpolovimo. Razporedimo 
ga po kremi.
Pečemo 40 minut na 175° C.
Želimo vam dober tek! 

Naj vas v jesenskih dneh spremlja do-
bra hrana, zato se le oglasite pri nas!

Kljub temu, da se poletje od nas 
že poslavlja, vas naša terasa vabi, 
da se okrepčate bodisi z malico, 
kosilom ali le sladico. 

Mi pa vedno znova za vas pri-
pravljamo novo ponudbo jedi 
z jedilnega lista. Kljub novostim 
se še vedno držimo načela, da 
imajo naše jedi okus po doma-
čem, saj je naš vrt poln jesenskih 
dobrot.

Tudi v letošnjem letu smo v Triglavu imeli najbolj vesela slavja – POROKE. Že sedaj 
sprejemamo rezervacije za prihodnje leto 2018. 

Že drugo leto zapored pa sodelujemo na tednu restavracij, ki bo potekal med 13. in 
22. oktobrom. Vabljeni, da  rezervirate svojo mizo.
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šolski 
kotiček

Novo šolsko leto
Brezskrbni počitniški dnevi so za nami in 
začelo se je novo šolsko leto. V  š. l. 2017/18 
bo vrtec in šolo obiskovalo 341 otrok in 
učencev.

Vrtec Dobrna bo obiskovalo 135 otrok. 
Letošnji vpis v vrtec je presegel vsa naša 
pričakovanja. Zaradi velikega števila otrok 
smo morali v sodelovanju z Občino Do-
brna odpreti še osmi oddelek vrtca. Osmi 
oddelek smo odprli zato, da smo lahko 
vpisali vse otroke, saj bi v nasprotnem 
primeru imeli veliko otrok na čakalni listi. 
Zaradi osmega oddelka smo morali zago-
toviti dodatni prostor, ki smo ga pridobili 
tako, da smo s suhomontažno steno pre-
gradili največjo igralnico v šoli in tako pri-
dobili še en prostor. Sedaj  imamo v pro-
storih šole tri oddelke vrtca.

Potrudili se bomo, da bo delo v vrtcu še 
naprej potekalo tako uspešno kot  prete-
kla leta. Še naprej bomo koristili igralnico 
v naravi, ki je v bližnjem gozdu in vse na-

ravne danosti, ki nam jih ponuja okolje. 
Delo v vrtcu bo poleg rednih vsebin v 
naslednjih dveh letih popestrilo tudi naše 
aktivno sodelovanje v evropskem projek-
tu Erasmus+, kjer bomo skupaj s kolegi iz 
Grčije, Turčije in Slovenije sodelovali na 
temo LUTKA IMA DUŠO. Še naprej pa se 
bomo trudili, da bomo uspešno sodelo-
vali s starši in  bomo prepoznavni v našem 
okolju.

Prvi razred obiskuje 21 prvošolcev, ki smo 
jih na prvi šolski dan svečano sprejeli med 
učence. Sprejema prvošolcev se je tudi 
letos udeležil župan Občine Dobrna, go-
spod Martin Brecl, ki jih je razveselil z dari-
lom. Prvošolcem želimo veliko uspehov in 
prijetnih trenutkov v osnovni šoli.
Sprejem ostalih učencev ob prvem šol-
skem dnevu je bil letos malce drugačen. 
Po dolgih letih naših skupnih prizadevanj 
smo končno dočakali nov šolski kombi, s 
katerim bo naš hišnik opravljal šolske pre-
voze. Občini Dobrna se zahvaljujemo, da 

Predaja ključev novega šolskega kombija. Foto: arhiv OŠ Dobrna

je v proračunu za letošnje leto zagotovila 
sredstva za nakup. Tako smo iz rok gospo-
da župana slovesno sprejeli ključe novega 
9-sedežnega kombija VW Transporter, ki 
ima pogon na vsa štiri kolesa in vso opre-
mo, ki jo za prevoze šoloobveznih otrok 
predpisuje zakonodaja. Hišniku smo za-
želeli srečno in predvsem varno vožnjo z 
novim vozilom.

Šolo bo letos obiskovalo 206 učencev, ki 
jim bomo poskušali narediti pouk čim bolj 
pester in zanimiv. Novost v letošnjem šol-
skem letu je začetek poučevanja prvega 
tujega jezika – angleščina tudi v tretjem 
razredu. Sedaj se učenci učijo angleščino 
od prvega do devetega razreda. Ponov-
no smo bili uspešni na razpisu in prido-
bili sredstva za izvajanje projekta Zdrav 
življenjski slog. Tako lahko učencem omo-
gočimo dve dodatni uri športa tedensko 
in nekaj športnih aktivnosti med vikendi 
in počitnicami. 

Udeleževali se bomo tekmovanj v znanju 
in športu. Izvajali bomo priprave na tek-
movanja. Prav tako bomo ponudili nadar-
jenim in zainteresiranim učencem doda-
tne aktivnosti.

Pomembno vlogo pri delu v šoli imate 
tudi vi, spoštovani starši, ki vas vabim k 
sodelovanju tudi v tem šolskem letu. Za 
vas smo organizirali predavanje gospoda 
Janija Prgiča na temo  TANKA ČRTA OD-
GOVORNOSTI, ki je nam je dalo marsikate-
ri odgovor o vzgoji naših otrok. Podobna 
predavanja bomo poskušali organizirati 
vsako šolsko leto.

Pred nami je veliko izzivov, ki jih prinaša 
novo šolsko leto. Verjamem, da lahko s 
skupnimi močmi veliko naredimo za naše 
otroke in učence.

Marko Šteger, ravnatelj JVIZ OŠ Dobrna
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ŠOLSKI KOTIČEK

Dobrodošlica prvošolcem
Končno je napočil ta dan, ko je bilo treba najmlajšim učencem 
prvič odhiteti v šolo. Po uvodnem pozdravu s šolsko himno 
otroškega pevskega zborčka so jih čez šolski prag z navduše-
njem popeljali drugošolci, na hodniku pa so jim dobrodošlico 
s pesmijo in ploskanjem izrekli tudi ostali učenci razredne sto-
pnje. 
V učilnici so iz rok ravnatelja, g. Marka Štegra, prejeli pozornost 
s strani šole, župan, g. Martin Brecl, pa jim je izročil knjižno da-
rilo z naslovom Ti si moje srce. Za prvošolce smo imeli še eno 
presenečenje in kar hitro so odkrili, da jih zunaj pri igrišču čaka 

Vrtek krtek

Že vrsto let imamo na naši šoli krožek imenovan »Vrtek krtek«. 
Pri krožku vrtnarimo, urejamo cvetlične gredice, včasih tudi sku-
hamo kakšen sok. Do sedaj smo imeli dve gredici na prostoru 
vrtca. 

