
GLASILO OBČINE DOBRNA

PODPISANA POGODBA ZA IZGRADNJO FEKALNE 
KANALIZACIJE V KLANCU IN ZAVRHU 
NOV TURISTIČNI VODNIK PO DOBRNI
PRAZNIČNI DECEMBER 604/2013

        ŠTEVILKA 60 / 19. DECEMBER 2013



OBČINA DOBRNA
Dobrna 19, 3204 Dobrna 
T: 03 780 10 50, F: 03 780 10 60

Uradne ure:
ponedeljek od 8.00 - 12.00 
sreda od 8.00 - 12.00 in 
           od 13.00 - 16.30
petek od 8.00 - 12.00 
malica od 9.30 - 10.00

Uradne ure župana:
sreda od 8.00 - 12.00 in 13.00 - 16.30

Zaradi lažje organizacije dela uprave in opravljanja 
storitev za občane prosimo, da upoštevate navedene 
uradne ure. 

www.dobrna.si

Izdajatelj:
Občina Dobrna

Odgovorna urednica:
Zdenka Kumer

Uredniški odbor:
Marija Švent, Alenka Rošer

Slika na naslovnici:
Miklavževanje v cerkvi Sv. Miklavža, 
foto: Bojan Vrečer

Fotografije:
arhiv Občine Dobrna, arhiv Osnovne šole  
Dobrna  in avtorji prispevkov

Lektura:
Herta Rošer

Uredniški odbor si pridržuje pravico do
krajšanja člankov in izbora ter podnaslavljanja 
fotografij. Za vsebino in točnost
podatkov odgovarja avtor prispevka.

Oblikovalska zasnova:
Janja Vogrin / VOIA vizualne komunikacije

Izvedbeno oblikovanje in tisk:
Grafika Gracer d.o.o.

Naklada:
950 izvodov
Glasilo izhaja 4-krat letno in je brezplačno.

Članke in oglase za naslednjo številko Dobrčana 
sprejemamo do 15. februarja 2014 , po možnosti 
na elektronskem mediju (CD, disketa ipd.) ali na 
naslov elektronske pošte:
obcina@dobrna.si

BESEDA ŽUPANA

NAŠI JUBILANTI

KOMUNALA IN OKOLJE

KMETIJSTVO

PODJETNIK SE PREDSTAVI

Z ZASEDANJA OBČINSKEGA SVETA DOBRNA

UPRAVNA ENOTA CELJE SVETUJE

DOGODKI

ŠOLSKI KOTIČEK

DROBTINICE IZ VRTCA

UTRINKI IZ CUDV

ZAHVALE/OBVESTILA/VOŠČILA/OGLASI

3

7

18

21

25

26

26

31

49

53

56

62

iz vsebine

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO 
Keršova ul.12, 3212 Vojnik 
T: 08205 1920 
T: 08205 1921 občinski redarji 
F: 03 577 20 21 

Uradne ure:
ponedeljek od 8.00 - 12.00 in 
sreda od 8.00 - 10.00 ter od 14.00 - 16.00



št. 60 / 2013 3

SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI

Okrogla številka 60, ki jo tokrat beleži pričujoče glasilo, nas ve-
seli, saj se skozi Dobrčana vzajemno informiramo o življenju in 
delu v naši občini, o naših skupnih uspehih in težavah. Naj bo to 
priložnost za zahvalo vsem, ki ga s svojimi prispevki sooblikujete 
in prispevate, da je glasilo bolj zanimivo, da čim bolj odraža celo-
stno podobo naše občine ter življenja in dela  v njej. 

