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SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI

Ob tako lepemu času, kot nam ga ponuja mesec junij, je prav, da 
svet okoli nas zajemamo z vsemi čutili, dušo in telesom, da tisto sla-
bo, kar nam ob vsem dobrem prinaša življenje, dajemo na stran, da 
se trudimo (v državi, v družbi, v službi in še posebej v zasebnem 
življenju) iskati predvsem dobre stvari in vse, kar nam daje novih 
moči in energije za naprej. Če tako razmišljamo in tudi delujemo, 
je življenje lahko lepše in bolj polno in slabo se počasi izgublja v 
nič in večinoma kar samo izgine.  Vse to seveda ne pomeni, da ne 
smemo  imeti svojega jaza in biti konstruktivno kritični.  Zakaj to 
pišem? Ko se pogovarjam z ljudmi, je med nami veliko apatije, ne-
moči in upravičenega nezadovoljstva z vsem, kar se dogaja v tej  
državi, kar posredno obremenjuje življenje državljank in državljanov, 
od razdeljene politike in pojmovanja naše zgodovine, zadolževanja 
države, delovanja naših bank in lastninjenja v tej povezavi, propada-
nja podjetij in delovnih mest, delovanja našega sodstva itd.  Pravijo,  
da ima narod oblast, kot si jo sam izvoli.  Pa vendar lahko življenje 
pogledamo tudi skozi druga očala, veliko je tudi stvari, ki gredo na 
bolje, so dobre in prav je, da smo korektno kritični in da k temu do-
bremu dodamo tudi mi vsak svoj delež, kjerkoli in karkoli že počne-
mo. Kadar svoje delo, življenje in vse, kar se dogaja okoli nas, gradi-
mo s pozitivnimi dejanji in razmišljanji, gradimo svet s toleranco in 
s strpnostjo. Pri svojih aktivnostih moramo biti tolerantni in strpni, 
moramo se truditi izločiti slabo, kar nam jemlje čas in energijo, kar 
nas dela neučinkovite in bolj ko nam to uspeva združevati, lepše in 
lažje bodo naše poti do zadanih ciljev in vrednot, ki jih želimo živeti. 
Naj bo to naša skupna pot za prihodnost. 

Spoštovane občanke in občani, pred nami je mesec junij in praznik 
naše turistične občine, ko obeležujemo prvi večji razcvet turistične 
dejavnosti v Dobrni, ki se je zgodil v letih 1848 do 1850 s prenovitvi-
jo in dozidavo Zdraviliškega doma z  novo zdraviliško dvorano, ki še 
danes blesti v vsej svoji takratni veličini in patini tistega časa. V njej 
se tudi danes vsi počutimo praznično.  

Čas teče in z njim moramo tudi mi. Kot na terenu sami  opažate,  je 
Dobrna z okolico eno samo gradbišče. Razkopanih in razdrtih cest 
smo se že skoraj vsi naveličali, to nam sporočate tudi s terena. Naj 
izkoristim to priložnost in vas prosim še za malo potrpljenja in str-
pnosti, da bomo lahko dela zaključili v predvidenem roku. Kot vam 

je že znano, gre za zahteven projekt izgradnje kanalizacije v velikem 
obsegu in po precej zahtevnem terenu v naseljih Vrba, Klanc, Vinska 
Gorica in  Dobrna. Ob gradnji kanalizacije na nekaterih območjih 
gradimo vzporedno tudi vodovodna omrežja v  delu Vinske Gorice, 
v delu Klanca in Dobrne. Tam, kjer so bile ceste uničene in dotrajane, 
bodo tudi te obnovljene. Vse to zahteva svoj čas, veliko naporov 
in usklajevanj projekta vseh vključenih v gradnjo. Upamo, da bomo 
uspeli z deli zaključiti do julija 2015. Ob tej priliki se vam zahvalju-
jem za razumevanje in strpnost, veseli pa smo tudi vašega velikega 
interesa za priključevanje  vaših objektov  na zgrajeno kanalizacij-
sko omrežje. Tu nam nekateri potarnate, da ne morete dobiti so-
glasij lastnikov zemljišč za izkop jarkov za izvedbo vašega hišnega 
priključka. Naj izkoristim to možnosti in prosim lastnike zemljišč, da 
drug drugemu omogočite čim bolj logične in krajše, s tem pa tudi 
cenejše, priključke. Iskrena hvala za to razumevanje. Drugič boste 
morda tudi vi potrebovali roko soseda ali znanca. 

S tem projektom v Dobrni (skoraj v celoti) zaključujemo ekološko 
sanacijo občine v smislu odvajanja in čiščenja odpadnih komunal-
nih voda, saj bomo še pred rokom precej presegli cilje, katerim se je 
naša država zavezala s podpisom evropskih direktiv glede varstva 
okolja. Dobrna bo pred zaključkom leta 2015 imela na centralno či-
stilno napravo priključene vse zahtevane aglomeracije in še nekaj 
območij izven teh. Tako nam za prihodnost ostajajo le še področja, 
ki jih bo možno reševati z individualnimi čistilnimi napravami ali z 
manjšimi skupnimi čistilnimi napravami, za kar pa za nekatera ob-
močja tudi že imamo projekte in gradbena dovoljenja. Realizacija 
teh pa bo, kot do sedaj, odvisna predvsem od razpisov države za 
sofinanciranje tovrstnih projektov. Glede na krizo, ki je zaznamovala 
zadnjih nekaj let, je pričakovati, da  bodo roki podaljšani, saj druž-
ba v tem času finančno ne bo zmogla realizirati vseh teh projektov. 
Veliko je tudi vprašanj, kako individualno reševati manjše objekte ali 
skupine objektov. 
V tej zadevi ste na območjih, kjer ni predvidene kanalizacije, že 
prejeli brošuro oziroma tehnične informacije VO-KA Celje, ki je naš 
upravljalec vodovoda, kanalizacije in ČN, o možnih rešitvah čiščenja 
komunalnih odpadnih voda z individualno malo ČN ali z nadgra-
dnjo obstoječe greznice z rastlinsko čistilno napravo, kar je tudi po 
mojem mnenju in vedenju boljša in najcenejša rešitev tako v smislu 

beseda           župana
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investicije kot v smislu obratovanja, še posebej  če že imate zgrajeno 
ustrezno vodotesno greznico.  

Pri našem delu opažamo, da se je kriza močno dotaknila tudi našega 
prostora, saj se sredstva, ki jih namenjamo za socialne transfere in 
pomoč ljudem, iz leta v leto večajo, tako da že močno presegajo 
četrtino proračuna občine. Dejstvo, da imamo v Dobrni že nekaj let 
investicijsko močno obremenjene proračune, v  letu 2014 je bilo za 
investicije namenjenih 55 % proračuna in v letu 2015 preko 45 %  
proračuna, pove, da nam za tekočo porabo in dejavnosti ostaja le 
še okoli četrtine proračuna občine. Navedeno pomeni, da se mora-
mo, če želimo izpolniti vse obveznosti, katerim se je država Slovenija 
zavezala ali jih z zakonom naložila občinam, obnašati precej in po 
naših ocenah preveč varčno. Z drugimi besedami pomeni to, da ob-
činam naložene naloge in financiranje teh ni usklajeno še posebej 
ne sedaj, ko je vlada občinam ponovno precej zmanjšala sredstva, 
oziroma kot pravi minister za javno upravo,  občanom boste lahko 
nudili toliko, kot boste imeli. 

Kljub takšnemu stanju v državi in močnim težnjam politike po cen-
tralizaciji moči in virov države, moramo v Dobrni biti zadovoljni, saj 
smo v obdobju zadnjih let udejanili s pomočjo evropskih sredstev, 
sofinanciranja države in lastnih virov občine veliko potreb naših ob-
čank in občanov. Zgradili smo potrebno komunalno in javno druž-
beno infrastrukturo, rešili večino ekoloških, socialnih in  drugih vpra-
šanj in kar je pomembno, zgradili smo spoštljive in lepe odnose in 
dobro sodelovanje med vsemi ustvarjalci in dejavniki  v občini.

Prav je, da si ob priložnosti praznika občine izrečemo nekaj  besed 
zahvale za lepo sodelovanje in dobro opravljeno skupno delo, za 
zaupanje in pomoč. Iskrena hvala vsem posameznikom, društvom 
in organizacijam,  ki s svojim delovanjem bogatite življenje v naši 
občini. 
V zadnjih letih se je precej spremenilo življenje tudi v dobrnski fari. 
Odgovorni so znali povezati ljudi v eno skupno družino in oživiti 
življenje župnije, kar z zadovoljstvom spremljamo in doživljamo tudi 
v Občini Dobrna. Iskrena hvala našemu župniku, gospodu Milanu 
Strmšku, za to lepo sodelovanje pa iskrene čestitke in še na mnoga 
zdrava leta ob 60. življenjskem jubileju, ki ga je praznoval 28. aprila 
letos. 
Posebej smo ponosni na delo naših društev, saj nekateri v tem pro-
storu delujete že častitljiva leta. Naši gasilci praznujejo letos 140-le-
tnico delovanja in sodijo med najstarejša gasilska društva v državi. 
Vsi vljudno vabljeni, da se udeležite prireditve ob tem visokem jubi-
leju. Spoštovane gasilke in gasilci, iskrene čestitke in zahvala za vse 
opravljeno delo.
Med drugimi dogodki bodo gasilci ob 140-letnici dobili tudi novo 

moštveno vozilo. Polovico sredstev za nakup tega vozila bo prispe-
vala Občino Dobrna, za drugo polovico pa zbirajo sponzorje. Iskrena 
hvala vsem, ki se boste lahko odzvali temu povabilu. 

Letos praznujemo v Dobrni tudi 60-letnico delovanja Turističnega 
društva Dobrna, ki si vseskozi prizadeva za promocijo in vzpodbu-
janje turizma v kraju. Ob tej priliki vsem našim turističnim delavcem 
iskreno čestitam in vam želim tudi v prihodnje uspešno delo. 
Posebej ponosni smo na »naše« Modrijane, ki so pred petnajstimi 
leti svoj prvi »novoletni špil« odigrali doma, v Dobrni, pred gostilno 
Lovec ( bilo je mrzlo in elektrike je zmanjkalo … Žal s tega dogodka 
nimamo nobenih fotografij, če ima kdo kakšno, je bomo zelo veseli). 
Ti mladi fantje so bili med prvimi, ki  so znali narodno zabavno glas-
bo narediti zanimivo tudi za mlade in jim jo približati tako, da danes 
ni več, kot je bilo nekoč, če si bil mlad in poslušal to glasbo, si bil že 
kar izločen iz družbe vrstnikov. Danes se ob narodno zabavni glasbi 
zabavajo enako mladi in stari -  na veselicah in koncertih  starejši 
zvečer do 11. ure,  naprej do jutranjih ur pa imajo žur mladi. Modrija-
nom se zahvaljujemo za tako lepo promocijo Občine Dobrna, iskre-
ne čestitke za več kot uspešno 15-letno delo na področju narodno 
zabavne glasbe in, spoštovani Modrijani, naj bo tako uspešna tudi 
vaša prihodnost. 

Iskrena hvala vsem gospodarstvenikom, vi ste tisti, ki ustvarjate in 
ohranjate delovna mesta, kar predstavlja tisto osnovo, da  lahko 
skupaj ustvarjamo trajnostno naravnano družbo in človeka vredno 
življenjsko okolje za vse. Mnogi ste družbeno odgovorni in povezani 
s krajem. 

Napredek, ustvarjalno družbeno klimo in dobre odnose  v družbi 
vedno ustvarjajo  še posebej tisti, ki svojo pozitivno naravnanost 
permanentno združujejo z delom z ljudmi in za ljudi, ki s svojim de-
lovanjem odstopajo od povprečja.  Spoštovani dobitniki občinskih 
priznanj, iskrena hvala za vaš prispevek k razvoju in prepoznavnosti 
naše občine.
 
Prav je, da občinski praznik vzamemo za svojega, da se udeležimo 
prireditev in dogodkov, ki jih pripravljajo naša društva in organiza-
cije. 

Spoštovane občanke in občani, še posebej vljudno vabljeni na 
osrednjo prireditev ob prazniku Občine Dobrna, na slavnostno sejo 
Občinskega sveta Občine Dobrna s podelitvijo priznanj letošnjim 
nagrajencem, ki bo v ponedeljek, 15. junija 2015, v  dvorani Zdravili-
škega doma v Dobrni ob 18. uri.

 Župan Občine Dobrna, 

Martin Brecl
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Odprte hiše Slovenije – paviljon na južnem delu trga Dobrna
Odprte hiše Slovenije (OHS) so največji nepremičninsko arhi-
tekturni festival v Sloveniji. So del svetovne mreže Open House 
Worldwide, v katero je vključenih že trideset mest po vsem sve-
tu (London, New York, Melbourne, Dunaj, Tel Aviv ...). Poslanstvo 
svetovne mreže je približati dobro arhitekturo širšim množicam, 
uveljavljati odličnost v arhitekturni stroki in visoke standarde v 
praksi.
Odprte hiše Slovenije izpodbijajo ustaljeno dojemanje prosto-
ra in njegovih potencialov. S projektom želijo podirati ovire za 
načrtovanje in navdihniti ljudi ter institucije, da bi zahtevali bolj 
kakovostno oblikovanje prostorov, predvsem pa da bi se bolj 
zavedali možnosti, ki nam jih dobra arhitektura nudi.
OHS odpirajo stavbe, mesta, naselja in vasi. Cilj dogodka je, da je 
v vsaki regiji odprtih vsaj nekaj zanimivih objektov in spremlje-
valnih dogodkov. S festivalom želijo omogočiti ljudem praktič-
no izkušnjo v dobri arhitekturi. Posledično pa želijo, da bi imeli v 
Sloveniji čim več dobre arhitekture.

V okviru zgoraj omenjenega festivala, ki je lansko leto praznoval 
5. obletnico, je bil uvrščen tudi naš paviljon na južnem delu 
trga Dobrna, ki je v ta namen odprl svoja vrata v soboto, 16. 
maja 2015.
Prvi korak v večletnem urejanju središča Dobrne predstavlja 

Paviljon Dobrna

paviljon na južnem delu trga. Lahkotna nadstrešnica in prosto-
stoječi masivni opečni paravani, ki oblikujejo paviljon, nudijo 
zavetje ekološki tržnici, informacijskemu centru ter pisarni turi-
stičnega društva. Severna zastekljena fasada se optično odpira 
proti trgu. Masivni paravani iz ročno izdelane opeke in reliefnimi 
ornamenti pa postavljajo mejo proti zasebnim stanovanjskim 
površinam.
Več informacij o projektu OHS je dostopnih na spletni strani: 
www.odprtehiseslovenije.org.

Urška Vedenik

Vabilo k sodelovanju - projekt »Invalidom prijazna občina«
Projekt »Občina po meri invalidov« je oblikovala Zveza delovnih 
invalidov Slovenije z namenom, da spodbudi lokalne skupnosti 
k načrtnim in trajnim aktivnostim za doseganje večje kvalitete 
življenja invalidov v njihovem okolju, za socialno vključenost in-
validov in njihovo sodelovanje v družbenem življenju kraja.

Občina Dobrna si že vse od svojega nastanka prizadeva za 
zmanjšanje ovir, s katerimi se v vsakdanjem življenju soočajo 
invalidi. Na to temo smo imeli v mesecu januarju na Občini Do-
brna tudi predstavitev diplomskega dela  ge. Anje Jesenšek, ki 
nam je predstavila nabor predvsem arhitektonskih ovir ter vseh 
ostalih preprek in težav, s katerimi se v vsakdanjem življenju so-
očajo invalidi v naši občini.

V mesecu marcu pa je župan Občine Dobrna, g. Martin Brecl, 
prejel tudi pobudo za vključitev v projekt »Občina po meri inva-
lidov« s strani Medobčinskega društva delovnih invalidov Celje. 

Na podlagi sklepa Občinskega sveta v mesecu marcu 2015 je 
tako Občina Dobrna uradno pristopila k temu projektu. S pred-
sednico društva,  go. Dragico Mirnik, in koordinatorjem projekta, 
ZTŠK Dobrna, so bile na uvodnem sestanku že začrtane začetne 
smernice izvedbe projekta.

V torek, 9. 6. 2015, ob 19. uri organiziramo okroglo mizo in 
vas vabimo k sodelovanju pri pripravi akcijskega načrta. Po-
sebej vabimo vse invalide, invalidska društva, javne zavode, 
gospodarske subjekte, ustanove, posameznike ter nevladne 
organizacije, da skupaj pripravimo nabor ukrepov, ki bodo 
pripomogli k lažjemu vsakdanjiku vseh oseb, ki se soočajo s 
težavami pri gibanju in opravljanju dnevnih aktivnosti v na-
šem prostoru zaradi invalidnosti in tudi drugih zdravstvenih 
ovir.

ZTŠK Dobrna,

Marija Švent
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Človek posadi, čebela opraši

»Človek posadi, čebela opraši« je slogan vseslovenske akcije, ki 
jo skupaj z Medexom izvaja Čebelarska zveza Slovenije. Namen 
akcije je, da bi se na javnih površinah več pojavljale in sadile 
medovite rastline, še posebno avtohtone, ki bodo čebelam in 
drugim opraševalcem nudile  medičino in cvetni prah. Čebela 
ima v naravi pomembno vlogo, saj opraši mnoge žužkocvetne 
rastline, zato nedvomno pomembno vpliva tudi na pridelavo 
hrane. Zavedajoč se njene pomembnosti je k akciji pristopila 
tudi Občina Dobrna, ki je k zasaditvi lipe, dar  pobudnikov akci-
je, povabila  še Osnovno šolo Dobrna, Javno svetovalno službo 
v čebelarstvu in Čebelarsko društvo Dobrna. 

V sredo, 8. aprila 2015, je bila v parku Osnovne šole Dobrna, v 
bližini učnega čebelnjaka, zasajena lipa, avtohtono medovito 
drevo, ki simbolizira našo deželo. Uvodne besede povezovalca, 
g. Antona Moguja, so bile namenjene že omenjeni akciji in sve-
tovnemu dnevu Zemlje; obema je skupno prizadevanje za dvig 
zavesti o varovanju okolja. Župan Občine Dobrna, g. Martin Bre-
cl, je  ponosen na dosežke občine v smeri ohranjanja okolja, 
zato je v govoru izpostavil pred časom dobljen naziv najbolj 
zelene občine in tretje mesto čebelam najbolj prijazne občine. 
Zaveda se, da je čebela pomembna pri opraševanju rastlin, saj, 
kot se je imel priložnost sam prepričati, so v Tuniziji opravljali 
vlogo opraševanja rastlin ljudje s čopiči. Da do takšnih situa-
cij ne bi prihajalo v okolju, kjer živimo, je pomembno, da si vsi 
ljudje prizadevamo za čisto okolje in biotsko raznovrstnost ra-
stlin, ki bodo nudile pašo različnim opraševalcem. Poleg lipe so 
v parku posadili še hrast, ki se pojavlja v grbu Občine Dobrne in 
ga je podaril g. Pirh v počastitev svetovnega dne Zemlje. 

Zavedamo se, da z 250  lipami, ki bodo zasajene s pomočjo 
akcije »Človek posadi, čebela opraši« in  so jo ali jo še bodo za-
sadili župani in županje občin in drugi pomembni predstavniki 
države ter različnih organizacij, še ne bomo rešili čebel in drugih 
opraševalcev, bomo pa naredili velik korak k ozaveščanju ljudi in 
spodbujanju zasajevanja ter negovanju medovitih rastlin, po-
sledično pa k ohranjanju naše kulturne krajine. S simbolnim de-
janjem, zasaditev lipe, želimo pokazati, da nam je mar za okolje, 
v katerem živimo. Tako je lahko to dejanje zgled vsem Sloven-
cem.        

Lidija Senič,

vodja javne svetovalne službe v ČZS
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priznanja Občine 
Dobrna za leto 2015

Na podlagi 5. člena Statuta Občine Dobrna (Ur. l RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04 in 101/11) in na podlagi 9. člena Odloka o 
priznanjih Občine Dobrna (Ur.l. RS, št. 22/2010)

Zlati grb Občine Dobrna
 prejme 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DOBRNA
Pred 140-timi leti se je pričela zgodba prostovoljstva, v katero 
so bile vpete generacije naših krajanov, vključenih v vrste ga-
silstva.
S pozidavo toplic se je pokazala potreba po organiziranem 
varovanju premoženja. Oblikovati so se pričele prve požarne 
straže, ki pa niso bile dovolj za zagotavljanje požarne varnosti 
v kraju. Tako je bilo leta 1875 na pobudo lastnikov toplic, pre-
možnih kmetov, obrtnikov in trgovcev tudi na Dobrni ustano-
vljeno prostovoljno gasilsko društvo.
• Gasilska dejavnost daje Dobrni in njenim krajanom po-

seben pečat. PGD Dobrna je osrednje društvo v občini 
in šteje 250 bolj ali manj aktivnih članov. Ob stalnem iz-
obraževanju in usposabljanju operativne enote društvo 
veliko pozornost  usmerja v delo z   mladimi. Mladinske 
ekipe PGD Dobrna so že ponesle ime našega kraja širom 
po svetu z odličnimi nastopi na gasilskih olimpijadah. Sko-
raj vsakodnevni popoldanski otroški vrvež pred gasilskim 

domom je zagotovilo, da se tradiciji gasilstva v Dobrni tudi 
v prihodnje obeta številen podmladek.

•  Tekmovanj v okviru Gasilske zveze Vojnik-Dobrna se obi-
čajno udeleži tudi 12 ekip in več, kar predstavlja več kot 
110 gasilcev, tekmovalcev. Društvo je prisotno na vseh 
večjih prireditvah v kraju, ko skrbi za požarno varovanje, 
organizira tekmovanje za pokal Občine Dobrna, predvsem 
pa njegovi člani med prvimi udejanjajo svoje požrtvoval-
no prostovoljstvo, tudi za ceno lastne ogroženosti, na kra-
ju požara, naravnih in drugih nesreč. Z osveščanjem obča-
nov o varovanju pred požari pomembno vplivajo na skrb 
za osebno in skupno premoženje.

Biti gasilec je način življenja, ko je pomoč in solidarnost s so-
krajani, ki jih je doletela nesreča, temeljna vrednota vsakega 
člana Prostovoljnega gasilskega društva Dobrna. V lokalni sku-
pnosti to cenimo in ponosi smo na skoraj poldrugo stoletje 
dolgo tradicijo gasilstva v našem kraju.

 Srebrni grb Občine Dobrna
  prejme 

TURISTIČNO DRUŠTVO DOBRNA
Zametki Turističnega društva Dobrna, ki letos slavi 60 let de-
lovanja, segajo v leto 1955, ko je bilo na pobudo takratnega 
direktorja Zdravilišča Dobrna ustanovljeno Olepševalno dru-
štvo, ki je skrbelo za lepši videz kraja. Kmalu se je preimenova-
lo v Turistično društvo Dobrna, ki je poleg že sprejetih nalog 
urejalo nastanitve gostov pri zasebnikih. Društvo je postalo 
pomemben dejavnik razvoja turizma v kraju ter opravljalo in-
formativne in promocijske naloge doma in izven regije.

Vsakokratno vodstvo društva posebno pozornost posveča 
turistični naravnanosti krajanov z ogledi uspešnih turističnih 
praks, skrbi za pestrost prireditev in vzpodbuja mlade za vpe-

tost v turistični utrip kraja. Prav mladi so za turističnim dru-
štvom nasledili prireditev Noč pod kostanji, ki v avgustu prite-
gne v Dobrno lepo število mlade populacije.

Pod okriljem TD so v Občini Dobrna poleg tradicionalnega 
cvetličnega sejma na novo vpeljane pestro razvejane prire-
ditve: Poletna nedelja v parku, Anina nedelja, Ex-tempore, 
pohodi po poteh Dobrne, dnevi kulinarike Dobra Dobrna; pa 
ocenjevanje salam, martinovanje, koncerti ljudskih pevk. Bo-
gata bera, ki jo društvo z več kot 250 člani udejanja v aktivu 
kmečkih žena, sekciji vinogradnikov, skupini ljudskih pevk in s 
turističnim podmladkom na osnovni šoli.
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 Srebrni grb Občine Dobrna
  prejme 

GLASBENA SKUPINA MODRIJANI
Glasbena skupina Modrijani je s svojimi začetki močno pove-
zana z Občino Dobrna. Prve javne nastope so imeli v gostin-
skih lokalih Dobrne in na prireditvah Pokaži kaj znaš v sklopu 
Noči pod kostanji. Tudi prvo silvestrovanje na prostem v ob-
čini je izzvenelo v njihovem ritmu, za promocijo svoje prve 
zgoščenke, leta 2004, pa so izbrali ploščad pred Zdraviliškim 
domom.
Od leta 2000 igrajo in z avtorskimi skladbami ustvarjajo na-
rodno zabavno glasbo, ki je z neverjetnim tempom pridobila 
številne privržence in kar je še najbolj presenetljivo, dvignila 
popularnost te zvrsti glasbe med mladimi. Sodelujejo z izva-
jalci zabavne glasbe, s prepevanjem » acapella« pa ohranjajo 
slovensko narodno izročilo štiriglasnega petja.
Uspehi so se vrstili in kot po pravilu so mladi fantje na vseh 
festivalih in tekmovanjih, ki so se jih udeležili, bili v samem 
vrhu, nekajkrat celo dobitniki dveh nagrad hkrati. V svoji zbirki 

uspehov imajo srebrno, zlato in platinasto ploščo, tri gonge 
popularnosti, ki jih podeljuje Vikend, osvojili so dva Viktorja 
popularnosti revije Stop. Z Nočjo Modrijanov, ki so jo sprva 
izvajali na Dobrni, pa so ustvarili največji glasbeni dogodek 
narodno zabavne glasbe v Sloveniji. Izdali so 14 CD-jev in le-
tno izvedejo okoli 200 koncertov.
Veliko uspehov, še več dela in naporov, a zmorejo, ker so srč-
no predani glasbi in svoji številni publiki vseh starosti. Ob vsej 
popularnosti ostajajo na realnih tleh, sodelujejo z drugimi iz-
vajalci narodne in zabavne glasbe ter pomagajo ansamblom, 
ki na novo stopajo na glasbeno sceno.

Čar njihove glasbe  je v harmoničnem zlitju melodij in besedil, 
predvsem pa v njihovem zanosu, ko s svojim programom v 
nas budijo temeljna čustva ljubezni, sreče, iskrivega veselja in 
življenjskega optimizma.

Bronasti grb Občine Dobrna
  prejme 

ga. IVICA ŽERJAV
Ga. Ivica Žerjav, rojena 20. 8. 1946, se je včlanila v Društvo 
upokojencev Dobrna pred 15 leti in od takrat dalje je njena 
prisotnost v delovanju društva čedalje bolj opazna. Več kot 
desetletje vestno opravlja zahtevne in odgovorne naloge bla-
gajničarke. Kot dobra poznavalka ljudi in razmer v občini je 
pomembna svetovalka in izvajalka aktivnosti v društvu. Neu-
morna je pri organizaciji in izvedbi številnih društvenih priredi-

tev, kot so: razstave, izleti, obiski članov na domovih, družabna 
srečanja in podobno.
Dejavna je v upravnem odboru društva in prostovoljka v 
vseslovenskem projektu »Starejši za višjo kakovost življenja«. 
S svojim umirjenim in spoštljivim pristopom do vsakogar je 
zgled povezovanja med generacijami, kar s svojim delom v 
društvu in v lokalni skupnosti tudi potrjuje. 
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Frančišek Švent se je rodil 20. januarja 1933 na Sedjevšekovi do-
mačiji v Dobrni, kjer je v  krogu 8-članske družine preživljal svojo 
mladost, na katero, pravi, ima lepe spomine. Svojo življenjsko 
družico, Štefanijo, je pripeljal iz Vitanja. Poročila sta se leta 1964 
in prevzela skrb za kmetijo. Služb ni bilo in časi niso bili naklonje-
ni življenju na kmetih; skrbeti je bilo potrebno za starše in nove 
družinske člane - kar 8 otrokom sta dala življenje.
Živeli so skromno, a so  se razumeli in pomagali drug drugemu, 
kar je bogastvo, ki ga ni mogoče kupiti. Skromnost, delo za pre-
živetje, vzajemna pomoč in vera v življenje so vrednote, ki so 
oblikovale družino, še posebej otroke. Vseh osem jima je uspelo 
pripeljati do kruha, dva med njimi je bilo treba tedensko vozi-
ti v Ljubljano in nazaj, vse brez kakršnihkoli socialnih pomoči. 

Župan Občine Dobrna podeljuje Župansko priznanje
FRANČIŠKU ŠVENTU in njegovi družini

za ohranitev stavbne dediščine na Sedjevšekovi kmetiji v Dobrni.

Tako se trudijo živeti tudi danes, ko je na razpolago nekoliko več 
vseh  materialnih dobrin, in najbolj srečni so, ko se vsi, skupaj s 
17 vnuki in dvema pravnukoma, zberejo na domačiji pri dedku 
in babici.
Kljub temu, da kmetija ni veliko dajala, so s pomočjo sosedov iz 
Loke, ob že nekoliko odraslih otrocih, uspeli zgraditi nov hlev in 
leta 1983 tudi novo hišo, hkrati pa ohranili izvirno kapelo, star 
kozolec in staro hišo, ki so jo  nedavno v celoti obnovili in ohra-
nili v prvotni podobi zidane podeželske kmečke hiše.
Sedjevšekovi so si ob življenju na kmetiji zgradili zgleden odnos 
do narave, do vrednot in dediščine svojih prednikov, skrbijo za 
kulturno krajino in ohranjajo stavbno dediščino kmetije, zato jim 
župan Občine Dobrna podeljuje Župansko priznanje.

Martin Dražnik se je rodil 23. avgusta 1961 na Maučevi kmetij v 
Zavrhu nad Dobrno. Mladost je z dvema sestrama in starši pre-
živel na kmetiji, kjer je bil ob šoli njegov vsakdanjik zapolnjen 
tudi z delom na zemlji. Martin pravi, da je bilo življenje 5-članske 
družine  na 3 ha kmetiji  tako skromno, da brez pomoči sosedov 
ne bi mogli preživeti. 

Pri štirih letih je izgubil mater in pri svojih 18 letih  je moral pre-
vzeti kmetijo in skrb za bolno teto Ano, ki je ob njem in ženi Ta-
deji doživela 98 let. Martin je pred 23 leti spoznal svojo življenj-
sko sopotnico Tadejo iz Spodnje Slivnice pri Grosuplju in danes 
njuna sinova, 22 letni Jože in 19 letni Jernej, že pridno nabirata 
znanje in izkušnje za življenje na lesarski šoli v Mariboru, sicer pa 
vsi skrbijo, da je Maučeva domačija lepo urejena in čeprav skro-
mna vedno pritegne pozornost popotnika. Obnovljena kmeč-
ka hiša, ohranjen tradicionalni hlev in lepo ohranjena kašča z 
vinsko kletjo predstavljajo našo kmečko stavbno dediščino. Vsi 
objekti tudi danes služijo svojemu namenu. Dražnikovi so si zna-

Župan Občine Dobrna podeljuje Župansko priznanje
MARTINU DRAŽNIKU in njegovi družini

za ohranitev stavbne dediščine tipične male kmetije, za promocijo  pridelave vin in 
ohranjanja čebelarstva  v Dobrni.

li hišo, ne da bi jo popačili, ustrezno urediti za sedanje bivanje, 
v ohranjenem hlevu pa na tradicionalni  način redijo svoje ži-
vali.  Urejen čebelnjak, vinograd okoli stare zidanice in klopca 
pred njo ustvarjajo idilo ki, še posebej ob žlahtni kapljici znane 
Martinove frankinje in laškega rizlinga, ne pusti ravnodušnega 
nikogar, ki ga pot pripelje mimo Mučevih. Dražnikova vina na 
ocenjevanju v vinorodnih Slovenskih Konjicah, kjer je Martin že 
več kot 20 let član vinogradniškega društva, vseskozi dobivajo 
večinoma zlate in srebrne medalje. Vso prvinskost tega okolja in 
dobrot kmetije zna gospodar s svojo skromnostjo in znanjem na 
srčen način deliti z vsemi, ki obiščejo Maučevo kmetijo.

Skromnost, še posebej ko je povezana z znanjem, je vrednota, 
ki se je v tem potrošniškem svetu že skoraj izgubila, a Martina 
je, karkoli je počel, vedno dvignila iz povprečja. Za ohranjeno 
kmečko stavbno dediščino domačije in za promocijo butične 
pridelave kvalitetnih vin iz Dobrne mu župan Občine Dobrna 
podeljuje Župansko priznanje.
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Klemen Marovt se je rodil 19. januarja 1979 v Celju. S sestro in 
starši je odraščal v Parižljah, po zaključeni gimnaziji v Celju pa je 
šolanje nadaljeval na medicinski fakulteti v Ljubljani, ki jo je leta 
2004 zaključil z odliko. Zdravniški poklic je že po samem načinu 
šolanja in usposabljanja poseben, saj zahteva najprej šest let in-
tenzivnega študija in po njem obvezno enoletno pripravništvo, 
nato pa še šest let specializacije, ko zdravniki krožijo po različnih 
klinikah, kjer si pridobivajo mnogotera znanja in na koncu za-
ključijo specializacijo v matični ustanovi, kliniki, bolnišnici oziro-
ma zdravstvenem domu. Šele po tako končani specializaciji in 
strokovni usposobljenosti lahko zdravniki začnejo samostojno 
udejanjati svoje poslanstvo. 

Tako je tudi Klemen Marovt po končanem študiju medicine 
opravil pripravništvo v Splošni bolnišnici Celje in nato v Zdra-
vstvenem domu Celje kar dve specializaciji, v letu 2009 je za-
ključil specializacijo iz družinske medicine in nato v letu 2013 
še specializacijo urgentne medicine. Sedaj je zaposlen v Zdra-
vstvenem domu Celje, kjer, kot sam pravi,  ima dobre pogoje,  
da lahko svoje strokovno delo skupaj z ekipami opravlja z vso 
predanostjo, temeljito in z vso odgovornostjo za ljudi, ki so po-
trebni njihove pomoči. 