Lansko leto pa smo si skupaj s predmetno stopnjo začeli ure-
jati visoke grede za šolo. Pri ustvarjanju šolskega vrta so nam z 
različnim materialom pomagali starši naših učencev oz. krajani 
in TD Občine Dobrna. V veliko pomoč nam je bil naš hišnik, g. 
Primož Švent. Vsem se iz srca zahvaljujemo.

Zahvala

Najlepše se zahvaljujemo družini Pungartnik, da  nas je v mese-
cu maju lepo sprejela in razkazala njihov mlin. 

Prvošolci z razredničarkama

nekaj slastnega in zdravega. Privoščili so si obilico skrbno pripra-
vljenega sadja in se okrepčali za likovno ustvarjanje. Ob koncu 
druženja smo vsi skupaj zapeli pesmico in z njo skušali priklicati 
sonce.
Novih 21 učenk in učencev smo vsi zelo veseli in prepričani smo, 
da je pred nami prijetno šolsko leto.

Nevenka Debelak

Gredice smo posejali in zasadili v mesecu maju. Pa tudi tukaj ni 
šlo brez pomoči dobrih ljudi. Vrtnarstvo Naglič z Ljubečne nam 
je prispevalo kar nekaj zelišč, s katerimi smo si ustvarili prvo ze-
liščno gredo. Tudi njim se prisrčno zahvaljujemo.

Mentorici krožka: Andreja in Silva
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Kot v pravi Indijanski vasi smo si tudi mi 
izdelali totem in poimenovali našo indi-
jansko vas ŽELODKA. 

Izdelali smo si loke iz leskovih vej, puščice 
in tarčo ter se urili v lokostrelstvu. Nekaj 
začetnih težav smo hitro premagali in po-
stali pravi mojstri lokostrelstva. 

Vrtec Dobrna vodilni partner v 
mednarodnem projektu 

drobtinice iz vrtca

Meseca julij in avgust smo v Vrtcu Dobrna 
namenili spoznavanju življenja Indijancev 
in njihove kulture. S pomočjo knjig in fo-
tografij smo spoznavali Indijance in iskali  
informacije o njihovem načinu življenja, 
prehranjevanju, oblačenju in ga primerjali 
z našim. 

Tudi na zemljevidu smo poiskali, kje živi-
jo Indijanci. Naredili smo si perjanice ter 

se naučili pesmico Ole majole, ki smo jo 
vsako jutro zapeli v krogu, še prej pa smo 
se seveda, kot pravi Indijanci, pozdravili z 
indijanskim pozdravom HAWK.

Na igrišču vrtca smo si naredili tipije (in-
dijanske šotore) in jih poslikali. Tudi igrala 
so za nekaj časa dobila podobo tipijev. 
Kakšno navdušenje je bilo, ko so otroci v 
šotorih pojedli malico, se skrivali in igrali. 

 

V lanskem šolskem letu smo se v Vrtcu Dobrna vključili v med-
narodno mrežo ERASMUS+ s projektom Doll has a soul (Lutka 
ima dušo). Projekt inovativno povezuje področje matematike s 
področjem umetnosti. Otroci bodo preko lutk ob spoznavanju 
legend, ki izhajajo iz njihovega domačega okolja,  spoznali in se 
urili tudi na področju matematike.    Mednarodno sodelovanje 
bo oplemenitilo spoznanja in izkušnje še z legendami partner-
jev (Grčija, Turčija in Slovenija), njihovo kulturo, jezikom, nači-
nom dela in vsakdanjim življenjem. 
V Vrtcu Dobrna imamo nekaj mednarodnih izkušenj, zato se 
dela v projektu izredno veselimo. Prvo srečanje projektnih par-
tnerjev bo seveda v Dobrni že v začetku   oktobra letos.  V ob-

dobju trajanja projekta (2 leti) se bo zvrstilo kar nekaj izmenjav 
strokovnega osebja na mednarodnih dogodkih izobraževanja 
in mednarodnih usklajevalnih sestankih. Vrednost celotnega 
projekta je 90.000 eur in ga v celoti krije EU.
Sodelovanje Vrtca Dobrna v projektu je izrednega pomena za 
dvig kvalitete predšolske vzgoje. Tako v ožjem okolju kot tudi 
širše na medobčinskem in državnem nivoju.  S projektnimi izku-
šnjami, cilji in aktivnostmi predšolski prostor bogatimo in ple-
menitimo, z obiski tujih partnerjev v Dobrni pa pripomoremo k 
slovesu in prepoznavnosti domačega kraja. 

Ksenija Ulaga, vodja projekta DHS

Indijansko poletje v vrtcu
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DROBTINICE IZ VRTCA

Spoznali smo nekaj indijanskih simbolov 
in sami poskušali poiskati in narisati sim-
bole in si izdelali slikopis. Na sprehodih v 
gozd smo opazovali in poslušali različne 
zvoke in poslušali uganiti, kaj slišimo. 

Pripravili smo si indijanski ogenj, okoli ka-
terega smo ob zvokih harmonike zapeli in 
zaplesali. 

Taborni ogenj smo izkoristili za peko hre-
novk. Pripravili so si jih kot pravi Indijanci 
in jih spretno vrteli nad ognjem.

Ob zvokih indijanske glasbe smo plesa-
li, se sproščali in pri počitku tudi zaspali. 
Spoznali smo značilna indijanska glasbila 
in spremljali naše petje z ritmičnimi in-
strumenti. Indijance smo spoznavali tudi 
prek otroške literature. 

Otroci so zelo radi prisluhnili zgodbici Po-
cahontas in si ogledali istoimenski risani 
film. Nismo pa pozabili niti na avlo vrtca, 
saj smo jo polepšali z motivi Indijancev. 
Vrtec so v poletnih mesecih obiskovali 
mali Indijanci in male Indijanke.

Sedaj pa je tu že september, ko gremo no-
vim izkušnjam in igrarijam naproti. 