Občine; kdo jih potrebuje, so premajhne, so evropsko primerljive, 
so drage, so uspešne?  Veliko razprav takšnih in drugačnih se je 
v  času te krize zlilo na slovensko lokalno samoupravo in občine. 
Evropski model razvoja lokalne samouprave temelji na razvoju 
regij in občin v okviru teh. Razvil se je predvsem zaradi nuje po 
decentralizaciji držav, kar pomeni, prenos nalog in posledično 
tudi sredstev na lokalno raven – bliže ljudem. Pri nas se politika 
do danes še ni uspela dogovoriti, koliko in kakšne regije bomo 
imeli, zato so bile zaradi potreb črpanja evropskih sredstev usta-
novljene tako imenovane statistične regije, ki sorazmerno dobro 
delujejo in zadovoljivo omogočajo črpanje evropskih sredstev 
ter izvajanje regijskih in občinskih projektov. Tako so v Sloveniji 
ob izpadu regij in močni težnji politike po centralizaciji države 
(sredstev) ostale občine edini aktiven ustavno pravni dejavnik ra-
zvoja na lokalnem nivoju ter s tem tudi edini garant skladnega in 
bolj uravnoteženega razvoja države. Verjeli ali ne, statistika pravi, 
da v Ljubljani deluje okoli 60 % vseh uradnikov v tej državi.  In po 
izjavi predsednika Republike Slovenije, na srečanju s predstavniki 
slovenskih občin, so občine še edini steber javne uprave te drža-
ve, kjer je tudi v teh kriznih časih najmanj problemov.    
Kdo in zakaj potrebuje občine? Povsod po Evropi in tudi pri nas 
so občine ustanovljene za servisiranje lokalnih potreb prebival-
stva in razvoja teh okolij. Povsod po Evropi so komunalni in drugi 
davki, kot so nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča itd., 
namenjeni občinam – beri ljudem v tem okolju za njihove potre-
be in razvoj, pri nas pa se dogaja ravno obratno. Občine bodo 
ob vsakoletnem zmanjševanju prihodkov počasi ostale brez mo-
žnosti za izvajanje projektov in potrebnega razvoja v prihodnje. 
Decentralizacijo države - prenos dela pristojnosti in nalog ter 
pobranih davkov države na regije in občine potrebujejo ljudje - 
državljanke in državljani ne pa župani, kot se vse pogosteje sliši iz 
vrst zagovornikov centraliziranja porabe finančnih virov države. 
Župani so skupaj z občinskim svetom in občinskimi upravami le 
izvajalci na občino prenesenih pristojnosti in nalog ter izvajalci 
ljudem in okolju potrebnih razvojnih projektov ter servis obča-
nom.  

So slovenske občine premajhne in evropsko primerljive? Primer-
jalna analiza z ostalimi evropskimi državami pove, da slovenske 
občine še daleč niso med najmanjšimi, in ker se radi primerjamo 
z Avstrijo in Francijo, so povsem primerljive in primerne za opra-
vljanje svojih nalog. 
Ali so naše občine uspešne ali drage? Finančna perspektiva 2007-
2014 je pokazala, da so občine v Sloveniji v tem obdobju ge-
nerirale okoli 75 % javnih investicij v tej državi, in to s cca 50 % 
deležem denarja iz evropskih razvojnih skladov, kar pomeni, da 
so občine zagotavljale delo in mnoga delovna mesta našemu 
gospodarstvu s pridobljenim evropskim denarjem. Ob izvajanju 
vseh razvojnih in drugih projektov so v državno blagajno pla-
čevale tudi  20 %  oz . po novem 22 % DDV, prav tako s cca 50 
% deležem denarja iz evropskih razvojnih skladov. Statistika tudi 
govori, da so občine v tej finančni perspektivi do danes izčrpale 
večino razpoložljivih sredstev iz evropskih razvojnih spodbud.
Strokovnjaki govorijo, da so investicije in delovna mesta edi-
na realna možnost za izhod iz krize. Ker slovenske občine zna-
jo uspešno črpati evropska razvojna sredstva, ki bi sicer ostala 
v Bruslju, človek ne more razumeti vladnih ukrepov in politike 
namenskega finančnega slabljenja občin. Edina logična pot bi 
bila, občinam, ki imajo projekte in znanje, povečati lastne vire, 
da bodo v finančni perspektivi 2014 - 2020, ki je pred nami, še 
lahko črpale nepovratna evropska sredstva za potreben razvoj 
države in občin v njej ter tako našemu gospodarstvu zagotavljale 
delo in delovna mesta in ob tem še plačevale 22% DDV v držav-
no blagajno (tudi z evropskim denarjem). Tudi to je lahko velik 
prispevek za izhod iz krize, ki že krepko načenja ta sicer trpežen 
slovenski narod.
Občine si preko svojih reprezentativnih združenj, Skupnosti ob-
čin in Združenja občin Slovenije prizadevamo s konkretnimi po-
datki in številkami prepričati odgovorne o nujnosti prenosa dela 
pobranih davkov (kot je to v večini evropskih držav) na lokalno 
raven, a do sedaj, žal, še brez uspeha. Tako se, zgleda, kljub vsem 
številkam in navedenim dejstvom, iz Ljubljane Slovenija vidi pov-
sem drugače, kot jo vidi in čuti gospodarstvo, slovensko podeže-
lje, občine in še kdo … 