V družbeno precej napetih časih, ki jih živimo, je slišati tudi sla-
be stvari o našem zdravstvu in delu  zdravnikov. Čeprav vemo, 
da gre predvsem za sistemske napake in nepravilnosti v našem 

Župan Občine Dobrna podeljuje Župansko priznanje
KLEMNU MAROVTU, dr. med., 

spec. družinske ter urgentne medicine
za visoko strokovno, predano in požrtvovalno delo zdravnika urgentne medicine 

pri reševanju življenj.

zdravstvu, se meče slaba luč na vse zdravnike, ki z nam primer-
ljivimi okolji delajo dobro in veliko več kot njihovi evropski ko-
legi. Tako se večini dela krivica, saj statistika govori, da imamo v 
Sloveniji pacienti evropsko primerljive storitve z več kot dvakrat 
manj denarja in tudi z dvakrat manj zdravniki na prebivalca, kar 
pomeni, da so naši zdravniki močno obremenjeni, … da svoje 
delo opravljajo z vso predanostjo in odgovornostjo, sicer tako 
dobrih rezultatov ne bi imeli. 

Med slednje sodi tudi Klemen Marovt, dr. med., specialist dru-
žinske medicine in  specialist urgentne medicine ter prepoznan 
in uveljavljen predavatelj na strokovnih srečanjih na temo nuj-
ne medicinske pomoči. Klemen Marovt  je zdravnik, ki ga že 
od začetka poklicnega delovanja odlikujeta visoka strokovna 
usposobljenost in požrtvovalnost, za vsakega bolnika se maksi-
malno potrudi in vloži vse napore za pacientovo dobro. Obe 
specializaciji mu dajeta široka znanja in usposobljenost za reše-
vanje najbolj kompleksnih zdravstvenih težav in urgentnih stanj 
pacientov. 
Takšne strokovne,  predane in zavzete obravnave so deležni  vsi 
njegovi pacienti. Sam pravi, da je to njegova službena obveza 
in obveza ekip na terenu in v  zdravstvenih ustanovah. A vsi, ki 
smo ga v letu 2014 imeli priložnost spoznati pri delu, vemo, da 
je takrat življenje rešila njegova srčnost, požrtvovalnost in viso-
ka strokovna usposobljenost, zato mu župan Občine Dobrna 
podeljuje župansko priznanje.
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komunala 
in okoljeNapredovanje del na izgradnji 

fekalne kanalizacije v delu naselij 
Dobrna, Klanc, Vinska Gorica in 
Vrba
Konec meseca oktobra 2014 je glavni izvajalec del, podjetje IPI 
d.o.o. iz Rogaške Slatine, pričel z deli na objektu »Izgradnja fe-
kalne kanalizacije – faze 1, 2, 4 in 8«, ki vključuje izgradnjo fe-
kalne kanalizacije v delu naselij Dobrna, Klanc, Vinska Gorica in 
Vrba, v skupni dolžini 7.954 m. Vrednost investicije je ocenje-
na na 1.014.902,10 € brez povračljivega DDV. Občina Dobrna 
je za projekt pridobila nepovratna sredstva v skupni višini do 
821.514,11 €, od tega je 104.496,59 € pogojnih do sprostitve pra-
vic porabe in do sprejetja ustrezne proračunske podlage države 
za leto 2015. Pridobitev uporabnega dovoljenja za 7.954 m dolg 
kanalizacijski sistem je predvidena konec meseca julija 2015. Po 
pridobitvi uporabnega dovoljenja se boste lastniki objektov, ob 
predhodni pridobitvi soglasja za priključitev upravljavca kana-
lizacijskega sistema na območju Občine Dobrna, t. j. javnega 
podjetja Vodovod-kanalizacija Celje, d. o. o., lahko priključili na 
novozgrajen kanalizacijski sistem.

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

Dela na terenu potekajo v polnem teku. Do konca meseca maja 
je bilo zgrajene več kot 90 % fekalne kanalizacije. V naseljih Vin-
ska Gorica in Vrba je fekalna kanalizacija zgrajena, ostala so še 
manjša zaključna dela, medtem ko v naseljih Dobrna in Klanc 
potekajo dela na izgradnji kanala aktivno. 

 

Izgradnja fekalne kanalizacije v naselju Klanc, odsek Marošek – Žeblarjeva kapela

 Izgradnja fekalne kanalizacije v naselju Klanc

Zgrajena fekalna kanalizacija in obnovljen vodovod v naselju Vinska Gorica 

Izvajalec ima pogodbeno obvezo, da po končanih delih vzpo-
stavi zemljišča, kjer se je izvajala gradnja kanalizacije, v prvotno 
stanje, to je stanje, kakršno je bilo pred pričetkom gradnje. V ta 
dela sodi tudi asfaltiranje cest, in sicer kjer so se ceste kot po-
sledica izgradnje kanalizacije poškodovale skoraj v celotni širini 
(predvsem ožje ceste ali dotrajane ceste), se bodo le-te prepla-
stile v celoti, kjer pa so se ceste deloma poškodovale, se bodo 
preplastile v poškodovanem delu.
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Izgradnja fekalne kanalizacije je zelo obsežna in zahtevna, saj 
poteka trasa kanalov po zelo razgibanem in raznolikem terenu, 
večkrat prečka mostove, vodotoke, križa se z obstoječo infra-
strukturo, posega na zemljišča, ki so v lasti različnih lastnikov ,... 
V ta namen se vsem občankam in občanom zahvaljujem za str-
pnost in razumevanje, saj je potrebno pri tako velikem projektu 
in obsegu del nekoliko potrpeti, preden se lahko vse vzpostavi 
v prvotno stanje. 

Urška Vedenik
Zgrajena fekalna kanalizacija v naselju Vrba

Investicije, ki potekajo vzporedno ob izgradnji fekalne kanalizacije
Zaradi dotrajanosti cevovoda in neustreznih profilov vodovo-
dnih cevi na območju Vinske Gorice je občina, v sklopu izgra-
dnje fekalne kanalizacije, obnovila sekundarni vodovodni 
cevovod v dolžini 492 m, in sicer od območja ČN Dobrna do 
hišne številke Vinska Gorica 30 c, ter obnovila osem hišnih 
priključkov. Vrednost izvedenih del znaša okoli 40.000 € brez 
DDV.

Zaradi dotrajanosti sekundarnega cevovoda in hišnih priključ-
kov v Dobrni je predvidena, v sklopu izgradnje fekalne kana-
lizacije, obnova sekundarnega vodovodnega cevovoda v 
dolžini 293 m ter enajstih hišnih vodovodnih priključkov. 
Ocenjena vrednost del znaša okoli 65.000 € brez DDV.

Na območju spodnjega dela Klanca se posamezni uporabniki 
še vedno oskrbujejo iz vodnega vira Kotnik, zgrajenega okoli 
leta 1953, ki je slabše kvalitete, saj je direktno izpostavljen vpli-
vom padavin in se ob obilnejših padavinah kali. Poleg tega je 
cevovod, ki je iz AC, v slabem stanju. 
Na tem območju je v teku gradnja kanalizacije, zato se je obči-
na, ob pobudi občanov, odločila, da hkrati z gradnjo kanalizaci-
je izvede obnovo vodovoda Kotnik, obnovi hišne priključ-
ke in jih preveže na obnovljen vodovod. Ta se poveže na 
javni vodovodni sistem Klanc, vodovod Kotnik pa  opusti.
Z realizacijo zastavljenega cilja je potrebno:

- zgraditi sekundarni vodovodni cevovod DN80 v dolžini 
360 m,

- zgraditi sekundarni vodovodni cevovod DN63 v dolžini 
44 m,

- preurediti hidromehansko opremo v obstoječem jašku 
Klanc in nanj prevezati novozgrajen cevovod,

- obnoviti ter prevezati hišne priključke, z vgradnjo vodo-
mernih jaškov za enajst objektov.

Ocenjena vrednost del znaša okoli 84.000 € brez DDV.

Izgradnja kanalizacije in vodovoda v naselju Klanc, odsek Pihler

Priprava trase za izvedbo fekalnega kanala na relaciji Tajht - Vila Zora
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Zaradi možnosti izgradnje fekalne kanalizacije v delu naselja 
Klanc z namenom, da bi se zajelo čim večje območje gospo-
dinjstev, ki bi jim  bila omogočena priključitev na fekalni sistem, 
je bilo potrebno predhodno med RJ 147 in RJ 148 pripraviti tra-
so za izvedbo fekalnega kanala. V ta namen je občina uredila 
gozdno pot, ki bo delu naselja Klanc v prihodnje koristila kot 
bližji dostop do Dobrne. Pot v svojem začetnem delu prečka 
vodotok in je v nadaljevanju trasirana skozi obstoječi gozd in 

travnik, kjer se z dvema krakoma priključuje na obstoječo cesto 
na območju Zora. Vrednost del znaša okoli 67.000 € brez DDV.
Na območju naselja Klanc, in sicer na relaciji LN Zora – TP Klanc, 
poteka v območju asfaltne ceste izgradnja NN elektro kablovo-
da, ki bo namenjen za napajanje javne razsvetljave in dvajsetih 
objektov v lokacijskem načrtu Zora. Ocenjena vrednost del zna-
ša okoli 31.000 € brez DDV.

Urška Vedenik

KOMUNALA IN OKOLJE

Dejavnosti na področju komunale in režijskega obrata Občine 
Dobrna v spomladanskih mesecih
Občina kot osnovna in temeljna celica lokalne samoupravne 
skupnosti, v prvi vrsti, kot svojo prioritetno nalogo, opravlja in 
skrbi za dobrobit ter prijetno življenje vseh svojih občank in ob-
čanov. Skrbi za šolstvo v občini, za vrtce, ceste, infrastrukturo, 
za komunalno dejavnost, skratka za vse tiste dejavnosti, ki so v 
nekem kraju nujno potrebne za normalno in kakovostno življe-
nje ljudi.

Občina potrebuje za izvajanje teh dejavnosti določene službe, 
ljudi, ki so za posamezna področja usposobljeni in specializira-
ni. Potrebuje občinsko upravo. Znotraj Občinske uprave Občine 
Dobrna pa je kot notranja organizacijska enota oblikovan tudi 
Režijski obrat Občine Dobrna.

V spomladanskih mesecih so delavci režijskega obrata, ki 
ga sestavljajo trije javni uslužbenci ter trenutno sedem javnih 
delavcev, od tega pet za odpravo posledic škode po žledu, iz-
vajali dela predvsem pri urejanju in čiščenju javnih površin in 

sprehajalnih poti, košnji, vzdrževanju klopi, urejanju prometne 
in neprometne turistične signalizacije, gradnji podpornih zidov, 
prepustov, mostov, vzdrževanju cest, čiščenju rečnih bregov, 
urejanju deponij, odpravi posledic škode po naravnih nesre-
čah,… Med redna dela režijskega obrata sodi tudi vzdrževanje 
pokopališča in vzdrževanje vodovodnih sistemov Brdce nad 
Dobrno in Ramšak.

Zdraviliški park, ki se nahaja v središču Dobrne in sodi v zdra-
viliški kompleks, krasi predvsem kostanjev drevored, ki nas nav-
dušuje z naravno svežino. Zaradi njega mnogi ljudje obiščejo 
Dobrno. Zaradi navedenega so se delavci režijskega obrata lotili 
obnove dotrajanih mostov na območju parka. V nadaljevanju 
je v planu tudi obnova trim steze.

Skoraj vsi obiskovalci naše občine se ob prihodu v center Dobr-
ne najprej zazrejo proti cerkvi Marijinega vnebovzetja. Ker okru-
šeno obzidje in razpadajoče stopnice, ki vodijo do cerkve, niso 

Obnova mostu v Zdraviliškem parku Dobrna Obnovljeno obzidje
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bile v ponos turistični občini, je občina sprejela odločitev, da 
se režijski obrat s svojo ekipo loti obnove obzidja in stopnic. 
Pri sanaciji sodeluje tudi Zavod za varstvo kulturne dediščine iz 
Celja in zunanji strokovni svetovalec, ki spremljata izvajanje del 
in dajeta potrebne strokovne napotke in smernice pri obnovi.
Kot je razvidno iz gornje slike, so dela na obzidju zaključena, 
zato se je režijski obrat lotil naslednjega koraka, in sicer tehnič-
no zelo zahtevne obnove stopnic. Po obnovi stopnic sledijo še 
zaključna dela, vezana predvsem na montažo ograje in svetilk.

Občina Dobrna ima približno 73 km kategoriziranih cest, ki 
jih je potrebno vsako leto redno vzdrževati, še posebej zaradi 
vse pogostejših naravnih nesreč, ki povzročajo škodo na cestni 
infrastrukturi. Plan vzdrževanja občinskih cest, s katerim se do-
ločijo prednostne naloge vzdrževanja občinskih cest, je dolo-
čen na podlagi prioritet s terenskih ogledov in zagotovljenih 
sredstev. Tako režijski obrat in zunanji izvajalci izvajajo na terenu 
razna dela na cestah, kot so čiščenje jarkov in prepustov, gramo-
ziranje poškodovanih cest, obnova bankin, čiščenje nanosov s 
cest, … 

V okvir vzdrževanja cest sodi tudi odprava posledic škode po 
naravnih nesrečah. Poplave, visok sneg in žled, med 30. janu-
arjem in 27. februarjem 2014, so med drugim vzrok  za poško-
dovano infrastrukturo na območju Občine Dobrna. Zelo slabe 
vremenske razmere so otežkočile in na nekaterih predelih celo 
onemogočile varno prevoznost cest. Zaradi žleda se je veliko 
dreves prevrnilo in ogromno vej zlomilo, nanošen material je 
uničil ceste, …
Na podlagi ocenjene škode in programa odprave posledic ško-
de, sprejetega s strani Ministrstva za okolje in prostor, ter dolo-
čenih prioritet, je občina pristopila k odpravi posledic škode po 
naravni nesreči – žledu. V ta namen:
- delavci režijskega obrata odpravljajo posledice škode 

po žledu na cestni infrastrukturi, in sicer predvsem čistijo 
nanose raznega materiala ter odstranjujejo polomljene veje 
in drevesa z območja cestnega telesa;

- se je pristopilo k sanaciji kategorizirane javne poti 
JP964931 Švab – Landek, kjer je struga potoka povzročila 
zajedo na cesti, tako da je bila ogrožena varnost prometa na 
predmetni cesti. Zaradi zagotovitve varnosti udeležencev v 

KOMUNALA IN OKOLJE

prometu je občina izvedla ob cesti sanacijo zajede z opor-
nim zidom iz kamnite zložbe (70 % lomljenca, 30% betona);

- se je, na podlagi pridobljenih sredstev države, pristopilo k 
odpravi posledic škode na kategoriziranih javnih po-
teh Strmec – Kačnik – PD Velenje in Brdce nad Dobrno. 
V ta namen se odstranjujejo polomljena drevesa in veje, či-
stijo jarki in prepusti, nasipuje poškodovana voziščna kon-
strukcija in namešča varnostna odbojna ograja.

Urška Vedenik

Odprava posledic škode po žledu na gozdni cesti Urlčjek - Štravs

Sanacija zajede z opornim zidom na cesti Švab – Landek
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Čistilna akcija 

Tudi v letošnjem letu je Občina Dobrna v sodelovanju z ZTŠK 
Dobrna organizirala vsakoletno čistilno akcijo, ki je potekala v 
soboto, 28. marca. Ob deveti uri se je pričelo čiščenje po vseh 
zaselkih občine. Kljub vedno večji osveščenosti o pravilnem od-
laganju odpadkov  jih, žal, še vedno veliko konča v naravi. O 
tem priča tudi podatek, da je bilo kontejnerjev na deponiji na 
Novem gradu, ko so bile vse smeti tja pripeljane, premalo.
Kot običajno je bila po evidentiranju zbranih odpadkov za vse 
udeležence akcije na igrišču organizirana še topla malica.
Glede na opažanje, da se čistilne akcije vsako leto udeleži več 
otrok, ki jim tako skrb za čisto okolje postaja samoumevna, lah-

ko optimistično upamo, da bodo čistilne akcije kmalu postale 
preteklost.
Vsem občanom ter svetnikom, ki ste se akcije udeležili in ste 
koordinacijo podprli na svojih območjih ter tudi tistim, ki ste s 
svojimi prevoznimi sredstvi organizirali prevoz zbranih odpad-
kov do deponije, se zahvaljujemo za sodelovanje. 

ZTŠK Dobrna,

Marija Švent

Poročilo o opravljenem pregledu porabe sredstev v 
Občini Dobrna v letu 2014

V skladu s 37. členom Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 
47/99, 15/01, 112/02, 136/04, 134/06 in 101/2011) in 9. členom Po-
slovnika NO Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 10/00) smo na 
podlagi letnega programa dela NO Občine Dobrna, ki smo ga 
sprejeli na svoji 2. redni seji, dne 7. 1. 2015, opravili nadzor nad 
razpolaganjem z občinskim premoženjem, preverili namen-
skost in smotrnost porabe proračunskih sredstev.

Nadzor smo opravljali člani NO Občine Dobrna:
Predsednica NO   mag. Vlasta ŽERJAV
Podpredsednik NO mag. Uroš STROPNIK
Članica NO  ga. Vera HORJAK KRAVOS
Članica NO  ga. Stanka REPAS
Članica NO  ga. Mateja ČERENAK

Člani NO Občine Dobrna smo pregledali naslednjo dokumen-
tacijo

1. JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU 
DRŽAVNIH POMOČI NA PODROČJU 
KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI 
DOBRNA V LETU 2014

Javni razpis je bil objavljen v lokalni publikaciji Dobrčan 
št.61/2014 in se izvaja na podlagi 24. Člena Zakona o kmetijstvu 
– Zkme-1 (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12), Odloka o proračunu 
Občine Dobrna na leto 2014 (Uradni list, št. 101/13,2/14) in Pravil-
nika o dodeljevanju državnih pomoči v Občini Dobrna (Uradni 
list RS, št.71/07,24/08).
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Na podlagi tega razpisa je bila imenovana strokovna komisija 
za pripravo in izvedbo navedenega javnega razpisa v Občini 
Dobrna, in sicer za leto 2014. Predmet javnega razpisa so bila 
sredstva dodeljena iz proračuna Občine Dobrna v višini 19.200 
EUR kot državna pomoč in v višini 1.800,00 EUR namenjena za 
društva. Rok za oddajo vlog je bil 23. 4. 2014 do 16.30 ure.
Ukrep št. 1, razpisano 3.500,00 EUR  (subvencioniranje naložb za 
opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji) 
Prispeli sta dve vlogi, ki pa sta bili nepopolni. Zaradi nepopolnih 
vlog je občina vlagatelja pozvala za dopolnitev vloge v roku 8 
dni. En vlagatelj se je na dopolnitev odzval in jo v zakonitem 
roku dopolnil. Medtem ko se drugi vlagatelj ni odzval na dopol-
nitev in je bila iz tega razloga ta vloga zavržena.  Vlagatelju, ki je 
dopolnil svojo vlogo in je tako bila podana popolna vloga v za-
konitem času, je občina izdala odločbo (št. 441-0001/2014-78(2), 
dne 28. 5. 2014). S tem vlagateljem je bila nato podpisana po-
godba (št. 441-0001/2014-79(2), dne 12. 6. 2014). Nakazilo sred-
stev pa je bilo izvršeno s strani občine dne 10 .10. 2014. Skladno 
z zahtevki je bilo vlagatelju nakazano 676,62 EUR.
Ukrep št. 2, razpisano 10.600,00 EUR  (subvencija naložb v kme-
tijska gospodarstva za primarno proizvodnjo)
Za navedeni ukrep se je prijavilo 11 upravičencev. Komisija je 
vse prispele vloge pregledala in ugotovila, da so bile vse vloge 
oddane pravočasno in da so popolne.
Pri nadzoru smo pregledali naključno izbrano vlogo in ugotovi-
li, da je bila le-ta popolna. V postopku je nato sledila izdaja od-
ločbe (št. 441-0001/2014-53(2), dne 27. 5. 2014. Z upravičencem 
je bila podpisana pogodba dne 30.05.2014, zahtevek za izplačilo 
je bil podan dne 30. 5. 2014, nakazilo s strani občine pa je bilo 
izvedeno dne 27. 6. 2014. Za naveden ukrep je bilo skladno s 
prejetimi zahtevki  skupaj  nakazano 7.268,89 EUR
Ukrep št. 3, razpisano 3.500,00 EUR  (naložbe za opravljanje sto-
ritev in trženje proizvodov in storitev s kmetij)
Za ta ukrep se je prijavil en upravičenec; njegova vloga je bila 
nepopolna. Prosilec je bil s strani občine pozvan k dopolnitvi 
vloge v določenem roku. Potrebno manjkajočo dokumentaci-
jo je na občino dostavil v zakonitem roku. Po dopolnitvi vloge 
je bilo ugotovljeno, da je vloga popolna, zato je bila dne 28. 
5. 2014 upravičencu posredovana odločba (št. 441-0001/2014-
75(2)). V nadaljevanju postopka je bila dne 10. 6. 2014 z upravi-
čencem podpisana pogodba. V tem postopku nato ni bil posre-
dovan s strani upravičenca zahtevek  za izplačilo sredstev, tako 
da do izplačila ni prišlo.
Ukrep št. 4, razpisano 800,00 EUR  (zagotavljanje tehnične pod-
pore v kmetijstvu)
Prijavila sta se dva vlagatelja. Ena vloga je bila popolna, druga 
pa je bila v predvidenem roku dopolnjena. Za naveden ukrep je 
bilo nakazano 649,00 EUR
Ukrep št. 5, razpisano 800,00 EUR (ohranjanje tradicionalnih stavb)
Za ta ukrep pa ni bilo vlog.

Pri nadzoru nad tem razpisom je bilo ugotovljeno, da je bil na 
vseh področjih postopek speljan pravilno, ažurno in pregledno. 
Vsa sredstva so bila nakazana v roku 30 dni od datuma vložene-
ga zahtevka za izplačilo.

2. JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV, 
KI NISO DRŽAVNA POMOČ NA PODROČJU 
KMETIJSTVA V OBČINI DOBRNA V LETU 2014

Javni razpis je bil objavljen v lokalni publikaciji Dobrčan 
št.61/2014. Občina Dobrna izvaja razpis na podlagi 106. I člena 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 
30/02, 56/02-ZJU, 110/02 ZDT-B, 127/06- ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 
109/08, 49/09, 39/10-ZUKN, 107/10, 11/11, 14/13, 101/13), Odlo-
ka o proračunu Občine Dobrna za leto 2014 (Uradni list RS, št. 
101/13, 2/14).
Imenovana je bila strokovna komisija za pripravo in izvedbo 
javnega razpisa o dodelitvi sredstev, ki niso državna pomoč na 
področju kmetijstva v Občini Dobrna v letu 2014 z dne 28. 2. 
2014 (št. 441-0001-2014-1(2)). Predmet javnega razpisa so bila 
sredstva iz proračuna Občine Dobrna v višini 1.800 EUR. Rok za 
oddajo vlog je bil 23. 4. 2014 do 16.30 ure.
Na razpis so se prijavila štiri društva, katerih vloge so bile odda-
ne pravočasno. Iz zapisnikov odpiranja je razvidno, da so bile 
vse vloge popolne. Društva so v vlogah prikazala tudi aktivno-
sti, ki jih predvidevajo za leto 2014. V pogodbi je določen člen, ki 
zavezuje društva, da do 31. 3. 2015 občini posredujejo vsebinska 
in finančna poročila. 
Pri nadzoru je bila podrobno pregledana naključno izbrana vlo-
ga. Ugotovljeno je bilo, da je le-ta prispela na občino pravočasno 
ter da je bila popolna. V nadaljevanju postopka je občina izdala 
odločbo št. 41010-0002/2014-19 (2), dne 27. 5. 2014 ter z društvom 
podpisala pogodba št. (41010-0002/2014-20(2),  dne 9. 6. 2015. 
Vsa izplačila so se izvršila na podlagi pogodb. Za navedeni javni 
razpis je izdelano tudi skupno poročilo o poteku postopka, ki so 
ga občine dolže izdelati in posredovati na državno raven.

3. ZIMSKA SLUŽBA

Za širšo javnost je bil v lokalnem glasilu Dobrčan št. 64/2014 
predstavljen vsebinski prispevek z naslovom »Izvajanje zimske 
službe«. Prispevek je izvleček obširnega dokumenta, ki ga pri-
pravijo na Občini Dobrna in nosi naslov: »Izvedbeni program 
zimske službe v Občini Dobrna za sezono 2014/15«. V navede-
nem dokumentu so do potankosti popisane vsebine (z vsemi 
pravnimi osnovami) povezane z izvajanjem zimske službe.
V Občini Dobrna se izvaja zimska služba v sezoni 2014/15 z dve-
ma zunanjima izvajalcema, in sicer:
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- Martinom Okrožnikom in
- Štimulak d .o. o

Izvajalec zimske službe ima z občino sklenjeno pogodbo. Po-
godba je bila sklenjena v letu 2011, za izvajanje zimske službe 
(2011/2012 št. 354-0033/2011 z dne 15. 11. 2011). Sestavni del 
pogodbe je tudi seznam cest z vsemi navedenimi dolžinami, 
kakor tudi vse izjave in ostali pogoji ter dokumenti, s katerimi 
sta se Občina Dobrna in izvajalec dogovorila za izvajanje zimske 
službe. 

K pogodbi je bilo z aneksom št. 3 dogovorjeno podaljšanje zim-
ske službe za sezono 2014/2015, ki praviloma traja od 15. novem-
bra tekočega leta, do 15. marca naslednjega leta oz. za čas, ko je 
potrebno pluženje in posipanje cest v zimski sezoni. Aneks nudi 
možnost podaljšanja za naslednjo sezono oz. do sklenitve po-
godbe z najugodnejšim ponudnikom za naslednjo sezono.
Pogodbeno urejeno med izvajalcem zimske službe in Občino 
Dobrna je tudi vgradnja sistema za spremljanje vozil »BlackBlox«. 
Navedene naprave se namestijo na vsa vozila, s katerimi se izvaja 
zimska služba. Gre za aplikacijo za podporo pri obračunavanju 
storitev pogodbenih izvajalcev, in sicer je iz teh naprav možno 
pridobiti naslednje podatke: poročila o prevoženi razdalji in urah 
po posameznih izvajalcih ali skupinah vozil; o postankih in minu-
tnem poteku vožnje; zgodovino čiščenja glede na vrsto opravlje-
ne storitve (posipanje, pluženje); vodenje izvedbe storitve glede 
na naročnika (javno/zasebno)…. Po končanju izvajanja zimske 
službe oz. najkasneje do 15. 4. 2015 mora izvajalec vrniti naprave 
naročniku (Občini Dobrna) v takšnem stanju, kot jih je prejel. 
Pregledali smo tudi izpis proračunske postavke 13004 (zimska 
služba) – izpis konto kartice (nabava posipnega material, soli, 
najem »Blackbolx« izplačila izvajalcem..), realizacijo za obdobje 
od 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014. Realizirana vrednost na tej postavki 
je znašala 34.102,14 EUR. 
Iz navedenega izpisa je bilo naključno izbranih nekaj vrednosti 
in za le-te pregledana ustrezna dokumentacija. Iz pregledane  
dokumentacije je razvidno, da je ažurno evidentirana, podrob-
no opisana in pravilno obračunana. Pregledane so bile tudi na-
ročilnice in prejeti računi. Izvajalec zimske službe mora ob iz-
stavitvi računa izstaviti tudi natančno specifikacijo opravljenih 
pluženj oz. pluženja in posipavanja. Specifikacija se pripravi na 
seznamu cest, ki je sestavi del pogodbe. 
Na Občini Dobrna se vodi tudi število reklamacij oz. pripomb na 
vodenje zimske službe, ki jih občina prejema s strani občanov. 
V glavnem se reklamacije rešujejo sproti, to pa pomeni, da se 
v primeru klica takoj pozove izvajalca zimske službe in se ga o 
konkretni zadevi tudi povpraša (iz sledilne naprave »BlackBlox 
se lahko razbere, kje se oz. se je gibal izvajalec). V kolikor pa je 
potrebno, gre predstavnik režijskega obrata tudi na teren. 
Pri nadzoru ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. 

4. POVEČANJE ZAPOSLJIVOSTI  -  
JAVNA DELA 

V začetku meseca novembra 2013 so na občino prejeli informa-
tivni katalog Zavoda RS za zaposlovanje (v nadaljevanju: zavod) 
v zvezi z javnimi deli, v katalogu so bili navedeni programi, na 
katere so se lahko prijavili naročniki. 
Za program javnega dela mora obstajati javni interes. Obstoj 
javnega interesa zagotavlja naročnik programa javnega dela. 
Naročniki so lahko občine, pristojna ministrstva ali glede na 
vsebino programa javnega dela tudi ustrezna strokovna orga-
nizacija, katere ustanoviteljica je Republika Slovenija. Javna dela 
lahko izvajajo neprofitni delodajalci. Program javnega dela se 
lahko prične izvajati po sklenitvi pogodbe o izvajanju programa 
javnega dela z Zavodom za zaposlovanje Republike Slovenije.
Javno povabilo za izbor programov javnih del v letu 2014 je bilo 
uradno objavljeno na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje. 
Javno povabilo vselej vsebuje vse pogoje in kriterije, ki jih mo-
rajo izpolnjevati ustanove, ki se prijavijo na razpis. Razpis je bil 
veljaven  do oktobra 2014 oz. do porabe sredstev.

Programi javnih del niso vključeni v sistemizacijo. Javna dela so 
urejena kot poseben program aktivne politike zaposlovanja na 
podlagi določb 49., 50., 50. a, 51., 52., 53. in 116. člena Zakona o 
urejanju trga dela.

Na navedeni razpis se je Občina Dobrna prijavila takoj po objavi. 
Po preverjanju izpolnjevanja vseh pogojev, ki jih je preveril izva-
jalec programov javnih del, to je Zavod RS za zaposlovanje,  je 
občina prejela obvestilo o sprejemu ponudbe za izbor javnega 
dela dne 23. 12. 2013. S tem dnem je bila tudi podpisana pogod-
ba, št. pogodbe 11071-125/2013-0100-3-0969, in sicer za dela na 
področju komunale in naravovarstva. Na podlagi te pogodbe 
je imela v  letu 2014 Občina Dobrna odobren program javnega 
dela z nazivom »Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter ob-
činskih cest v Občini Dobrna«.

V programu javnega dela z nazivom Urejanje in vzdrževanja jav-
nih površin ter občinskih cest v Občini Dobrna je Občina Dobr-
na z Obvestilom o izboru programa javnega dela in s Pogodbo 
o izvajanju programa javnega dela št: 11071-125/20013-0100-3-
0969, z dne 23. 12. 2013, dobila odobrenih 6 oseb  II. stopnje izo-
brazbe za vso leto 2014. Tako se je v obdobju od  1. 1. 2014 do 31. 
12. 2014  v program javnega dela vključilo skupaj 7 brezposelnih 
oseb (dve osebi sta bili zaposleni za obdobje pol leta). 

Odstotek sofinanciranja s strani zavoda oz. države se določi 
glede na stopnjo brezposelnosti v občini. Na nivoju države ta 
razpon znaša od 55 do 85 %. Za Občino Dobrna je znašal ta 
odstotek sofinanciranja v višini 65 %. Tako je občina s strani dr-
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žave za leto 2014 prejela 40.759,52 EUR, ki jih je porabila za plače 
delavcev, ki so delali preko javnih del.  Od tega zneska je bilo 
porabljeno za malico 4.012,64 EUR, za prevozne stroške 4.943,90 
EUR in za stroške zdravniškega pregleda 985,55 EUR, razlika pa 
je bila porabljena za plače. Kljub temu pa je občina še morala 
zagotoviti razliko v višini 16.636,01 EUR (to je šlo za razliko: za del 
plače, prispevki-razlika do minimalne plače in celotni regres). 

Delovodja Režijskega obrata Občine Dobrna, ki je tudi mentor 
udeležencem v programu javnega dela, skrbi in vodi ažurne li-
ste prisotnosti in dokumentacijo za obračun plač. Skladno s Po-
godbo o izvajanju programa javnega dela št: 11071-125/20013-
0100-3-0969 je plača določena z lestvico plač udeležencev. 
Višina plače za udeležence programov javnih del je določena 
v Zakonu o urejanju trga dela (52. člen). Izražena je v deležu od 
minimalne plače po ravneh strokovne izobrazbe oziroma uspo-
sobljenosti za delo, ki ga udeleženec opravlja v programu jav-
nega dela. Za II. stopnjo strokovne izobrazbe je plača znašala 
670,78 EUR.

V skladu s 53. členom Zakona o urejanju trga dela naročnik oz. 
izvajalec programa javnega dela zagotavlja regres za letni do-
pust najmanj v višini minimalne plače oziroma sorazmerni del, 
če je udeleženec upravičen le do sorazmernega dela dopusta. 

Dela iz naslova javna dela, ki se opravljajo, predstavljajo dopol-
njevanje in podporo izvajalcu na področju urejanja in vzdrže-
vanja javnih površin ter občinskih cest v občini. Pomoč pri eno-
stavnih vzdrževalnih delih: čiščenje odtokov, talnih požiralnikov, 
nasipavanje gramoza na makadamskih površinah, sajenje in ob-
rezovanje okrasnih rastlin in drevoredov; čiščenje javnih površin, 
zelenic, rečnih bregov, pomoč in pomožna dela pri popravilu, 
vzdrževanju in montaži zaščitnih ograj, igral, opreme v parkih 
in igriščih, ipd.; košnja trave na javnih površinah, odstranjevanje 
odpadlega listja, …

Občina je na podlagi pogodbe najprej podala vlogo za izvaja-
nje javnih del, ki ustrezajo izbranemu programu javnega dela z 
II. st. izobrazbe. 

V nadaljevanju je zavod napotil osebe (z napotnico) na razgo-
vor na občino, in sicer tiste osebe, ki so po njihovi oceni izpol-
njevale pogoje za razpisane naloge. Na občini so z napotenimi 
kandidati za delo opravili individualne razgovore. Pri kadrovanju 
s strani občine so bili prisotni vodja režijskega obrata in oseba 
iz OU občine. Na osnovi razgovorov se je kandidate obvestilo o 
izbiri in  izbrane kandidate nato napotilo na zdravniški pregled. 

O prisotnosti javnih delavcev na delu je občina v letu 2014 po-
ročala preko spletne strani Zavoda za zaposlovanje. Vsak mesec 

je občina do 5. v mesecu izdelala zahtevek za povračilo stroškov 
plače, prehrane in prevoza  ter ga po pošti posredovala na za-
vod.

Plačo so javni delavci prejeli s strani Občine Dobrna. Skladno s 
pogodbo je Občina Dobrna poslala zahtevek za povračilo stro-
škov plače, regresa za malico in prevoza ter morebitnih ostalih 
stroškov na zavod, ki je občini, skladno s pogodbo, povrnil do-
govorjeno razliko do 15. dne v naslednjem mesecu.

Z območja Občine Dobrna sta bili v ta projekt vključeni dve 
brezposelni osebi.