Zapisali: 

Milena Korenak in Laura Šolaja

utrinki iz 
CUDV

Novosti v Centru za usposabljanje, delo in 
varstvo Dobrna
Naše uporabnike, starše, zaposlene in druge obiskovalce je ob 
pričetku novega šolskega leta pričakalo več novosti. Več prosto-
rov je preurejenih in prebeljenih. Nabavljena je dodatna nova 
oprema in pripomočki. Naši veliki pridobitvi sta hišna dnevna 
soba in terapevtska igralnica. Družinska soba je namenjena 
staršem, ki prihajajo na obisk k svojim otrokom, za nemoteno 
preživljanje skupnega časa. V terapevtki igralnici pa se bodo 
lahko uporabniki sproščali, terapevti pa s pomočjo delovno te-
rapevtskih in fizioterapevtskih pripomočkov izvajali potrebno 
terapijo.  
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stavljajo posamezne črke ter se tako za trenutek vživeli v svet 
slepih in slabovidnih. S postavitvijo table v brajici sledimo smer-
nicam izboljševanja dostopnosti do javne zgradbe in zviševanja 
kakovosti življenja invalidov. 

Mateja Čerenak

V zaključni fazi je tudi »kotiček za 
sproščanje v naravi«, ki ga urejamo 
s pomočjo donacije, prejete s stra-
ni organizatorja prireditve Noč pod 
kostanji. 

Med novostmi je tudi napisna tabla 
pri glavnem vhodu, ki v slovenskem 
in angleškem jeziku opisuje dejav-
nost ustanove. Posebne pozornosti 
je deležna predvsem desna polo-
vica napisne table, saj je izpisana v 
Braillovi pisavi, ki jo uporabljajo sle-
pi. Novost  je veliko ljudi izkoristilo 

za izkustveno učenje tako, da so z zaprtimi očmi in uporabo 
blazinic na prstih drseli po različnih kombinacijah pik, ki pred-

UTRINKI IZ CUDV

12. otroški bazar

V nedeljo, 10. 9. 2017, smo se v deževnem jutru odpeljali v Lju-
bljano na Gospodarsko razstavišče. Tam smo predstavljali naše 
izdelke iz delavnic ter naše delo in bivanje v  Centru za usposa-
bljanje, delo in varstvo Dobrna. Ob prihodu na  razstavni pro-
stor nas je prijazno pozdravila gospa Katjuša z Ministrstva za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Podala nam 
je še nekaj informacij, dobili smo majčke. Postregla nas je s ka-
vico in vodo. Hinko in Jasmina sta pomagala razstaviti naše iz-
delke. Ponosno in zadovoljno sta predstavljala naše delo in sam 
Center. Obiskala nas je naša  direktorica, gospa Breda Božnik. 
Bili smo zelo veseli. Popoldne se nam je pridružila ministrica za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gospa Anja 

Kopač Mrak. Zelo smo bili ponosni nanjo, saj smo se z njo lahko 
slikali. Hinko in Jasmina pa že imata slike za spomin. Tekom dne-
va so se odvijale različne ustvarjalne delavnice za otroke. Pro-
gram bazarja so popestrili glasbeni in plesni nastopi. Osrednje 
aktivnosti so potekale na  promocijskih in prodajnih  stojnicah. 
Dan nam je minil hitro. Domov smo se vračali z lepimi vtisi.

Karmen Kugler, varuhinja

Mi gremo pa na morje …

Vse lepše in toplejše vreme nas je sililo k realizaciji ideje, da bi se 
za nekaj dni odpravili na morje. Odločili smo se, da raziščemo 
slovenska obalna mesta.
V ponedeljek zjutraj smo se po zajtrku veseli in polni pričako-
vanj odpravili proti Kopru. Tam nas je namreč čakal naš «lušn« 
apartma,  ki je s svojo barvito opremo bil zelo zanimiv tudi na-
šim uporabnikom.
Po dolgi vožnji smo se odločili za sprehod ob morju, nato pa 
smo poiskali restavracijo, kjer smo potešili svojo lakoto.

Popoldne smo želeli preveriti svojo kondicijsko pripravljenost, 
zato smo se peš odpravili proti Izoli. Pot ob morju je bila zelo 
prijetna in zabavna. V Izoli smo ob morju poiskali slaščičarno in 
se zasluženo želeli posladkati s sadno kupo. Rahlo razočarani 
nad postrežbo smo gospodu natakarju morali podati informa-
cijo, da je med glavnimi sestavinami sadnih kup na Štajerskem 
tudi sladoled. Po postrežbi skromnih sladic smo se peš odpravili 
nazaj proti apartmaju. Bliže kot smo bili, pogosteje je bilo slišati 
Metkin stavek: »O mama mija, bolijo noge.« 
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Sledila je priprava hitre večerje, tuš in «padec« v posteljo. Izka-
zalo se je, da naporen dan deklet le ni pretirano utrudil, saj so 
čvekale še pozno v noč.
Naslednji dan smo se po ležernem dopoldnevu odpravili na 
bazen. Preverili smo temperaturo vode v vseh bazenih ter se 
med drugim razvajali tudi v masažnem bazenu. Srečko, Tadeja 
in Bogdan so nekaj bazenske vode »okusili« ob spuščanju po 
toboganu in se ob tem neizmerno zabavali. Srečkov spust se 
je vsakič začel z besedami «bolj počasi«, zaključil pa z velikim 
nasmehom in tudi Bogdanov pristanek se je vedno končal z 
enakim vprašanjem: »A še greva?«
Kasneje smo se odpeljali proti Portorožu. Sprehodili smo se ob 
obali, nato pa izbrali slaščičarno, ki nas tokrat ni razočarala.
V zgodnjih večernih urah smo se vrnili v apartma, kjer je sledila 
peka palačink, nato pa »žur« na terasi. Odprli smo penino, zavr-
teli glasbo, peli in plesali, čvekali in se smejali …
Tretji in hkrati tudi zadnji dan je bil namenjen raziskovanju Pira-
na. Ker je bil ta dan tudi rojstni dan našega Srečka, je bila naša 

prva postojanka slaščičarna na Tartinijevem trgu. Srečku smo 
zapeli »vse najboljše«, se posladkali z odlično torto, nato pa smo 
se povzpeli proti cerkvi sv. Jurija, ki kraljuje nad mestnim sredi-
ščem. Uživali smo v čudovitem razgledu, naredili nekaj fotogra-
fij in se počasi odpravili po strmi poti nazaj. Pri tem je zagotovo 
najbolj uživala Tadeja, ki jo je na vozičku zaradi tlakovane poti 
in številnih izboklin močno «pretreslo«; svoje zadovoljstvo ob 
premagovanju poti je izražala z glasnim, skoraj neprekinjenim 
smehom in s tem v še boljšo voljo spravljala nas in mimoidoče.
Naša naslednja postojanka je bil akvarij. Tam so nam zagotovo 
bili najbolj všeč mladi morski psi, h katerim so naši uporabniki, 
kljub opozorilom, tako močno želeli stegovati svoje prste.
Po obisku akvarija smo si privoščili okusno kosilo v restavraciji 
ob morju, nato pa ulovili še nekaj sončnih žarkov na bližnji obali. 
Na hitro smo si zmočili noge in tako preverili še temperaturo 
morja. Po kratkem »martinčkanju« smo se polni lepih vtisov in 
doživetij odpravili nazaj proti Dobrni.