Glede na prej navedeno se občine v zadnjih letih nekoliko težje 
prebijamo skozi svoje proračune, skozi potrebe našega okolja,  
občank in občanov. Z zmanjševanjem prihodkov za investicije bo 
v prihodnje težje doseči tudi zaveze, katerim se je država Sloveni-
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ja zavezala s podpisom evropskih listin, kot so Okoljska direktiva 
in druge ...   

V Dobrni si vseskozi prizadevamo pripravljati razvojne projekte 
za naprej tako, da smo, ko je treba, pripravljeni za prijave na raz-
pise za sofinanciranje. Prioriteto dajemo projektom, kjer uspemo 
zagotoviti sofinanciranje iz evropskih razvojnih spodbud vsaj 
okoli 50 % ali več. Skupaj z občinskim svetom in sodelavci ob-
činske uprave se trudimo projekte usmerjati glede na prioritete 
in potrebe naših ljudi ter jih pripravljati tako, da jih je mogoče 
prijavljati na pričakovane razpise (kar pa se vedno tudi ne izide). 
Pri tem našem delu smo omejeni predvsem z zagotavljanjem la-
stnih deležev, kar danes že postaja tudi težava vseh slovenskih 
občin in države Slovenije. Rezultat takega načina dela v Dobrni 
so,  med do sedaj že izvedenimi projekti (cesta in Heiderjev most, 
vodovodi Zavrh, Vrba, Klanc, Lokovina, Loka, Parož, Dobrna, čistil-
na naprava, zgrajena kanalizacija do ČN, šola, knjižnica, kulturni 
dom, saniranih preko 25 plazov, itd.) tudi naslednji projekti, ki so 
v teku in so sofinancirani iz Razvojnih skladov EU in bodo zaklju-
čeni v 2013-2014. 

KANALIZACIJA
S podpisom Evropske okoljske direktive se je Slovenija zavezala, 
da bo do leta 2017 uredila ravnanje z odpadnimi vodami – odva-
janje in čiščenje komunalnih odpadnih voda. Implementacija te 
direktive je seveda pogojena s sredstvi za izgradnjo kanalizacij-
skih omrežij in čistilnih naprav.
V Dobrni smo uspeli prenoviti in dograditi novo čistilno napravo 
(ČN) za 4000 PE ter s tem zagotovili možnosti razvoja turizma in 
drugih dejavnosti v občini.  Prav tako nam je uspelo zgraditi večji 
del kanalizacijskega omrežja južnega dela občine in ga priključiti 
na ČN. 
Za preostali del občine smo pred leti zastavili projekt, ki predvi-
deva za celostno ureditev odvajanja in čiščenja komunalnih voda 
v Občini Dobrna še  izgradnjo okoli 21 km kanalizacijskih vodov 
in dve mali ČN ( v Vrbi in v Lokovini). Za projekt smo že pridobi-
li vsa soglasja lastnikov zemljišč in gradbeno dovoljenje. Projekt 
predvideva gradnjo po fazah, ki predstavljajo logične funkcional-
ne celote in se bo izvajal postopoma, glede na finančna sredstva, 
ki jih bo v prihodnjih letih država Slovenija uspela za te  namene 
zagotavljati, sicer bo morala plačevati kazni …
Vezano na navedeni projekt smo za obdobje 2012-2014 uspeli na 
razpisu iz Evropskega sklada za razvoj regij pridobiti del sredstev 
za izgradnjo kanalizacije na povodju Dobrnice od Heiderjevega 
mostu do slapa pred vhodom v Hudičev graben, imenovano  
FAZA 3, ki zajema gravitacijsko območje Klanca in Zavrha. Se-
veda smo ob takem sofinanciranju ponosni, da nam za tovrstne 
projekte še uspeva zagotavljati potrebne lastne deleže,  brez ka-
terih ni mogoče pridobiti sofinanciranja projektov. 
Za večino tovrstnih gradenj smo občine pripravile potrebne pro-

jekte in pridobile gradbena dovoljenja. Glede na zavezo podpi-
sane Evropske okoljske direktive od države pričakujemo, da ob-
činam preko financiranja zagotavlja potrebna lastna sredstva, da 
bomo lahko v prihodnje še  kandidirali na razpisih in projekte 
izvajali, da državi Sloveniji po sprejetem roku iz okoljske direktive  
ne bo potrebno plačevati kazni …   