Brezposelne osebe se v program javnega dela vključujejo na 
podlagi zaposlitvenega načrta med brezposelno osebo in Za-
vodom RS za zaposlovanje ter nato ustrezne napotitve Zavoda 
RS za zaposlovanje na kadrovanje k izvajalcu javnega dela.                                                           
V programe javnih del so se lahko v l. 2014 vključile brezposelne 
osebe, ki še niso bile vključene v javna dela več kot eno leto, 
in sicer le za razliko časa do enoletne vključitve, če so bile v 
evidenci zavoda neprekinjeno prijavljene več kot eno leto ob 
vključitvi v letu 2013. V kolikor je katera od brezposelnih oseb 
izpolnjevala te pogoje, je občina lahko zavodu predlagala, da 
bi določeno osebo vključila v javna dela (npr. oseba je že bila 
kdaj prej vključena v javna dela v Občini Dobrna; oseba je sama 
prišla na občino in izrazila željo, da bi delala v javnih delih, ….) 
Seveda je tu prisoten pogoj, da oseba opravi zdravniški pregled, 
na katerega se jo predhodno, pred vključitvijo v javna dela, tudi 
napoti.

Zaključek: 
Ugotavljamo, da je vsa dokumentacija zgledno in ažurno ure-
jena, vse evidence dodelane in točne. Pri nadzoru je bilo ugo-
tovljeno, da je sledljivost celotnega postopka natančna pregle-
dna in v celoti arhivirana. Ažurnost uslužbencev se kaže tudi v 
tem, da spremljajo ves čas razpise in že hkrati pripravljajo doku-
mentacijo, ki jo bo potrebno predložiti v postopku prijave na 
razpis. Glede takšnega načina dela se lahko zaposlene na občini 
pohvali z odliko. Kajti s takšnim načinom dela je lahko občina 
pri posameznih razpisih zelo konkurenčna in uspešna, saj ob 
čimprejšnji vložitvi vloge obstaja večja možnost, da na razpisu 
tudi uspe in bo tako vključena v določene programe za preje-
manje sredstev iz strani države. 

Prizadevnost zaposlenih na občini se kaže tudi v tem, da pame-
tno načrtujejo potrebo zaposlitev po opravljanju takšnih vrst 
nalog, ki so za občino kot  za občane in celotni kraj nujno po-
trebne, da se lahko naloge oziroma določena dela izvedejo.  
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5. POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU 
NAD ODHODKI ZA ZAVETIŠČA (AZILE) ZA 
ŽIVALI

Nadzor je obsegal  pregled dokumentacije in razgovor v zvezi z 
navedenim nadzorom.
Na osnovi 27. in 31. člena Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-UPB2) so 
občine zapuščenim živalim dolžne zagotoviti pomoč, oskrbo in 
namestitev v zavetišču. Zagotovitev zavetišča je lokalna zadeva 
javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba, pri čemer mora 
biti na vsakih 800 registriranih psov v občini zagotovljeno eno 
mesto v zavetišču. Imetnik zavetišča je lahko občina oziroma 
vsaka fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje. 
Pri tem je pomembno vedeti, da:
- so zapuščene živali tiste, ki so najdene, oddane ali odvzete 

hišne živali (18. odstavek 5. člena ZZZiv), 
- so kot hišne živali opredeljeni psi, domače mačke, sobne 

ptice, mali glodalci, terarijske, akvarijske in druge živali, ki se 
vzrejajo ali redijo za družbo, varstvo ali pomoč človeku (4. 
odstavek 5. člena ZZZiv),

- vse stroške v zvezi z zapuščeno živaljo plača dosedanji skrb-
nik živali, če ni s predpisi določeno drugače; če skrbnik živali 
ni znan, oziroma če lastnika živali ni mogoče ugotoviti, krije 
stroške imetnik zavetišča oziroma občina, kjer je žival najde-
na, če ni zagotovila zavetišča (1. odstavek 31. člena ZZZiv),

- v primeru, če zapuščene živali ni možno oddati, se lahko po 
30 dneh od dneva, ko je bila nameščena v zavetišče, le-to 
usmrti (5. odstavek 31. člena ZZZiv),

- zakonodajalec predvideva relativno visoke globe za nespo-
štovanje predpisa (45. in 46. člen ZZZiv).

Občina Dobrna ima z Zavetiščem Zonzani sklenjeno letno Po-
godbo o izvajanju dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih 
živali (št. 3440-0001/2010-13(2)), v kateri so natančno oprede-
ljene obveznosti obeh pogodbenih strank in cenik storitev. Po 
pogodbi naj bi Občina plačala zavetišču Zonzani za mesečni 
najem enega boksa 100 EUR, s 50% popustom. V letu 2014 sta 
bila plačana dva računa po 240 EUR (račun št. 84/2014 - za ob-
dobje od januarja do junija, z dne 28. 2. 2014 in 427/2014 – za 
obdobje od julija do decembra, z dne 30. 6. 2014). Ugotavljamo, 
da je Občina Dobrna pri plačilu uspela uveljaviti večji popust od 
prvotno dogovorjenega.
Občina je za oskrbo živali Zavetišču Zonzani na podlagi Obvestil 
o prispelih živalih plačala še račune št. 388/2014, z dne 6. 6. 2014, 
št. 555/2014, z dne 20. 8. 2014, št. 561/2014, z dne 26. 8. 2014 in št. 
601/2014, z dne 4. 9. 2014, v skupni višini 1.133,82 EUR. Obvestila 
o prispelih živalih poleg zaporedne številke dokumenta in datu-
ma vsebujejo podatke o vrsti živali, datumu najdbe in najditelju, 
kraju prevzema živali, navedbo objav v medijih ter opis storitve 
(sterilizacija, kastracija). Najditelji živali so praviloma občani Do-

brne, ki obvestijo občino o zapuščeni živali. Le-to informacijo o 
zapuščeni živali posreduje Zavetišču Zonzani, ki za žival poskrbi 
v skladu z zakonom. 

6. POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI V OBČINI 
DOBRNA

Predmet nadzora je bilo poslovanje z nepremičninami v letu 
2014, in sicer iz več različnih vidikov (najem, nakup, prodaja, 
spremembe namembnosti,…). Glede na preliminarno posta-
vljena vprašanja je nadzorni odbor prejel naslednje odgovore. 
V nadaljevanju predstavljamo pridobljene informacije ob izva-
janju nadzora.

Oddaja nepremičnin v najem:
Občina Dobrna daje v najem: 
- neprofitna stanovanja:
 5 stanovanj v bloku Dobrna 14 b; 
 2 stanovanji v bloku Dobrna 5 b in 
 po 1 stanovanje v objektu Lokovina 8 in 
 po 7 stanovanj v graščini Gutenek – Zavrh nad Dobrno 1. 

Najemniki teh neprofitnih stanovanj so fizične osebe.
- poslovni prostori v objektu Dobrna 19: najemnik POŠTA SLO-

VENIJE d.o.o., najemnik TELEKOM SLOVENIJE d.d. (centrala 
Telekoma), najemnik UPRAVNA ENOTA CELJE

- poslovni prostor Dobrna 41: najemnik CENTER ZA USPOSA-
BLJANJE, DELO IN VARSTVO DOBRNA, Lokovina 13 A, Dobr-
na, 

- objekt Dobrna 18: najemnik ALEKSANDER MAJCEN s.p., 
- prostor pri NOVEM GRADU: najemnik TURNŠEK FERDINAND 

ml. s.p., 
- zemljišča:  zemljišče za kiosk v centru Dobrne: najemnica AL-

BINA KRAMERŠEK s.p., zemljišče za postavitev svečomata na 
Pokopališču Dobrna - najemnik BOGDAN FLUDERNIK s. p.,

- ostala zemljišča oddana v zakup 7 zakupnikom.

Prihodki Občine Dobrna iz naslova oddaje nepremičnin v na-
jem znašajo:
- poslovni najem za leto 2014 je 18.183,12 EUR, 
- neprofitni najem stanovanj pa je 21.994,57EUR.

Občina Dobrna določa višino najemnine najemnikom nepre-
mičnin, katerih lastnik je, na podlagi cenitev sodnih cenilcev in 
sicer:
- za zemljišča za zakup po ceniku, kot je v veljavi pri Skladu 

kmetijskih zemljišč in gozdov RS; 
- za neprofitna stanovanja pa je višina najemnine določena 

na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin 
v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uve-
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ljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. list RS, št. 131/03, 
142/04, 99/08, 62/2010-ZUPJS).

Brezplačno koristi poslovne prostore, katerih lastnik je Občina 
Dobrna, Upravna enota Celje in sicer za delovanje Krajevnega 
urada na Dobrni. Razlog za brezplačno koriščenje poslovnega 
prostora Krajevnega urada Dobrna  je v tem, da je bil s strani 
Ministrstva za javno upravo podan pogoj, da za delovanje le-
-tega ne nosi upravna enota nobenih stroškov, ampak so le-ti 
na strani občine (prostor, obratovalni stroški,…). V kolikor bi se 
za Krajevni urad Dobrna zaračunavala Upravni enoti Celje naje-
mnina, bi se pisarna Krajevnega urada na Dobrni zaprla. To pa 
bi pomenilo, da bi morali občani vse storitve, ki jih sedaj lahko 
urejajo na Dobrni, nato urejati v Celju ali v kateri drugi upravni 
enoti, v kolikor posamezna storitev nima krajevne pristojnosti. 

Odkup nepremičnin
V letu 2014 je Občina Dobrna odkupila zemljišča, in sicer za 
pločnike in ceste. Odkupi so bili izvršeni po cenitvi, ki jo je iz-
delal sodni cenilec, odkup zemljišč za pločnik in cesto od Dobr-
ne do Gutenika, v višini 8,466 EUR oziroma v skupni vrednosti 
12.529,75 EUR.

Občina Dobrna je v letu 2014 odkupila naslednje nepremičnine: 
odkupi v okviru projekta št.: 785/10 rekonstrukcije lokalne ceste 
464160 Dobrna - Hudičev graben - Krištaje, kjer je predvidena 
rekonstrukcija dotrajane lokalne ceste z izgradnjo kolesarske 
steze in pločnika za pešce, na odseku št. 464161 Dobrna - Gute-
nek, po ceni 8,466 €/m2. Navedena cena  je  iz cenitvenega po-
ročila sodnega cenilca Zdravka Novaka, št. cenitvenega poročila 
01/11, z dne 5. 4. 2011. Gre pa za naslednje  parc. št. 647/5, 651/2, 
652/2, 651/3, 722/11, 722/7, 722/9, 732/7, 721/4, 721/6, 721/7 vse 
k.o. 1045 Klanc ter za  parc. št. 1651/2, 1652/2, 1656/6, 1654/0, vse 
k.o. 1056 Dobrna.
Iz javne ponudbe je Občina Dobrna odkupila  parcelo 720/2 k. 
o. 1045 Klanc, v velikosti 117,00 m2, po ceni 2,56 €/m2. Za nakup 
te nepremičnine se je občina odločila, ker bo to nepremičnino 
potrebovala za rekonstrukcijo mostu in cestišča. 

Prodaja nepremičnin
V letu 2014 je Občina Dobrna prodala zemljišče označeno s par-
celo 778/7 k. o. 1046  Zavrh, po cenitvi sodno zapriseženega 
cenilca, za funkcionalno zaokrožitev kmetije na naslovu Vrba 25, 
v velikosti 104,00 m2 (del stare – opuščene ceste v Vrbi) po ceni 
5,00 €/m2

Sprememba namembnosti zemljišč
V letu 2014 Občina Dobrna ni spreminjala namembnosti ze-
mljišč na podlagi sprememb prostorskih aktov. Zadnje spre-
membe namembnosti zemljišč so bile izvedene v letu 2011 v 

okviru sprejema Občinskega prostorskega načrta Občine Do-
brna (OPN Občine Dobrna), ki ga je Občina Dobrna sprejela v 
mesecu januarju 2012. 

Končno mnenje:
Glede na izveden nadzor ocenjujemo, da poslovanje z nepre-
mičninami na Občini Dobrna poteka korektno in  pomanjkljivo-
sti niso bile ugotovljene. Sodelovanje strokovnih služb Občine 
Dobrna je bilo tekom izvajanja nadzora korektno oz. ustrezno.

7. UREJANJE, NADZOR IN OSKRBA NA 
PODROČJU PROIZVODNJE IN DISTRIBUCIJE 
ELEKTRIČNE ENERGIJE – JAVNA 
RAZSVETLJAVA

Na tem področju se uporabljajo naslednji predpisi  in za-
konodaja:
Zakonodaja s področja energetike in varovanja okolja:
- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja 

okolja (Ur. l. RS, št. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13)
- Energetski zakon (Ur. l. RS, št. 17/14)
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o cestah (Ur. l. RS, št. 109/10)

Občinska dokumentacija in zakonodaja:
- Lokalni energetski koncept Občine Dobrna, november 2013, 

Simbio, d. o. o.
- Strategija razvoja javne razsvetljave v Občini Dobrna, junij 

2009, Adesco, d. o. o.
- Odlok o režijskem obratu v Občini Dobrna (Ur. l. RS, št. 64/11)
- Odlok o gospodarskih javnih službah Občine Dobrna (Ur. l. 

RS, št. 26/03, 59/11)

Termini razsvetljave in odjemna mesta - prižigališča
Občina Dobrna ima 9 odjemnih mestih  JR in sicer:
• TP šola Dobrna, TP Klanc – kino, TP Kotnik, TP Klanc, TP Do-

brna grad, TP Dobrna center, TP cerkev sv. Miklavž, TP Ružič-
ka, TP Jošt.

Infrastruktura javne razsvetljave v Občini Dobrna se napaja iz 
9 odjemnih mest. Vsako odjemno mesto vsebuje vse zaščitne 
in ostale elemente, ki so potrebi za pravilno delovanje posa-
meznega odseka. Razdelilne omarice so nameščene na stenah 
objektov ali na prostostoječih omaricah.
V omarici se nahaja: števec električne energije, pripadajoče va-
rovalke, zbiralnice, vklopni element (kontaktor ali drugo vklopno 
stikalo), signalni element za vklop (fotocelica ali časovno stikalo).
Po podatkih Elektra Celja d. d. so v omaricah fotocelice, na pod-
lagi katerih se vklopi JR, vklop in izklop sta torej odvisna od le-
tnega časa in vremena.
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Ugotovitve s priporočilom
Javna razsvetljava v Občini Dobrna je v večinski lasti Elektra Ce-
lje d. d., manjši del v lasti Občine Dobrna, JR je stara in potrebna 
prenove. V občini je okoli 300 svetilk, ki so razvrščene po celotni 
občini. Upravljavec JR v Občini Dobrna je Elektro Celje d.d. in 
režijski obrat Občine Dobrna. Poraba električne energije se je v 
letu 2014 zvišala za dober 1 %, glede na predhodno leto, pred-
vsem zaradi dograditve nove relacije JR. Dolžina razsvetljenosti 
je odvisna od letnega časa in vremena. Leta 2009 je bil izdelan 
dokument Strategija razvoja javne razsvetljave v Občini Dobrna 
glede na zakonske zahteve in vpis JR v kataster. Plan po navede-
ni strategiji ni bil izvršen, zaradi prioritet drugih večjih projektov. 
V letu 2015 je planiran strošek 7.000 EUR za izdelavo tehnične 
dokumentacije JR za potrebe prenove in morebitno prijavo na 
razpis za sofinanciranje projekta. Javna razsvetljava v Občini Do-
brna je v večini stara in neracionalna, novi odseki v lasti občine 
so zgrajeni po novejših standardih in so racionalnejši pri porabi 
energije.

Na področju javne razsvetljave se je potrebno v občini  priza-
devati za čimprejšnjo zamenjavo svetilk za varčnejše in prenos 
lastništva iz Elektra Celje d. d. na občino, za zniževanje porabe 
električne energije po kWh na leto. Razmisliti bi bilo smotrno 
tudi o reduciranju osvetljevanja na posameznih odsekih JR, 
seveda ob upoštevanju upravičenosti investicije in zakonskih 
predpisih.

8. UREDITEV TRGA DOBRNA – PAVILJON NA 
JUŽNEM DELU TRGA DOBRNA

Nadzor nad tem postopkom se s strani NO ni izvajal, in sicer iz 
tega razloga, ker je bil opravljen nadzor nad tem postopkom s 
strani pristojnih na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj po-
deželja pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
dne 12. 12. 2014.  Dne 21. 1. 2015 pa je bilo s strani agencije, ki 
je opravila nadzor, tudi posredovano e-obvestilo  na občino, da 
bo občina še v januarju prejela sredstva za to naložbo.

9. UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE 
OBČINSKIH CEST 

Skladno z Odlokom o občinskih cestah v Občini Dobrna (Ur. l. 
RS, št. 22/2013) upravlja z občinskimi cestami občinska uprava.
Plan vzdrževanja občinskih cest, s katerim se najmanj za pro-
računsko obdobje določijo prednostne naloge vzdrževanja 
občinskih cest, viri sredstev za njihovo uresničevanje ter letna 
dinamika njihovega uresničevanja. Ta plan pripravi občinska 
uprava skladno z zagotovljenimi sredstvi v proračunu občine.

Skupna dolžina javnih poti v Občini Dobrna znaša 42.153 m (po 
novelaciji odloka 43.693 m), medtem ko skupna dolžina lokalnih 
cest znaša 30.053 m

Za leto 2014 se je pripravil Program vzdrževanja občinskih cest 
na območju Občine Dobrna, ki je obsegal:
- Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest za leto 2014
- Izvedbeni program vzdrževanja občinskih cest za leto 2014
- Dolgoročni načrt razvoja in vzdrževanja občinskih cest

Občinske ceste se vzdržujejo na način in pod pogoji kot to do-
ločajo predpisi, ki urejajo vrste vzdrževalnih del na cestah ter 
nivo vzdrževanja javnih cest.
Izvedba del je odvisna od planiranih sredstev v Proračunu Obči-
ne Dobrna za tekoče leto in na osnovi dejanskih potreb na tere-
nu. Obseg in vrsta del sta določena sproti, na osnovi dejanskih 
potreb na terenu. 
Za večja in tekoča vzdrževalna dela na cestah se na podlagi po-
treb s terena (predhodni ogledi) pripravi plan potrebnih vzdr-
ževalnih del.

Med dela rednega vzdrževanja sodijo: pregled cest,  redno vzdr-
ževanje prometnih površin,  redno vzdrževanje bankin, redno 
vzdrževanje odvodnjavanja,  redno vzdrževanje brežin,  redno 
vzdrževanje prometne signalizacije in opreme, redno vzdrževa-
nje cestnih naprav in ureditev,  redno vzdrževanje vegetacije, 
zagotavljanje preglednosti,  čiščenje cest,  redno vzdrževanje 
cestnih objektov,  nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in 
dimenzij vozil, intervencijski ukrepi ter zimska služba.

Pobude in potrebe občanov, ki jih podajo za obnovo ali vzdrže-
vanje cest, obravnava strokovna služba občinske uprave (če gre 
za manjša dela), v primerih zahtevnejših vzdrževalnih in obnovi-
tvenih del pa te vloge obravnava Odbor za okolje in prostor ter 
komunalo Občine Dobrna in/ali Občinski svet Občine Dobrna.

Izvedba del oz. realizacija je odvisna od vrste – predmeta, upra-
vičenosti in pomembnosti zadeve v vlogi (zagotovitvi prevo-
znosti ceste, potrebe,…) ter zagotovljenih sredstev.

V letu 2014 so bile podane štiri pisne vloge, vezane na ureditev 
cest. Veliko pobud je bilo podanih telefonsko, osebno ali preko 
svetnikov območja. V kolikor je vloga podana pisno, se pobu-
dnikom poda tudi pisni odgovor.

V primeru hujših naravnih nesreč mora župan o tem obvestiti 
Center za zaščito in reševanje. Nato je potrebno v naslednjih 
tednih dostavljati poročila o sanaciji. V kolikor takšna sanacija 
doseže oz. preseže državni program, Ministrstvo za okolje in 
prostor izda sklep o tem, koliko bo dobila občina od države de-
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narja za sanacijo škode po naravni nesreči. Pogoj, da se lahko 
občina sploh vključi v ta program je, da morajo biti predhodno 
izčrpana vsa sredstva na občini iz tega naslova. Za vse ostale 
naravne nesreče, ki so pod državnim pragom, pa mora občina 
zagotoviti sredstva iz svojih sredstev. 

Iz naslova odprave posledic škode po žledu je bila obnovljena 
cesta ID 436024 – LC464161 Dobrna – Hudičev graben – Kri-
štaje, za kar je občina prejela sredstva Ministrstva za okolje in 
prostor v višini 14.341,60 EUR. Pogoj za pridobitev teh sredstev 
je bila predhodna poraba vseh sredstev oz. rezerve občine, ki 
jih je imela občina iz tega naslova. Po odpravi posledice ško-
de s strani ministrstva ni bil opravljen nadzor na tem področju, 
saj je občina predhodno k njim posredovala dovolj slikovnega 
gradiva (pred začetkom obnove, med samo obnovo in tudi po 
zaključeni obnovi) in je tako bilo iz tega gradiva jasno razvidno, 
da se je nastala škoda dejansko odpravila. 

Na odpravi posledic škode po žledu je delalo pet (5) javnih 
delavcev, poleg tega so na cestah delali tudi delavci režijskega 
obrata.

V letu 2014 so se vzdrževale in obnavljale občinske ceste, ki so 
bile potrebne obnove, po predhodnem terenskem ogledu in 
pripravi plana.
Za potrebe obnove in vzdrževanja cest so se poleg sredstev, 
namenjenih za vzdrževanje asfaltnih (80.312 EUR) in makadam-
skih cest (10.600 EUR) ter elementarnih nesreč (22.382,80 EUR), 
porabila tudi sredstva proračunske rezerve v višini 20.526 EUR.

Plan vzdrževanja cest je bil zaradi potreb na terenu presežen, za 
kar je bil sprejet Rebalans k proračunu Občine Dobrna.

Glede zunanjega izvajalca je občina je v letu 2011 izvedla javno 
naročilo za izbor izvajalca za »Izvajanje vzdrževalnih in obnovi-
tvenih del ter odprave posledic škode po neurjih in poplavah 
na javnih cestah v Občini Dobrna«, po naslednjih sklopih:
- Sklop 1: Vzdrževalna in obnovitvena dela ter odprava posle-

dic škode po neurjih in poplavah: VOC, d .d.
- Sklop 2: Asfaltiranje cest: VOC, d. d.
- Sklop 3: Strojna dela na cestah: Gradnje Marguč, d. o. o .

Izvajalec je bil izbran skladno z Zakonom o javnem naročanju, 
pogodba je bila sklenjena za obdobje treh let (do 31. 12. 2014).

V pripravi je nov razpis za javno naročilo za izbor izvajalca. 

O stroških po posamezni cesti se ne vodi evidenca, veliko dela 
je izvedenega v lastni režiji z režijskim obratom (v nadaljevanje: 
RO) in javnimi delavci.

Pregled izvedenih del je razviden iz realizacije planov in grad-
benih dnevnikov, ki jih tekoče in natančno vodi delovodja re-
žijskega obrata. Pregledan je bil tudi dnevnik RO, ki se vodi za 
vsak dan posebej. Le-ti vsebujejo navedena dnevna opravila, v 
kolikor pri posameznem opravilu sodeluje tudi zunanji izvajalec 
-  je naveden tudi izvajalec, prav tako pa so navedeni v njem 
vsi stroški tekočega dela za vsak dan posebej.  Nad dnevnikom 
dela RO se izvaja s strani vodje RO tedenska kontrola. Vodja RO 
je vsak dan zjutraj seznanjen s planom dela RO. 

Nadzor nad popravilom cest izvaja strokovna služba občine, v 
sodelovanju z zunanjim strokovnim partnerjem. Ogledi se iz-
vajajo sproti v času izvajanja del in pred prevzemom del (pred 
obračunom).

Občina je imela v letu 2014 tudi sklenjeno pogodbo z zuna-
njim strokovnim partnerjem, to je s samostojnim podjetnikom 
Svetovanje Olenšek s. p., in sicer od 16. 5. 2014 do 31. 12. 2014. 
Z zunanjim strokovnim partnerjem za leto 2015 še ni sklenjena 
nova pogodba, saj se čaka, da bo najprej sklenjena pogodba z 
zunanjim izvajalcem, nato pa se bo izbral še zunanji strokovni 
partner. Čeprav gre tukaj za sklepanje pogodb z nižjim zneskom 
(pod 20.000 EUR), za kar ni potrebno, da bi si dobili več ponudb, 
na občini ta postopek izvedejo tako, da si kljub temu pridobijo 
več ponudb in izberejo nato najugodnejšega partnerja.

Pri kontu 4020 - Pisarniški in splošni material ter storitve v višini 
2.013,00 EUR predstavlja strošek storitve strokovnega nadzora 
in svetovanja s področja infrastrukture, za kar je sklenjena letna 
pogodba.

10. POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU 
NAD POSLOVANJEM VRTCA DOBRNA

Nadzorni odbor je opravil nadzor že v letu 2014 v Vrtcu Dobrna 
nad poslovanjem te ustanove, ki se financira iz občinskih sred-
stev. V končno poročilo 2014 pa je navedel, da so bila podana 
določena priporočila in bo v zvezi s tem še enkrat opravljen 
nadzor in nato podano končno poročilo o tem. 
Nadzorni odbor je pri nadzoru ugotovil, da je vodstvo vrtca 
upoštevalo priporočila in jih je izvajalo v letu 2014. V letu 2014 se 
je število zaposlenih povečalo za 3,5 oseb, in sicer zaradi obliko-
vanja novega oddelka. Sklenili so tudi 4 nadomestne zaposlitve 
zaradi različnih daljših odsotnosti (porodniškim dopust, daljša 
bolniška odsotnost, nadomeščanje delavke zaradi odhoda na 
drugo delovno mesto). Za vse zaposlitve pa so dobili predho-
dno soglasje s strani občine.
Pri tem nadzoru večjih nepravilnosti ni bilo ugotovljenih.
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11. POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU 
NAD ODHODKI ZA POPRAVILA MOSTOV 
(KONTO: 13007)

Na kontu Mostovi je bilo v letu 2014 zabeleženih skupaj za  
3.340,43 EUR odhodkov. Gre za izvajanje del na mostu v Loko-
vini, in sicer je navedena dela opravil režijski obrat občine. Izsta-
vljena je bila naročilnica št. 84/2014, z dne 21. 5. 2014, s katero je 
bila naročena dobava lesa, izdelava ograje in montaža mosta z 
materialom ter dobava betona s prevozom. Za potrebe popra-
vila mostu je bila nabavljena tudi armaturna mreža in rezalka 
železa, kar je bilo plačano po računu 1404039, po letni naročil-
nici. 

12. ZAKLJUČEK

Nadzorni odbor je na podlagi pregleda predloženih dokumen-
tov ugotovil, da je upravljanje z občinskim premoženjem go-

spodarno in smotrno. Pri pregledu nismo ugotovili kršitev za-
konskih predpisov, ki urejajo delovanje in financiranje občin. 
Občinskemu svetu Občine Dobrna predlagamo, da potrdi za-
ključni račun Občine Dobrna za leto 2014 in sprejme Odlok o 
potrditvi zaključnega računa Proračuna Občine Dobrna za leto 
2014.
Povzamemo lahko, da je bilo za vsa področja nadzora s stra-
ni NO ugotovljeno, da ima občinska uprava vso dokumentaci-
jo urejeno celovito, pregledno in natančno. Postopke vodi po 
predpisih v skladu z zakonodajo, ki ureja posamezno področje 
in ažurno. 
Ob tem si zaposleni na občinski upravi zaslužijo vso pohvalo za 
njihovo vestno in vzorno delo, kot je razvidno tudi iz samega 
poročila.  
Zaposlenim na občinski upravi se člani Nadzornega odbora Ob-
čine Dobrna lepo zahvaljujemo za prijazno in korektno sodelo-
vanje.

mag. Vlasta Žerjav,

predsednica NO Dobrna
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z zasedanja 
Občinskega sveta 
Občine Dobrna

Od izida zadnje številke glasila Občine Dobrna, ki je izšla v me-
secu marcu 2015, so svetniki Občinskega sveta Občine Dobrna 
zasedali na dveh rednih sejah, in sicer na 5. redni seji, dne 31. 3. 
2015 in na 6. redni seji, ki je bila dne 21. 5. 2015. Na 5. redni seji 
so se svetniki, med drugimi točkami dnevnega reda, seznanili s 
Poročilom Nadzornega odbora Občine Dobrna o opravljenem 
pregledu porabe sredstev v Občini Dobrna v letu 2014, ki ga 
je Občinskemu svetu Občine Dobrna podala predsednica mag. 
Vlasta Žerjav. Na tej seji so svetniki obravnavali in sprejeli tudi 
Zaključni račun Proračuna Občine Dobrna za leto 2014. Sprejet 
je bil tudi sklep, s katerim je Občina Dobrna pristopila k projektu 
»Občina po meri invalidom«. 

Na 6. redni seji, dne 21. 5. 2015, so se svetniki Občinskega sveta 
Občine Dobrna seznanili še s Poročilom o delu skupne občinske 
uprave - medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dobje, 

Z zasedanja Občinskega sveta 
Občine Dobrna

Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in 
Zreče za leto 2014, ki ga je svetnikom predstavila inšpektorica 
mag. Nataša Kos. Na tej seji je bila sprejeta tudi Ocena izvajanja 
Občinskega programa varnosti za leto 2014 in cilji delovanja v 
letu 2015. Svetniki so sprejeli nov Pravilnik o plačah, sejninah in 
drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles 
občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Dobrna ter 
Pravilnik o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih 
obratov na območju Občine Dobrna. Sprejet je bil tudi Odlok 
o spremembah odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v 
Občini Dobrna. Na 6. redni seji je bila sprejeta tudi sprememba 
sklepa o pomoči za novorojence v Občini Dobrna, s katerim se 
bo od 1. 7. 2015 dalje enkratni denarni znesek za pomoč ob roj-
stvu otroka povečal iz dosedanjih 104,32 € za prvega oz. 125,19 
€ za drugega otroka in vsakega naslednjega otroka, na enotni 
znesek 250,00 € na otroka. 
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Ukinja se knjižna nagrada in letna naročnina na revijo. Z en-
kratnim denarnim prispevkom za novorojence se družini za-
gotavlja dopolnilni prejemek za kritje stroškov, ki nastanejo z 
rojstvom otroka. Prispevek se je, kljub vse slabšim časom glede 
financiranja občin, povečal. Na tej seji je bilo podano soglasje 
lokalne skupnosti k razširitvi obstoječe koncesije za opravljanje 
javne zdravstvene dejavnosti v javni zdravstveni mreži – gine-
kološke ambulante v Termah Dobrna d. d.. Na 6. redni seji so 
svetniki Občinskega sveta Občine Dobrna sprejeli sklepe o po-

delitvi priznanj - Grb Občine Dobrna za l. 2015. Ti bodo pode-
ljeni ob občinskem prazniku naslednjim: Bronasti Grb Občine 
Dobrna bo prejela ga. Ivica Žerjav iz Klanca 82 b, 3204 Dobrna, 
Srebni grb Občine Dobrna bosta prejela Turistično društvo Do-
brna za 60 let delovanja in glasbena skupina Modrijani, Zlati grb 
Občine Dobrna pa bo prejelo Prostovoljno gasilsko društvo Do-
brna, Dobrna 7, 3204 Dobrna, ob visokem jubileju 140. obletnice 
delovanja.

Po gradivu Občinskega sveta Občine Dobrna 

povzela Mateja Smrečnik

ZA ZASEDANJA OBČINSKEGA SVETA

Upravna enota 
Celje svetuje

Odgovori na vprašanja 
1. Imamo precej kmetijskih zemljišč, na katerih bi želeli postaviti raz-
lične kmetijsko gospodarske objekte. Kaj potrebujemo, katera soglas-
ja glede na to, da so zemljišča nezazidljiva. Nekatera so v prvi, ostala 
pa v drugi kategoriji?
Kmetijske in gospodarske  objekte lahko zgradite oziroma postavite 
na kmetijskih zemljiščih, če to opredeljuje oziroma dovoljuje občinski 
prostorski akt, ki velja za področje predvidene gradnje. Predlagamo, 
da si za konkreten primer pridobite na pristojni občini ustrezno lo-
kacijsko informacijo, iz katere bo nedvoumno razvidno, da je oz. pod 
kakšnimi pogoji je gradnja objektov na konkretnem zemljišču možna. 
Pri tem velja preveriti in upoštevati tudi določila Uredbe o razvršča-
nju objektov glede na zahtevnost gradnje, ki razvršča oz. opredeljuje 
objekte glede na zahtevnost same gradnje in to na zahtevne, manj 
zahtevne, nezahtevne in enostavne objekte. Nezahtevni in enostavni 

objekti so kot dodatek uredbe, v prilogi 2, še dodatno podrobno raz-
vrščeni, zato predlagam, da si to podrobneje pogledate.  
Ne glede na določila občinskega prostorskega akta pa je potrebno 
pri gradnji objektov na kmetijskih zemljiščih upoštevati tudi določilo 
Zakona o kmetijskih zemljiščih, ki v 3. členu med drugim izrecno dolo-
ča, katere vrste objektov je možno, brez spremembe namenske rabe 
kmetijskih zemljišč, načrtovati na območju trajno varovanih kmetij-
skih zemljiščih (I. kmetijska zemljišča) oziroma na območjih ostalih 
kmetijskih zemljišč. V občinskih prostorskih aktih se tako na obmo-
čjih trajno varovanih  kmetijskih zemljišč brez spremembe kmetijske 
namenske rabe lahko načrtujejo naslednji pomožni kmetijski objekti: 
rastlinjaki, poljske poti, ograje za pašo živine, obore za rejo divjadi, 
ograje in opore za trajne nasade in opore za mreže proti toči; na ob-
močjih ostalih kmetijskih zemljišč pa se lahko brez spremembe kme-
tijske namenske rabe načrtujejo vsi pomožni kmetijski objekti. Pomo-
žni kmetijski objekti pa se  lahko uporabljajo le v kmetijske namene. 

2. V katerih primerih ni potrebno pridobiti odločbe UE o odobritvi, če 
se proda ali kupi kmetijsko zemljišče?
Odobritev pravnega posla ni potrebna, če gre za pridobitev kmetij-
skega zemljišča, gozda ali kmetije:
- v okviru kmetijskih prostorsko ureditvenih operacij;
- med zakoncema oziroma zunajzakonskima partnerjema, lastnikom 

in njegovim zakonitim dedičem, razen če gre za promet z zaščiteno 
kmetijo, ki ni v skladu z 18. členom tega zakona;

- med solastnikoma, kadar je kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetija v 
lasti dveh solastnikov;

- na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju;
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- na podlagi darila za primer smrti in izročilne pogodbe, razen če gre 
za promet z zaščiteno kmetijo, ki ni v skladu z 18. členom tega za-
kona;

- če gre za kmetijsko zemljišče ali gozd, na katerem stoji objekt (stav-
bišče in funkcionalno zemljišče) zgrajen v skladu z veljavnim pro-
storskim aktom in s predpisi o graditvi objektov.