Mateja Debelak, Darja Grm, 

varuhinji

UTRINKI IZ CUDV

Obisk živalskega vrta v naši prestolnici in panoramska vožnja z 
ladjico po Ljubljanici

Z našimi uporabniki smo se odločili preživeti sobotni dan malo 
drugače. Po zajtrku smo se odpravili na izlet v Ljubljano in po 
uri vožnje prispeli na našo prvo točko izleta - živalski vrt. Utru-
jeni od vožnje smo  si najprej  privoščili malico in za naše upo-
rabnike tako željeno kavico. Nato smo se odpravili na ogled ži-
valskega vrta. Na začetku so nas pozdravile domače živali kot 
so koze, ovce in še  vse ostale živali od slona, žirafe, opic, tigra, 
medveda, volkov, morskega leva, pava, kač … Našemu Srečku 
pa je najprej v oči padel mimoidoči pes. Tako smo se veselo 
nasmejali njegovemu vzkliku: “Mateja, glej pesa!« Po zelo obse-
žnem ogledu se nam je prileglo kosilo in to kar v živalskem vrtu. 
Tako smo še ob kosilu lahko občudovali živali v bližini.                                                                                         
Nato pa je bila na vrsti še  druga točka našega izleta - panoram-
ska vožnja z ladjico po Ljubljanici. Pred vstopom na ladjico smo 
imeli še uro časa za sprehod ob Ljubljanici do Tromostovja, vse 
do Zmajskega mostu in vmes še na pijačo v bližnjo gostilno. 
Ladjica nas je čakala v bližini Tromostovja. Zaradi strme hoje po 
stopnicah je imel naš Matjaž K. kar nekaj časa pomisleke vstopiti 
na ladjico . Vendar se je na koncu opogumil , rešil tudi to dilemo 

in  od vseh najbolj užival. Na ladjici smo imeli tudi vodiča, ki 
nam je razložil pomen vseh stavb ob poti naše plovbe. 
Po slabi uri je bilo naše plovbe konec. Dan se je prevesil že v pozno 
popoldne in čakala nas je vožnja proti Dobrni. Vmes smo se na 
Trojanah ustavili še na večerji.  Privoščili smo si slastne čokoladne 
palačinke s sladoledom, kar je bila pika na i celotnega izleta.  Na 
poti proti Dobrni smo že tuhtali, kam se odpraviti na naslednji  izlet. 

Mateja Debelak, Darja Grm, 

varuhinji

KOMUNALA IN OKOLJE
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ODŠLI IGRAT NA IGRIŠČE. ZARADI SLABE-
GA VREMENA SMO S TURISTIČNE KMETIJE 
TUŠEVO MORALI PREJ KRENITI NA POT. 
KMALU JE ZAČELO RAHLO DEŽEVATI. NA 
SREČO NISMO BILI MOKRI, SAJ SMO S SE-
BOJ IMELI DEŽNIKE IN NEPREMOČLJIVE 
JAKNE. KMALU JE PRENEHALO DEŽEVA-
TI.  V CENTER SMO PRISPELI V SONČNEM 

VREMENU OB 15.URI, KJER NAS JE ČAKAL 
PREOSTALI DEL SKUPINE Z UČITELJICO 
VESNO BOBEK. NA IZLETU NAM JE BILO 
VSEM ZELO VŠEČ IN BI RADI TAKŠEN IZLET 
ŠE VEČKRAT PONOVILI.

ZLATKO,

UPORABNIK

UTRINKI IZ CUDV

POHOD NA TUŠEVO 

NA SONČNO SOBOTNO JUTRO SMO SE 
VINKO, ZLATKO, JASMINKO, BINE, MATEJ, 
KRISTJAN IN UČITELJICA MIMIKA ŠVENT 
ODPRAVILI NA POHOD NA TURISTIČNO 
KMETIJO TUŠEVO V LOPATNIKU NAD VIN-
SKO GORO. HODILI SMO 2 URI IN 20 MI-
NUT. POT, KI SMO JO PREHODILI, JE BILA 
DOLGA 8 KM. KO SMO PRISPELI NA CILJ, JE  
MIMIKA  POZVONILA PRI BARU IN NAM JE 
PRIŠEL ODPRET GOSPOD UROŠ TER VPRA-
ŠAL, ČE BOMO KAJ POPILI.  NATO NAM 
JE GOSPOD UROŠ PRINESEL VRČ SOKA 
IN  VRČ VODE TER KOZARCE. PRINESEL JE 
TUDI KROŽNIKE, PRIBOR IN PRTIČKE. PO-
STREGEL NAS JE  Z GOBOVO JUHO TER AJ-
DOVIMI  ŽGANCI Z OCVIRKI IN POLNO KO-
ŠARO DOMAČEGA KRUHA. BILO JE ZELO 
OKUSNO, ZATO SMO KMALU VSE POJEDLI. 
SOŠOLEC BINE SI JE  NAROČIL BELO KAVO 
TER OBČUDOVAL LEP KONTRABAS, NA 
KATEREGA IGRA UROŠ. NEKATERI SO SE 

Tek med kapljami dežja na Hrvaškem

Kljub slabi vremenski napovedi smo se nekega sobotnega jutra 
podali na tek k našim južnim sosedom. Vljudno so nas povabili v 
majhno vasico Jaškovo, blizu mesta Karlovac na Hrvaškem, kjer 
je sorodna ustanova naši, prirejala mednarodni tek. Po zelo pri-
jetnem gostoljubju je bilo na vrsti ogrevanje. Med ogrevanjem 
je že pričelo deževati in deževje se je pred štartom še okrepilo, 
a nas to ni prav nič motilo. Tekli smo med kapljami dežja po 
vedno bolj hribovitem terenu. Strmina je bila za ta del Hrva-
ške res kar huda in prav nič ni popuščala. Vendarle je na koncu 
sledil še kratek spust do cilja in zaslužena medalja za vse. Prav 
vsi uporabniki so dosegli odlične rezultate, posebej je potrebno 
pohvaliti Vinka, saj je dosegel drugo mesto  na progi dolgi 5,1 
kilometer. Po dobrem kosilu smo se nato polni lepih vtisov od-
peljali proti domu in novim tekaškim pustolovščinam naproti.