Za izgradnjo FAZE 3 je bila v novembru 2013 z izvajalcem pod-
pisana pogodba. Dela se bodo izvajala predvidoma do avgusta 
2014.   Spoštovane občanke in občani, ob tej priliki se obračam na 
vas s prošnjo za razumevanje in strpnost, ko se bodo dela izvaja-
la po cestah ter okoli vaših domov in zemljišč. Po končanih delih 
mora biti vse vzpostavljeno v prvotno stanje, vi pa boste imeli 
možnost priključiti se na javno kanalizacijo in tako razbremeniti 
okolje, kjer živite in ne bo vam treba kupovati lastnih malih či-
stilnih naprav. Upam, da se bomo v nekaj letih lahko ponovno 
kopali v Dobrnici kot nekoč. Hvala za razumevanje in sodelova-
nje. Trasa gradnje predvidene kanalizacije - FAZA 3 je razvidna iz 
priložene situacije v tem glasilu.

VRTEC DOBRNA
Gradnja vrtca Dobrna z izbranim izvajalcem VG5 iz Ljubljane na-
preduje po zastavljenem terminskem planu in računamo, da bo 
objekt pripravljen za predajo uporabnikom, torej gradnja konča-
na, opravljen tehnični pregled in pridobljeno uporabno dovolje-
nje, najkasneje do  marca 2014. Izgradnje tega dokaj posebne-
ga projekta, ki ga vseskozi spremlja tudi precej nevšečnosti, na 
katere žal nimamo nobenega vpliva (stečaj prvega izvajalca del 
- CMC, pritožbe neizbranih ponudnikov (Strabag) na državno re-
vizijsko komisijo, itd.) se na občini veselimo, saj bo za nami še en 
finančno in tudi sicer naporen projekt, otroci in vzgojitelji bodo 
dobili tako potrebne prostore za bivanje in delo, mi pa nekoliko 
več časa za druge projekte in naloge. 
Ob izgradnji prostorov za osnovnošolsko dejavnost v občini pred 
leti bodo z izgradnjo Vrtca Dobrna ustrezno in času primerno 
urejeni tudi prostori za naše najmlajše. S tem v Dobrni po nekaj 
letih zaključujemo s finančno dokaj zahtevno gradnjo objektov 
osnovnošolske in predšolske vzgoje.  

UREJANJE CENTRA
Z urejanjem kraja Dobrne, bolje centra Dobrne, se ukvarjamo že 
vrsto let. Izvajali smo protipoplavne ukrepe, pripravljeni so pro-
jekti za ureditev južnega dela trga in severnega dela trga,  za oba 
projekta sta že  pridobljeni tudi gradbeni dovoljenji. 
Za ureditev južnega dela, kot je poimenovana izgradnja paviljo-
na na ploščadi pred občino s prostori TIC-a, kolesarnice, oglasnih 
prostorov, EKO tržnice ter izvedbo latnika za potomko najstarejše 
mariborske trte, itd.,  smo uspeli pridobiti  okoli  50 % sofinan-
ciranje projekta s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje RS, 
Obnova in razvoj vasi -  iz ukrepa 322. 
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V okviru urejanja centra Dobrne izvajamo s pomočjo sodelavcev 
režijskega obrata in javnih del tudi sanacijo obzidja in stopnic. 
Ob izvajanju tega dela urejanja centra Dobrne je precej različ-
nih mnenj in razmišljanj. Vprašanja in razmišljanja v tej zadevi so 
zanimiva, nekaj odgovorov vam lahko podamo skozi podatke iz 
naših evidenc o delu na terenu. 
Sanacijo obzidja in stopnic do cerkve Marije vnebovzete v Dobr-
ni, ki so v lasti občine in ne cerkvene, kot mnogi menite, izvajamo 
že od leta 2011. Do danes je bilo porabljenih za cca 16.000 € ra-
znih materialov in storitev (brez kamenja, ki ga občini in njenim 
občanom podarja lastnik), ter 3107 ur VK delavca in 4735 ur PK 
delavca, skupaj torej 7842 ur dela. Končanje del predvidevamo 
spomladi 2014, ko vas bomo, kot so vaša pričakovanja, lahko po-
novno seznanili s končnimi podatki o realizaciji projekta.
.
Sam sem mnenja, da je kljub močno izraženi časovni dimenziji, 
ki jo izpostavljate, projekt upravičen, saj v občini zagotavlja nekaj 
delovnih mest, ki so danes še kako pomembna, obenem pa gra-
dimo, obnavljamo in ohranjamo našo dediščino, ki je za turistič-
no Dobrno tudi pomembna. 