V takšnih primerih stranka vloži na UE vlogo za izdajo potrdila, da odo-
britev pravnega posla ni
potrebna.

3. Ali je v primeru darilne pogodbe za gozd potrebna odobritev UE?
Da.

4. Slišal sem, da je nova, strožja zakonodaja za pridelavo in prodajo 
vina ter ustrezno visoke kazni. Prosim, za kakšne novosti gre in koli-
kšne so kazni?
Zakon o vinu  v 6. alineji 1. odstavka 15. člena določa, da se v register 
proizvajalcev grozdja in vina vpišejo podatki o količini pridelanega 
grozdja mošta, vina in drugih proizvodov po sortah vinske trte, ge-
ografskem poreklu, podatki o odkupljenih in prodanih količinah, o 
enoloških postopkih ter ocenah mošta, vina in drugih proizvodov, pri 
pridelavi vrhunskega vina ZGP pa tudi sladkorna stopnja v grozdju ob 
trgatvi.
Pravilnik o registru pridelovalcev grozdja in vina (Uradni list RS, št. 
16/2007 in 62/2009) v 5. točki 13. člena določa, da morajo prideloval-
ci, ki obdelujejo najmanj 0,1 ha vinograda, vsako leto, najpozneje do 
20. novembra, prijaviti celoten pridelek grozdja, mošta, vina in drugih 
proizvodov iz grozdja in vina, vključno s pridelkom namenjenim za 
lastno porabo. (TE DOLOČBE NISO NOVOST) pač pa v skladu s spre-
membo Zakona o vinu , ki je začel veljati sredi januarja 2014, ko so 
UE dobile tudi pristojnost nadzora nad vpisi v RPGV. Ker gre za deli-
tev pristojnosti med UE in vinsko inšpekcijo, upravne enote, ki vodijo 
RPGV na podlagi seznamov o pridelovalcih, ki v letu 2013 niso prijavili 
pridelka in so ga zavezani prijaviti (sezname smo prejeli od MKO), po-
zivajo pridelovalce, da pridelek prijavijo. Če stranka kljub sprejetemu 
pozivu pridelka ne prijavi, bo upravni organ izdal odločbo, ne da bi 
bilo potrebno dodatno zaslišanje stranke, vinarska inšpekcija pa bo 
uvedla postopek po Zakonu o prekrških. Predpisana kazen za nepri-
glasitev podatkov v RPGV v skladu s 56. členom Zakona o vinu, znaša 
650 do 15.700 EUR.

5. Kakšni so pogoji za status kmeta?
Status kmeta je poseben – v upravnem postopku pridobljen in z od-
ločbo priznan osebni status, ki pogojuje določene olajšave in ugo-
dnosti. Tako se lahko s tem statusom uveljavlja predkupna pravica pri 
nakupu kmetijskega zemljišča, omogoča gradnja kmetijskih objektov, 
uveljavlja oprostitev določenih dajatev, omogoča  odobritev kreditov 
za kmetijsko dejavnost itd. 
Vloga za pridobitev odločbe o statusu kmeta se lahko vloži na sede-
žu upravne enote, kjer leži pretežni  del kmetijskih zemljišč, katerih 

lastnik ali uporabnik se ukvarja ali bi se želel ukvarjati s kmetijsko de-
javnostjo. 
Pogoje za pridobitev statusa kmeta, ki jih določa 24. čl. Zakona o kme-
tijskih zemljiščih, izpolnjuje:
- fizična oseba, ki je lastnica, zakupnica oziroma drugačna uporab-

nica kmetijskega zemljišča, to zemljišče obdeluje sama ali s pomo-
čjo drugih in je za to obdelovanje ustrezno usposobljena;

- fizična oseba, ki iz kmetijske dejavnosti pridobiva pomemben del 
dohodka;

- družinski član te osebe, če opravlja kmetijsko dejavnost na kmetiji 
kot edino oziroma glavno dejavnost in je zato ustrezno usposo-
bljen;

- fizična oseba, ki je iz kmetijske dejavnosti na kmetiji pridobivala 
pomemben del dohodka, pa zaradi starosti ali delovne nezmožno-
sti ne opravlja kmetijske dejavnosti na kmetiji, če poskrbi za obde-
lavo kmetijskih zemljišč;

- fizična oseba, ki izjavi na zapisnik pri upravni enoti, da bo iz kme-
tijske dejavnosti na teh zemljiščih pridobivala pomemben del do-
hodka in izpolnjuje pogoje glede usposobljenosti.

Kot pomemben dohodek iz kmetijske dejavnosti se šteje vrednost 
kmetijskih pridelkov na kmetiji, vključno s prihodki iz naslova ukre-
pov kmetijske politike in iz naslova državnih pomoči (subvencije) v 
gospodarskem letu pred ugotavljanjem pogojev. Ta dohodek naj bi 
dosegal najmanj dve tretjini letne povprečne plače na zaposlenega v 
RS. Za leto 2013 znaša ta dohodek bruto 12.186,42 EUR.
Za ustrezno usposobljenost je praviloma potrebna najmanj IV. stopnja 
kmetijske smeri, ali IV. stopnja izobrazbe katerekoli smeri in opravljen 
preizkus znanja po programu kmetijskih šol, razen če je oseba starejša 
od 30 let in ima od 15. leta starosti dalje najmanj 5 let delovnih izku-
šenj na kmetiji ali v kmetijski dejavnosti. 

6. Doma bi se radi ukvarjali s pridelavo in prodajo nekaterih vrtnin, 
sadja in zelenjave. Kakšen je postopek in katera dovoljenja moramo 
pridobiti? 
Za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji mora nosilec dejav-
nosti pridobiti dovoljenje, ki ga na njegovo zahtevo izda krajevno pri-
stojna upravna enota.
Vlogo vloži na predpisanem obrazcu (ki ga dobi na upravni enoti ali 
na spletnem naslovu). Z izpolnjenim obrazcem vloge poda pod ka-
zensko in materialno odgovornostjo tudi izjavo, da izpolnjuje vse 
pogoje posameznih področnih predpisov, ki so potrebni za opravlja-
nje te dejavnosti. V okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji je možno 
opravljati različne dejavnosti, od predelave kmetijskih pridelkov, 
gozdnih sortimentov, opravil s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, 
tradicionalnih znanj, do turizma na kmetiji. Vrste, obseg in druge po-
goje za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji določa Uredba 
o vrstah, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na 
kmetiji (Uradni list RS, št. 12/2014) in pa Zakon o kmetijstvu(Uradni 
list RS 45/2008 IN 26/2014).



št. 66 / 201526

7. Plačila katerih stroškov je lahko oproščen tisti, ki je prejemnik de-
narne socialne pomoči in  mora zaradi poteka potnega lista in osebne 
izkaznice zaprositi za nov dokument? Kako in kdaj se zaprosi za opro-
stitev plačila stroškov za nov dokument?
Zakon o upravnih taksah v 23. členu določa taksne oprostitve. Za ta-
ksne zavezance posameznike v slabih premoženjskih razmerah

25. člen
Za taksne zavezance v slabih premoženjskih razmerah se štejejo: 
– prejemniki denarne pomoči kot edinega vira preživljanja po pred-

pisih socialnega varstva, 
– prejemniki varstvenega dodatka po predpisih socialnega varstva 

ter 
– prejemniki nadomestila za invalidnost po predpisih, ki urejajo var-

stvo odraslih telesno in duševno prizadetih oseb. 
Status upravičenca dokazujejo taksni zavezanci s pravnomočno od-
ločbo. Za taksne zavezance v slabih premoženjskih razmerah se šte-
jejo tudi osebe, ki niso prejemniki denarne pomoči, dodatka ali ustre-
znega nadomestila, izpolnjujejo pa vse preostale predpisane kriterije 
za prejemke. Taksni zavezanec mora v postopku, v katerem zahteva 
taksno oprostitev, dokazati, da izpolnjuje zahtevane kriterije. 
Stranka torej v teh primerih lahko vloži vlogo za oprostitev plačila 
upravne takse za izdelavo osebne izkaznice ali potnega lista. 
Vlogo lahko podate tudi ustno na zapisnik. 

8. Kupili smo kmetijsko zemljišče za namen samooskrbovanja družine 
z lastno zelenjavo in sadjem. Nimamo statusa kmeta. Na to zemljišče 
bi si želeli postaviti kmečko oz. vrtno lopo v velikosti 4x5 m, v eni etaži, 
za spravilo vrtnega orodja, kosilnice in ostalega orodja ter mehaniza-
cijo za obdelavo zemljišča. To kmetijsko zemljišče bi, za  zaščito pridel-
ka in sadnega drevja pred divjadjo in morebitnimi nepridipravi, želeli 
zaščititi z 1,5m zeleno mrežno ograjo napeto na stebre.
Je kmečka lopa in ograja dopustna glede na to, da nimamo statusa 
kmeta? Je to mogoče na kmetijskem zemljišču nasploh? 
Glede zastavljenega vprašanja vam odgovarjamo, da morate na pri-
stojni občini, na področju katere leži vaša nepremičnina, najprej pre-
veriti, če je postavitev nameravanih objektov skladna z določili pro-
storskega akta, ki velja za to področje. 
Po vašem opisu bi obravnavana objekta (kmečka lopa, grajena ogra-
ja), glede na to, da bi stala na kmetijskem zemljišču, lahko uvrstili po 
Uredbi o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje med po-
možne kmetijsko-gozdarske objekte, ki so namenjeni kmetijski pride-
lavi, gozdarskim opravilom in vrtnarjenju in niso namenjeni prebiva-
nju, in sicer med enostavne objekte, za postavitev katerih po Zakonu 
o graditvi objektov ne potrebujete gradbenega dovoljenja, ne smejo 
pa se postavljati v nasprotju s prostorskim aktom. Če se takšni objekti 
nahajajo v varovalnem pasu ali na varovanem območju, pa je za njiho-
vo postavitev treba pridobiti soglasje pristojnega upravljalca.
V primeru, da spada zemljišče v I. kategorijo kmetijskih zemljišč, pa 
je treba upoštevati tudi določila Zakona o kmetijskih zemljiščih, po 
katerih na tovrstnih zemljiščih ni možno postavljati vseh vrst kmetij-

sko-gozdarskih objektov.
Glede na navedeno predlagamo, da pristojno občino zaprosite za iz-
dajo lokacijske informacije ali urbanističnega mnenja o ustreznosti 
postavitve predvidenih objektov na vaše zemljišče.

9. Nameravamo v stanovanju (stanovanjski blok) rekonstruirati zid 
(podreti del nosilnega zidu v stanovanju) s pripadajočo dokumenta-
cijo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Zanima me ali upravna enota pomaga pri pridobitvi 100 % soglasja, 
v kolikor ga sami ne moremo pridobiti (ali je potrebno res 100 %). V 
kolikor je stanovanje prazno in nihče trenutno ne živi v stanovanju 
- kako pridobiti soglasje? Kako v primeru, ko stanovalci ne odpirajo 
vrat, priti v kontakt z njimi? Ali v takem primeru lahko upravna enota 
pošlje vlogo naslovnikom? 
V 4. členu Stanovanjskega zakona je določeno, da je soglasje vseh 
etažnih lastnikov med drugim potrebno tudi za vsa gradbena dela in 
izboljšave, za katere je treba pridobiti gradbeno dovoljenje.
Ker gre v vašem primeru za poseg v nosilno konstrukcijo objekta, po-
trebujete za takšno izvedbo gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo, kar 
posledično pomeni, da morate pridobiti soglasja vseh etažnih lastnikov. 
Če je kakšno stanovanje prazno, oziroma če v stanovanju trenutno 
nihče ne biva, preverite, kdo je lastnik stanovanja z vpogledom v ze-
mljiško knjigo in poskušate od njega pridobiti soglasje. 
Če pa ne morete priti v kontakt z lastniki stanovanj, ker jih ne najdete 
ali ne odpirajo vrat, pa predlagamo, da vam pri tem pomaga upravnik 
stavbe in poskuša priti v kontakt z njimi. V vsakem primeru mora na-
mreč biti upravnik stavbe seznanjen z vsemi posegi na stavbi.
V primeru, da pa vložite na upravo enoto vlogo za izdajo gradbene-
ga dovoljenja za rekonstrukcijo brez vseh soglasij etažnih lastnikov, 
vam lahko upravni organ pomaga tako, da razpiše ustno obravnavo, 
na katero povabi tiste etažne lastnike, ki za predviden poseg niso dali 
soglasja in jim predstavi predmet posega. Če se tudi na obravnavi ti 
lastniki še vedno ne strinjajo s predvidenim posegom in ne podajo 
soglasja, upravni organ ne more izdati pozitivne odločbe.

10. V kolikšnem času je potrebno izvesti, kar dovoljuje gradbeno do-
voljenje, da se šteje, da je gradnja izvedena v roku?
Zakon o graditvi objektov določa v 71. členu, da gradbeno dovoljenje 
neha veljati, če investitor ne začne z gradnjo: v primeru zahtevnega 
objekta v treh letih po njegovi pravnomočnosti, v primeru manj zah-
tevnega objekta v dveh letih po njegovi pravnomočnosti in v primeru 
spremembe namembnosti v enem letu po njegovi pravnomočnosti. 
Hkrati pa je določeno, da gradbeno dovoljenje za gradnjo nezahtev-
nega objekta neha veljati, če investitor ne začne graditi v enem letu 
od njegove pravnomočnosti. Iz povedanega je razvidno, da zakon 
veže veljavnost gradbenega dovoljenja na pričetek del, medtem ko 
ne določa, v kakšnem roku morajo biti dela zaključena.

11. Na pritlični hiši imamo streho »štirikapnico« in podstrešje, ki je v 
gradbenem dovoljenju označeno kot »neizkoriščeno podstrešje«. Za-
nima me dvoje:

UPRAVNA ENOTA CELJE SVETUJE
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• V mansardi si želimo urediti sobe oz. stanovanje. Kakšni so pogoji 
za pričetek del in kakšno dokumentacijo potrebujem - če jo potre-
bujem?

• Prav tako v mansardi želim v streho vgraditi stekleno streho oz. zim-
ski vrt (3x4 m). Ali za ta poseg potrebujem gradbeno dovoljenje.

Za ureditev sobe oz. stanovanja v mansardi obstoječe stanovanjske 
hiše si je treba pridobiti gradbeno dovoljenje za spremembo na-
membnosti neizkoriščenega podstrešja (ali dela podstrešja) v stano-
vanje po določilih veljavnega Zakona o graditvi objektov.
K vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja je potrebno priložiti najmanj 
2 izvoda projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja ter druge listi-
ne, če tako določa zakon. Investitor mora zahtevi za izdajo gradbene-
ga dovoljenja priložiti tudi dokazilo o pravici graditi, če ta pravica še ni 
vpisana v zemljiško knjigo. 
Gradbeno dovoljenje izda pristojna upravna enota, na območju kate-
re leži nepremičnina, na kateri je zgrajen objekt.  
 Predlagamo, da si v konkretnem primeru pridobite na pristojni občini, 
kjer leži nepremičnina, ustrezno  lokacijsko informacijo (za nameravan 
gradbeni poseg), iz katere bo razvidno, da je gradnja v smislu spre-
membe namembnosti  možna in pod kakšnimi pogoji. Vsaka gradnja, 
kakor tudi sprememba namembnosti,  mora biti namreč skladna z do-
ločili veljavnega prostorskega akta, ki ureja območje gradnje, kar je 
upravni organ, ki izda gradbeno dovoljenje, v vsakem primeru dolžan 
presoditi pred izdajo  gradbenega dovoljenja.  
Glede na opis tudi vgraditev steklenega zimskega vrta v mansardi 
obstoječe stanovanjske hiše predstavlja takšne vrste gradbeni poseg 
(poseg v konstrukcijo ostrešja), za katerega si je prav tako treba pri-
dobiti ustrezno gradbeno dovoljenje, to je gradbeno dovoljenje za 
rekonstrukcijo. 
Zaradi stroškov izdelave projektne dokumentacije in nato pridobitve 
gradbenega dovoljenja vam predlagamo, da vam odg. projektant  za 
oba nameravana gradbena posega izdela en projekt, ki bo prikazal 
ustrezne rešitve nameravanih gradbenih del, kot jih v svojem vpraša-
nju opisno navajate.  

12. Po Uredbi o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje je 
med enostavne objekte pod točko 18. priloge 2. uvrščena klet - stavba 
površine do vključno 40 m2 (pritlična, enoetažna).
Ali je torej gradnja takšne enoetažne kleti pod nivojem terena ali od ni-
voja pritličja navzdol ali zasute z zemljo skladna s predmetno uredbo?
Prosim, da pri odgovoru predpostavljate, da je ta tip možen skladno z OPN 
ter da je strop kleti hkrati tudi njegova streha brez sekundarne funkcije.
Kot ste že sami navedli je po Uredbi o razvrščanju objektov glede na 
zahtevnost gradnje klet uvrščena med pomožne kmetijsko – gozdar-
ske objekte in predstavlja prostor za shranjevanje kmetijskih izdelkov. 
Med enostavne objekte, gradnja katerih se lahko začne brez gradbe-
nega dovoljenja, jo lahko uvrstimo, če je to pritlična, enoetažna stav-
ba, površine do vključno 40 m2. 
Po Zakonu o graditvi objektov je klet del stavbe, katere prostori se na-
hajajo od pritličja navzdol, pritličje pa je del stavbe, katerega prostori 

se nahajajo neposredno nad zemeljsko površino ali največ 1, 40 m 
nad njo, glavni dostop pa je na nivoju ali blizu nivoja terena. 
Glede na navedeno se enostavni objekti, za katere se zahteva pogoj 
pritličnosti, v vkopani izvedbi ne morejo graditi.   
Glede na določila navedene uredbe pa lahko klet uvrstimo tudi med 
nezahtevne objekte, katerih gradnja se lahko začne na podlagi prav-
nomočnega oziroma dokončnega gradbenega dovoljenja, če je to 
stavba površine do 150 m2 in višina vključno 6 m. Pri tem etažnost ni 
določena, to pomeni, da se takšen objekt lahko gradi v dveh etažah, 
pri čemer je lahko klet v celoti vkopana, objekt pa kot celota ne sme 
presegati višine 6 m. Površina 150 m2 pa pomeni razvito površino 
objekta, torej seštevek površine obeh etaž.

13. Zanima me informativni izračun vseh stroškov povezanih z doku-
mentacijo pred začetkom gradnje montažne hiše na parceli velikosti 
601m2 (v naselju Prekorje-Celje), neto tlorisna površina je 69,03 m2 ?
V zvezi z gradnjo oziroma pridobitvijo dokumentacije in dovoljenja za 
gradnjo so povezani naslednji stroški:
• Strošek za projektno dokumentacijo. Tega zaračuna projektant 

oziroma projektantska družba, s katero boste sklenili pogodbo za 
projektiranje. Višine teh stroškov ni mogoče oceniti, odvisna pa  je 
od tega, pri katerem projektantu boste projekt naročili, saj se cene 
storitve prosto oblikujejo na  trgu in niso vezane na tarife. 

• Strošek komunalnega prispevka, ki vam ga obračuna občina pred 
izdajo gradbenega dovoljenja.  Podatke pridobite pri pristojnem 
organu občine. 

• Strošek spremembe namembnosti zemljišča, v kolikor je boniteta 
zemljišča, ki se bo pozidalo, več  kot 50. Z odločbo jo odmeri or-
gan, ki izdaja gradbeno dovoljenje, torej pristojna UE. 

• Strošek degradacije in uzurpacije, če gre za nedovoljen poseg v 
prostor (legalizacija črne gradnje). Z odločbo jo odmeri organ, ki 
izdaja gradbeno dovoljenje. Ta strošek se upošteva torej le v pri-
meru, ko ste že pričeli z gradnjo, brez poprej pridobljenega GD.

• Strošek za upravne takse in sicer za vlogo ( 4,54 EUR ), za odločbo 
(18,12 EUR ) in za dovoljenje za gradnjo ( taksa je odvisna od viši-
ne vrednosti objekta, npr. vrednost objekta nad 13.000,00,   EUR 
do 42.000,00 EUR je 135.92 EUR + razlika 0,01% od vrednosti nad 
13.000,00 EUR, … 

Natančnega  izračuna vseh stroškov vam tako ne moremo podati, ker 
je odvisen od vseh zgoraj navedenih dejstev.

14. Prosim, če lahko obrazložite pojem razlastitve, kdo jo lahko zahte-
va in zoper koga, pogoji in postopek razlastitve. 

1. POJEM
Razlastitev je odvzem lastninske pravice na nepremičnini proti odško-
dnini ali nadomestilu v naravi. Pod tem pojmom pa se obravnava tudi 
omejitev lastninske pravice in sicer dve vrsti omejitev: - začasna upo-
raba, ki je podobna stavbni pravici in pomeni , da pridobi druga oseba 
za določen čas pravico graditi na tujem zemljišču in - obremenitev 
nepremičnine z začasno ali trajno služnostjo v javno korist. 
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2. KDO JE RAZLASTITVENI UPRAVIČENEC
Razlastitveni upravičenec je država, če se razlastitev izvaja za namen 
gradnje iz državne pristojnosti ter na podlagi državnega lokacijskega 
načrta, ali občina, če se razlastitev izvaja za namen gradnje iz občinske 
pristojnosti ter na podlagi občinskega lokacijskega načrta.

3. KDO JE RAZLASTITVENI ZAVEZANEC
Lastnik nepremičnine, za katero je vložena zahteva za razlastitev, tako 
fizične kot tudi pravne osebe. 

4. ZA KATERE NAMENE SE LAHKO NEPREMIČNINA RAZLASTI
- za gradnjo ali prevzem objektov oziroma zemljišč  gospodarske jav-
ne infrastrukture (navedeni v tč. 1.6. 2.čl. ZGO-1E: so tisi gradbeno in-
ženirski objekti, ki tvorijo omrežje, ki služi določeni vrsti gospodarske 
javne službe državnega ali lokalnega pomena); 
- za gradnjo ali prevzem objektov za potrebe obrambe države, držav-
nih rezerv, varnosti državljanov in njihovega premoženja ter varstva 
pred naravnimi ali drugimi nesrečami;
- za rekonstrukcijo in rušitev navedenih objektov iz 1.in druge alinee.

Ne glede na zgoraj navedeno se nepremičnine lahko razlastijo tudi za 
namene, ki jih določajo drugi zakoni, npr. Energetski zakon , Zakon o 
elektronski telekomunikacijah, Zakon o cestah, Zakon o ureditvi do-
ločenih vprašanj v zvezi z graditvijo AC omrežja v Republiki Sloveniji, 
Zakon o graditvi objektov na mejnih prehodih.

5. PRAVNA PODLAGA, PRISTOJNOST 
Zakon o urejanju prostora – ZureP-1 (3. poglavje, objavljen v Ur.l. RS, 
št. 110/2002, popravek 8/2003) , razen kadar se  nepremičnine lahko 
razlastijo tudi za namene, ki jih določajo drugi zakoni (navedeni v tč. 4).

Pristojne za odločanje na prvi stopnji so upravne enote ter na drugi 
stopnji ministrstvo za prostor, razen  če je z drugim zakonom določe-
na drugačna ureditev.

6. Bistvene zahteve oziroma predpogoj za razlastitev:
- seznam nepremičnin predlaganih za razlastitev, podlaga v prostor-
sko izvedbenem aktu, razlastitveni elaborat z utemeljitvijo javne ko-
risti, roki izvajanja del in dokaz, da je bila razlastitvenemu zavezancu 
pravilno vročena ponudba za odkup nepremičnin.

7. Faze razlastitve
A. Faza pogajanja/ predhodni postopek
Zakonski pogoj za uvedbo razlastitvenega postopka je neuspešno 
prizadevanje razlastitvenega upravičenca, da pridobi potrebno ne-
premičnino na podlagi sklenjenega pravnega posla z razlastitvenim 
zavezancem. Tako sme razlastitveni upravičenec vložiti predlog za 
razlastitev šele po preteku 30-ih dni od vročitve ponudbe za odkup 
lastniku nepremičnine, če v tem času ni uspel nepremičnine pridobiti 
na podlagi sklenjene pogodbe. 

B. Faza razlastitve
ki se deli na 
B.1. Fazo odločanja o uvedbi razlastitvenega postopka
B.2. Fazo odločanja o sami razlastitvi 

Med navedenima fazama je možno odločati tudi o pripravljalnih  de-
lih, kot so:  dovoliti postopek za ureditev mej, parcelacijo, merjenja, 
raziskave terena in druga pripravljalna dela. 

8. Odškodnina ali nadomestna nepremičnina
Lastniku pripada za razlaščeno nepremičnino ustrezna odškodnina 
oz. nadomestna enakovredna nepremičnina.

9. Kdo odloča o odškodnini oziroma nadomestni nepremičnini
Upravni organ, če se stranki o tem sporazumeta ( sporazum lahko po-
dan na zapisnik pri upravnem organu ali predložen v obliki notarsko 
overjene listine ) , če ni sporazuma, ju napoti, da lahko vložita predlog 
za določitev odškodnine oziroma nadomestila v nepravdnem postop-
ku pri prisojnem sodišču .

10. Pridobitev lastninske pravice, prevzem posesti
Lastninska pravica na nepremičnine se pridobi s pravnomočno odloč-
bo o razlastitvi, prevzem posesti šele takrat, ko je plačana odškodnina 
ali dana nadomestna nepremičnina, razen v nujnem postopku, ko pri-
tožba zoper odločbo ne zadrži prenosa lastninske pravice in pridobi-
tve posesti ( objekti iz 1.in 2.odst. 93.čl. ZUreP-1 ) .

11. Prevzem preostalih nepremičnin
Lahko ga zahteva razlastitveni zavezanec, če bi z razlastitvijo dela ne-
premičnin, preostale nepremičnine, za katere se razlastitev ne predla-
ga, zanj izgubile svoj gospodarski pomen. O tem je potrebno odločiti 
hkrati z razlastitvijo, predlog pa mora med razlastitvenim postopkom 
podati razlastitveni zavezanec sam.

12. Vrnitev nepremičnine
Če razlastitveni upravičenec v roku, ki je določen v odločbi za razla-
stitev , ne prične z deli – gradnjo objektov, za katere je bila razlastitev 
predlagana, lahko razlaščenec zahteva vrnitev razlaščenih nepremič-
nin. O tem odloča organ, ki odloča o razlastitvi. V tem primeru mora 
odločiti tudi o vrnitvi nadomestnih nepremičnin ali odškodnini z za-
konitimi zamudnimi obrestmi. 

Komentar: Gre za poseg v lastninsko pravico posameznika kot skraj-
ni ukrep, o katerem mora upravni organ odločiti z izdajo upravnega 
akta, torej enostransko, zato se država ali občina za tak ukrep odlo-
čita v skrajnem primeru. Postopki so zahtevni, saj nastopata stranki 
z nasprotujočimi si interesi. Zaradi javne koristi je potrebno poseči 
v zasebno lastnino. Običajno se razlastitveni zavezanci ne strinjajo z 
višino ponujene odškodnine. Kljub temu, da se o odškodnini odloča 
po pravnomočnosti odločbe o razlastitvi, pa razlastitveni zavezanci z 
višino odškodnine pogojujejo samo razlastitev.
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Dobrodelni koncert »Naj posije sonce«

Pred letom dni je v Lokovini zastal dih vsem sosedom, ko smo 
izvedeli, da se je zgodila huda prometna nesreča, v kateri se 
je težko poškodoval Gregor Habe. Gregorja poznamo kot zelo 
delovnega, močnega in pridnega soseda. Veliko je delal doma 
na kmetiji, rad je pomagal sosedom in prijateljem. Poznamo ga 
kot zelo živahnega in adrenalinskega, ki rad pokaže svoje zmo-
gljivosti, še posebej  v krogu svojih prijateljev. Gregor je ljubi-
telj konj. Imel jih je že od mladosti, skrbel je zanje in jih uril. 
Lansko leto se je vse spremenilo. V prometni nesreči je utrpel 
hudo poškodbo hrbtenice in postal paraplegik. Ob tem smo 
spremljali družino Habe, ki je iz dneva v dan premagovala bo-
lečine in skrbi ter iskala rešitve, kako naprej. Tudi sosedje smo 
bili v skrbeh, nismo mogli dojeti, da je to res, spraševali smo se, 
kako naj pomagamo. Po nekaj mesecih, ko je Gregor prestal ne-
kaj operacij v bolnišnici in zdravljenje v rehabilitacijskem centru 
Soča, je prišel domov. Ker imajo stanovanje v mansardnih pro-
storih, je težko dostopno. Začeli so razmišljati, da bodo naredili 

stanovanje na dostopnejši lokaciji 
in ga opremili primerno njegovim 
potrebam. Želja je velika, saj je ta-
kšna adaptacija zelo draga. Zato 
smo sosedje stopili skupaj in se 
odločili, da jim bomo pomagali. 
Odločili smo se, da bomo organi-
zirali dobrodelni koncert. Da smo 
izvedli koncert, smo se povezali z 
Župnijsko Karitas in Občino Dobr-
na, ki sta nas z veseljem podprli. 
Vsakega, ki smo prosili za sode-
lovanje, je z veseljem pomagal in 
prispeva maksimalno, kar je lahko. 
Štirinajst dni pred koncertom smo 
začeli pobirati prispevke in dona-
cije, v predprodaji smo prodajali 
tudi vstopnice. Imeli smo pester 

program in dobro medijsko podporo, zato smo upali, da se bo 
koncerta udeležilo čim večje število ljudi. Na dan koncerta, 14. 
marca, ko se je začela polniti dvorana, smo vsi, ki smo pripravljali 
koncert, doživeli nepopisno zadovoljstvo, saj naše delo ni bilo 
zaman. Voditelj Gorazd in nastopajoči so koncert zelo lepo iz-
vedli ter skupaj z  gosti ustvarili dobro vzdušje. Pogostitev, ki je 
bila po koncertu, so pripravile naše sosede s pomočjo sponzor-
jev. Od vstopnic, donacij in prostovoljnih prispevkov se je zbralo 
4.500 EUR, kar je zelo lep znesek. Del sredstev sta prejela starša 
Peter in Nada Habe, da jih bosta skrbno namenila za adaptacijo 
stanovanja, razlika sredstev pa je na računu Karitasa. Sredstva 
lahko koristijo tako, da se bodo plačevali računi za material in 
opremo, ki bo namenjena za adaptacijo. 
Še enkrat bi se rad zahvalil vsem gostom, nastopajočim, sose-
dom za pomoč in pogostitev, vsem sponzorjem za finančna 
ali materialna sredstva ter medijsko podporo, Centru za uspo-
sabljaje, delo in varstvo Dobrna, Občini Dobrna ter Župnijski 
Karitas Dobrna. Še posebej bi se rad zahvalil Gorazdu Špeglu, 
Andreji Čerenak, Sabini Marošek in Danici Drgajner ter vsem, ki 
so tako ali drugače pomagali. Kdor pomaga, je dobrotnik, do-
brotnik pa naj bo vedno obsijan s soncem.

Jože Lugarič
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Nazdravljali smo jubileju
»Nekaj bo treba napisati.«, mi 
je v pogovoru na praznovanju 
pri Marovšekovih na Brdcah 
dejal  župan, g. Martin Brecl. 
»Poglej, koliko ljudi se je zbra-
lo.« 
Potem je šestkrat močno po-
čilo. Vsi smo vstali in nazdravili 
s tisto znano slovensko: KOL-
KOR KAPLJIC, TOLKO LET za 60 
let življenja in 33 let duhovni-
štva našega župnika, g. Milana 
Strmška. 

Jubilej, ki ga je bilo vredno  
proslaviti. Nekako praznično 
obarvan je bil že ves teden vse 
do nedelje 3. maja, ko smo se 
ob 10.00 uri zbrali pri slovesni 
sveti maši v naši župnijski cer-
kvi, kjer so  » našemu Milanu« 
svoje čestitke izrekli farani. 

Podarili so mu bogato izve-
zen mašni plašč z željo, da bi 
v njem še dolgo maševal med 
nami, Dobrnčani. Potem smo 
se vsi povabljeni odpeljali na 
Brdce k Marovšekovim, kjer je 
bilo vse pripravljeno za veliko 
praznovanje.

kih v kraju, kar za turistično 
Dobrno veliko pomeni. Je član 
sekcije vinogradnikov, ki de-
luje pod okriljem Turističnega 
društva Dobrna. Da je dober 
vinar in kletar, smo se na pra-
znovanju sami prepričali, saj 
tako dobrega že dolgo nismo 
pili. O čebelah, teh zvestih in 
marljivih delavkah, pa z veliko 
ljubeznijo in spoštovanjem 
večkrat teče pogovor tudi s 
čebelarji Dobrne.

Organizacija praznovanja je 
bila več kot odlična. Nisem 
spraševal, kdo je bil glavni, del-
no je bila tudi zasluga družine 
Marovšekovih, ki se že nekaj 
let z urejenim piknik prosto-
rom uspešno vključuje v turi-
stično ponudbo Dobrne. Na 
slavju pa niso bili samo občani 
Dobrne, veliko jih je bilo iz Špi-
taliča, kjer se je g. Milan rodil, 
in Dramelj, kjer je pred priho-
dom na Dobrno kot duhovnik 
služboval. Pisana družba, bi 
lahko rekli. Dobil sem občutek, 
da je vsak drugi, kolikor nas je 
bilo, MUZIKANT, toliko se jih je 
zvrstilo na prireditvenem pro-
storu. Tudi brez kvarteta GRČE 
ni šlo, ko so zapeli tisto znano 
o vinu: EN STARČEK JE ŽIVEL, 
kjer je bil glavni solist slavlje-
nec, g. Milan.

Kaj bi še lahko rekli o našem 
župniku? Sigurno je on eden 
tistih, ki se uspešno vključuje v 
vsa dogajanja v kraju, saj po-
leg cerkvenih dejavnosti, fara-
ne obvešča tudi o vseh večjih 
prireditvah in drugih dogod-

Predvsem pa je naš župnik, 
g. Milan, ves predan in zvest  
poslanstvu duhovnika, ki ga 
opravlja  v duhovni oskrbi žu-
pljanov, od krstnega kamna 
pa  vse do ure, ko se moramo 
posloviti od naših najdražjih. 
Hvala, spoštovani g. Milan, is-
krene čestitke ob dvojnem ju-
bileju, obilo zdravja in SREČNO 
V NASLEDNJIH ŠESTDESET!