Andrej Pompe,

športni pedagog

KOMUNALA IN OKOLJE
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zahvale
Z A H V A L A

Poslavlja se poletje, prihaja jesen,
ovene lepo cvetje, poslovi se ptic petje.

Tako si odšel od nas tudi ti naš najdražji.
Glas ti je onemel, pa si vendar moči nabral

in nam še zadnje besede dal;
''ZDRAVI IN SREČNI BODTE'' in zaspal.

Za teboj je ostala praznina, ki se ne bo nikdar več zapolnila.
Blažil jo bo le spomin,na vse naše skupne dni in poti.

Po hudi bolezni nas je prekmalu zapustil naš dragi mož, 
ati, tast, dedi, pradedi, brat in stric

RAFAEL ŠTRAUS 
iz ZAVRHA NAD DOBRNO 1

14. 10. 1946 - 9. 9. 2017

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, sodelav-
cem, znancem, sosedom za vso pomoč, izrečeno sožalje, 
cvetje, sveče in sv. maše.
Iskrena hvala Lovski družini Dobrna za lepo pogrebno slo-
vesnost, rogistom za odigrane pesmi, godbi Premogovni-
ka Velenje, lovski in rudarski straži.
Hvala gospodu župniku za molitev, lepo mašo in zadnji 
blagoslov, moškemu pevskemu zboru KUD Dobrna za 
lepo petje, Občini Dobrna, gospe Herti Rošer in gospodu 
Antonu Moguju za lepe  besede  slovesa ob grobu, po-
grebni službi USAR.
Še enkrat hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste nam sta-
li ob strani v teh težkih trenutkih, nam nudili pomoč in 
pospremili našega dragega moža, očeta, tasta, dedija in 
pradedija k večnemu počitku.

Žalujoči: žena Ivanka, hčerki Marta in Nataša z družinami.

Z A H V A L A

DUŠAN OLENŠEK
(16. 2. 1953 – 20. 6. 2017)

Ob smrti brata Dušana Olenška se iskreno zahvaljujem 
vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečeno so-
žalje, darovano cvetje in sveče. Hvala občinski upravi za 
pomoč pri pripravi pogrebnih slovesnosti in hvala  župni-
ku, gospodu Milanu Strmšku, za opravljen obred v cerkvi 
in na pokopališču. Zahvala  tudi pogrebni službi Usar za 
organizacijo in spoštljiv obred na pokopališču, moškemu 
pevskemu zboru KUD Dobrna pa za poslovilne pesmi pri 
sveti maši in na pokopališču. Zahvala zastavonoši in ge. 
Ireni Artank za poslovilne besede ob grobu.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Brat Vlado z družino
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Socialna aktivacija predstavlja celovit pristop obravnave in reše-
vanja problematike dolgotrajno brezposelnih oseb in dolgotraj-
nih prejemnikov denarne socialne pomoči. Projekt, financiran s 
strani Republike Slovenije in Evropskega socialnega sklada, se 
bo v začetni fazi izvajal od leta 2017 do leta 2022. Izpeljan bo 
preko posebne projektne enote na Ministrstvu za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju MDDSZ), v 
kateri je zaposlenih 52 oseb, 48 koordinatorjev socialne aktiva-
cije, ki že delujejo v 15 mobilnih regijskih enotah, ter  4 osebe na 
sedežu MDDSZ, ki zagotavljajo vodenje, strokovno in tehnično 
podporo koordinatorjem, ter nemoten potek projekta.
V celjski regiji, ki pokriva območje Celja, Laškega, Šentjurja, 
Šmarja pri Jelšah in Slovenskih Konjic, delujejo 4 koordinatorke 
socialne aktivacije, na naslovu Opekarniška cesta 15b v Celju. 
Glavni cilj socialne aktivacije je usmerjanje, motiviranje, vključe-
vanje in opolnomočenje najranljivejših skupin prebivalstva, ki 
tvegajo socialno izključenost, graditve njihovih znanj in veščin 
ter omogočanje njihove ponovne vključenosti v družbo preko 
različnih aktivnosti. Hkrati pa je namen projekta tudi pripeljati 
čim več oseb bližje trgu dela ter izboljšati njihovo zaposljivost 
in zaposlenost.
Osebe se bodo vključevale v dolge in kratke programe socialne 
aktivacije pri izvajalcih, izbranih na razpisu. 
Dolgi programi trajajo 11 mesecev. Njihov ključni cilj je okre-
pitev posameznika na osebni ravni, s poudarkom na dvigu in 

razvoju socialnih in funkcionalnih kompetenc ter krepitvi delov-
nih sposobnosti za približevanje vstopu na trg dela. Vključijo se 
lahko osebe, ki so v zadnjih 24 mesecih prejele denarno social-
no pomoč vsaj 12 krat in so stare do 49 let. 
V kratke programe, ki so namenjeni osebam s kompleksno soci-
alno in zdravstveno problematiko, pa bodo posamezniki vklju-
čeni do 3,5 meseca. Glavni cilj je, da osebe pridobijo socialne 
spretnosti in znanja, dvig njihove motivacije, graditev funkci-
onalnih spretnosti za aktivno reševanje socialne, zaposlitvene 
problematike. Osebe bodo, tako v dolgih kot kratkih programih, 
vključene v individualne in skupinske oblike dela.  
Udeleženci programov bodo prejeli tedensko plačilo, ki pred-
stavlja plačilo malice, plačilo javnega prevoza, vključenim v dol-
ge programe socialne aktivacije pa pripada še nagrada. 