TURISTIČNI VODNIK PO DOBRNI
Veseli smo, kadar v Dobrni uspemo v kakšen projekt integrirati 
širšo okolico in več partnerjev. Sinergijski učinki takšnih projektov 
so vedno dobri in pri uporabnikih lepo sprejeti. Eden takšnih je 
tudi Turistični vodnik po Dobrni, katerega izvaja Javni zavod za 
turizem, šport in kulturo Dobrna – ZTŠK Dobrna, vodja projekta 
je ga. Marija Švent, partnerji pa so Terme Dobrna in Občina Do-
brna. Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja, os Leader, pod okriljem Lokalne akcijske skupi-
ne “Od Pohorja do Bohorja“.
Veseli smo tega projekta, saj ponuja obiskovalcem Dobrne in tu-
ristom celovito informacijo o ponudbi in možnostih preživljanja 
prostega časa v Dobrni ter tudi v širšem prostoru Dežele Celjske.
Vodnik po Dobrni je ob slovenski izvedbi izdan še v angleškem, 
nemškem, italijanskem, hrvaškem in ruskem jeziku v skupni na-
kladi 30.000 izvodov.
Iskrena hvala vsem, ki ste si prizadevali svoje naloge narediti naj-
bolje in projekt  soustvarjali, da je, kot pravijo kritiki, eden boljših. 

SANACIJE PLAZOV IN POŠKODB PO NEURJIH  
Občina Dobrna je glede na geografsko razgibanost in raznoli-
ko strukturo tal precej izpostavljena in občutljiva na vremenske 
ekstreme. Tako ob dolgotrajnem deževju in neurjih pogosto za-
znavamo premike zemeljskih mas, katerih posledica so plazovi 
in usadi na cestah. Do danes smo v Občini Dobrna evidentirali 
in sanirali skupaj že okoli 30 raznih plazov ter precej usadov in 
drugih poškodb cest zaradi plazenja tal. Za sanacije sanacij škod 
po neurjih iz preteklih let imamo pripravljenih in s strani Ministr-
stva za kmetijstvo in okolje RS ter ZRMK Ljubljana revidiranih še 

nekaj projektov sanacij plazov, ki pa jih bomo lahko izvajali, ko bo 
država uspela najti potrebna sredstva za odpravo posledic neurij 
iz preteklih let. V časih krize je tudi za te projekte v proračunu dr-
žave predvidenih vse manj sredstev. Na osnovi tako pripravljenih 
in s strani MKO ter ZRMK potrjenih projektov sanacij smo v letu 
2013 uspeli pridobiti sredstva in izvesti sanacijo zajed na cesti v  
Klancu,  pri Vidmar in pri odcepu za Repas-Skutnik. 