Anton Mogu
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Tradicionalno kresovanje na 
Brdcah nad Dobrno
V četrtek, 30. aprila letos, se je na kmetiji Marovšek v Brdcah nad 
Dobrno ob 20. uri pričelo tradicionalno kresovanje v soorgani-
zaciji Občine Dobrna in ZTŠK Dobrna. Obiskovalci, ki so se zbrali 
ob kresu, so se ob petju in plesu zabavali z mladim ansamblom 
Valovi, gostitelji pa so poskrbeli, da nihče ni bil žejen in lačen. 

Za red in požarno varnost na prireditvenem prostoru so skrbe-
li člani Prostovoljnega gasilskega društva Dobrna. Prireditev je 
bila dobro obiskana, pozitivni odzivi obiskovalcev pa pričajo, da 
si organizacije takih dogodkov želijo tudi v prihodnje. Vsem, ki 
so pomagali pri organizaciji letošnje prireditve, se zahvaljujemo.

ZTŠK Dobrna,

Marija Švent

60 let Turističnega društva Dobrna

Na poti življenja pridemo več-
krat do mejnikov, ob katerih 
se ustavimo in zamislimo. Po-
menijo neko prehojeno pot 
in dogodke, ki so se zvrstili v 
določenem obdobju. Jubileji 
jim pravimo. 
Naj bo to v življenju človeka, 
delovanja društva, podjetja ali 
organizacije.

Je res, da je minilo že 10 let od 
kar smo praznovali Abrahama. 
V avli hotela VITA se je pričelo 

bami občine - Zavodom za 
turizem, šport in kulturo Dobr-
na, Termami Dobrna, osnovno 
šolo, Zavodom za usposablja-
nje in varstvo Dobrna, župnijo 
ter drugimi ponudniki in dru-
štvi  v kraju.
Realizacija vsakoletnega pe-
strega programa prireditev pa 
se brez sodelovanja z drugimi 
društvi Dobrne ne bi mogla 
izvesti. Pri Turističnem dru-
štvu nosijo glavno breme na 
pripravah in izvedbi prireditev 
sekcije, ki delujejo pod okri-
ljem društva: LJUDSKE PEVKE, 
VINOGRADNIKI, UREJANJE IN 
OCENJEVANJE OKOLJA, ZDRA-
VO IN AKTIVNO, LJUDSKI IN 

5. 8. 2005 z otvoritvijo razsta-
ve NAŠA DEDIŠČINA. Turistič-
no društvo, močno vpeto v 
dogajanje v turistični Dobrni, 
je tudi v minulem desetletju 

sledilo svoji osnovni nalogi, ko 
gre za spodbujanje občanov 
pri urejanju okolice domov, 
stanovanjskih stavb in drugih 
objektov, ki dajejo kraju in ob-
čini videz urejenih naselij s pri-
padajočo infrastrukturo, ozna-
čevanjem   znamenitosti, ki jih 
obiskujejo turisti, pohodniki in 
drugi obiskovalci Dobrne.

Pri izvajanju omenjenih aktiv-
nosti je potrebno dobro so-
delovanje z odgovornimi služ-

 

Center Dobrne
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VERSKI OBIČAJI TER KULTUR-
NA DEDIŠČINA, KULINARIKA, 
AKTIV KMEČKIH ŽENA, KREA-
TIVNE DELAVNICE ter MLADI 
IN TURIZEM.

Le z aktivnim delovanjem sek-
cij je društvo lahko uspešno in 
izvede ali sodeluje na številnih 
prireditvah, ki jih pripravljamo 
za  obiskovalce in domačine. 
Skupaj z vodji sekcij se dogo-
vorimo za letni plan dela na 
upravnem odboru in drugih 
organih društva.
Ker se zavedamo, da je v Do-
brni le dobrih 2000 prebival-
cev, se ne želimo ponavljati, 
temveč z drugimi društvi in 
organizacijami radi združimo 
voljo in energijo in tako pripo-
moremo h  koncertu za mame 
z razstavo salam in dobrot Do-
bre Dobrne, ki jih oceni sekcija 
za kulinariko. Izvedemo ANINO 
NEDELJO, letos bo to le Anin 
pohod 4. 7. , POLETNA NEDE-
LJA V PARKU, MLINARSKA NE-
DELJA, sodelujemo na MAR-
TINOVANJU, pri ADVENTNEM 
VENECU … Ljudske pevke sa-
mostojno nastopajo v Dobrni 
in tudi izven kraja, vsako leto 
pa privabijo številne obisko-
valce na LETNI KONCERT, ki ga 
pripravijo tematsko. V tem letu 
bomo skozi petje spoznali vse 
običaje ob TRGATVI. 
Društvo občasno predstavlja 
Dobrno tudi na sejmih in  pri-
reditvah izven kraja. Predstavi-

kraja. Gost, ki spozna tudi 
okolico in občane, z njimi na-
veže stike, se bo  prav gotovo  
vračal, saj ga na turistični  kraj 
ne vežeta le postelja in bazen, 
temveč tudi prelepa okolica in 
prijazni domačini. 
V 60  letih delovanja je dru-
štvu predsedovalo 13 pred-
sednikov: Anica Rečnik, Vik-
tor Rožanc, Ivan Senegačnik, 
Ivan Špacapan, Anton Mogu, 
Peter Rošer, Marjan Štor, Ven-
česlav Flere, Anton Mogu, Ma-
rija Deu-Vrečer, Jaroslav Tašler, 
Štefka Oberstar, Sonja Špegel, 
Gorazd Špegel in Marija Deu-
Vrečer.
60. jubilej je priložnost, da se 
jih spomnimo in zahvalimo za 
dosedanje uspešno delo. 
Prepričani smo, da je obstaja-
la na Dobrni v času od 1905 
do 1955 organizacija, ki je po-
vezovala turistično ponudbo 
zdraviliškega kraja. To do danes 
ni  nikjer omenjeno in evidenti-
rano, v prihodnje pa vas bomo 
seznanili tudi z organiziranostjo 
turizma v preteklosti, saj obsta-
jajo dokumenti, ki jih moramo 
obdelati in iz njih ugotoviti vlo-
go turizma v tem obdobju.

tev je opazna, saj se predsta-
vljamo pod skupno blagovno 
znamko DOBRA DOBRNA, ki 
je pozitivno ocenjena pri stro-
kovnjakih, predvsem pa pri 
obiskovalcih na prireditvah.
Priložnostno pripravimo ka-
kšno manjšo razstavo, še po-
sebej sedaj ko imamo tudi ob 
TIC-u lastne prostore. Pripravili 
bomo razstavo gob, zelišč …, 
izobražujemo vse, ki si želijo 
znanja  izdelovanja cvetja iz 
krep papirja, izdelovanje butar 
po izročilu naših dedov. Orga-
nizirala pa se je tudi skupina 
žena, ki je pri Rudiju Kotniku 
pridobila znanje iz pletenja ko-
šar. Veseli smo, da se člani ka-
kor tudi ostali občani na naše 
prireditve odzovejo in tudi ak-
tivno sodelujejo.
Posebno smo veseli, da se 
občani pozitivno odzivajo pri 
ocenjevanju okolice in stano-
vanjskih stavb. Nagrajenci, ki 
jih v Dobrni skozi vsa ta leta 
ni malo, bodo z novim pra-
vilnikom ponovno vključeni v 
ocenjevanje, saj sedaj ocenju-
jemo po kategorijah, kar lahko 
razberete iz prispevka ge. An-
dreje Čerenak. 
Društvo trenutno šteje 259 
članov. Žal smo tudi malo kri-
tični, saj s trenutnim vodstvom 
Term Dobrna skoraj ne sode-
lujemo, pa tudi članstva zapo-
slenih ni čutiti v društvu. Žal 
nam je, saj bi z veseljem pripo-
mogli k boljši prepoznavnosti 

Vabimo vas, da se nam pri-
družite na osrednji prireditvi 
v nedeljo, 23. 8. 2015, od 11. 
ure dalje.
Poimenovali smo jo PO-
LETNA NEDELJA V PARKU- 
PROMENADA DOBRNE
Promenada bo popestrena  z 
mimohodom slovenskih  na-
rodnih noš po regijah  in iz 
sosednjih dežel, oblačil iz ob-
dobja 1930 …, saj bo v parku 
tudi PELIKAN, ki je Dobrno  v 
času razcveta tudi najpogo-
steje fotografiral. Pripravili 
bomo stojnice turističnih 
društev, nastopali bodo god-
ci, pevci, ponudniki domače 
hrane in rokodelci, osrednja 
prireditev pa bo pred Zdra-
viliškim  domom, kjer bodo 
za vas igrali člani ansambla 
OKAJENI MUZIKANTJE. 
Ob tej priložnosti bomo 
podelili tudi Priznanja Tu-
ristične zveze dolgoletnim 
članom društva in vsem, ki 
pripomorejo k prepoznav-
nosti Dobrne. 

Zapisala: 

Anton Mogu

Marija Deu Vrečer

Zdraviliški park

Poletna nedelja
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Ocenjevanje okolja in dobitniki priznanj
»Človeško srce, ki je proč od narave, postane trdo.«

Verjamem, da na območju Občine Dobrna ni veliko trdih člo-
veških src. To so pokazali tudi rezultati komisije za ocenjevanje 
urejenosti okolja, ki v okviru TD Dobrna deluje že dolga leta in  
ima, verjemite mi, zelo težko nalogo. Namen komisije je, da med 
letom spremlja aktivnosti na področju urejanja okolja. Ocenju-
jemo oziroma opazujemo urejenost okolja stanovanjskih hiš, 
urejenost javnih stavb in površin, kmetij, objektov stavbne in 
kulturne dediščine, sakralnih  in ostalih spominskih objektov, … 
Objekte se ocenjuje skupaj s pripadajočimi funkcionalnimi ze-
mljišči (dovozne poti, parkirišča, zelenice, dvorišča, gospodarska 
poslopje, pomožni objekti,…). Seveda pa moramo poudariti, da 
smo ponosni na čudovito ocvetličene balkone, cvetlične gredi-
ce in vrtove, ki so tudi predmet ocenjevanja.
Poudarjamo pomen trajnostnega razvoja, ki temelji na zadovo-
ljevanju potreb sedanjega človeškega rodu na način, ne da bi 
ogrozil možnosti prihodnjih rodov, da zadovoljijo svoje potre-
be. Torej tisto, kar smo dobili od naših prednikov, ohranjajmo za 
naše prihodnje rodove.  Eden pomembnih stebrov trajnostne-
ga razvoja je okoljski  steber, ki zagovarja varovanje in zaščito 
naravnega okolja, učinkovito rabo energije, smotrno rabo pro-
stora in pa upoštevanje nosilnosti okolja, kot so stabilnost, prila-
godljivost in obnovljivost. Okoljski steber trajnostnega razvoja 
se v  naši občini v veliki meri upošteva in izvaja, seveda pa so 
prisotna tudi odstopanja, predvsem na področju novogradenj.
Veseli smo tudi ugotovitve, da je na našem območju kar nekaj 
ohranjenih in obnovljenih objektov kulturne in stavbne dedišči-
ne, ki so viri in dokazi naše zgodovine in kulture. To so predvsem 
objekti, ki so v zasebni lasti in tudi v današnjem času služijo kot 
bivanjski prostori.
V lanskem  letu smo spremenili videz priznanj urejenosti okolja. 
Izhajali smo iz simbolike  izvora imena kraja Dobrna, dob – hrast 
– želod. Odločili smo se za priznanja  Zeleni želod in Zlati želod.  
Priznanje Zeleni želod je  letno priznanje,  priznanje Zlati želod 
pa je priznanje za dolgoletni trud  in  urejenost domov, objek-
tov, kmetij, … Avtorji in izdelovalci  priznanj so »ustvarjalci« in 
uporabniki Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna.
Glede na to, da na terenu opažamo tudi posamezne hiše, stav-
be, objekte, ki s svojo neurejenostjo kvarno vplivajo na celoten 
videz kraja, razmišljamo tudi o podelitvi brezove metle. S tem bi 
želeli lastnika opozoriti in vzpodbuditi, da je potrebno na pose-
sti, ki je predmet ocenjevanja, še kaj postoriti.
Komisija za ocenjevanje urejenosti  okolja je v letu 2014 opravila 
svoje delo na terenu, pripravila poročilo in na osnovi ocenjeval-
nih list predlagala nagrajence.  

Družina PIRKMAJER, Klanc 78

Družina BOŽNIK, Klanc 86

Družina KOŽELJ, Klanc 47
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Upravni odbor TD je predloge obravnaval in določil nagrajence. 
Dobitniki so priznanja prejeli na  rednem letnem občnem zboru 
TD Dobrna, 7. 3. 2015.

Dobitniki priznanj Zeleni želod
1. družina KOŽELJ, Klanc 47
      za ohranjanje stavbne dediščine

2.  družina PIRKMAJER, Klanc 78
 za ohranjanje stavbne dediščine

3.  družina BOŽNIK, Dobrna 66
       za lep dom in urejeno kmetijo

4.  družina VIŠNER, Lokovina 21
 za ohranjanje kmečke stavbne dediščine

5. družina BRECL
 za vzorno novogradnjo

6. Stanovalci bloka   7b
 za vzoren primer gospodarne soseske

7. PGD DOBRNA
 za vzorno urejen ribnik, njegovo okolico in piknik prostor

Prejemniki  priznanja Zlati želod
1. družina LUGARIČ, Lokovina 20b
 za dolgoletno lepo urejen dom in urejeno okolico

2.  družina RAMŠAK, Strmec nad Dobrno 4
 za dolgoletno lepo urejen dom in urejeno kmetijo

3.  družina BOŽNIK, Klanc 86
 za dolgoletno lepo urejen dom in urejeno okolico

Vsem dobitnikom priznanj iskreno čestitamo. Naj vam bo to pri-
znanje v zahvalo za dosedanje delo in trud ter za vzpodbudo, 
inovativnost in vztrajnost še v bodoče.
Zahvala pa velja večini občanov Občine Dobrna, ki z urejenim 
okoljem prispevajo k celotnemu videzu  kraja. Člani komisije 
bomo tudi letos še  pred začetkom poletja  začeli s svojim de-
lom na terenu.

Predsednica komisije za ocenjevanje okolja,

Andreja Čerenak

Cvetlični sejem in zasaditev dveh trt
O rožah, trti in vinu je tekla beseda v nedeljo, 26. aprila 2015. 
Lepo, sveže jutro je bilo, ko sta  na sejemski prostor pripeljala 
pestro ponudbo  rož in drugih sadik g. Jamnišek iz Lokovine in 
g. Šibanc iz Črnove. Obisk sejma je bil nekoliko večji od lanske-
ga, saj je bil letos na lokaciji pred paviljonom, kjer ima prostore 
Turistično-informativni center in tržnica. Prostor je zelo prime-
ren za sejemsko in drugo ponudbo. Ko to pišemo, rože že krasi-
jo okna, balkone in druge prostore po naseljih Občine Dobrna.

Ob 11. uri na isti dan pa je bila na programu še posaditev dveh 
trt MODRE KAVČINE, potomke najstarejše trte na mariborskem 
Lentu. Ob stopnišču proti župnijski cerkvi sedaj delata družbo 
trti, ki smo jo posadili že lansko leto. Ceremonija je letos pote-

Priznanja urejenosti okolja
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kala brez vinske kraljice, 
pa nič manj slovesno. 
Nastop fantov kvarte-
ta Grče, nagovor vodje 
Sekcije vinogradnikov, g. 
Ramšaka, in župana Do-
brne, g. Brecla, potem pa  
še blagoslov in vzpod-
budne besede župnika, 
g. Milana Strmšnika, so 
prijetno vzdušje še po-
večale. 

S stopnišča smo se pre-
stavili nekaj metrov nižje 

pod cerkveno obzidje, kjer potekajo zaključna dela na sanaciji 
obzidja in stopnic proti cerkvi. Kmečke žene so postregle z do-
brotami iz domače kuhinje, dobrnski vinarji pa z vinom letnika 
2014. Beseda je tekla o težavah, ki so spremljale vinogradnike v 
lanskem letu, saj tako slabega vremena z obilico dežja že dolgo 
ne pomnimo. Posledica tega je tudi slabša letina in kvaliteta.

V aprilu letos je potekalo ocenjevanje vin letnika 2014, tako v 
Vinogradniško-vinarskem društvu Slovenske Konjice, kot v VVD 
Vojnik. Iz Občine Dobrna sta na ocenjevanju v Slovenskih Konji-
cah prejela: 

MATEJ BRECL, BRDCE 2,    
ZA BELO ZVRST                 17,88 TOČK SREBRNO PRIZNANJE
ZA MODRO FRANKINJO   16,68 TOČK BRONASTO PRIZNANJE

MARTIN DRAŽNIK,  ZAVRH 48,  
ZA BELO ZVRST         18,04 TOČK SREBRNO PRIZNANJE
ZA LAŠKI RIZLING         18,36 TOČK   ZLATO PRIZNANJE 

Na ocenjevanju v Vojniku pa sta dobila:

ROMAN RAMŠAK, PAROŽ 17,    
ZA MODRO FRANKINJO 17,73 TOČK SREBRNO PRIZNANJE

EDICA - MILAN REHAR,  DOBRNA 34G
ZA CHARDONNAY 18,13 TOČK    ZLATO PRIZNANJE
ZA MODRO FRANKINJO 17,70 TOČK SREBRNO PRIZNANJE

VSEM DOBITNIKOM PRIZNANJ ISKRENE ČESTITKE!

Anton Mogu

Potepanje po hrvaških otokih
Dnevi okrog prvomajskih praznikov so kot naročeni, da prvič 
pokukamo proti morju. Malo morskega oddiha smo si privoščili 
tudi planinci. Naše potepanje smo pričeli 1. maja v zgodnjih ju-
tranjih urah. Z avtobusom smo se odpeljali proti hrvaški obali in 
bili eni redkih na poti, ki nismo s seboj tovorili čolna ali materiala 
za postavitev počitniške prikolice v kampu. Med našo prtljago je 
bila samo običajna planinska oprema strpana v nahrbtnik, kjer 
niso manjkale niti rokavice, kapa in vetrovka. Slavko nam je v 
vabilu napisal, da v našem prenočišču ne bo pitne vode, zato 
smo tudi vso kozmetiko pustili doma, s seboj pa odnesli obilo 
dobre volje.

Ob obali Istre smo se pripeljali do trajektnega pristanišča Bre-
stava, kjer smo se z mnogimi morja željnimi turisti skupaj z je-
klenimi konjički vkrcali na trajekt in se odpeljali proti otoku Cres.
 

Ko smo se z avtobusom zapeljali na kopno, nas je čakala še vo-
žnja po največjem hrvaškem otoku Cresu, ki je dolg 66 km. 
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Med vožnjo smo  opazovali zanimivo pokrajino, ki na prvi po-
gled kaže svojo trdo plat in se čudili vztrajnosti prebivalcev, saj 
smo doma  vajeni prijazne, bogate in  mile pokrajine. 

Spotoma smo se ustavili v zanimivi vasici Lubenice, si privoščili 
kavico in čestitali šoferju, ki je spretno vrtel volan med kamniti-
mi zidovi ob cesti.

Ura je kazala že krepko čez poldan, ko smo čez majhen mostiček 
prispeli na otok Lošinj. Tu smo  udobne čevlje zamenjali  planin-
skimi gojzerji, si oprtali nahrbtnike in odšli proti Koči sv. Gaudent 
274m,  na grebenu Osorščica, ki smo ga nameravali prehoditi. V 
koči, kjer smo prenočili, sta nas čakala prijazna oskrbnika, zunaj 
pa mrzel veter z rahlim dežjem, ki pa nista mogla pregnati naše 
dobre volje.

Jutro je prineslo nekaj megle, zato so bili razgledi malo omejeni. 
Čakal nas je vzpon na Televrin, ki je s 588 m najvišji vrh Osor-
ščice.

  
Spotoma smo si ogledali še jamo, kjer je izgnanstvo preživljal 
sv. Gaudent, si nabrali nekaj žajblja in obiskali cerkvico sv.Mikula. 

Naše potepanje smo zaključili v Nerezinah, kjer so najbolj pogu-
mni zaplavali, ostali pa smo preverili, če je voda še slana  in se 
raje predajali toplemu majskemu soncu.

Avtobus, ki nas je čakal, nas je s pomočjo trajekta prepeljal na 
sosednji otok Krk. Preko mostu  smo se vrnili na celino in se za-
dovoljni in prijetno popotniško utrujeni vrnili na Dobrno.

Za PD Dobrna, Ana Žužek

Foto PD Dobrna
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Pregled dejavnosti PGD Dobrna
Spoštovane občanke in občani,
kot je to že običajno, vas tudi v tej številki Dobrčana želimo na 
kratko seznaniti z aktivnostmi in delovanjem našega društva v 
zadnjem obdobju. Glede na to, da društvo v tem letu praznu-
je 140 let svojega delovanja, je bilo v zadnjem obdobju največ 
časa in energije namenjeno predvsem pripravam na izvedbo 
slavnostne prireditve, ki jo v ta namen načrtujemo v mesecu 
juniju, natančneje 26. in 27. junija. Seveda pa temu še zdaleč 
ni konec, saj nas v zadnjem mesecu čaka še vrsto pomembnih 
konkretnih nalog in aktivnosti, ki jih bomo tudi z vašo pomočjo, 
spoštovane občanke in občanke, zagotovo uspešno realizirali. 
Gre za dogodek širšega značaja, zato so v aktivnosti in priprave 
na prireditev vključene tudi GZ Vojnik-Dobrna in druge GZ v 
naši regiji kot tudi krovna organizacija GZ Slovenije. Kljub temu, 
da je bila to prioritetna naloga društva, pa ne gre zanemariti 
tudi drugih aktivnosti, ki so potekale v društvu v zadnjem ob-
dobju in so navedene v nadaljevanju tega članka. 

 1. 3. 2015 – v dopol-
danskem času je bila 
pri gasilskem domu 
predstavljena in preiz-
kušena nova pridobi-
tev - gasilska lestev, ki 
jo gasilci v danih situa-
cijah resnično potrebu-
jemo.
 
 11. 3. 2015 – smo 
gasilci tudi letos po-
skrbeli za požarno 
varnost in pomoč pri 
spuščanju gregorčkov 
po potočku Topličica 
od Zdraviliškega doma 
do centra Dobrne. Pri-
reditev so pripravili in 
izvedli učenci Osnovne 
šole Dobrna.

 23. 4. 2015 – je skupina gasilcev z ustrezno gasilsko opremo 
varovala požig travniških površin.

 24. 3. 2015 – je potekala odstranitev cipres na zahodni strani 
gasilskega doma zaradi  ponovne ureditve okolice gasilskega 
doma v okviru hortikulturnih dejavnosti.

 28. 3. 2015 – je v bližini Lovske koče na Trojni potekala vaja 
tehničnega reševanja, katere namen je bil prikazati reševanje 
v primeru prometne nesreče, v katero je vpletenih več vozil 
in posledično poškodovanih oseb. Vaja je bila zelo poučna in 
brezhibno izvedena, kar samo potrjuje dobro pripravljenost in 
usposobljenost naših operativnih gasilcev. 
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 31. 3. 2015 – je bil opravljen elektro priklop razsvetljave v 
okolici gasilskega ribnika.

 11. 4. 2015 - je skupina gasilcev z ustrezno gasilsko opremo 
varovala požig travniških površin.

 12. 4. 2015 – so na Klancu v dimniku stanovanjske hiše gore-
le saje. Posredovali so naši gasilci ter varovali objekt in sosednje 
objekte do izgoretja saj, nato pa temeljito pregledali dimnik in 
prezračili prostore. 

 15. 4. 2015 – je na območju gasilskega ribnika v Lokovini 
potekala pomladanska čistilna akcija -  požig stare trave, listja in 
odpadlih suhih vej. 

 23. 4. 2015 – je bila na Osnov-
ni šoli Dobrna v skladu s predpisi 
izvedena vaja evakuacije. Podrob-
nosti o namenu in poteku vaje 
evakuacije ter fotografije so obja-
vljene v posebnem članku. 

 24. 4. 2015 – je potekala pri-
prava in urejanje nove lokacije za 
postavitev mlaja pri Kulturnem 
domu Dobrna, kjer je bil nekaj dni 
za tem tudi postavljen.

 24. 4. 2015 – je v dvorani ga-
silskega doma za vse voznike in 
ostale zainteresirane člane v GZ 
Vojnik-Dobrna bilo organizirano 
predavanje o prometni varnosti.
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 25. 4. 2015 – smo gasilke in gasilci PGD Dobrna z gasilskimi 
vodnimi curki simbolično obeležili poroko našega člana Petra 
KRISTANA ter njemu in njegovi nevesti izrekli iskrene čestitke. 

 30. 4. 2015 – smo gasilci izvajali požarno stražo na kresova-
nju na kmetiji MAROVŠEK na Brdcah nad Dobrno ter spremljali 
dogajanja na ostalih lokacijah, kjer so  kurili kresove.

 30. 4. 2015 – so na Dobrni zagorele saje v dimniku stano-
vanjske hiše. Posredovali so gasilci, pogasili goreče saje, očistili 
in pregledali dimnik ter prezračili prostore.  

1. 5. 2015 – smo sodelovali pri izvajanju prevozov godbeni-
kov Godbe Dobrna, ki so po zaselkih Občine Dobrna občane  
»prebujali« s prvomajsko budnico. 

 2. 5. 2015 – je pri kapelici sv. Florjana pri gasilskemu domu 
potekala že šesta tradicionalna Florjanova maša. Mašo je daroval 
župnik, g. Milan STRMŠEK, ter tudi tokrat izrekel veliko vzpodbu-
dnih in pohvalnih besed ob organizaciji Florjanove maše. Med 
mašo se je zahvalil za požrtvovalnost gasilcev in za njihovo pri-
pravljenost pomagati takrat, ko je njihova pomoč potrebna. V 
molitvi smo se spomnili tudi vseh preminulih članic in članov 
našega društva. Maše se je udeležilo veliko število gasilk in gasil-
cev iz GZ Vojnik-Dobrna, praporščaki društev, gasilska mladina, 
občani in nekaj gostov TERM Dobrna. Po maši je podpredsedni-
ca društva Stanka REPAS izrekla zahvalo župniku za darovano 
mašo in vsem prisotnim za udeležbo ter jih povabila na prijetno 
druženje in pogostitev, ki so jo pripravile članice društva. Vsem, 
ki ste kakor koli pripomogli k izvedbi svete maše, se še enkrat 
iskreno zahvaljujemo, še zlasti cerkvenemu pevskemu zboru in 
seveda župniku Milanu. 

 3.  5. 2015 – smo se udeležili tradicionalne Florjanove maše 
v cerkvi svetega Florjana v Vojniku. Uniformirani gasilci GZ Voj-
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nik – Dobrna in ostalih sosednjih gasilskih društev smo se zbrali 
pred gasilskim domom v Vojniku, kjer je bil opravljen še svečani 
prevzem novega gasilskega vozila PV-1. Od tam smo se napotili 
do cerkve sv. Florjana, kjer je bila maša in po maši pogostitev 
vseh udeležencev. 

 11. 5. 2015 - so nas obiskali otroci 4. in 5. skupine  Vrtca Do-
brna. Osnovni namen obiska najmlajših je bila predstavitev ga-
silske opreme, ki se uporablja pri delu gasilcev, seznanjeni so bili 
z vzroki, ki lahko povzročijo požar, hkrati pa jim je bila predsta-
vljena tudi vloga gasilcev v primeru požara in drugih dogodkov. 
Polni lepih občutkov po druženju z gasilci so obljubili, da nas 
bodo obiskali tudi v naslednjem letu.

 16. 5. 2015 – je bil za gasilske veterane GZ Vojnik-Dobrna 
organiziran izlet v Suhor in Metliko v Beli Krajini. O poteku izleta 
bo nekaj več napisanega v naslednji številki glasila. 

Toliko o pomembnejših dogodkih, ki so spremljali delovanje 
PGD Dobrna v zadnjem obdobju.
Kot je bilo omenjeno že v uvodu, nas gasilce v tem in nasle-
dnjem mesecu čaka resnično ogromno trdega dela in odrekanj, 
če želimo kvalitetno pripraviti in izpeljati tako zahtevno priredi-
tev. Za vse članice in člane društva pa velja, ne čakajte na klic, 
pridite sami in se pridružite in pokažite pripadnost društvu, 
katerega člani ste, kajti s skupnimi močmi lahko izpeljemo še 
najbolj zahtevno nalogo. Vabimo tudi vse ostale občanke, ob-
čane in društva, ki ste pripravljeni sodelovati pri tem projektu, 
pridružite se nam. V času  prireditve in v pripravah nanjo pa 
prosimo vse bližnje stanovalce prireditvenega prostora (glavni 
parkirni prostor) bodite strpni in razumevajoči do vseh nas, ki 
se trudimo, da bi prireditev čim lepše uspela, za kar se vam že 
sedaj iskreno zahvaljujemo.
Še informacija za vse prejemnike sponzorskih vlog. V teh dneh 
vas bodo obiskali člani našega društva in z njimi se boste do-
govarjali o botrstvu oziroma o načinu vaše pripravljenosti po-
magati pri nakupu opreme za nadgradnjo novega gasilskega 
vozila.   
Za zaključek tega članka pa še povabilo vsem občankam in ob-
čanom na prireditve, ki bodo potekale v okviru praznovanja 140 
letnice delovanja društva in se bodo zaključile z veliko gasilsko 
veselico, na kateri nas bodo zabavali člani ansambla Modrijani. S 
podrobnejšimi informacijami boste seznanjeni z letakom, ki ga 
bo prejelo vsako gospodinjstvo v kraju.

Ob bližajočem prazniku Občine Dobrna vsem občankam in 
občanom izrekamo čestitke, še posebej pa vsem dobitnikom 
občinskih priznanj za leto 2015. 
Dobrna, maj 2015

Na pomoč!
        Tajnik PGD Dobrna,

     Stanislav Pečnik 
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Vaja evakuacije v JVIZ OŠ Dobrna

Namen vaje evakuacije je, da se preskusi in izpopolni organi-
ziranost in  pripravljenost odgovornih oseb in zaposlenih / iz-
vajalcev zaščite in reševanja v primeru ogroženosti ob požaru 
ali drugih ogrožanjih. Ob predpostavki morebitnega požara v 
kuhinji šole je bila 23. 4. 2015 v okviru tehničnega dne šole na 
območju JVIZ OŠ Dobrna izvedena praktična vaja evakuacije. 
Ravnatelj, g. Marko Šteger, je k sodelovanju za izvedbo vaje po-
vabil lokalne gasilce. Tako so poleg zaposlenih in učencev v vaji 
sodelovali domači gasilci PGD Dobrna, ki so s svojim strokov-
nim delom pripomogli k zelo poučni in uspešni vaji evakuacije.
Vodja evakuacije je bil ravnatelj. Gasilci PGD Dobrna so stro-
kovno organizirali in nadzorovali potek vaje evakuacije in jo na 
koncu tudi gasilsko popestrili s prikazom gašenja požara z roč-
nim gasilnim aparatom. Vaja je potekala brez zapletov za udele-
žence. Ob ročni sprožitvi javljalca požara ob kuhinji se je alarm 
sprožil po vsej šoli in zaposleni so z učenci začeli zapuščati šolo. 
Ob »zbirnem mestu« na igrišču ob šoli so se vsi zbrali in prešteli 
ter ugotovili, da ni nihče pogrešan. 
Poveljnik PGD Dobrna, Boris Repas, in gasilec Miro Smrečnik sta 
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nato vsem zbranim praktično prikazala gasilne aparate in način 
gašenja manjšega požara. Člana PGD Dobrna, Breda Verbovšek 
in Stanislav Božnik, sta strokovno  analizirala celoten potek vaje 
evakuacije. Opažanja, pohvale in pripombe sta posredovala na 
zaključnem zboru vsem prisotnim ter jih zavedla v dokument 
»Načrt in analiza celotne vaje evakuacije OŠ Dobrna za leto 
2015«.
Na koncu vaje evakuacije so gasilci PGD Dobrna prijazno po-
vabili v svoje vrste mlade bodoče gasilce z nagovorom in z ob-
vestilom, ki ga je po zvočniku v šoli prebrala mlada gasilka Ana 
Repas. Vljudno vabljeni v naše gasilske vrste! 
Na koncu je sledila še obvezna »gasilska slika« vseh udeležen-
cev vaje evakuacije.
Na pomoč!

Breda Verbovšek

O dejavnosti  DU Dobrna – maj 2015
Po uspešno opravljenem in dobro obiskanem zboru članov DU 
Dobrna smo se smelo podali v izvajanje programa, ki smo si ga 
zadali za to leto. 
Tako smo se  že v mesecu marcu zapeljali v Begunje, kjer smo se 
vključili v TV oddajo »Slovenski pozdrav«. Pozno ponoči smo se 
navdušeno vračali domov, saj so nas program in njuna voditelja 
Darja in Blaž ter ne nazadnje tudi naš Gorazd Špegel dobese-
dno očarali.
Že naslednji mesec smo se ponovno podali v sosednjo Avstrijo. 
Pot nas je vodila v malo bolj oddaljeno »avstrijsko Brezje« - Ma-
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riazell. Spoznali smo dobršen del lepe avstrijske Štajerske in se 
nato še priporočili za vse dobro Materi božji v Mariazellu. Ob 
povratku pa smo si ogledali še znamenito mesto Graz. Tudi ta 
izlet nam bo ostal v lepem spominu. 

O izletih samo še to, da v juniju načrtujemo že tretji izlet. To pot 
si bomo ogledali Dolenjsko, nekoliko bolj podrobno pa Otočec 
in Novo mesto. Vljudno vabljeni.