Izvajanje programov se bo začelo v mesecu oktobru, za-
interesirani za vključitev pa se za več informacij lahko 
obrnete na dve enotni vstopni točki, Center za socialno 
delo ali Zavod za zaposlovanje. 
Pri projektu socialne aktivacije je ključno vzajemno sodelovanje 
koordinatorjev socialne aktivacije, CSD-jev in uradov za delo. 
Socialna aktivacija je torej projekt, ki bo podprl posameznike iz 
najranljivejših skupin in jim omogočil, da se ponovno aktivirajo, 
vključijo v družbo ter z novimi znanji in izkušnjami postanejo 
konkurenčnejši na trgu dela.

Socialna aktivacija tudi v celjski regiji- 
nova priložnost za brezposelne osebe

 

 

Poziv nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki ne 
oddajajo zbirnih vlog, na uskladitev podatkov v 
registru kmetijskih gospodarstev
Nosilci, ki ne oddajajo zbirnih vlog, so bili že v  začetku lanske-
ga leta pisno pozvani s strani Agencije RS za kmetijske trge in 
razvoj podeželja, da uskladijo podatke v Registru kmetijskih go-
spodarstev. Zaradi velikega števila nosilcev, ki brez uskladitve 
podatkov v RKG v roku ne bi mogli oddati zbirne vloge,  so bili 
tisti, ki ne uveljavljajo subvencij,  ustno pozvani s strani UE Celje, 
naj si stanje v RKG urejajo po 15. maju, vendar je bil odziv le-teh 
po tem roku minimalen. Od konca leta 2016 so za območje UE 
Celje  v RKG naloženi  tudi novi orto-foto posnetki, kar lahko 
pomeni še več odstopanj med vpisanimi podatki posameznih 
kmetijskih gospodarstev  in dejanskim stanjem v naravi.
Glavnina neusklajenih podatkov je povezanih z odstopanji med 

rabo vpisanega GERK-a in podatkom v evidenci dejanske rabe 
kmetijskih in gozdnih zemljišč. Večina preostalih napak je pove-
zana z nosilci, namestniki in gospodinjstvi, možna pa je seveda 
tudi kombinacija različnih napak.
Glede na navedeno pozivamo vse nosilce KMG, ki so v lanskem 
letu prejeli obvestilo Agencije RS za kmetijske trge in razvoj 
podeželja pa ne oddajajo zbirnih vlog, da morebitne napake v 
RKG  preverijo  bodisi na podlagi vpogleda v javni pregledoval-
nik MKGP, ali pa  v času uradnih ur pokličejo na tel. št. 4265420 
– Ogrizek Hermina, 4265348 – Vinkl Jan ali 4265382 – Balaško 
Mladen ter se po potrebi dogovorijo za termin usklajevalnega 
sestanka.  

obvestila
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Že uporabljate 
eDavke? 

Da bi lahko pregledovali in popravljali POPSV, si 
je treba zagotoviti vstop v eDavke. Portal eDavki 
omogoča udobno, preprosto in varno izpolnjevanje 
ter oddajanje davčnih obrazcev z uporabnikovega 
računalnika od doma. 

Sistem eDavki lahko uporabljate sami ali pa za 
poslovanje prek njega izberete pooblaščenca, ki 
obveznosti opravi za vas (denimo računovodski 
servis, kmetijski zavod itd.). To storite čim prej 
oziroma najpozneje do 10. februarja 2018. 

Kontakti: 

www.fu.gov.si

Elektronska pošta: gfu.fu@gov.si

Telefonske številke:

Finančni urad Kontakt

Brežice 07 462 01 79

Celje 03 422 33 30

Dravograd 02 872 30 46

Hrastnik 03 56 42 126

Kočevje 01 893 91 30

Koper 05 610 80 26

Kranj 04 202 73 00

Ljubljana 01 893 91 30

Maribor 02 235 69 57

Murska Sobota 02 530 31 54

Nova Gorica 05 336 55 75

Novo mesto 07 371 96 74

Postojna 01 369 37 48

Ptuj 02 748 23 86

Velenje 01 369 38 32 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

www.kgzs.si

Elektronska pošta: kgzs@kgzs.si

Telefonska številka: 01 513 66 00

NOVOSTI ZA KMETE 
PRI OBRAČUNAVANJU IN PLAČILU 

PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST

Od januarja 2018 bodo tudi kmetje prejemali 
obračune prispevkov za socialno varnost 

elektronsko prek eDavkov.

Podrobnejše informacije o eDavkih  
(o registraciji, kaj potrebujete ob prvi prijavi itd.) 

najdete na spletnem portalu: 

https://edavki.durs.si

  4.  Davčni organ je sestavil POPSV, zavezanec pa  
 je oddal obračun prispevkov 

Če zavezanec odda obračun prispevkov do 15. 
v mesecu za pretekli mesec po tem, ko je davčni 
organ zanj že sestavil POPSV, velja obračun 
prispevkov , ki ga je oddal zavezanec.

Rok za plačilo prispevkov

Prispevki morajo biti plačani najpozneje do 20.  
v mesecu za pretekli mesec.

Foto: Finančna uprava RS, BIGSTOCK

Finančna uprava RS od 1. januarja 2018 kmetom ne 
bo več pošiljala izpolnjenih plačilnih nalogov oziroma 
položnic za plačilo prispevkov za socialno varnost. 

Po novem bo Finančna uprava RS predizpolnjene 
obračune prispevkov za socialno varnost tudi 
kmetom vročala elektronsko prek portala eDavki.

Socialna varnost je v Republiki Sloveniji urejena z zakoni 
in podzakonskimi akti ter temelji na pravicah iz Ustave 
Republike Slovenije. V ustavi je določeno, da je Slovenija 
socialna država in zagotavlja svojim državljanom 
sistem socialne varnosti, ki temelji na vzajemnosti in 
medgeneracijski solidarnosti. K uresničevanju pravic iz 
socialne varnosti državljani prispevamo s plačevanjem 
prispevkov za socialno varnost (prispevki). Fizične osebe 
so v obvezno socialno zavarovanje v Republiki Sloveniji 
vključene na podlagi svojega statusa ali delovne aktivnosti 
na način in pod pogoji, ki jih določajo predpisi s področja 
obveznega socialnega zavarovanja.

Trenutno stanje 

Zavarovanci iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti so 
sami zavezanci za prispevke, ki jih plačujejo do 20. v mesecu 
za pretekli mesec. Kmetje zdaj ne izpolnjujejo obračunov 
prispevkov za socialno varnost (obračun prispevkov), 
ampak jim Finančna uprava RS za izpolnjevanje obveznosti 
plačila prispevkov pošilja izpolnjene plačilne naloge 
oziroma položnice (UPN).    