POKOPALIŠČE, KRAJ MIRU IN POKOJA
Pokopališče je kraj miru, kamor nosimo rože in hodimo prižigat 
svečke svojim dragim pokojnim. Eni pogosto, drugi vsak dan, in 
ko smo na tem kraju spomina,  se v mislih in z dušo srečamo z 
našimi najdražjimi, imamo radi mir in urejeno okolje.
»Žalosten je pogled na grob mojega sina, ob katerem leži ve-
lik …, pasji iztrebek, čeprav sem včeraj okolico in grob uredil in 
prižgal svečko«, mi je potožil oče, ki hodi vsak dan prižigat lučko 
svojemu prezgodaj umrlemu sinu.
Razumeli smo žalost in stisko očeta in naročili table z oznako 
»prepovedano za pse« (verjetno jih poznate, na tabli je narisan in 
prečrtan kuža) in jih namestili (privili na stebre) na vidno mesto 
na vhodih  na pokopališče z upanjem, da bodo lastniki psov spre-
jeli naše sporočilo in bodo razumeli in morda uvideli, da lahko 
sprehode svojih ljubljencev organizirajo drugače. A glej ga zlom-
ka, kaj kmalu je bila tabla na vhodu na pokopališče odstranjena, 
a mi smo naročili drugo. 
Spoštovani! Poskušajmo razumeti žalost očeta ob sinovem grobu 
in v drugih podobnih primerih,  ko so pasji iztrebki v parku, na 
pokopališču, na otroških  igriščih, itd.. Toliko je prostora in mo-
žnosti, da se tudi za vse ljubitelje živali in njihove ljubljence lahko 
najde prava rešitev, a odstranitev tabel to ni. Hvala za razumeva-
nje vsem, ki boste razumeli dobronamernost tega članka in pri-
pombe ljudi, ki želijo kužkom in njihovim lastnikom vse dobro, bi 
pa radi imeli tudi urejeno okolje in svoj mir, vsaj na pokopališču 
in javnih površinah, ki so namenjene otrokom in drugim uporab-
nikom..
 
Pred nami je čas praznikov, 26. december, dan samostojnosti in 
enotnosti Republike Slovenije, pred nami je čas božiča in novega 
leta. Ob teh dogodkih se bomo srečevali nekoliko pogosteje in 
imeli več priložnosti za nekaj besed naklonjenosti in spoštovanja 
ter zahval za dobro sodelovanje. Iskrena hvala vsem društvom, 
organizacijam in mnogim posameznikom za opravljeno delo za 
skupno dobro na vseh področjih, kjer delujete. Adventni čas v 
Dobrni že vrsto let obeležimo s postavitvijo adventnega venca. 
Sredi vasi ga vsako leto postavijo fantje iz Zavrha, za kar se jim 
iskreno zahvaljujem.

Spoštovane občanke in občani, po tej poti vas prosimo za ra-
zumevanje in vas seznanjamo, da se bomo tudi letos na silve-
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strovanju odrekli večjemu ognjemetu, koledarjem in darilom ob 
novem letu ter del sredstev iz občinskega proračuna namenili za 
humanitarne in socialne aktivnosti v naši občini v teh prazničnih 
dneh. Prav tako bomo krasitev centra Dobrne zmanjšali zgolj na 
vinjete na lučeh in okrašeno novoletno jelko sredi vasi.
Iskreno se veselimo možnosti, da lahko obdarimo naše občane, 
starejše od 80 let. Vsako leto to akcijo izpeljemo skupaj z našimi 
upokojenci. Prav tako razveselimo tudi naše najmlajše z darilom 
za božič in predstavo Pika Nogavička čaka Božička. Nekaj sred-

stev bomo namenili tudi Župnijski karitas Dobrna  in Rdečemu 
križu, saj opažamo, da so v teh časih stiske ljudi vse večje. 

Spoštovane občanke in občani! 
Želim, da bi božič praznovali lepo, v zdravju in sreči, in prav tako 
naj bo tudi leto 2014. 

Župan Občine Dobrna, 

      Martin Brecl

BESEDA ŽUPANA

Daljinsko ogrevanje na lesno  biomaso v Dobrni

Živimo v časih, ko energetika postaja pomemben faktor obre-
menitve vsakega družinskega proračuna, posebej ogrevanje in 
topla voda postajata velik strošek. Temu sledijo tudi usmeritve v 
družbi v smislu energetske sanacije objektov ter uporabe alter-
nativnih, predvsem obnovljivih in okolju prijaznih virov energije. 
V Dobrni smo že pred leti pripravili prvi Lokalni energetski kon-
cept (LEK) in letos novelacijo tega. Z LEK smo naredili  analizo 
stanja, potrebnih aktivnosti in ukrepov za optimalno energet-
sko oskrbo občine v prihodnje. Tako LEK med drugim predvi-
deva energetsko oskrbo Dobrne s sistemom DOLB (Daljinsko 
ogrevanje na lesno biomaso).  LEK Občine Dobrna  in sistem 
DOLB za naselje Dobrno je novembra 2013 sprejel in potrdil 
tudi Občinski svet Občine Dobrna.