Ob vseh ustaljenih aktivnostih, kot so obiski jubilantov, izvajanje 
projekta »Starejši za starejše«, smo v tem času posebno pozor-
nost posvetili tudi obisku pohodnikov iz DU Galicija in Velika 
Pirešica. Ožje vodstvo društva pa se je trudilo dobro predsta-
viti naše projekte in aktivnosti Občini Dobrna z namenom, da 
bi bili pri razpisih uspešni. Povsem razumljivo je, da razgibano 
dejavnost društva in njegovih sekcij brez finančne podpore, ki 
jo pridobimo iz razpisov, preprosto ne bi zmogli ali pa bi bila 
precej okrnjena. Občini se za odobrena sredstva že v naprej za-
hvaljujemo.
Delovanje sekcij ima sezonski značaj. Tako bodo rekreativni te-
lovadci do jeseni počivali. So pa udeleženci te sekcije z zado-
voljstvom opravili zaključek tokratne telovadbe, saj se je njihovo 
število povečalo, povprečna starost pa zmanjšala, kar pomeni, 
da so se pridružile nove – mlajše telovadke.
Člani strelske sekcije so aktivnejši pozimi, svoj višek aktivnosti 
pa opravljajo prav v tem času, saj so pred njimi pomembna 
tekmovanja. Ta so: prvenstvo PZDU Celje, meddruštveno tek-
movanje ob prazniku Občine Dobrna, priprave na tekmovanje 
v streljanju z MK puško na strelišču pri Lovski koči na Trojni in 
druga predvidena tekmovanja.
Balinarska sekcija našega društva slavi letos 10 let delovanja. 
Balinarji smo zato zimski predah zgodaj prekinili. Že v začetku 
marca smo od zime utrujeno balinišče  in njegovo okolico lepo 
uredili, nato pa pričeli z vadbo. 

Z aprilom se je  pričelo tekmovanje v ŠT-SA ligi, ki je sedaj v pol-
nem teku. Pohvalimo pa  se lahko, da se naša ekipa v tej ligi kar 
dobro drži. Trenutno smo med prvimi  štirimi. Udeležili smo se 
tudi tekmovanja ob prazniku Občine Šentjur in se od tam vrnili 
s prehodnim pokalom za 1. mesto. V juniju  pa bomo ob tekmo-
vanju v ŠT-SA ligi balinali še na tekmovanju PZDU v Žalcu. Tudi 
praznik Občine Dobrna bomo obeležili. Na našem balinišču se 
bomo pomerili z ekipami drugih občin in to v moški kot tudi v 
ženski konkurenci. Veseli bomo, če nas boste prišli  bodrit. Prav 
vse sekcije pa vas vabijo, da se aktivno vključite v njihove vrste.
Kot že vrsto let doslej bomo tudi letos ob prazniku Občine Do-
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brna pripravili razstavo ročnih del, domačih dobrot, zeliščarstva 
in zbirateljstva. Pridružili se nam bodo tudi čebelarji Dobrne. 
Močno si želimo, da bi ta razstava zgovorno  prikazala, kaj vse 
zmorejo izdelati, pripraviti, speči, nabrati ali pridelati pridne roke 
naših članic in članov. Seveda pa enako želimo, da vse to vidijo 
tudi naši gostje, domačini, mladina in šolarji. Prepričani smo, da 
se dobro zavedamo pomena te razstave za naš turistični kraj, 
kakor tudi tega, kako pomembno je seznanjanje mlajših s prika-
zanimi izdelki. Zato pričakujemo dobro sodelovanje na razstavi 
in številen obisk. 
Ob prazniku Občine Dobrna vsem občankam in občanom 
izrekamo iskrene čestitke in vroče želje, da bi se v tej naši 
občini in med nami kar najlepše počutili!

Predsednik DU Dobrna,

                                                                                               Drev  Anton

Razstava izdelkov kmetic društva Meta
                Celje     Dobrna     Vojnik

Razstavo smo pripravile v novih prostorih župnišča Dobrna, dne 
11. In 12. aprila 2015. Sodelovale smo članice Društva META s 
kulinaričnimi in ročno izdelanimi izdelki.
Na razstavi so si obiskovalci lahko ogledali različne vrste kruha, 

od koruznega, čemaževega, s kurkumo in tudi daritveni kruh; 
razne kolače, potice, pletenice, sončnice in različno drobno pe-
civo.
Nekaj članic je razstavilo svoje izdelke iz različnih materialov. 
Rože iz nogavic in krep papirja, nekaj jih je bilo celo kvačkanih z 
velikonočnimi motivi. Iz ličja so bili ptički, zajčki, kokoš. Na steni 
je visel križ okrašen z rožami iz krep papirja.  Ena izmed članic je 
razstavila različne prte in prtičke, ki jih veze ob večerih. V različ-
nih stekleničkah so bili domači likerji iz zelišč in sadja.

Obiskovalci so si našo razstavo z zanimanjem ogledali. Navduše-
ni so bili nad različnimi materiali in izdelki iz njih. Videli so lahko, 
kako se izdelujejo rože iz krep papirja, nekaj smo jih tudi poda-
rile. Obiskovalce smo tudi pogostile z našimi dobrotami, otroci 
pa so dobili simbolično pisanko.
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Vesele smo bile gospoda župnika, Milana Strmška, in gospoda 
župana,  Martina Brecla. Razstavo sta si z zanimanjem ogleda-
la, pohvalila izdelke in njihove izdelovalke, želela še več takšnih 
razstav  izdelkov iz naravnih materialov, da bi šla ta umetnost iz 
roda v rod in ne v pozabo.

Hvala za spodbudne besede. Dale so nam poguma za še boljšo 
ustvarjalnost, saj s tem pokažemo, da tudi kmečke žene – kme-
tice, znamo kaj ustvariti in pokazati tistim, ki jih to delo zanima.

           Marjana Dobovičnik,

članica društva  META

Kolesarji zavzeli center Dobrne

Dobrna je 2. maja gostila rekreativno-
-adrenalinski Krokar bike fest, ki je zdru-
ževal dopoldanski rekreativni vzpon in 
popoldansko preizkušnjo Enduro Krokar. 
Krokarjem je na Dobrno uspelo privabiti 
150 kolesarjev in še skoraj dvakrat toliko 
ljubiteljev in podpornikov kolesarjenja, ki 
so v prijetnem vremenu uživali ob atrak-
tivnih spustih kolesarjev po cerkvenem 
stopnišču v center Dobrne.
Že pred začetkom rekreativnega vzpona 
je po Dobrni mrgolelo kolesarjev, ko se je 
v jutranjih urah, pred hotelom Triglav, pri-
čelo zbiranje prijav za rekreativni vzpon in 
Enduro Krokar. S svojo prisotnostjo sta nas 

Štart rekreativnega vzpona proti Lovski koči na Trojni

Prijetno vzdušje na rekreativnem vzponu

že zjutraj pozdravila ultramara-
tonski kolesar Marko Baloh in 
svetovna ter olimpijska prvaki-
nja v gorskem kolesarjenju, Ta-
nja Žakelj. 
Manjša, a kljub temu svetovno prizna-
na udeležba na rekreativnem vzponu.
V čast nam je, da se je na naše povabilo 
odzval Marko Baloh, že več kot desetletje 
eden najboljših ultramaratonskih kolesar-
jev na svetu. Na zanj prekratki trasi ni bilo 
dovolj kilometrov za zmago, osvojil je 5. 
mesto. V ženski konkurenci je v kategoriji 
gorskih kolesark prevladala Tanja Žakelj, 
ki se je z zmago le ogrela za popoldanski 
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ziti v manj kot treh minutah. Za končno 
uvrstitev so jo morali prevoziti najmanj 
štirikrat. Druščina 130 prijavljenih tekmo-
valcev je postregla s pisano mednaro-
dno udeležbo. Na Dobrno smo zvabili 
predstavnike Avstrije, Italije in Hrvaške. 
Preizkušnjo je v ženski konkurenci dobila 
zmagovalka dopoldanskega vzpon, Tanja 
Žakelj. V moški konkurenci pa je z najbolje 
postavljenim časom dneva – 
2:35,00 prepričljivo zmagal Peter Mlinar.
Primož Štrancar, aktualni svetovni prvak 
v seriji Enduro master 2, je na svoji strani 
zapisal: »Enduro Krokar 4Fun, tako za za-
bavo kot za resno vožnjo, dober trening in 
odlična družba. Zaradi močnega deževja 
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spored tekmovanja. 
Leteči start rekreativnega vzpona je bil 
izpred hotela Triglav, skupina kolesarjev 
je nato v strnjeni koloni za vozilom Škoda 
Fabia, avtohiše Čepin, nadaljevala v smeri 
proti Hudičevemu grabnu. Merjenje časa 
se je pričelo pri tabli, ki označuje konec 
naselja Dobrna. Trasa je pri graščini Gute-
nek zavila levo na Klanc, kjer so se najbolj 
zagreti kolesarji pomerili v šprintu do Lo-
vske koče na Trojni. 
Borbo za prvo mesto v moški konku-
renci je s časom 14:42,20 dobil Matic 
Sevšek. Drugi je bil Anže Glamočak s ča-
som 14:42,50. Aljaž Gorčan pa je s časom 
15:16,90 zasedel tretje mesto.
Med kolesarkami v ženski konkurenci je 
prepričljivo zmagala Tanja Žakelj, ki je za 
najboljšima iz kategorije cestnih kolesar-
jev zaostajala manj kot tri minute in po-
stavila čas 17:16,93. Druga v ženski konku-
renci je bila Andreja Drofenik, ki je na cilj 
prikolesarila s časom 35:17,00. Tretje mesto 
pa sta si solidarno razdelili Monika Felicjan 
in Natalija Dobovičnik s časom 38:28,00.

Adrenalinsko popoldne v gozdu nad 
centrom Dobrne.
Od 12. ure dalje se je zaradi nočnega de-
ževja na nekoliko razmočeni progi pričel 
Enduro Krokar. Endurašem je seveda to 
pomenilo le še dodatno zabavo na progi. 
Kratko progo so najdrznejši uspeli prevo-

Tudi enduro kolesarji so morali vsaj štirikrat zagristi v klanc, da so prišli na štart trase. 

Strežba hrane tekmovalcem in gostom pred gostilno Pod kostanji

je bilo vse še toliko bolj zanimivo. Trasa z 
zajetnim vzponom na sredini je bila super 
zabavna! Posebne zahvale Kolesarskemu 
društvu Krokar!«
Odlično vzdušje in deževen zaključek 
Krokar bike festa.
Divjanje enduro kolesarjev se je zaključilo 
dobre pol ure prej kot je bilo načrtovano. 
Razgrete kolesarje je ohladila spomladan-
ska nevihta. Tako so se imeli vsi kolesarji 
čas pripraviti na podelitev nagrad, Krokarji 
pa na pričetek pospravljanja.
Dobrna je med vsemi obiskovalci pustila 
izjemen pečat in mnenje, da ima kraj s 
svojo lego še veliko kolesarskega potenci-
ala, ki bi ga bilo škoda pustiti neizkorišče-
nega. Vsi pa so se strinjali, da se vidimo na 
prireditvi tudi prihodnje leto, takrat že z 
večdnevnim dogajanjem.
Kolesarsko društvo Krokar se zahvaljuje 
vsem, ki so omogočili izvedbo dogodka 
ter vsem, ki so pri izvedbi projekta sode-
lovali. Posebna zahvala gre tudi našemu 
župniku g. Milanu 
Strmšku, ki je naš projekt z veseljem podprl 
in dovolil uporabo cerkvenega dvorišča.
V kratkem bodo na voljo kolesarski dresi 
Kolesarskega društva KROKAR. Vsi, ki ste 
zainteresirani za naročilo ali želite izvedeti 
več, nam pošljite mail na: 
kd.krokar@gmail.com.

Miha Miheljak



št. 66 / 201546

DOGODKI

Nogometni krožek
Pomladi, toplega sonca in višjih temperatur se mladi nogome-
taši zelo razveselijo. To namreč pomeni, da se naša dogajanja 
selijo tudi na zunanja igrišča pri OŠ Dobrna in na veliko travnato 
igrišče, ki je še posebej priljubljeno.
Prvomajski prazniki so že desetletja rezervirani za nogometno 
tekmo Poročeni : Samski. Del te prireditve so zadnjih nekaj let 
tudi otroci, ki obiskujejo nogometni krožek. Utrinke z letošnje 
tekme si lahko ogledate v naslednji fotoreportaži…

Vir : Kmn Samorastniki (D.A.)

 

Zadnji napotki trenerja…

 Pozdrav pred tekmo…

Še majice razdelimo…

Še rokovanje in gremo…

 Kontranapad…

Priložnost in…

Ena gasilska…
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Adamič popeljal Maribor do brona
RE/MAX Maribor, ki tekmuje v 
1. slovenski futsal ligi se je v lan-
ski sezoni zadnji  hip rešil pred 
izpadom iz lige. V zadnjem 
kolu si je z zmago zagotovil 
obstanek v družbi najboljših. 
Da se to ne bi ponovilo, je 
vodstvo Mariborčanov v klub 
pred sezono pripeljalo nekaj 
okrepitev in novega  trenerja 
Draga Adamiča. Ta poteza se 
je pokazala kot zelo uspešna, 
saj je ekipa pridno nabirala 
točke skozi vso prvenstvo in 
se uvrstila v končnico, kjer je 
v polfinalu bil boljši kasnejši 
prvak Kmn Dobovec. Tekmi za 
3. mesto sta bili zelo zanimivi. 
Posebej povratno srečanje, 
kjer je odločala predvsem do-
bra taktična pripravljenost in 
mirnost Mariborčanov.
Po zadnjem sodnikovem žvi-
žgu se je slavje lahko pričelo. 
Vijolice so po letu 1998 po-
novno vrnile eno od žlahtnih 
odličij v Maribor, veselja pa ni 
mogel skrivati trener Drago 
Adamič, ki je na kratko poko-
mentiral tekmo: ”To je bila ena 
od tekem, ki se je morala dobi-

ti z glavo, ne le s srcem in že-
ljo. Na takšnih tekmah odloča 
rezultat, Litijani pa so po drugi 
strani  izkušena ekipa, ki je že 
večkrat osvojila naslov držav-
nega prvaka, in  zna igrati na 
rezultat. Potrebna je bila kon-
centracija in strpnost. Nismo 
krenili na glavo, saj smo vede-
li, da imamo aktiven rezultat. 
Tekmo smo pripeljali mirno 
do konca in menim, da več kot 
zasluženo osvojili 3. mesto”.
Dotaknil se je tudi načina, s 
katerim so Litijani skušali obr-
niti rezultat v svoj prid, kar je 
od Mariborčanov terjalo veliko 

energije in maksimalno kon-
centracijo skozi celotno sre-
čanje: ”Litija res odlično igra z 
vratarjem, pozna se, da so na 
to odlično pripravljeni, imajo 
tudi  več rešitev z več igralci. Mi 
smo se vsekakor tega dobro 
zavedali in smo to postavitev 
tudi nekoliko vadili.  Mislim, da 
si veliko priložnosti niso ustva-
rili, vendar pa imajo igralce, ki 
znajo držati žogo na tak način, 
zato se je morda zdelo, da so 
navidezno dominirali, a si vse-
eno konkretnejše priložnosti 
niso ustvarili, saj smo resnično 
dobro stali na igrišču in tekmo 

mirno pripeljali v želeno smer”.
Sezona 2014/15 je tako dobila 
svoj epilog, dobili smo tudi dr-
žavnega prvaka, ekipo Dobov-
ca, ki si je več kot zasluženo 
pokorila slovensko prvoligaško 
futsal sceno, za kar bi jim v RE/
MAX Mariboru še enkrat česti-
tali! Mariborčani pa so glede 
na stanje v pretekli sezoni na-
redili resnično velikanski korak 
naprej, trdno odločeni, da ga 
v naslednji sezoni še nekoliko 
podaljšajo.

VIR: RE/MAX Maribor

Medij nas je zDRužil
 »Tam kjer ne smrdi – tudi ne diši«

Na namig nekaterih mojih krajanov na Klancu sem se lotil hvale-
žno-nehvaležne naloge. Ta kot rezultat prebave (na tem našem 
planetu Zemlji) poleg vseh vrst odpadkov ima v prvi vrsti svoje 
vsakdanje fiziološke odpadke, odvisne od prebave. ProcEs se 
odvija normalno od zgoraj navzdol za obdelavo v čistilno na-
pravo za bolj čisto naravo!

Težava je, ne le napisati samo nekaj, temveč še nekaj več (na 

kratko) kako se ta neizogibni proces dogaja in pri opisovanju 
ostati – čist – ne vulgaren …

Prav zaradi tega je težko začeti in Končati nekaj, kar je naravno 
(ni nekulturno), je pa intimno-prisotno Na naši ljubi Zemlji od 
samega začetka življenja vse do danes in naprej - do kdaj? Vmes 
se sprašujem, kaj če nekdo dela tudi iz tega medija nekaj sebi v 
korist, kot se je zgodilo v nekem večjem mestu, v javnem strAni-
šču je pri letni inventuri poleg števca (ki šteje porabo), manjkalo 
nekaj ton odpadnega prebavljenega medija … 
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To lahko šteje tudi za korupcijo. Ne glede za kakšen medij gre, 
je prav v teh dneh tudi papež Frančišek povzdignil svoj glas, »da 
korupcija Smrdi«.Tukaj pri nas še sicer smrdi, toda ne bo dolgo, 
kot sem že omenil, da pri nas poteka kanalizacija tega odpa-
dnega medija, ki ga poznajo vsi Jeziki svEta in seveda mi sedaj 
izvajamo našo kanalizacijo čisto anti-koruptivno.

Namreč, dogajanje se začne prav na jeziku in se nadaljuje »iz 
cevi v cev«. Strokovno opravilo ali montažo pri nas vodijo za to 
odgovorni ljudje, ki si prizadevajo, da bo naša kanalizacija funk-
cionalna. Mi, sosedi (in tokrat brez »višinskih« razlik) jim družno 
pomagamo, čeprav gre res za ….

Zato je menda neka naša soseda pa le rekla »bobu bob!« - (beri: 
povezano-odebeljene velike črke od zgoraj navzdol, kar je toč-
no tako!) toda drugače, kot sem naslovil: da nas je medij ZDRU-
ŽIL!

Za ta medij ima vsak jezik na vsem svetu svojo besedo. Na pri-
mer pri Špancih se ta medij imenuje: purga, toda brez razlik v 
vsakem jeziku na to opravilo gre tudi cesar peš.

Kratko rečeno v našem jeziku, z našega jezika gre za kanalizaci-
jo teka ali apetita, z dobro ali slabo prebavo tega »medija« od 
zgoraj navzdol. Pri tem opravilu so prisotni vonji, ki so verjetno 
skupaj z ostalimi organskimi in anorganskimi izpuhi pripeljali 
naš planet Zemljo že v precej zaskrbljeno ekološko stanje.

Mogoče je škoda, da tega medija nismo posodobili in zato ne 
sodi (več) v vire obnovljive energije, ki je, brez dvoma, od bog 
vedi kdaj po naših njivah in travnikih pomagal našemu razvoju. 
Pa tudi ga zaradi vse bolj vprašljivih ekoloških vplivov ne rabi-
mo več, ker ga (verjetno) v vseh oblikah vse več in več pojemo, 
ovitega v super embalaži … Ja, »če bi človek bil vedež, ne bi bil 
revež.«

Josip Bačić Savski

Poročni dan v hotelu Triglav Dobrna

Poroka je najlepši dan za mla-
doporočenca, je tudi dan, ko 
se spoznavamo, ostanemo v 
trajnih vezeh, zato je poročni 
dan temelj novih vezi med so-
rodniki, prijatelji, …
Hotel Triglav  lahko brez težav 
pogosti 70 gostov, zato ste 
lahko prepričani, da se bomo 
ženinu, nevesti in svatom z 
veseljem posvetili in za vse 

pripravili nepozaben dogodek 
– tudi prvo poročno noč za 
mladoporočenca in prenoči-
šče  za svate.
V prečudovitem ambientu 
paviljona ali na  letni terasi  se 
lahko civilno poročita. V bližnji 
cerkvi Marijinega vnebovze-
tja se lahko dogovori tudi za 
cerkveni obred, tako bo pot 
do nas kratka in več časa bo-

ste lahko posvetili poročnemu 
slavja.
Pripravili smo poročna kuli-
narična doživetja s poznimi 
poročnimi kosili in večerjami,  
lahko pa skupaj z vama pripra-
vimo vajin lastni jedilnik z do-
brotami,  kakršnih ne najdete 
nikjer drugje kakor na Dobrni. 
Postrežemo jih na klasični na-
čin, kot bife ali kombinacija 

obojega.
Slastne umetnije naših kuhar-
skih virtuozov bodo zadovolji-
le še tako zahteven okus.
Vajina prva poročna noč, noč, 
ki jih ne bosta nikoli pozabila. 
Nočitev na prvo poročno noč 
vama podarimo, preživela jo 
bosta v sodobni, moderno 
opremljeni dvoposteljni sobi.  
Poročno romantično razvaja-
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Informacije: 

Hotel, gostilna Triglav, 

Dobrna 12, 3204 Dobrna

T: 03 78 011 30 

03 78 011 32 

www.gostilna-triglav.si 

info@gostilna-triglav.si

DOGODKI

nje se bo nadaljevalo še nasle-
dnje jutro s postreženim zajtr-
kom v postelji (izbiro zajtrka in 
uro postrežbe v sobi, prepu-
ščamo vama).

Poroka je velik organizacijski 
zalogaj. Da bo načrtovanje 
vajine poroke prijetno, lahko-
tno in da bo vajin dan, dan 
najlepših sanj, vama bomo pri 
organizaciji poroke pomagali 
skupaj s poročnim teamom.
Recite “da” tudi  Hotelu Triglav.

Imate SVETI KRST, 
OBHAJILO ali BIRMO?

Nudimo vam SVEČANO KOSI-
LO ali VEČERJO v Hotelu Tri-
glav na Dobrni
V Hotelu Triglav lahko izbirate  
med več prijetno opremljeni-
mi prostori:
• soba Triglav ( 50 oseb)
• soba Amalija ( 20 oseb)
• soba Veronika (12 oseb)
• paviljon (70 oseb)
• letna terasa ( 30 oseb)

Pizze, pogače in burgerji v 
gostilni Triglav

V Hotelu, gostilni Triglav smo 
našo ponudbo obogatili s PIZ-
ZAMI, POGAČAMI in BURGER-
JI.
Izbirate lahko med 11 različ-
nimi okusi pic s testom, ki ga 
pripravljajo naši kuharski vir-
tuozi in dopolnijo z bogatim 
sočnim nadevom. Naša hišna 
pica je Triglav, ki jo pripra-
vljamo po recepturi že iz leta 
1982. Pico lahko vzamete tudi 
s sabo domov. Embalažo vam 
podarimo.
Ponudbi smo dodali še doma-
če pogače, ki so jih naše ba-
bice pripravljala za priboljšek 
družini ob peki kruha. Nudimo 
še 8 različnih burgerjev. 

Pizze, pogače in 
burgerje strežemo:
-  ob delovnikih 
 od 11. do 21. ure
-  ob sobotah     
 od 15. do 21. ure
-  ob nedeljah    
 od 15. do 19. ure
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zdravo 
življenje

Voda-nepogrešljiva spremljevalka vročih poletnih dni
Prihaja poletni čas in z njim poletne vročine. Visoke temperatu-
re zraka skupaj z večjo fižično aktivnostjo so krivec, da se poleti 
bistveno bolj znojimo.  Voda je ključnega pomena za normalno 
delovanje našega telesa, saj je sestavni del vsake naše celice, 
tkiva in organa. Če izgub vode ne nadomeščamo, smo močno 
izpostavljeni nevarnosti dehidracije! Glavni namen tega besedi-
la je predstaviti pomen pitja vode in predstaviti glavne simpto-
me in znake dehidracije, da jih boste lažje prepoznali in se jim 
izognili.

Voda je glavna sestavina našega telesa
Voda sestavlja približno 60 odstotkov našega telesa. Nahaja se 
na treh različnih mestih. Večina vode v našem telesu je v znotraj 
naših celic, natančneje 2/3. 1/3 je v prostoru med celicami in v 
krvi. Na primer, 70 kilogramov težak moški ima okrog 42 litrov 
vode v telesu. Delež vode se spreminja z leti ter s količino mi-
šične mase in maščobe. Novorojenček ima večji odstotek vode 
v telesu (75%), starejši pa nekoliko nižji odstotek (50%). Bolj mi-
šičasto telo vsebuje več vode, medtem ko večji delež maščob 
znižuje količino vode v telesu. Naši vitalni organi so pretežno 
zgrajeni iz vode: možgani, srce, jetra in ledvice  vsebujejo med 
65 do 85% vode!

Vloga vode-5 glavnih nalog
Voda je glavni gradnik našega telesa in temu primerna je njena 
vloga v delovanju in uravnavanju procesov. Voda je vpletena v 
celično življenje, saj je nosilec hranil, mineralov in vitaminov v 
celico. Sodeluje v kemičnih in metabolnih procesih v telesu, po-
maga pri odstranjevanju strupov preko blata in urina. Pomaga 
pri razgradnji hrane, ki jo zaužijemo. Pomembna je pri uravna-
vanju telesne temperature: omogoča telesu, da ohranja stalno 
temperaturo, tudi ko se nahajamo v zelo toplem ali zelo hla-
dnem okolju. Poleg vsega naštetega pa je voda prisotna v naših 
sklepih, kjer deluje kot mazivo, nahaja se tudi v prostoru okrog 
možganov, kjer blaži udarce. Voda je torej nujno potrebna za 
normalno življenje in nihče ne more živeti brez nje.

Ali spijem dovolj vode? Kaj se zgodi, če ne nadomestim 
dnevnih izgub vode iz telesa?
Vodo izgubljamo z dihanjem, uriniranjem in znojenjem. Po-
membno je, da izgube redno nadomeščamo. Odrasla oseba naj 
bi dnevno zaužila vsaj 1,5 litra vode, v primeru telesne aktivnosti 
ali visokih temperatur celo več. Žeja je mehanizem, ki nas opo-
minja, da spijemo dovolj vode. Zdravi odrasli običajno nimamo 
težav, večje težave se pojavijo pri starejših, saj je pri njih mehani-
zem žeje oslabljen in se pogosto ne zavedajo, da so dehidrirani.  

O dehidraciji govorimo, ko izgubimo 1 do 2 odstotka vode v 
telesu. Simptomi in znaki dehidracije se razlikujejo glede na 
stopnjo. Pri blagi dehidraciji so v ospredju žeja, glavobol, nela-
godje, izguba apetita, suha koža, redkejše odvajanje urina, zme-
denost, utrujenost in razdražljivost. Dolgotrajna dehidracija ali 
huda dehidracija ima resnejše simptome in znake: temnejši urin, 
pospešeno dihanje, zaprtje, znižan arterijski pritisk (hipotenzi-
ja), izguba elastičnosti kože in izguba zavesti. Pri izgubi 5 do 6 
odstotkov vode se pojavijo zaspanost, hud glavobol, slabost, 
mravljinčenje v nogah in rokah. Pri 15 odstotkih izgube vode 
običajno začnejo odpovedovati organi in nastopi smrt. 

Nekaj nasvetov za zadosten vnos vode
Z zadostnim uživanjem vode se lahko na enostaven način iz-
ognemo resnim zapletom. Ne čakajte, da začutite resno žejo! 
Najboljše je, da tekom dneva vedno nosite plastenko vode s 
seboj in redno pijete. Če ste telesno zelo aktivni, bolni s povi-
šano telesno temperaturo, imate drisko ali bruhate, ste starejši, 
ali če se zelo znojite, spijte več vode! Za žejo pijte vodo, ne sok! 
Sokovi vsebujejo velik delež sladkorja in so zaradi tega zelo ka-
lorični. Z njimi ne nadomeščate pomanjkanja tekočine, ampak v 
telo vnašate nepotrebne kalorije, ki dolgoročno pripomorejo k 
odvečnim kilogramom in debelosti. Če vam sama voda ni všeč, 
ji lahko dodate limono, limeto ali mento. 

Bliža se poletni čas in z njim visoke temperature. Naj bo plasten-
ka vode vaša redna spremljevalka!

Tea Kasnik,

študentka 6. letnika 

splošne medicine 

na Medicinski fakulteti v  Ljubljani



št. 66 / 2015 51

ZDRAVO ŽIVLJENJE

Pomladna razvajanja v Termah Dobrna
Odlični rezultati poslovanja na začetku leta
Prestrukturiranje poslovanja, širitev ponudbe, oblikovanje nove 
prodajne strategije, dvig kakovosti storitev ter razvoj medicin-
skega sektorja so v prvem četrtletju prinesli spodbudne rezul-
tate.
V prvih treh mesecih leta, v primerjavi s preteklim letom, beleži-
mo 26,5 % rast števila nočitev tako na domačem kot tudi tujem 
trgu, s tem pa smo dosegli  65 % zasedenost kapacitet. 
Bistveno povečanje števila nočitev je pripomoglo tudi k pove-
čanju prodaje na področju gostinskih,   zdravstvenih in wellness 
storitev. 
V nadaljevanju leta se bomo s svojo ponudbo, storitvami in 
kvaliteto ter prijaznostjo do gosta trudili, da pozitiven trend ob-
držimo.

FIT V POLETJE
Pomlad je tu in kot bi mignili bo med nami tudi poletje, zato 
očistite, razstrupite vaše telo ter vstopite v poletje FIT in vitki. Za 
vas smo v masažno-lepotnem centru Hiša na travniku Term Do-
brna pripravili številne možnosti in novosti, kako se tega lotiti. 

EKSKLUZIVNO se lahko odločite za Cellulishock, ki je dina-
mičen tretma individualne obravnave različnih vzrokov celulita 
in poprave estetskih nepravilnosti. Je profesionalni program, ki 
se prilagodi tipu in stopnji celulita. Cellulishock deluje na treh 
nivojih, kjer se bori s celulitom, hkrati pa preprečuje njegov po-
novni nastanek. Pred vsakim tretmajem najprej naredimo ke-
mični ali mehanski piling tistih delov telesa, kjer bomo terapijo 
izvajali. Tako omogočimo visoko koncentriranim sestavinam 
boljši prehod v kožo. Nato vsakič posebej zmešamo emulzijo, 
ki jo prilagodimo stanju telesa in individualnim ciljem stranke. 

Razmerje sestavin prilagajamo na-
predku, od obiska do obiska. 
Rezultat programa je zmanjša-
nje maščob in centimetrov na 
telesu v samo 2 tretmajih.

Izberete lahko NOVOST Body 
Tanning, ki je edinstven sistem 
pršenja barve na telo in zagotavlja 
takojšnjo porjavitev ter doseže vi-
dez naravne zagorelosti, neguje 
kožo in je prijetnega vonja. 
Se zavedate, da je izpostavljenost 
soncu ali uporaba solarija eden 
glavnih vzrokov staranja kože in se zato temu izogibate. Si pa 
vseeno želite biti lepo zagoreli! Zdaj imamo rešitev za vas. Izbe-
rite varno in naravno zagorelost, izberite That'so Sun makeup. 
In to še ni vse. Na voljo so tudi produkti LIČENJA V SPRAJU za 
domov, ki bodo polt vsakodnevno osvežili in podaljšali obstoj-
nost.
Torej Body Tanning – That 'so Sun makeup za naravno za-
gorelost v nekaj minutah, brez sončenja ali uporabe sola-
rija.

V Hotelu Vita se v 3. nadstropju nahaja povsem prenovljen 
Fitnes studio, kjer se lahko pridružite skupinskim vadbam, ki 
bodo poskrbele za izjemne rezultate v doseganju kondicijske 
pripravljenosti in  oblikovanja telesa. Vsak torek v mesecu juniju, 
juliju in avgustu, od 19.00 – 20.00, pripravljamo:
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• AEROBIKO - kombinacija Body Power (funkcionalna vadba) 
in Piloxing (pilates, boxing, dance)

• VODENO VADBO V FITNESU ali na prostem v ZDRAVILI-
ŠKEM PARKU

Vadba je visoko intenzivna intervalna vadba (HIIT), pri kateri bo-
ste spodbudili svoj metabolizem, pokurili veliko število kalorij, 
uspešno tudi še nekaj časa po vadbi. S to vadbo boste povečali 
rezultate, optimizirali mišično reakcijo, pridobili na kondiciji, ko-
ordinaciji telesa in na ravnotežju ter v kratkem času oblikovali 
svoje telo. Je vadba, pri kateri v začetni fazi uporabljamo samo 
moč svojega telesa, kasneje pa v vadbo vključimo tudi različne 
fitnes pripomočke.

SAVNANJE TUDI POMLADI IN POLETI
Savnanje je globinsko čiščenje ali razstrupljanje telesa, ki je na 
severu Evrope povsem običajen in pogost ritual, ne glede na 
dan, mesec ali letni čas.

Tudi pri nas je vse več tistih, ki v savno ne zahajajo le pozimi, 
ampak si njene pozitivne učinke privoščijo skozi vse leto, tudi 
pomladi ali poleti.
Pozitivni učinki savnanja na zdravje.
Največja vrednost stare finske iznajdbe je dobro počutje in 
sprostitev. Človek je bil nekoč bolj izpostavljen vremenskim ni-
hanjem. Na te spremembe je bil navajen in jih je potreboval za 
dobro počutje. Savna pomeni danes podoživljanje vremenskih 
stresov na bolj prijeten način. Morda je prav to vzrok, da se v 
savni tako dobro počutimo in duševno sprostimo. Da doseže-
mo želen učinek, si moramo vzeti čas. Odmisliti moramo vse 
skrbi in se prepustiti občutkom. 
Savnanje sestoji iz dveh enako pomembnih dejavnosti, ogreva-
nja in temeljitega ohlajevanja telesa, ki samo skupaj prinašata 
blagodejni občutek. Ogretje kože povzroči razširjanje perifer-
nega ožilja. Ohlajevanje telesa je šok za žile in kožne tempera-
turne sprejemnike, vendar temperaturnih razlik ne doživljamo 

KUPON UGODNOSTI 
samo za bralce GLASILA DOBRČAN

10x obisk Dežele savn za SAMO 75 €.
Velja pri enkratnem nakupu 10x vstopnic za Deželo savna, od ponedeljka do petka.  Vstopnice je potrebno izkoristiti do 30.  9. 2015.

Striženje druge osebe za POL CENE!
Ugodnost velja v terminu od 18. 5. do 30. 6. 2015 ob nakupu storitve STRIŽENJE las (moško, žensko ali otroško) v Salonu za nego las, 
kjer prva oseba plača polno ceno, druga oseba ima 50 % popusta.