Stanje po 1. januarju 2018

Na podlagi spremembe Zakona o davčnem postopku 
(Uradni list RS, št. 63/16) bo Finančna uprava RS od 
januarja 2018 dalje sestavljala predizpolnjene obračune 
prispevkov za socialno varnost (POPSV) in jih vročala 
elektronsko prek portala eDavki najpozneje do 10. v 
mesecu za pretekli mesec. Finančna uprava RS kmetom 
ne bo več pošiljala UPN po pošti. Kmetje bodo morali 
sami izpolniti UPN in izračunane prispevke plačati pri 
ponudnikih plačilnega prometa (npr. na banki, pošti, 
spletni banki itd.) na transakcijske račune, navedene v 
POPSV.

Rok, do katerega bo davčni organ vsak mesec 
sestavil POPSV

Finančna uprava RS od Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije v davčni register dnevno pridobiva podatke 
o prijavah v socialna zavarovanja, odjavah iz socialnih 
zavarovanj in prijavah sprememb med zavarovanjem 
zavarovancev, ki so jih zavezanci za vlaganje podatkov za 
matično evidenco dolžni vložiti v osmih dneh po izpolnitvi 
pogojev za vstop v zavarovanje oziroma izstop iz njega 
oziroma od dneva, ko je bila ugotovljena sprememba 
prijavljenih podatkov. 

Davčni organ bo na podlagi teh podatkov za zavezance 
sestavil POPSV in jih odložil v sistem eDavki najpozneje do 
10. v mesecu za pretekli mesec. Prvič 10. februarja 2018 za 
januar 2018.

Kako po novem obračunavati in 
plačevati prispevke?   

Štiri možnosti obračunavanja prispevkov prek 
portala eDavki

1.   Podatki v POPSV so pravilni

Zavezanci, za katere so predizpolnjeni podatki v 
POPSV pravilni in popolni (zavezanec jih ne popravi), 
nimajo dodatnih obveznosti v zvezi z obračunom 
prispevkov. Zavezanec plača izračunani znesek 
prispevkov najpozneje do 20. v mesecu. 

2.   Podatki v POPSV niso pravilni

Če podatki v POPSV, ki jih je pripravil davčni 
organ, niso pravilni in/ali popolni, mora zavezanec 
sam predložiti popravljen obračun prispevkov 
najpozneje do 15. v mesecu za pretekli mesec ter 
plačati prispevke najpozneje do 20. v mesecu. 

Zavezanec mora v obračunu prispevkov sam poslati 
podatke, ki vplivajo na morebitne spremembe 
osnov zaradi uveljavljanja nekaterih pravic (bolniški 
stalež, starševski dopust) ali njegove odločitve 
za spremembo (povišanje, znižanje) zavarovalne 
osnove.

  3.   Davčni organ ni sestavil POPSV 

Če davčni organ v sistem eDavki ni odložil POPSV, 
mora zavezanec sam predložiti obračun prispevkov 
v elektronski obliki prek portala eDavki najpozneje 
do 15. v mesecu za pretekli mesec in plačati 
prispevke do 20. v mesecu.

Davčni organ ne bo sestavil POPSV za zavezanca, 
ki bo sam oddal obračun prispevkov v elektronski 
obliki prek portala eDavki do 10. v mesecu za 
pretekli mesec, torej do roka, do katerega mora 
davčni organ sestaviti POPSV.
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POTREBA PO VRTIČKIH V OBČINI DOBRNA  

 
 
Podatki o vlagatelju-ici: 
 

Ime in priimek:  
  

Naslov stalnega prebivališča:  
  

  
  
 

Telefon:  
 
        Želena velikost vrtička: _________________________________________________________ 
 
        
Izjava k vlogi: 
Izjavljam, da so vsi podatki, ki so navedeni k tej vlogi, resnični in verodostojni. 
S to izjavo dovoljujem vpogled v osebne podatke pri drugih upravljavcih zbirk podatkov. 
 
V  , dne   Podpis vlagatelja-ice:  
 
Vlogo oddajte v tajništvo Občine Dobrna ali v občinski nabiralnik pred pošto, najkasneje do 30. oktobra 
2017. 
 

ROŽNATE PLETENINE 2017
Europa Donna Slovenija je ugledna organizacija z veliko bazo članstva (3.500 članov), z več kot 
6000 sledilci na družbenih omrežjih in številnimi bralci Novic ED (priloga One, Delo) z naklado 
101.000 izvodov. Z dolgoletno prisotnostjo, sodelovanjem z različnimi deležniki (zdravstvenimi 
ustanovami, akademsko skupnostjo, vključevanjem ožje in širše zainteresirane javnosti), podporo 
javnim programom (DORA, ZORA, SVIT), z uveljavljeno mrežo članstva, partnerjev, sponzorjev 
in donatorjev ter preko jasne politike vodenja, delovanja in vizije uresničujemo programe in 
razvijamo nove, ki so v skladu s standardi in smernicami na področju zdravja.

Rak niso samo številke 
Rak dojk, za katerega nam številke sporočajo (1300 jih letno zboli, 400 jih umre), da so tovrstne 
civilno-družbene akcije še vedno zelo potrebne pri osveščanju o sami bolezni, pomenu preventive, 
zdravega načina življenja kot tudi pozitivnih učinkov ustvarjalnosti na naše psiho-fizično zdravje. S 
to akcijo, ki je ena izmed mnogih, želimo opozoriti, da rak in vse ženske kot tudi moški, ki zbolijo, 
niso samo številke in da želimo to številko zmanjšati. Rak dojk in rodil je bolezen, ki lahko doleti prav vsako žensko: mamo, 
sestro, prijateljico, sodelavko in ki je obvladljiva, če jo pravočasno odkrijemo ter skrbimo za zdrav odnos do sebe, okolice in 
narave. Odziv sodelujočih v prejšnjih letih je zelo pozitiven, sodelujejo različni profili: od izkušenih rokodelk, do tistih, ki bi se 
te umetnosti r̋očne meditacije˝ radi naučili.
Že tretje leto bomo v oktobru, mesecu osveščanja o raku dojk, z rožnatimi pleteninami za en mesec ovili drevesa v Ljubljani in 
številnih drugih mestih po Sloveniji, ki bodo mimoidoče opozarjali na pomen osveščanja o raku dojk. Cilj: obleči vsaj eno drevo 
v vsaki občini. Akcijo podpira Mercator d.d. s projektom Ustavi.se. 