Trenutno je v izdelavi študija izvedljivosti DOLB v Dobrni, ki kaže 
glede na analizo podatkov iz LEK-a, glede na trende v energe-
tiki, glede na ekologijo in ceno energentov ter standard, ki ga 
DOLB nudi, upravičenost in potrebo po izvedbi energetske 
oskrbe Dobrne z DOLB. 
Študija izvedljivosti kaže na dejstvo, da je projekt možno reali-
zirati in izgradnjo ekonomsko upravičiti, v kolikor bo na DOLB 
Dobrna priključenih večina prebivalcev ožjega dela Dobrne, ter 
javni in drugi objekti. Obžalujemo, da se v projekt DOLB Dobrna 
ne bodo vključile Terme Dobrna. Ekologija in cena energentov 
danes in tudi prihodnje je tista, ki usmerja ljudi in podjetja, da 
se odločajo za ogrevanje  na DOLB. Študija izvedljivosti kaže, 
da bo v Dobrni možno zagotoviti ogrevanje cca 15 do 20 % 

Situacija – karta predvidene trase ogrevanja DOLB 
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ceneje, kot je cena ogrevanja s kurilnim oljem, oziroma  od  70 
-75 €/MWh. Projekt je bil predstavljen na zboru občanov in tudi 
občinskemu svetu. Veseli smo bili odziva in mnenj večine pri-
sotnih na zboru, da je to dobra odločitev za Dobrno in njene 
prebivalce ter spodbuda za nadaljevanje aktivnosti. Tako bomo 
v prihodnjih mesecih pripravili vse potrebno za razpis za DOLB 
v Dobrni. Upamo, da boste sledili potrebam ekologije in da vas 
bodo cene ponujene energije za ogrevanje in toplo vodo ter 
komoditeta, ki jo daljinsko ogrevanje nudi uporabniku, prepri-
čali, da se boste odločili priključiti svoj objekt ali stanovanje na 
DOLB v Dobrni.
Prednosti tega načina ogrevanja so za Dobrno pomembne, naj-
prej z ekološkega vidika (samo eno večje kontrolirano kurišče), 

cenejše ogrevanje, priključitev na DOLB uporabnika finančno ne 
bremeni, prostori kurilnice se lahko namenijo za druge potrebe 
in pomeni velik korak k samooskrbi občine, saj predvidevamo 
oskrbo DOLB s sekanci iz domačega okolja, od naših lesarjev in 
kmetov. 
Zato vas, spoštovani, vabim, da skupaj razmišljamo o ekologiji in 
prihodnosti našega kraja, da se, ko vas bodo obiskali s povabi-
lom za priključitev na ogrevanje vašega objekta (stanovanja) na 
sistem DOLB, odločite za to priložnost, ki je po večini primerov 
(glede plin in olje) tudi finančno mnogo bolj ugodna. 

Župan Občine Dobrna,  

Martin Brecl

naši jubilanti
Otmar Lampensberger - devetdesetletnik

Ob obisku na domu, v Ameriki, kot rečemo eni izmed naših starejših 
hiš - vil v Dobrni, kjer Otmar stanuje skupaj z ženo Frido in hčerko 
Ireno že od leta 1953, je bil srečanja vesel in nas je prijazno povabil na 
torto. Ponosno nam je povedal, da so njegov jubilej praznovali prej-
šnji dan vsi skupaj v družinskem krogu. Gospod Otmar pravi, da rad 
gleda televizijo, zato je vešč sogovornik, povsem seznanjen z razme-
rami v naši domovini. Le-te tudi kritično presoja in komentira. Pravi, 
da smo Slovenci pridni in delovni, da si takega stanja v deželi nismo 
zaslužili … 