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

INFORMACIJE IN REZERVACIJE: 03 78 08 555, travnik@terme-dobrna.si .
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kot nelagodje. Nasprotno, ob rednem savnanju je prijetna že 
sama misel na ugodje, ki ga občutimo ob temperaturnih razli-
kah. Mišičje ožilja se v nenadnem kratkotrajnem hladu aktivno 
skrči, zato v obdobju umirjanja ne čutimo mraza. Poleg fizič-
ne dejavnosti tudi uporaba savne pozitivno vpliva na proces 
staranja žil in krepitev kardiovaskularnega sistema. Prehajanje iz 
vročega okolja v hladno je trening za žile. Za optimalno delo-
vanje krvnega obtoka telo potrebuje tako redno izpostavljanje 
telesnim naporom (športne dejavnosti) kot tudi izpostavljanje 
temperaturnim spremembam. 
Savnanje je globinsko čiščenje ali razstrupljanje telesa.
Pregrevanje telesa povzroča znojenje in odstranjevanje škodlji-
vih in nekoristnih produktov iz telesa. Znojenje, ki je posledica 
pospešenega kroženja krvi, je izredno koristna in učinkovita te-
lesna reakcija. Je najboljši način za izločanje pota, za čiščenje 
znojnic in pospešitev obnavljanja in čiščenja kože, ki po savna-
nju postane nežna in gladka. Toplota pospeši obtok v telesu, kar 
blagodejno vpliva na sprostitev napetosti v mišicah. 
Obiščite Deželo savn v Termah Dobrna s ponudbo parnih 
in finskih savn v 3. nadstropju Hotela Vita ali Savna studio 
Tisa v Hotelu Park, ki je namenjen zakupu v dvoje ali za 
manjše skupine!

ZDRAVO ŽIVLJENJE

Vadba Nirvana Fitness 

DETOX TELESA IN 
UMA OB POLNI LUNI

Torek, 2. junij ob 18.00., štart pred Hotelom Vita.

*Kratek pohod »Anina pot«;
*Vadba Nirvana Fitness v energijskem 

Zdraviliškem parku;
*Čaj za sprostitev in vitalizacijo telesa v 

Caffe&Restaurant May

CENA: 5 €

Informacije in prijave: T: 03 78 08 555, 
E: travnik@terme-dobrna.si 
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trdo delo ge. Ane Petre oz. Šumejeve Ančke, zadnje lastnice in 
uporabnice črne kuhinje v več kot tristo let stari pol leseni in pol 
zidani kmečki hiši z majhnimi okni ter črnimi stenami, edini tako 
ohranjeni na Celjskem.
Med zbiranjem gradiva za našo zgodbo smo s pomočjo doma-
činov, predvsem g. Branka Brecla in g. Antona Moguja, spoznali 
težko življenje ge. Ane Petre. Na majhni hribovski kmetiji  je živela 
preprosto in v stiku z naravo. Bila je nekaj posebnega – delavna, 
vztrajna, preprosta in zadovoljna. 
V kraju je že uveljavljena Anina pot, zadnjih nekaj let pa Turistično 
društvo prireja tudi Anino nedeljo, ki predstavlja pohod po Anini 
poti, kjer se običajno postreže tudi Anina juha. Mi pa smo v svoji 
nalogi dodali še program za Anin dan, kjer bi v  delavnicah v šoli 
spoznavali življenje naših prednikov. Podobno kot pri turističnem 
krožku bi spoznali življenje in delo Ane Petre, se preizkusili v ple-
tenju in šivanju, izdelovanju lesenih loparčkov, peki kruha, peki 
Anine pite, nabiranju zelišč za Anin čaj, kuhanju Anine zelenjavne 
juhe idr.
Svoje ideje smo predstavili na občnem zboru Turističnega dru-

štva Dobrna, ki nas pri našem delu tudi podpira in nam pomaga. 
10. marca pa smo se predstavili na turistični stojnici v Mercator-
jevem centru v Velenju. V skoraj pravi črni kuhinji smo predsta-
vljali življenje in delo ge. Ane Petre, črno kuhinjo  ter posodo in 
pripomočke, ki so jih uporabljali v črni kuhinji. Le-te nam je za 
predstavitev posodil zbiratelj starin iz Dobrne, g. Jože Polenek. 
Obiskovalcem pa smo ponujali ročno izdelane loparje, pletene 
podstavke, Anin čaj, recepte za Anino juho, Anino pito, domač 
kruh iz krušne peči.
Za svojo nalogo in predstavitev na stojnici smo dosegli srebrno 
priznanje, česar smo zelo veseli.

Zapisala:

Sonja Špegel

šolski 
kotiček

Iz Anine črne kuhinje
Na Osnovni šoli Dobrna že vrsto let deluje turistični krožek, pri 
katerem učenci podrobneje spoznavajo domačo kulturno in na-
ravno dediščino, turistično dejavnost in možnosti za promocijo 
domačega kraja. V okviru projekta Turizmu pomaga lastna glava, 
ki ga organizira Turistična zveza Slovenije,  smo v preteklih letih 
raziskovali razne naravne in kulturne znamenitosti, kulinariko, iz-
delovali programe za mlade idr. 

Letos poteka že kar 29. festival Turizmu pomaga lastna glava na 
temo Zgodbe turizma, kjer morajo mladi predstaviti svoje lokal-
ne zgodbe in njihove junake, ki že obstajajo ali pa že delujejo kot 
turistični produkt in temeljijo na legendah, ljudskih pripovedkah, 
naravnih danostih, lahko pa tudi na sodobnih pojavih in dogod-
kih. 
Mladi raziskovalci na OŠ Dobrna so pod mentorstvom Marije Bor-
šič in Sonje Špegel pripravili raziskovalno nalogo z naslovom Iz 
Anine črne kuhinje, v kateri so predstavili skromno življenje in 
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Intenzivna pevska vaja 

ŠOLSKI KOTIČEK

V četrtek, 2. 4. 2015, so pevci otroškega pevskega zbora odšli na 
celodnevno pevsko vajo, ki je potekala v domu sv. Jožefa v Celju. 
Dan je bil namenjen predvsem petju in pripravi pevskega progra-
ma za nastop na območni pevski reviji pevskih zborov. 

Ker pa so pevci pridno prepevali, smo si ob zaključku dneva vzeli 
nekaj časa tudi za zabavo in druženje v prekrasni okolici doma. 
Pevke 5. razreda so pripravile zanimive zabavne igre za najmlajše 
pevce iz 2. razreda, kjer so z navdušenjem sodelovali in tako po-
stali »uradni« člani našega pevskega zbora.

Polni lepih vtisov smo se, z željo po ponovnem druženju, zado-
voljni vrnili domov.

Milena Urlep Rogl

»Pesemca«, 
območna revija otroških in mladinskih pevskih zborov Celje 

V sredo, 15 .4. 2015, je v Celjskem domu potekala že tradicional-
na »Pesemca«, revija otroških in mladinskih pevskih zborov občin 
Dobrna, Vojnik, Štore in Celje, ki je bila hkrati uvod v 31. Mednaro-
dni mladinski pevski festival v Celju.
Tokrat se je pevske revije udeležil naš otroški pevski zbor, kjer pre-
peva 33 pevk in pevcev od 2. do 5. razreda. Predstavili smo se 

s programom treh pesmi različnih avtorjev. S svojim nastopom 
smo navdušili  strokovno ocenjevalko pevske revije in poslušalce 
v dvorani, ki so nas nagradili z lepim aplavzom.
Radi se udeležujemo teh pevskih prireditev, saj radi pojemo, se 
družimo in nastopamo.

Milena Urlep Rogl
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Pomladna  mavrica
V okviru kulturnega dne od 1. do 5. razreda smo učenci in učitelji 
pripravili kulturno prireditev za starše »Pomladna mavrica«, ki je 
bila 26. marca. V pestrem in bogatem programu so učenci plesali, 
recitirali, igrali v različnih vlogah, igrali na inštrumente in peli. S 
svojimi številnimi talenti in kvalitetnimi predstavitvami so sestavili 
pravo paleto » mavričnih« točk.                                                                                             
Prireditev je bila zelo obiskana. Starši, stari starši ter ostali gostje 
so napolnili telovadnico. Vsem nastopajočim je številen obisk ve-
liko pomenil, saj so v predstavo vložili veliko truda in navdušenja. 
Navdušenje in na trenutke ganjenost je bilo čutiti tudi v dvorani. 

 Otroci so s Pomladno mavrico želeli sporočiti staršem, da jih ima-
jo radi in so jim hvaležni za vse, kar od njih prejemajo.  Ob koncu 
prireditve so mamice presenetili še z rožami in jim čestitali ob 
materinskem dnevu.

Aktiv učiteljic od 1. do 5. razreda

Tretješolci na plavalnem tečaju
Od ponedeljka, 13. 4. do petka 17. 4. 2015, smo imeli učenci 3. ra-
zreda plavalni tečaj. Tečaj smo opravili v dvorani Golovec v Celju. 
Spremljali sta nas razredničarka, ga. Terezija Audič in spremljeval-
ka, ga. Urška Dečman.
Pred vstopom v bazen in po kopanju smo se vedno morali stu-
širati. Plavanja so na učili g. Aleš, mladi Matej in starejši g. Matej. 
Plavalni učitelji so bili prijazni, saj smo med učenjem plavanja 
imeli tudi čas za igro. Najbolj strog je bil g. Aleš. Naučili smo se 
plavati prsno, kravl, hrbtno in skakati na glavo. Med tečajem smo 
imeli tudi čas za malico, ki smo jo prinašali s seboj. Po kopanju je 
predvsem deklicam sušenje las vzelo precej časa. Zadnji dan so 
na preverjanje plavanja prišli tudi starši. Vsi smo dobili priznanja, 
eni konjiče, drugi delfinčke. Tudi razredničarka nas je pohvalila.
Meni se je zdel plavalni tečaj super, bilo pa je tudi naporno.

Zapisala: Laura Najdenik, 3. r. 

Mentorica: Terezija Audič

Plavalni tečaj v 1. razredu
Tudi letos smo imeli v 1. razredu plavalni tečaj v Golovcu. Takoj 
prvi dan smo bili testirani, kako že znamo plavati. 
Bili smo kar korajžni, saj smo skoraj vsi potopili glavo v vodo, ne-
kateri so celo že plavali. V plavalnem tednu smo veliko delali in 
se veliko naučili. Nekateri so postali že dobri plavalci, nekaterim 
pa še malo manjka in bomo to nadoknadili kje v toplicah ali na 
morju. 

Učenci 1. razreda 

z razredničarko
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Projekt  »Pasavček – Red je vedno pas pripet«

Učenci in učiteljice I. triade 
smo letos sodelovali v pro-
jektu »Pasavček«. Naš namen 
in cilj je bil in je, da spremeni-
mo odnos staršev in otrok do 

Moja muca Emi
 

Moja muca Emi

je prava sramežljivka,

a ni spogledljivka.

Kot se za muco spodobi,

je tudi Emi nagajiva

in ima svoj hobi.

 

Teče, skače hopsasa,

ni ji enake, nima meja.

A ko pride kuža,

se posuši vsa luža

in Emi že ni več -

je odskakljala preč.

 

Njen hobi -

to pa je velika skrivnost!

Rada po svetu hodi,

saj to zahteva stara mačja 

modrost.

 

Anja Rebernik, 6. razred

Mentorica: Sonja Špegel

Moj mucek Miki
 
Moj mucek Miki
velik je kakor pes Piki.
Mijavka celo noč in dan,
drugače pa je nasmejan.

Kadar mene ni doma,
pleše, skače hip hura.
Ko pa energije ni nič več,
spi veliko veliko preveč.

Če pa se prehitro zbudi,
celi dan več ne spi.
Nato odide ven na trato,
in poišče muco Maco.

Skupaj se igrata
in se čisto zavozlata.
Ko pa priteče sosedov psiček,
moj mucek postane pravi 
vražiček.

Ko pokličem ga k večerji,
levo, desno ni ga nikjer.
Najdem ga v kokošnjaku,
kjer se skriva v mraku.

Preberem mu še pravljico,
o medvedku Medu.
Sladko spi še zdaj,
moj dragi mucek, da je kaj.
 

Lara Felicijan, 6. razred

Mentorica: Sonja Špegel

otroških varnostnih sedežev 
in privezovanja z varnostnimi 
pasovi. Želeli smo prepričati 
otroke in starše, da so v avtu 
varni le, če so pravilno in ve-

dno pripeti. V razredih smo 
izvedli veliko dejavnosti pri 
vseh učnih predmetih. Učenci 
so zavzeto delali in se veliko 
naučili. K pravilnemu ravnanju 

v avtomobilu spodbujajo tudi 
starše. V projekt smo vključili 
tudi starše. V kraju smo, v sode-
lovanju s PP Celje in Občinskim 
redarstvom Vojnik, izvedli  dve 
kontroli uporabe varnostnih 
pasov. S projektom smo precej 
dosegli, saj se je stanje izbolj-
šalo.

Aktiv učiteljic od 1. do 5. razreda
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drobtinice iz vrtca

Mednarodni projekt »Beremo z mačkom Murijem«   

Že vrsto let učenci 1. in 2. razreda sodelujemo v projektu »Beremo 
z mačkom Murijem«. 
Vsak učenec s pomočjo mačka Murija prebere vsaj dve knjigi. 
Mačka Murija odnašajo na svoje domove. Z njim berejo in jo ob 
njegovi pomoči analizirajo: opišejo svoja občutja pri branju, do-
gajanje v knjigi, ilustrirajo, opisujejo, kaj z njim doživljajo. Skupaj 

z Murijem vse to opišejo v obliki dnevnika. Z dejavnostmi v po-
sameznih razredih smo začeli v mesecu novembru. Učenec, ki 
je odnesel mačka Murija domov, je bil izžreban in ga je domov 
odnesel dvakrat. Vsi smo ga z veseljem odnašali domov in z njim 
brali. Knjige so nam odprle nova spoznanja in pokazale nove po-
glede na svet.    

Zapisala koordinatorka projekta na šoli: Albina Gril, prof.

 

Sodelovanje med vzgojitelji in starši otrok vključenih v Vrtec Dobrna

1 V nadaljevanju besedila za poimenovanje vzgojitelj/vzgojiteljica predšolske vzgoje v vrtcu uporabljam slovnično obliko za moški spol kot nevtralno obliko za moški in ženski spol.

Že več kot desetletje sem vpeta v vzgojni proces v Vrtcu Dobr-
na. S  pridobljenimi izkušnjami sem ugotovila, da na kakovostno 
delo v oddelku in na samo kakovost vrtca vpliva med drugim 
tudi vzpostavljanje kakovostnih odnosov med vzgojitelji1  in star-
ši v smislu poglobljenih pogovorov na formalni ravni, več nefor-
malnih srečanj in pogovorov ter spodbujanje staršev za dejav-
no vključevanje v delo in življenje vrtca. Prve otrokove izkušnje 
(otroci se v vrtce vpisujejo z 11 meseci starosti) imajo odločilen 
vpliv na oblikovanje otrokovih navad in odnosa do učenja, na 
oblikovanje stališč, na odnose do drugih ljudi in na njihovo pri-

hodnjo vključitev v družbo. Vloga nas odraslih, ki na kakršenkoli 
način skrbimo za otroke, je organizirati spodbudno in ustvarjal-
no okolje, kjer se otroci z veseljem učijo skozi igro, ter spodbuja-
ti sodelovanje med starši otrok, vključenih v vrtec, in vzgojitelji, 
ki mora temeljiti na medsebojnem spoštovanju. L. Marjanovič 
Umek in sodelavke (2005) pišejo, da so starši otrok, vključenih v 
vrtec, posebej zanimiva ciljna skupina za ugotavljanje in zagota-
vljanje kakovosti vrtca (prav tam, str. 26). Na osnovi ugotavljanja 
kakovosti sodelovanja med starši in strokovnimi delavkami lahko 
ti v vrtcih opravijo premislek o sodelovanju, odpravijo morebitne 
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2 »Kurikulum za vrtce (1999) je nacionalni dokument, ki ima svojo osnovo v analizah, predlogih in rešitvah, ki so uokvirile koncept in sistem predšolske vzgoje v vrtcih […]. 
(Kurikulum 1999, str. 7)

slabosti in s tem pripomorejo h kakovostni vzgoji v vrtcu (Marja-
novič Umek 2002, str. 46).

S tem razlogom sem se lotila raziskovanja na temo Sodelovanje 
med vzgojitelji in starši otrok, ki so vključeni v Vrtec Dobrna.

Pri oblikovanju vprašalnika za starše sem se opirala na V. Bucik 
in L. Marjanovič Umek  (2002), in sicer na njun vprašalnik, SKV – 
Vprašalnik za starše (prav tam, str. 130, 140–142), s katerim sem na 
vzorcu 103 (100 %) staršev ugotavljala kakovost javnega Vrtca Do-
brna na posredni ravni ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti, in 
sicer z vidika sodelovanja med vzgojitelji in starši otrok, vključenih 
v vrtec.  Zanimalo me je, kakšne so ocene o kakovosti obveščanja 
o dogajanju v vrtcu in oddelku, v katerega je vključen otrok an-
ketiranih staršev, ter  ocene kakovosti obveščanja o tem, kaj se je 
čez dan v vrtcu dogajalo z otrokom. Ugotavljala sem še, kakšne 
so ocene staršev, ki zadevajo pomembnost vključevanja staršev 
v delo in življenje vrtca. 
Raziskava je pokazala, da so anketirani starši dimenzije kakovosti 
oblik formalnega sodelovanja (govorilne ure, roditeljski sestanki, 
oglasna deska, pisna obvestila, svet staršev in svet zavoda)  med 
starši in vzgojitelji ocenili s skupno povprečno oceno 3,8 (na oce-
njevalni lestvici 1 do 5, pri čemer je bila 5 najvišja ocena). Anke-
tirani starši so najvišje ocenili kakovost govorilnih ur (povprečna 
ocena: 4,6). Govorilne ure so oblike individualnega poglobljene-
ga razgovora med vzgojitelji in starši o otrokovih dejavnostih v 
vrtcu, o otrokovih uspehih ali morebitnih težavah, o otrokovih 
lastnostih in posebnostih in so del delovne obveze vzgojiteljev 
(Intihar in Kepec 2002, str. 113–135). Razlog, da sta trditvi vezani na 
govorilne ure Vzgojiteljica mi na govorilnih urah kakovostno posre-
duje konkretne informacije o otroku in Vzgojiteljica me na govorilnih 
urah kakovostno obvešča o tem, kaj se dogaja v vrtcu in v oddelku 
mojega otroka  tako visoko ocenjeni, je lahko v tem, da starši po-
leg informacij o otroku lahko pričakujejo tudi izmenjavo mnenj, 
morda tudi strokovni nasvet, kako ravnati ob vzgojnih težavah in 
raznih posebnostih otroka (prav tam). 
Sodelovanje med vrtcem in starši pripomore h kakovostnemu 
procesu predšolske vzgoje v vrtcu (Marjanovič Umek idr. 2002, 
str. 46).  Kakovostno obveščanje staršev o dogajanju v vrtcu in 
oddelku, v katerega je vključen otrok, ter kakovost obveščanja 
o tem, kaj se je čez dan v vrtcu dogajalo z otrokom, prispeva k 
ustreznemu dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje 
(Kurikulum 1999, str. 24). Kurikulum (1999)2 poudarja, da imajo 
starši pravico do stalnega informiranja o dejavnostih in življenju 
v vrtcu ter v oddelku (prav tam). Rezultati so zelo spodbudni, saj 
pri takih oblikah sodelovanja starši izvedo, kako se njihov otrok 

vključuje v skupino, kako sodeluje pri različnih dejavnostih, s kom 
se največ druži. Vzgojitelji pa lahko izvedo, ali otrok doma pripo-
veduje o življenju v vrtcu, in pridobijo informacije o otroku, ki jih 
potrebujejo za kakovostnejše izvajanje vzgojnega dela.
Dejavnosti, ki jih za starše organizirajo vzgojitelji (delavnice za 
starše z otroki, prireditve za starše, skupni izleti, otroški bazarji oz. 
sejmi), so tudi zelo pomembna oblika sodelovanja med vzgojitelji 
in starši, saj imajo starši z njimi več možnosti aktivnega sodelo-
vanja in neposrednega doživljanja različnih dejavnosti v vrtcu. V 
kakšni meri in na kakšen način se bodo izvajale, je odvisno od 
pripravljenosti in interesa staršev (Lepičnik Vodopivec 2006, str. 
19). Iz analize odgovorov na anketna vprašanja je razvidno, da so 
starši visoko ocenili strinjanje s trditvami, ki zadevajo kakovost de-
javnosti, ki jih za starše organizira vzgojitelj (delavnice za starše z 
otroki, prireditve za starše, skupni izleti, otroški bazarji oz. sejmi). 
S. Čadež (2003) piše, da so takšne neformalne oblike sodelovanja 
med starši in vzgojitelji zelo dobrodošle, saj med sabo izmenjajo 
izkušnje in znanja, se bolje spoznajo ter se prijetneje in bolj spro-
ščeno počutijo (prav tam, str. 5). Resman (1992) pa meni, da so 
neformalne oblike sodelovanja učinkovitejše od formalnih oblik 
sodelovanja, ker izhajajo iz interesov in potreb vzgojiteljev ter 
staršev, hkrati se starši in vzgojitelji še bolj povezujejo in združu-
jejo (prav tam, str. 231). V našem primeru sta bila dva elementa 
ocenjena visoko, in sicer  Prireditve za starše, ki se izvajajo na ravni 
vrtca ali znotraj oddelka in se starši prek njih pobližje seznanijo z de-
javnostmi vrtca ali oddelka (povprečna ocena: 4,6), ter Delavnice z 
različno tematiko (povprečna ocena: 4,2).
Eden izmed ciljev predšolske vzgoje je tudi izboljšanje sodelova-
nja vrtca s starši, kamor uvrščamo tudi vključevanje staršev v ži-
vljenje in delo vrtca (Kurikulum … 1999, str. 10). Vključevanje star-
šev v življenje in delo vrtca mora biti integrirano v vzgojni proces 
vrtca. Kurikulum (1999) v načelih predšolske vzgoje izpostavlja 
pomembnost in pravico staršev pri načrtovanju življenja in dela v 
vrtcu in v oddelku ter aktivno sodelovanje staršev pri vzgojnem 
delu ob predhodnem dogovoru z vzgojiteljem (prav tam, str. 15). 
Iz naše ankete je razvidno, da tudi anketirani starši ocenjujejo, da 
so posamezne oblike vključevanja v življenje in delo vrtca zelo 
pomembne.
Proces vključevanja staršev v  življenje in delo vrtca je dvosmeren, 
saj so zanj odgovorni vzgojitelji in starši. Tudi v petih stopnjah 
Epsteinove tipologije sodelovanja med vrtcem in starši zasledi-
mo element vključevanja staršev v življenje in delo vrtca, ki se 
izvaja občasno, in sicer starši za vrtec priskrbijo različen material 
ali določeno uslugo (Epstein 1991 v Vonta 1993, str. 113). V okvi-
ru dejavnega vključevanja staršev v izvajanje dejavnosti v vrtcu 
vzgojitelji občasno izkoristijo tudi različne sposobnosti, znanja, 
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hobije in talente staršev. Pri tem pa moram opozoriti tudi na to, 
da Kurikulum (1999) navaja, da imajo starši pravico sodelovati pri 
načrtovanju življenja in dela v vrtcu in v oddelku ter po dogovoru 
z vzgojiteljem tudi aktivno sodelovati pri vzgojnem delu, vendar 
ob upoštevanju strokovne avtonomnosti vrtca ter ob upošteva-
nju mej soodločanja, ki ne smejo posegati v strokovnost institu-
cije (prav tam, str. 24). 
Najvišje sta, po pomembnosti, bila ocenjena elementa Vključeva-
nje staršev v reševanje problemov, če so ti povezani z njihovim otro-
kom (povprečna ocena 3,7) in Vključitev staršev z otrokom v posa-
mezne dejavnosti v vrtcu (povprečna ocena 3,3).
Namen ugotavljanja kakovosti sodelovanja med vrtcem in starši 
je bil spodbuditi v empirično raziskavo vključen vrtec Dobrna k 
nadaljnjemu notranjemu razvoju ali izboljševanju sodelovanja s 
starši. Menim, da bodo podatki, ki sem jih pridobila z empiričnim 
delom,  strokovnim delavcem Vrtca Dobrna lahko v pomoč pri 
zagotavljanju kakovostnega sodelovanja s starši. 
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ZAHVALA

Za izvedbo raziskovalnega dela se zahvaljujem pomočnici 
ravnatelja JVIZ OŠ Dobrna, Kseniji Ulaga, strokovnim delav-
cem Vrtca Dobrna in staršem otrok, vključenih v Vrtec Dobr-
na v šol. letu 2013/2014.

Zapisala:  Suzana Adamič, univ. dipl. pedagoginja

DROBTINICE IZ VRTCA

Da je bila pomlad res pisana, 
kot namigujemo že v naslovu, 
smo v oddelkih drugega sta-
rostnega obdobja poskrbeli 
že na samem začetku, v mese-
cu marcu. V 4., 5. in 6. oddel-

nje in 5., 6. in 7. skupini pred-
stavil raznovrstna tolkala. Za 
obilico barv so poskrbeli tudi 
v 7. oddelku, saj so svojo igral-
nico spremenili v indijansko 
vas, v katero so postavili svoj 
totem, ob tem pa so si nadeli 
še čisto prava indijanska ime-
na. Da bi bil mesec kulturno še 
bolj bogat, so si otroci ogleda-
li predstave, ki so potekale v 
okviru prireditve Lutkarije in 
vragolije, 7. skupina pa se je 
z avtobusom odpeljala še v 
Celje, kjer so si ogledali ani-
mirane filme v okviru nacio-
nalnega filmsko vzgojnega 
programa Art kino mreže Slo-
venije. Za svoje starše so pri-
pravili še prireditev Glasbeno 
potovanje po svetu.  20. 3. so 

ku smo se pobliže spoznali z 
različnimi zvrstmi umetnosti. 
Ustvarjali smo abstraktne slike, 
ki so krasile naše igralnice, 6. 
oddelek pa jih je razstavil tudi 
v frizerskem salonu Metka in 
trgovini Mercator. Spoznavali 
smo različne glasbene zvrsti 
in glasbila, še posebej v 4. sku-
pini so se pridno lotili igranja 
na Orffove instrumente. 

Obiskal nas je Tomaž Lojen z 
učenci iz Glasbene šole Vele-

otroci 6. in 7. oddelka  opazo-
vali delni sončev mrk. Mesec 
marec smo zaključili s prire-
ditvijo Otroci.smo, kjer so se s 
svojimi točkami predstavili vsi 
oddelki vrtca, vrtčevski zbor in 
plesna šola Pleši z mano.  
V aprilu smo se vse skupine 
vrtca združile v temi Odpadki 
– zakladki. Že v začetku mese-
ca smo iz igralnic umaknili vse 
igrače, starše pa smo prosili, 

Pisana vrtčevska pomlad

Abstraktni umetniki

Spoznavanje glasbil

Glasbeno potovanje po svetu
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Za starše pa smo vse skupine 
pripravile prireditev otroci.smo. 
Vsaka skupina se je predstavila 
s svojo točko in tako razveselila 
svoje najbližje. 
V začetku aprila smo pospravili 
igrače in jih zamenjali z odpa-

nih družinah, družinskih članih. 
Zbirali smo fotografije različnih 
družin –naših, živalskih, se ob 
njih pogovarjali ter jih razvr-
ščali po tem, kje stanujejo: hiša, 
blok, duplo, rov, …
Veliko smo se igrali v kotič-

stili v 5. skupini in  se odpravili 
na pohod na Kačji grad, otro-
ci 6. in 7. skupine so odšli na 
Vinski vrh, planinci pa so se 
pod vodstvom Marjane Šet in 
Tanje Šibanc odpravili do Brdc 
na ogled črne kuhinje Šumej.
V mesecu maju spoznavamo 
poklice, ki nam priskočijo na 
pomoč. V sodelovanju s starši 
smo lahko otrokom predstavili 
poklic vojaka. 

Otroci so si ogledali vojaško 
vozilo in opremo in se maski-
rali s pravimi vojaškimi barva-

DROBTINICE IZ VRTCA

da nam pomagajo pri zbiranju 
odpadnega materiala, iz kate-
rega smo nato izdelali svoje 
igrače (avtomobile, robote, di-
daktične igrače, športne igre) 
in dekoracijo za vrtec (cvetoča 
drevesa, s katerimi sodeluje-
mo tudi na kreativnem nagra-
dnem natečaju). 

Kljub začetnemu preseneče-
nju med otroki je tema prine-
sla pozitivne rezultate vidne 
skozi sodelovalno in domi-
šljijsko igro. H kvalitetnejše-
mu preživljanju prostega časa 
smo želeli spodbuditi tudi 
starše, in sicer s tabelo v katero 
so beležili, koliko dni v tednu 
otroci gledajo televizijo. S star-
ši so strokovni delavci sodelo-
vali tudi pri pripravi predstave 
staršev za otroke; predstavo 

Spet zeleno so starši dvakrat 
uprizorili 10. 4. v popoldan-
skem času. V začetku aprila 
smo obeležili še teden zdrav-
ja, kjer smo otroke z ogledom 
video posnetkov spodbudili 
k pravilnemu umivanju rok in 
negi zob, v 6. oddelku pa so se 
razveselili obiska medicinske 
sestre, gospe Špele Medved. 
Ob koncu meseca smo v te-
dnu Zemlje sadili drevesa, ze-
lenjavo in začimbnice. 

April je bil zelo pomemben za 
najstarejše otroke vrtca, saj je 
bil zanje organiziran plavalni 
tečaj na kopališču v Celju, kjer 
so se privajali na vodo skozi 
igro in se učili osnovnih ele-
mentov plavanja. Neznačilno 
lepo aprilsko vreme so izkori-

Igra z odpadnim materialo

Vrnitev drevesa v naravo

Na pohodu

Obisk vojaka

Obisk gasilskega doma

mi. 4. in 5. skupina sta obiskali 
gasilce v gasilskem domu. 
Predstavili so jim gasilska vozi-
la in opremo, preizkusili so se 
tudi v simulaciji gašenja. Ker 
se bliža konec šolskega leta, se 
zaključujejo številni projekti: 
ob zaključku projekta Malček 
Bralček smo si ogledali pred-
stavo O zeleni žabici Emi, ki ni 
marala vode, reševali smo na-
loge Cici vesele šole, veliko bi-
vamo na prostem in izvajamo 
naloge, s katerimi bodo otroci 
osvojili priznanja Mali sonček. 
Za otroke od 4. leta dalje smo 
organizirali začetni in nadalje-
valni tečaj rolanja. Ob koncu 
meseca nas čaka še tridnevno 
letovanje v CŠOD Ajda na Li-
beliški gori. Več o tem pa vam 
zaupamo prihodnjič! 

Zapisala Nikita Kučer

Pomladni utrinki v 1. starostnem obdobju
Dobro smo pregnali zimo in 
vstopili v letni čas, ko se narava 
prebuja in omogoča spozna-
vanje v vsej njeni raznolikosti, 
povezanosti. V mesecu marcu 
smo se v 1. starostnem obdo-
bju veliko pogovarjali o različ-

ku dom in družina, ki smo ga 
skupaj uredili. Veliko pozornost 
smo namenili skrbi za dojenč-
ke - hranjenje, nego, oblačenje, 
slačenje, pestovanje, … 
Veliko smo tudi likovno ustvar-
jali, peli ter plesali. Lepe dni 
smo izkoristili v 2. in 3. skupini 
za raziskovanje bližnje okoli-
ce vrtca, 1. skupina pa na naši 
terasi. Opazili smo kar veliko 
sprememb: prve znanilce po-
mladi, ptičje petje, brstenje gr-
mičkov, …
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dno embalažo. Tako je bila sko-
zi ves mesec v vseh skupinah 
enaka rdeča nit, in sicer smo 
jo poimenovali Odpadki-za-
kladki. Za pomoč pri zbiranju 
odpadnega materiala so nam 
pomagali starši. Hkrati pa smo 
v prvih treh skupinah spozna-
vali tudi svoje telo s pomočjo 
literature in rednih gibalnih mi-
nut. Obrisu otroka smo narisali 
pomembnejše organe in se 
pogovarjali o njihovih funkci-
jah. Pogovarjali smo se tudi  o 
pomembnosti vsakodnevne 
nege telesa in zob. Ob sve-
tovnem dnevu zdravja smo si 
ogledali kratek film Čiste roke 
za zdrave otroke in se naučili 
pravilnega umivanja rok.

Odtisnili smo dlani, jih med se-
boj primerjali  in se igrali različ-
ne gibalne igre. Peli smo novo 
pesem in ob igranju na lastne 
inštrumente kazali na posame-
zne dele telesa.

V prvih treh skupinah smo na 
prostem izvedli skupno gibal-
no dopoldne s poudarkom 

na naravnih oblikah gibanja. 
Za poligon smo uporabili od-
padno embalažo (kartoni raz-
ličnih velikosti, plastenke, sti-
ropor, žogice iz časopisnega 
papirji  …).
V drugem tednu smo se še ve-
dno igrali z odpadno embalažo 
(plastenke, papir, škatle, tulci, 
zamaški …). S skupno pomo-
čjo smo zbrali kar veliko koli-
čino materiala. Izdelali smo si 
različne koše in tako skozi  igro 
pridobivali informacije o pravil-
nem ločevanju odpadkov. 

Zamaške smo sortirali po veli-
kosti in barvi. Preizkusili smo se 
tudi v ustvarjanju iz odpadne 
embalaže. Nastale so zanimive 
igrače, s katerimi smo se igra-
li, ter likovni izdelki, ki smo jih  
razstavili v garderobi. 

Skupaj s starši smo beležili 
uporabo multimedijskih sred-
stev med otroki in tako skušali 
starše spodbuditi h kvalite-
tnejšemu preživljanju proste-
ga časa doma. Z varčevanjem  
vode, elektrike in papirja smo 
spoznavali, kako sami in dru-
gi ljudje vplivajo na naravo in 
prispevajo k varovanju okolja. 
Tudi na gibanje na svežem zra-
ku nismo pozabili; 1. skupina 
na terasi vrtca, 2. in 3. skupina 
pa je spoznavala in opazovala 

različne koše za odpadke na 
sprehodih. 

V tednu od 20. 4. do 24 .4. smo 
v 1., 2. in 3. skupini izvajali de-
javnosti na temo Zemlja. Doži-
vljali in spoznavali smo živo in 
neživo naravo v njeni raznoli-
kosti, povezanosti in stalnem 
spreminjanju. Odšli smo na 
travnik in s koreninami izkopali 
marjetice, regratove cvetove, 
spominčice, vijolice in troben-
tice. V igralnici smo si pripravili 
živi kotiček, kjer smo cvetlice 
posadili v lončke. Vsak dan 
smo jih opazovali in po potre-
bi zalili. Dan Zemlje, 22. 4., smo 
obeležili tako, da smo v lončke 
posadili fižol. Plastične lončke 
smo najprej okrasili z barvnimi 
nalepkami, nato smo jih napol-
nili z zemljo ter vanjo posadili 
fižol. Skrbno smo ga zalivali in 
opazovali, kdaj bo pokukal iz 
zemlje.