Tudi Občina Dobrna in Terme Dobrna d.d. bosta sodelovali v akciji Rožnate pletenine 2017, in sicer z 
ovijanjem dreves v Zdraviliškem parku, v ponedeljek, dne 2. oktobra 2017, s pričetkom ob 16. uri.

Hvala, da boste z nami povezali rožnate niti za zdravje!

 

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

SMER POHODA DATUM
KONTAKT 

ORGANIZATORJA
Telefon

TRADICIONALNI POHOD 
NA ŠTRUKLJEV VRH

1. 10. 2017 IRENA ŽAGAVEC 051 367 661

IZLET V NEZNANO S PD VITANJE 7. 10. 2017 PD VITANJE IN UO PD DOBRNA

POHORJE 12. 11. 2017 JANEZ ŠKOFLEK 041 515 578

STEKLASOVA POT - NEBESA 26. 11. 2017 IRENA ŽAGAVEC 051 367 661

MIKLAVŽEV POHOD 10. 12. 2017 IRENA ŽAGAVEC 051 367 661

STOLPNIK 26. 12. 2017 JANEZ ŠKOFLEK 041 515 578

NOVOLETNI POHOD NA PAŠKI KOZJAK 1. 1. 2018 JANEZ ŠKOFLEK 041 515 578      

VABILO
ŽUPNIJSKA KARITAS vabi starejše in invalidne osebe, skupaj s spremljevalci, na popoldansko romanje, 

ki bo v nedeljo, 1. oktobra 2017. 
Odhod avtobusa bo ob 14. uri s parkirišča pri lekarni. 

Smer:  PONIKVA, kjer bo ob 15. uri sv. maša, priložnost za spoved in bolniško maziljenje, zatem pa 
bomo odšli na ogled rojstnega doma bl. Antona Martina Slomška. Srečanje bomo zaključili v Dramljah, 

v gostišču «Pri Danici«. Vrnili  se bomo okoli 20. ure.

Prispevek za prevoz – 5€.

Prisrčno vabljeni!                                                                 
                                                                              ŽK Dobrna

Prijave na telefon:    
031 290 070, ga. Irena Kos, 051 259 453, ga. Marjana Dobovičnik

VABILA
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Kontakt: Zavod za turizem, šport in kulturo Dobrna - Marija Švent, 03 780-10-64, 041 851-523; tic@dobrna.si

KDAJ? KAJ?

29.-30.
SEPTEMBER

JESENSKO-BUČNI VIKEND
HOTEL, GOSTILNA TRIGLAV
Hotel, gostilna Triglav, (03) 780 - 11- 30, info@gostilna-triglav.si

2.
OKTOBER

16.00
OVIJANJE DREVES V AKCIJI ROŽNATE PLETENINE 2017
ZDRAVILIšKI pARK
Občina Dobrna in Terme Dobrna, (03) 780 10 50, obcina@dobrna.si

3.
OKTOBER

20.00
VEČER SREDNJEVEŠKIH PLESOV S SKUPINO GALIARDA
TERmE DOBRNA - CAFFE & RESTAuRANT mAy
Terme Dobrna, 080 22 10, www.terme-dobrna.si

6.
OKTOBER

13.00
SREČANJE STAREJŠIH OBČANOV OBČINE DOBRNA
HOTEL, GOSTILNA TRIGLAV
Občina Dobrna, (03) 780-10-50, obcina@dobrna.si

13.
OKTOBER

20.00

PREDSTAVA LEPOTICA IN PSIHOANALITIČNA ZVER 
PREDSTAVA NI PRImERNA ZA mLAJŠE OD 18 LET.
KuLTuRNI DOm DOBRNA
Zavod za spodbujanje komunikacije Zimske urice, 040 33 66 72, 
info@kingkongteater.si

7.
NOVEMBER

20.00
VEČER SREDNJEVEŠKIH PLESOV S SKUPINO GALIARDA
TERmE DOBRNA - CAFFE & RESTAuRANT mAy
Terme Dobrna, 080 22 10, www.terme-dobrna.si

11.
NOVEMBER

20.00

mARTINOVANJE - mARTINOV SEJEm S STOJNICAmI, DEGUSTACIJO 
VIN, GLASBENIm IN KULTURNIm DOGAJANJEm
TERmE DOBRNA - pRED HOTELOm VITA
Terme Dobrna, 080 22 10, www.terme-dobrna.si

KOLEDAR PRIREDITEV SEPTEMBER-NOVEMBER 2017
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oglasi

Profilplast d.o.o.  
Zavrh nad Dobrno 10  
3204 Dobrna  

 
 

Z A P O S L I M O 
 
Ponujamo zaposlitev v orodjarni za nedoločen čas. 
 
Dela in naloge:  

• delo na strojih za obdelavo kovin 

 

          Zaželjeno: 

•  izkušnje na področju obdelave kovin  

• izobrazba kovinarske smeri 

• če nimate ustreznih izkušenj,              
je dovolj tudi velika želja, da se omenjenih            
del pri nas priučite. 

 
Nudimo:  
 
Ponujamo zaposlitev za nedoločen čas.  

Delavnica je v prijetnem domačem okolju. Ne monotono,  
razgibano delo.  

  
Za več informacij pokličite:  041 675 639,  
oz nam pišite na naš naslov ali email:  profilplast@profilplast.si 
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Predaja kombija, prvi šolski dan 
Foto: arhiv Občine Dobrna

Predaja kombija za prevoz šolskih otrok 

Nagovor župana, g. Martina Brecla, prvošolcem

Starši in prvošolci

Starši in prvošolci v razredu

Župan, g. Martin Brecl, predaja knjižno darilo prvošolcem

Skupinska slika prvošolcev z županom, razredničarko  in ravnateljem
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Praznik sv. Jošta  na Paškem Kozjaku
Foto: Bojan Vrečer
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Noč pod kostanji 2017



št. 75 / 2017 63

Noč pod kostanji 2017
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Občinski praznik 2017 
Foto: arhiv Občine Dobrna

Nagrajenci Občine Dobrna za leto 2017

Zlati osnovnošolci OŠ Dobrna Prisotni na slavnostni seji