Na travniku smo nabrali zdra-
vilne cvetlice, jih posušili in si 
iz njih skuhali zdravilni čaj. Čaju 
smo dodali tudi regratov med 
in limono, da je bil še okusnejši 
ter se v avli z njim tudi odžejali.

V mesecu maju pa se bomo 
bolj posvetili gibanju na pro-
stem. 1. skupina na terasi vrt-
ca, 2. in 3. skupina pa se bo 
odpravila na daljše sprehode. 
Izvedli smo že čistilno akcijo in 
si tako uredili našo teraso ter 
igrišče. Ob zaključku Malčka 
Bralčka nam bo knjižnica 13. 5. 
pripravila gledališko predsta-
vo O zeleni žabici. En dan ka-
sneje pa bomo na terasi vrtca 
za vse tri skupine izvedli tudi 
Mini olimpijado. Skupaj bomo 
izvajali naravne oblike giba-
nja (hoja po različnem terenu, 
tek, poskoki, hoja po robniku, 
stopnicah…). Na sprehodih 
bomo opazovali in spoznavali 
njive, vrtove, travnike, drevesa, 
zemljo, krtine … Igrali se bomo 
s peskom, zemljo, kamenčki, ri-
sali s palčkami v pesek. Prebira-
li, brali, ogledovali si bomo knji-
ge o vrtu, rastlinah, travniku, 
gozdu, drevesih … Ilustracije v 
knjigah  smo opisovali ter se ob 
njih veliko pogovarjali. 

Zapisala: 

Darija Fekonja

DROBTINICE IZ VRTCA
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utrinki iz 
CUDV

Spoštovani sokrajani
Certifikat Družini prijazno podjetje izhaja iz sis-
tema »European work & family audit«, ki ga je 
razvila nemška organizacija Berufundfamilie. 
Sistem je trenutno v uporabi v Nemčiji, Avstriji, 
Italiji in na Madžarskem. V Sloveniji ga je v okviru 
programa EQUAL v letu 2007 vpeljalo razvojno 
partnerstvo Mladim materam / družinam prija-

zno zaposlovanje. Od novembra 2007 je nosilec postopka Ekvilib 
inštitut, ki sodeluje z Ministrstvom za delo, družino, socialne zade-
ve RS in enake možnosti ter drugimi zainteresiranimi partnerji. Po 
podelitvi osnovnega certifikata ima organizacija pravico uporabi-
ti registrirani znak »Družini prijazno podjetje – osnovni certifikat« 
(v oranžni ali črni barvi), po podelitvi polnega certifikata pa znak 
»Družini prijazno podjetje – polni certifikat« (v modri oz. črni barvi).  
Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna je 8. 12. 2011 
prejel osnovni certifikat DPP, v okviru katerega je v obdobju od 
decembra 2011 do decembra 2014 zaposlenim ponudil različne 
aktivnosti iz nabora 17 ukrepov. V posamezne dogodke so se 
vključevali tudi uporabniki in svojci zaposlenih. 
Po uspešno opravljenem revizorskem pregledu prvega triletnega 
obdobja in izbiri dodatnih ukrepov je Center 20. 2. 2015 prejel 
Sklep Revizorskega sveta Ekvilib inštituta o podelitvi polnega 
certifikata Družini prijazno podjetje. Predstavnice Centra so 
ga prevzele na slavnostni podelitvi, ki je bila v petek, 15. 5. 2015, v 
prostorih Gospodarske zbornice Slovenije. 

V obdobju od decembra 2014 do decembra 2017 bomo v Centru 
izvedli načrtovane aktivnosti, vezane na 20 ukrepov, izbranih iz 
Kataloga ukrepov DPP. Zaposlene smo o tem obvestili z brošuro 
in objavami na informativni tabli v avli Centra, drugi zainteresirani 
pa lahko dobijo informacije na internetnih straneh Centra. 
Z veseljem opažamo, da se pozitiven vpliv načrtnega uvajanja 
ukrepov za boljše upravljanje s človeškimi viri (s poudarkom na 
usklajevanju poklicnega in družinskega življenja zaposlenih) od-
raža pri vsakoletnem anketiranju zaposlenih v visokih ocenah 
zadovoljstva. Še posebej pa smo veseli mnenj in predlogov za-
poslenih za izboljšanje aktivnosti ali uvedbo novih.
Iskreno čestitamo Termam Dobrna, d. d., ki so 15. 5. prav tako pre-
jele polni certifikat DPP. 

Mateja Čerenak

»E fructu arbor cognoscitur.«
»Drevo spoznamo po sadežih.«

 

22. regijske igre celjsko koroške regije
V sredo, 13. 5. 2015, smo po dolgih pripravah končno dočakali 
dan D. Na vrsti smo bili, da organiziramo regijske igre specialne 
olimpijade. Ker v domačem kraju nimamo vseh pogojev, smo se 

odločili, da igre izpeljemo v Žalcu, kjer so odlični pogoji. Imajo 
namreč vsa igrišča skupaj, kar nam je močno olajšalo organiza-
cijo. Povabljene so bile vse članice regije, na tekmovanje pa je 
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prišlo sedemnajst ekip od devetnajstih. Kar 191 tekmovalcev se 
je pomerilo v treh različnih športih in sicer atletiki, elementih ko-
šarke in elementih nogometa. Vreme nam je bilo naklonjeno, saj 
se je živo srebro povzpelo na skoraj 30 stopinj Celzija. S pripravo 
tekmovališča smo pričeli že zelo zgodaj, ob šesti uri. Ko smo vse 
uredili, se je ob deveti uri, ob prisotnosti gostov, pričela svečana 
otvoritev  z nekaj tujimi in našimi glasbenimi točkami. Vsi tekmo-
valci pa so že nestrpno čakali na tekmovalni del. Tekmovanje je 

potekalo gladko, brez večjih zapletov s sprotnimi podelitvami 
medalj. Prav vsi tekmovalci so prejeli medaljo, tako da so prizori-
šča zapuščali ponosno in nasmejanih lic. Po tekmovalnem delu je 
sledila še pogostitev v telovadnici I. OŠ Žalec ter glasbeni nastop, 
nato pa so se tekmovalci poslovili drug od drugega in z nasme-
hom odkorakali do naslednjega športnega srečanja, ki bo sledilo 
prav kmalu.

Športni pedagog

Andrej Pompe

Spomladanska čistilna akcija v CUDV Dobrna

Spet je potrkala pomlad na vrata, zato smo  uporabniki in zapo-
sleni zavihali rokave in očistili okolico Centra. Razdelili smo se v 
skupine in pričeli s čiščenjem. 
Ker še vedno radi zahajamo v park pri stari graščini, smo očistili 
tudi park in okolico graščine. 
Okoli 12. ure so naši želodčki postali lačni. V kuhinji smo nam pri-
pravili slasten golaž in rogljičke. Kot se spodobi za skupno delov-
no akcijo, smo tudi golaž pojedli skupaj, nato pa še malo posedeli 
in pokramljali. 
Preživeli smo lep spomladanski dan.

Vesna Žerjal
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Risbica Bojan
V Ekošoli se je v  okviru razpisanega likovnega natečaja v mesecu  
februarju zaključilo ocenjevanje najlepših risbic Bojana, maskote 
družbe JUB.  Sodelovalo je 164 risbic iz 59 ustanov.
Natečaja sta se udeležila tudi naša uporabnika CUDV Dobrna, 
Tadej in Tina. Na podlagi kriterijev, kot so vsebinska ustreznost, 
kreativnost in inovativnost, dovršenost, sodelovanje otrok oziro-
ma šolarjev, je komisija izbrala tudi risbico Tadeja, ki je v posebni 
kategoriji dosegla čudovito 3. mesto.
Podelitev nagrade in priznanja je potekalo na sejmu Altermed 
v Celju v petek, 13. marca 2015, na prireditvenem odru. Udeležili 
smo se ga tudi iz  CUDV Dobrna, ki smo Tadeja pospremili pri pre-
vzemu nagrade. Tadej nam je z navdušenjem zaupal, da bo nova 
barva krasila stene njegove sobe, katero si bo, ob majhni pomoči, 
prepleskal kar sam.
Za odličen uspeh in v  upanju, da se bo še naprej udeleževal po-
dobnih natečajev, Tadeju iskreno čestitamo.

Natalija Pesjak in 

Helena Maček

Kako smo v CUDV prosili za dolgo vroče poletje
Bližajo se počitnice in vsi upamo, da jih bomo lahko kar najbolje 
izkoristili in nam bo vreme naklonjeno. Kakšna ploha vmes bo 
sicer osvežujoča, vendar bomo najbolj veseli sonca. Pa poglejmo, 
kako smo v  vesolje poslali naše želje …

Na toplo pomladno jutro so se pred tipijem za našim centrom 
zbrali člani družin »Pekoče Oči« in »Ognjeno Pleme«. Iz šotora se 
je že kadilo, saj je Poje z Volkovi že pripravljal naše kosilo. Člani 
družine Pekoče Oko so si pred šotorom uredili obredna oblačila 
in perjanice. Medtem so se člani družine Ognjeno Pleme že po-
sedli v tipi. Na začetku obreda je poglavar Bistra Voda pozdravil 

vse člane z glasnim pozdravom. Za začetek so zapeli najbolj zna-
no indijansko pesem »Kili Kili«. Starešina Suha Kost je naznanil, da 
mora Tista, ki je na novo prišla, zapriseči: »Kar se zapiše -  lahko 
se strga in zbriše. Kar se stisne v srce – nikdar iz spomina ne gre«. 
V znak zaprisege je morala Tista, ki je na novo prišla, glasno za-
bobnati. Hitri Sokol, Maya Maya  in Ranjeno Srce so nato večkrat 
ponovili prošnje za dolgo poletje. Vse to so Radovedna Lilija, Po-
joči Kamen, Urni Vranec, Princesa, ki sanja in Smejoča Marjetica 
potrdili vsak na svoj način.  Nato je sledil krajši počitek na zelenici 
pred šotorom. 
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V tipiju so se nato na živalske kože in lesene klopi posedli člani 
družine Pekoče Oči in začeli s svojim obredom. Slišali so se vzkliki, 
petje in igranje na različne instrumente. Poglavar Ranjeno Srce 
je v družino sprejel nove člane, ki so dobili imena in zaprisegli, 
da bodo vedno zvesti družini in njenim načelom. Maja Nagaja je 
med tem pomagala Jutranji Zarji, da se golaž v kotlu ni prismodil. 

Dan, ki šteje, je vedno znova poiskal Tavajočo Srečo, da se ni iz-
gubila, medtem ko je odšla iz tipija. Prleška Gibanica je Skakajoči 
Žogi podala dežno palico, da je imel tudi on priložnost prositi 
bogove za lepo vreme. Zaspana Princesa je njegov govor žal pre-
spala. Da je družina zaključila z obredom, smo vedeli tako, da je 
Brzeči Avto prvi zapustil tipi in se napotil k prostoru za kosilo. 

Člani obeh družin se dobro zavedajo slogana »v slogi je moč«, 
zato so še enkrat vsi skupaj pred šotorom prosili bogove, da usli-
šijo njihove prošnje. Nato so naredili tako kot vsi Indijanci - potr-
pežljivo so čakali.  

Za obe družini:

Bistra Voda

Indijanski dan   

V četrtek, 16. 4., smo imeli indijanski dan. 
Po zajtrku smo se pogovorili, kako so živeli 
Indijanci. Ugotovili smo, da imamo tudi mi 
tak šotor. To je naš tipi. Danes smo dopol-
dan preživeli malo drugače. Oblekli smo se 
in obuli. Šli smo iskat potrebne sestavine 
in stvari za pripravo zelenjavne juhe z me-
som.  Zunaj nas je  že čakala skupina tova-
rišice Urške. Tudi kotel v šotoru je bil že pri-
pravljen in ogenj je bil že zakurjen. Začeli 
smo z rezanjem zelenjave. Začeli smo re-

zati mi in tovarišica Urška. Najprej smo na-
rezali čebulo in jo dali pražiti v kotel. Nato 
smo postopoma dodajali zelenjavo, ki smo 
jo pražili na čebuli. Jaz sem narezal korenje 
in ga z deske stresel v veliko plastično po-
sodo. Čez nekaj časa me je tovariš Andrej 
prosil, naj prinesem nekaj vode za zalivanje 
juhe in to sem tudi storil. Potem smo ime-
li malico. Jedli smo jabolka in banane. Ko 
smo pojedli malico, se je tovariš Andrej od-
pravil po kitaro in začeli smo prepevati vse 
poznane pesmi. Zapeli smo tudi pesem o 
Indijancih. Vmes so juho mešali tovarišica 
Bojana ter sošolci Tomi, Grega in Matic. So-
šolec Grega pa je na ogenj dal drva. Nato 
smo tovarišu Andreju dali za poskusit malo 
juhe, da je ugotovil ali je že kuhana. Ko se 
je juha skuhala, smo en lonec juhe odnesli 
skupini tovarišice Urške. Ostalo smo pojedli 
mi. In tako se končal naš indijanski dan.    

                                                                 Zlatko
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zahvale
Zahvala
Pravi prijatelj je tisti, ki ti poda roko in se dotakne srca  
(Heather Pryor)

Naj se vam z zgornjo mislijo zahvalimo za vsa dobra dejanja, po-
moč, prijaznost, ki ste jih izkazali v času bivanja Lidije in Nikolaja 
Akulich  v Dobrni. Še posebej bi se radi zahvalili možu Stojanu, 
prijateljici Idi Petek Borovnik , Gasilskemu društvu Dobrna in po-
sameznikom Občine Dobrna, ki ste  z odprtim srcem sprejeli  Ni-
kolaja  in Lidijo  v vaše domove in s tem dokazali, da njuna hčerka 
Marina živi med dobrimi, poštenimi ljudmi. Hvala vsem, ki ste do-
kazali, da je bila Marina dobro sprejeta med vami in s tem pomirili 
dušo in srce njenih staršev.

Hvala vsem.
 Marina, Karina, Nives, Stojan
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obvestila/vabila
POZIV 

ZA VSTOP OZ. ČLANSTVO 
                V LOKALNI AKCIJSKI SKUPINI »OD POHORJA DO BOHORJA«

Razvojna agencija Kozjansko, skupaj z občinami 
Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče, 

vabi, 
da postanete član LAS »Od Pohorja do Bohorja« v obdobju 2014-2020.

Vabilo velja tudi za že obstoječe člane LAS »Od Pohorja do Bohorja«, saj je skladno z Uredbo CLLD potrebno za obdobje 2014-2020 
vse LAS na novo ustanoviti.
LAS »Od Pohorja do Bohorja« za obdobje 2014-2020 se bo organizirala kot pogodbeno partnerstvo javnih in zasebnih subjektov 
na območju s skupnimi lokalnimi potrebami in izzivi, s skupnim ciljem uravnoteženega razvoja lokalnega območja ter uresničeva-
nja lokalnih razvojnih potreb po pristopu »od spodaj navzgor«.
Partnerstvo v LAS na območju občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče bo sestavljeno po tri-
partitnem načelu, in sicer iz predstavnikov:
- zasebnega sektorja (posamezniki, kmetje, društva, nevladne organizacije, drugi predstavniki civilne družbe …),
- ekonomskega sektorja (podjetniki, podjetja, druge ekonomske institucije …),
- javnega sektorja (občine, javni zavodi, druge javne institucije).

Članstvo v LAS je prostovoljno in odprtega tipa, dostopno vsem pod enakimi pogoji.
Pristopne izjave najdete na spletni strani http://www.las-pohorje-bohor.si ali na RA Kozjansko, Ulica skladateljev Ipavcev 17, 
Šentjur, kjer lahko dobite tudi dodatne informacije, na tel. št. 03 747 13 02, e-naslovu suzana.zupancic@ra-kozjansko.si.

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA 
»OD POHORJA DO BOHORJA«

pričenja s pripravo strategije lokalnega razvoja (SLR), ki bo zajela lokalne potrebe ter priložnosti,
zato vabimo tudi vas, da se vključite s svojimi izkušnjami, predlogi in idejami. 

Na delavnico vabimo vse, ki vas zanima tematika razvoja podeželja (lokalne kmete, kmetije odprtih vrat, lastnike žag, 
društva kmečkih in podeželskih žena, turistična društva, kmetijske svetovalce, gozdarje, lovce, čebelarje...). 

Termin delavnice:

ČETRTEK, 18.6.2015, ob 18. uri v sejni sobi Občine Dobrna

Skupaj z vami želimo pripraviti lokalno razvojno strategijo, ki bo pripomogla k trajnostnemu razvoju našega podeželja.

Prijave na delavnico sprejemamo po e- pošti: suzana.zupancic@ra-kozjansko.si ali na tel: 03 747 13 02, 
kamor se lahko obrnete tudi za dodatne informacije.
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nik. Pri izvedbi toplotne izolacije 
fasade je predpisana debelina 
izolacijskega materiala najmanj 
18 cm s toplotno prevodnostjo 
λ ≤ 0,045 W/mK ali ustrezno de-
belino druge toplotne izolacije 
(d), da bo razmerje λ/d manjše 
od 0,250 W/m2K, pri toplotni izo-
laciji strehe oziroma stropa proti 
neogrevanemu prostoru, pa je 
zahtevanega najmanj 30 cm izo-
lacijskega materiala s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK 
ali ustrezno debelino drugega izolacijskega materiala (d), da bo 
razmerje λ/d manjše od 0,150 W/m2K. Pri nakupu stanovanjskih 
enot v pasivnih oziroma skoraj nič energijskih večstanovanjskih 
stavbah bo predmet nepovratnih finančnih spodbud le nakup 
stanovanjske enote v obnovljeni pasivni oziroma skoraj nič 
energijski večstanovanjski stavbi.

Hkratna pridobitev ugodnega kredita in nepovratnih 
sredstev
Dodatna ugodnost, ki jo bo Eko sklad ponudil investitorjem 
občanom tudi v letošnjem letu, je možnost najema ugodnega 
kredita ob hkratni pridobitvi nepovratnih sredstev za naložbe, ki 
lahko združujejo enega ali več različnih ukrepov, ki jih Eko sklad 
sofinancira. Obrestna mera kreditov je trimesečni EURIBOR + 1,5 
%, efektivne obrestne mere pa so objavljene v besedilu javnega 
poziva 51OB14, ki bo veljal še do 15. septembra, razpisana sred-
stva pa so povišana za 6 milijonov evrov. 

Vsi javni pozivi so/bodo objavljeni v Uradnem listu RS in na 
spletnih straneh Eko sklada, kjer je/bo na voljo tudi dokumen-
tacija za prijavo.

Obvestilo o objavi javnih pozivov za dodeljevanje viš-
jih nepovratnih finančnih spodbud iz Sklada za pod-
nebne spremembe
Glede na to, da Program porabe sredstev Sklada za podnebne 
spremembe v letih 2015 in 2016 na vladi še ni sprejet (pred-

OBVESTILA/VABILA
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Nepovratna sredstva za nove naložbe v stanovanjskih 
stavbah tudi letos za občine in druge pravne osebe 
po daljši prekinitvi zopet ugodni krediti za okoljske 
naložbe občanov več ugodnih kreditnih sredstev
Nadzorni svet Eko sklada je potrdil javna poziva, na podlagi ka-
terih bo Eko sklad ponudil skupaj 22 milijonov evrov nepovra-
tnih sredstev. Razpisanih je že 2,5 milijona evrov za električna 
vozila, razpisanih pa bo še 22 milijonov evrov za nove naložbe v 
ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov ener-
gije v stanovanjskih stavbah. 

Spodbude bodo namenjene za vgradnjo solarnega ogrevalne-
ga sistema, vgradnjo kurilne naprave za centralno ogrevanje na 
lesno biomaso, vgradnjo toplotne črpalke, priključitev starejše 
stavbe na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije, vgra-
dnjo energijsko učinkovitega lesenega zunanjega stavbnega 
pohištva, toplotno izolacijo fasade in strehe, vgradnjo prezrače-
vanja z vračanjem toplote odpadnega zraka, gradnjo ali nakup 
pasivne oz. skoraj nič energijske stanovanjske stavbe in celovito 
obnovo starejše stanovanjske stavbe, nakup stanovanja v tri in 
večstanovanjski stavbi, prenovljeni v pasivnem oziroma skoraj 
nič energijskem razredu. Višina spodbude je pri večini ukrepov, 
za katere je mogoče dodeliti nepovratna sredstva, omejena na 
25 % priznanih stroškov naložbe, hkrati pa je določena omejitev 
v nominalnem znesku.

Z namenom doseganja večjih prihrankov energije so pri neka-
terih ukrepih, ki so predmet nepovratnih finančnih spodbud, 
nekoliko ostrejši kriteriji za pridobitev nepovratnih sredstev v 
primerjavi z lanskim letom. Pri kurilnih napravah na lesno bio-
maso so predpisane nižje emisije ogljikovega monoksida (prej 
500 mg/m3, sedaj 400 mg/m3), pri toplotnih črpalkah je spre-
menjena zahteva po najnižjem grelnem številu za toplotno 
črpalko tipa zrak-voda (prej 3,4, sedaj 3,5). Poleg tega letos ne 
bodo predmet nepovratnih finančnih spodbud toplotne črpal-
ke samo za pripravo sanitarne tople vode. Pri zamenjavi starega 
z lesenim energijsko učinkovitim zunanjim stavbnim pohištvom 
je predpisana nižja toplotna prehodnost (prej 1,2 W/m2K, sedaj 
1,1 W/m2K), trojna zasteklitev in energijsko učinkovit distanč-

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, je objavil nova javna poziva 
za dodeljevanje nepovratnih sredstev občanom in javna poziva za 
kreditiranje okoljskih naložb občin in drugih pravnih oseb v letu 2015
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vidoma v prvi polovici maja), bodo višje nepovratne finančne 
spodbude za naložbe občanov na t. i. degradiranem območju 
na voljo predvidoma v juniju za investitorje iz 9 občin: Ljubljana, 
Maribor, Kranj, Novo mesto, Murska Sobota, Celje, Zagorje, Trbo-
vlje in Hrastnik. Če bi investitorji iz teh 9 občin radi pričeli z deli 
takoj, seveda lahko kandidirajo na javna poziva, objavljena 24. 4. 
2015, vendar ne bodo upravičeni do višje nepovratne finančne 
spodbude. Kasnejše kandidiranje na javni poziv za dodeljevanje 
višjih nepovratnih finančnih spodbud iz Sklada za podnebne 
spremembe ne bo možno, če bodo dela že v teku.

Pomembno je torej, da se lahko z deli prične šele po oddaji vlo-
ge na Eko sklad.

Ugodni krediti za občine in druge pravne osebe na 
podlagi dveh novih javnih pozivov
Za različne okoljske naložbe občin na področju varstva zraka 
in podnebja, varstva voda in učinkovite rabe vode ter ravnanja 
z odpadki bo na voljo 8 milijonov evrov kreditnih sredstev po 
obrestni meri trimesečni EURIBOR + 1,8 % in odplačilno dobo 
do 15 let z vključenim enoletnim moratorijem na odplačilo 
glavnice, za druge pravne osebe, samostojne podjetnike in za-
sebnike pa bo prav tako za vse naložbe, ki izkazujejo okoljske 
učinke, na že omenjenih področjih varstva okolja, na voljo 10 
milijonov evrov kreditnih sredstev po obrestni meri trimesečni 
EURIBOR + 1,5 % in odplačilno dobo do 15 let z vključenim 
enoletnim moratorijem na odplačilo glavnice.

Eko sklad, 

Slovenski okoljski javni sklad

 

Občina Vojnik bo v letu 2015 in 2016 sodelovala pri izvedbi 
čezmejnega projekta »ZAŠČITA IN REŠEVANJE«, ki je 
sofinanciran iz evropskega teritorialnega sodelovanja OP IPA SLO-
HR 2007-2013. V projekt je vključena tudi GZ Vojnik-Dobrna in 
posledično tudi PGD Dobrna in Občina Dobrna.  Namen projekta je, 
da se v Sloveniji in Hrvaški, ki je sopodpisnica sporazuma, omogoči 
učinkovito delovanje gasilstva ob raznih nesrečah in požarih. 

Predvidene investicije projekta: 
Nakup opreme za GZ Vojnik-Dobrna 60 zaščitnih gasilskih oblek, 
gasilskih pasov, škornjev in rokavic,  120 mladinskih oblek in 
vadbeno opremo za mladino gasilske zveze.  V Prezidu na Hrvaškem 
pa bodo dokončali projekt »gasilski dom«, ki bo imel vlogo 
večnamenskega centra. 
V projektu je vključeno tudi dvakratno letovanje  naše mladine na 
morju v Fažani ter  izobraževanje operativnih gasilcev. 
Izveden pa bo tridnevni »FESTIVAL GASILSTVA«, ki bo v večini 
potekal na Dobrni:  dan odprtih vrat,  udeležba mladine na gasilski 
paradi 27. 6. 2015 v Dobrni in  mednarodni dan z mini gasilsko 
olimpijado za otroke 28. 6. 2015 prav tako na Dobrni. 
Na dogodke vsi lepo vabljeni!                                                      

Za GZ Vojnik-Dobrna: Slavko Božnik 
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na 19. tradicionalni 
NOČNI POHOD NA PAŠKI KOZJAK

PLANINSKO DRUŠTVO DOBRNA

VABI
vse ljubitelje pohodništva

na 19. tradicionalni 
NOČNI POHOD NA PAŠKI KOZJAK

PETEK, 5. JUNIJA 2015 (Odhod izpred Občine Dobrna - ob 19.00)  

VODNIKI: Irena – 051 367 661
PREDVIDEN POVRATEK: Do zgodnjih jutranjih ur ( približno ob 2. uri zjutraj )
ZAHTEVNOST POTI: Lahka planinska pot
SKUPNA DOLŽINA HOJE: 5 – 6 ur
VIŠINSKA RAZLIKA: cca 650 m
OPREMA: planinska obutev in oblačila, pohodne palice, SVETILA
MALICA IN PIJAČA: V Planinskem domu na Paškem Kozjaku in iz nahrbtnika
PRISPEVEK  UDELEŽENCEV: 0
PRIJAVA IN INFORMACIJE: Irena Žagavec

OPOZORILO !
Udeleženec je dolžan upoštevati navodila in odločitve 
vodnika ter izbor ture prilagoditi svojim zdravstvenim in 
telesnim sposobnostim!Želimo vam varno hojo in lep planinski dan!

OPIS POTI:
Pot nas bo vodila mimo Term Dobrna, do Lovske koče na Trojni, od 
tam pa do Planinskega doma na Paškem Kozjaku, kjer bo krajši 
postanek in okrepčilo. Vračali se bomo po cesti proti Parožu ali po 
poti vzpona.
Podrobne informacije pri vodjih izleta! Obširnejši opis bo podan 
na sami turi!
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www.glasbenasolamlinar.si
041/835 787

vpis celo leto
UČENJE TUDI NA DOMU

oglasi
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VABILAOGLASIKoledar prireditev JULIJ - SEPTEMBER 2015

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

ANIN POHOD Z DOPOLDANSKIM KONCERTOM V 
JAMI BIERKELLER, DRUŽENJEM NA PIKNIKU IN 
VINSKO DEGUSTACIJO 

4. 7. 2015 9.00 Start: center Dobrne
Turistično društvo Dobrna, 
ga. Marija Deu Vrečer

(041) 769-684 deu.marija@gmail.com

STRELSKA TEKMA-ZRAČNA PUŠKA 7. 8. 2015 18.00 Gasilski dom Dobrna
Strelsko društvo, 
g. Jože Škoflek 

(041) 794-418 
5778-065

/

STRELSKA TEKMA-MALOKALIBERSKA PUŠKA 15. 8. 2015 10.00 Lovska koča Trojna
Strelsko društvo, 
g. Jože Škoflek 

(041) 794-418; 
(03) 5778-065

/

POLETNA NEDELJA V PARKU - 60 LET 
TURISTIČNEGA DRUŠTVA DOBRNA -  
PROMENADA DOBRNE 

23. 8. 2015
11.00-
20.00

Park Dobrna Center 
Dobrne

Turistično društvo Dobrna; 
ga. Marija Deu Vrečer

(041) 769-684 deu.marija@gmail.com

IZPITI PRIPRAVNIKOV SKZLD CELJE september 8.00 Koča na Trojni
Lovska družina Dobrna; 
g. Freitag Miran

(041) 692-683 /

MLINARSKA NEDELJA 13. 9. 2015 14.30
Vovkov mlin na kmetiji 
pri Pungarnik

KUD Dobrna; 
g. Aleš Štepihar

(031) 886-161 ales.stepihar@lu-celje.si

DOBRNA OPEN - ŠPORTNI TURNIRJI 15. 8. 2015 10.00 Igrišča OŠ Dobrna Društvo noč pod kostanji (041) 857-442 nocpodkostanji@gmail.com

SONČKOV TEK 16. 8. 2015 10.00 Igrišča OŠ Dobrna Društvo noč pod kostanji (041) 857-442 nocpodkostanji@gmail.com

NOČ POD KOSTANJI 20. - 23. 8. 2015 18.00 Igrišča OŠ Dobrna Društvo noč pod kostanji (041) 857-442 nocpodkostanji@gmail.com

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

KOLEDAR POHODOV IN IZLETOV  PLANINSKEGA DRUŠTVA DOBRNA
Elektronska pošta: pd.dobrna@gmail.com

SMER POHODA DATUM IME IN PRIIMEK VODNIKA TELEFON

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

STOL - GOLICA 20. in 21. 6. 2015 JANEZ ŠKOFLEK 041 515 578

KORALPE - Avstrija 11. 7. 2015 IRENA ŽAGAVEC, PAVLI ŽUŽEK 051 367 661, 031 380 191

VELIKA BABA - JEZERSKO SEDLO 26. 7. 2015
JANEZ ŠKOFLEK, IRENA ŽAGAVEC 
in PD Vitanje

041 515 578, 051 367 661

TRIGLAV 9. in 10. 8. 2015 JANEZ ŠKOFLEK, PAVLI ŽUŽEK 041 763 350, 031 380 191

KRIŽEVNIK 13. 9. 2015 PAVLI ŽUŽEK 031 380 191

ŠTRUKLJEV VRH 4. 10. 2015 IRENA ŽAGAVEC 051 367 661
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Krokar bike fest

Zbor kolesarjev pred hotelom in gostilno Triglav

Krokar bike festa se je udeležilo okoli 150 kolesarjev

Borba za 1. mesto vzpona na lovsko kočo

Za zabavno komentiranje dogodka je skrbel naš sokrajan Gorazd Špegel, ki je z 
Brigito in Katjo poskrbel tudi za najmlajše kolesarje – otroški poligon v ozadju. 

Peter Mlinar (KK Črn Trn), absolutni zmagovalec Enduro Krokar in trenutni vodilni v 
skupnem seštevku SloEnduro

Vedno nasmejana Tanja Žakelj je z dvojno zmago suvereno upravičila svoj sloves 
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PROGRAM PRIREDITEV OB OBČINSKEM PRAZNIKU 
OBČINE DOBRNA

IME PRIREDITVE DATUM URA KRAJ KONTAKT Telefon
Elektronska pošta/ 

Spletna stran

NOČNI POHOD NA PAŠKI 
KOZJAK

5. 6. 2015 19.00 Dobrna

Planinsko društvo 

Dobrna; ga. Irena 

Žagavec

(051) 367-661 pd.dobrna@gmail.com

OKROGLA MIZA - 
OBČINA PO MERI INVALIDOV

9. 6. 2015 19.00
Kulturni dom 

Dobrna

Ztšk Dobrna, 

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

RAZSTAVA ROČNIH DEL, 
DOMAČIH DOBROT, 
ZELIŠČARSTVA, 
ZBIRATELJSTVA IN 
ČEBELARSTVA

14. -15 .6. 2015 9.00-18.00 Zdraviliški dom
UO DU Dobrna, 

g. Anton Drev
(031) 671-460 anton.drev@t-1.si

SLAVNOSTNA SEJA OBČINE 
DOBRNA S KULTURNIM 
PROGRAMOM IN 
PODELITVIJO PRIZNANJ

15. 6. 2015 18.00 Zdraviliška dvorana
Občina Dobrna, 

ga. Alenka Rošer
(03) 780-10-50 alenka.roser@dobrna.si

DELAVNICA ZA PRIPRAVO 
LOKALNE RAZVOJNE 
STRATEGIJE LOKALNE 
AKCIJSKE SKUPINE OD 
POHORJA DO BOHORJA

18. 6. 2015 18.00
sejna soba 

Občine Dobrna

Razvojna agencija 

Kozjansko, 

ga. Suzana Zupančič

(03) 747-13-02
suzana.zupancic@ra-

kozjansko.si

MEDOBČINSKO DRUŠTVENO 
TEKMOVANJE MOŠKIH IN 
ŽENSKIH EKIP V BALINANJU

19. ali  20. 6. 

2015. (Odvisno 

od vremena).

9.00-18.00 Balinišče Dobrna

Balinarska sekcija DU 

Dobrna, 

g. Anton Drev

(031) 671-460 anton.drev@t-1.si

GASILSKA PARADA, 
FESTIVAL GASILSTVA OB 
140 OBLETNICI DELOVANJA 
GASILSKEGA DRUŠTVA 

27. 6. 2015 17.00 center Dobrne
PGD Dobrna, 

g. Štefan Pohajač
(051) 324-164 stefan.pohajac@t-1.si

GASILSKA NOČ Z 
ANSAMBLOM MODRIJANI

27. 6. 2015 20.00 center Dobrne
PGD Dobrna, 

g. Štefan Pohajač
(051) 324-164 stefan.pohajac@t-1.si

MINI OLIMPIADA SKUPAJ Z 
GASILCI IZ HRVAŠKE

28. 6. 2015 8.00
Na igriščih 

OŠ Dobrna

PGD Dobrna, 

g. Štefan Pohajač
(051) 324-164 stefan.pohajac@t-1.si

MEDDRUŽINSKA TEKMA V 
STRELJANJU

28. 6. 2015 8.00 Koča na Trojni

Lovska družina 

Dobrna; 

g. Koprivnik Tadej

in g. Freitag Miran

(041) 526-104 

(041) 692-683

tadej.koprivnik@gmail.com 

miran.freitag@gmail.com



Spoštovane občanke in občani!

Ob prazniku Občine Dobrna

vas prijazno vabimo na 

slavnostno sejo Občinskega sveta 

Občine Dobrna

s kulturnim programom in  podelitvijo priznanj 

Občine Dobrna,

ki bo v ponedeljek, 15. junija 2015, ob 18. uri 

v dvorani

Zdraviliškega doma na Dobrni.

Župan Občine Dobrna,

 Martin Brecl

OBČINA DOBRNA