Otmar Lampensberger se je rodil 14. oktobra leta 1923 v Grižah v Sa-
vinjski dolini, kjer je med polbrati preživel tudi del svoje mladosti. Leta 
1938 se je začel učiti za peka v pekarni Gabrič- Dobovičnik v Dobrni. 
Prišel je čas 2. svetovne vojne in pri 18 letih je bil mobiliziran v nemško 
vojsko, v Rusijo, kjer je bil ranjen in nato za 6 tednov poslan v »lazaret«. 
Konec vojne  je dočakal v Franciji, ujet je bil v Alturju  in nato poslan v 
taborišče v Marseille, kjer je po 6 mesecih dočakal svobodo. Pravi, da 
se še živo spominja 9. maja 1945, ko so z ladjo odpotovali iz Marseilla 
domov. Po prihodu domov je potem služil še v jugoslovanski vojski 
do leta 1947.
Povojnih časov se spominja z mešanimi občutki in o njih nerad govori. 
Bili so težki časi, mnogo človeških stisk in tragedij. Ljudje so se v nekem 
okolju in času odločali po svoji vesti, pripadnosti in prepričanju, posle-
dice teh odločitev pa so bile po vojni za mnoge, žal, tudi usodne …    
Svojo  življenjsko partnerko si je Otmar našel na Dobrni, na Lisjako-
vem se je reklo domačiji, kjer je bila doma žena Frida  Leta 1950 sta 
se poročila in dobila sina Iva in nato leta 1954 še hčerko Ireno. Letos 
praznujeta že 64 let zakonskega življenja in Otmar tudi 29-letnico od-
hoda  iz podjetja Merx  v pokoj. Vesela sta, da kljub zavidljivim letom, 
žena Frida jih ima letos 87, Otmar pa jubilejnih 90, lahko še skrbita 
sama zase. Naj bo tako še mnoga leta.
Spoštovani gospod Otmar, želimo vam še mnogo zdravih let med 
nami, naj vam in ženi služi zdravje, da bi lahko še dolgo skrbela  drug 
za drugega.

Župan Občine Dobrna,  

Martin Brecl
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V Zdravstveni postaji Vojnik bo za zdravje 
predšolskih in šolskih otrok skrbela pediatrinja
S prvim oktobrom je pričela z delom v Zdravstveni postaji Vojnik  spe-

cialistka pediatrije, Polonca Reberšek Čokl. 

Zdravnica bo skrbela za izvajanje posvetovalnic, sistematskih pregle-

dov otrok in za zdravljenje bolnih otrok. Po mnogih letih bo ambu-

lanta za otroke dostopna vse dni v tednu v dopoldanskem času, ob 

ponedeljskih pa popoldne.

Polonca Reberšek Čokl, dr. med.,se dela veseli in upa, da bo spoznala 

čim več otrok, saj se je ravno zavoljo njih odločila tako za študij me-

dicine kot za specializacijo iz pediatrije, saj pravi:. »Že v času študija 

medicine sem se nagibala k delu z otroki. Otroci so tisto, kar me nav-

dušuje, ne le v zasebnem življenju, ampak tudi službeno. Predvsem 

spremljanje njihovega razvoja, njihovega vsakodnevnega napredova-

nja, seveda pa tudi zdravja. Vsako leto se v vojniški in dobrnski občini 

rodi okoli 100 otrok in delo z najmlajšimi mi predstavlja prav poseben 

izziv.« 

KURATIVA SISTEMATIKA POPOLDNE

PONEDELJEK 13.00 do 20.00

TOREK 11.30 do 14.30 7.30 do 10.30

SREDA 7.30 do 10.30 11.30 do 14.30

ČETRTEK 7.30 do 8.30 8.30 do 14.30

PETEK 11.30 do 13.30 7.30 do 10.30

Mlada zdravnica je tudi mlada mamica in tako še bolje razume strah 

in negotovost otrok in njihovih staršev, kadar otrok zboli. Dodaja pa, 

da je zaupanje otrok velikokrat povezano z zaupanjem staršev, saj 

otroci praviloma začutijo čustva staršev. Tako sama kot vsi tisti, ki so si 

prizadevali, da se je v Zdravstveni postaji Vojnik zaposlila pediatrinja, 

upajo, da bodo vojniški, dobrnski in tudi drugi okoliški starši to novost 

sprejeli in izbrali zdravnika za svojega otroka, ki je bliže njihovemu 

domu.

Delo v otroškem dispanzerju 

Ministrstvo za zdravje je leta 2011 uvedlo projekt referenčnih ambu-

lant, v katerih je v polovičnem delovnem času zaposlena diplomira-

na medicinska sestra. V referenčnih ambulantah skrbi diplomirana 

medicinska sestra za izvajanje preventivnih pregledov in za vodenje 

urejenih kroničnih bolnikov. Junija letos je status referenčne ambu-

lante dobila tudi ambulanta v Zdravstveni postaji Dobrna. V tej am-

bulanti bodo za zdravje občank in občanov Dobrne skrbeli specialist 

družinske medicine, Mušič Muamer, dr. med., srednja medicinska se-

stra, Tatjana Jagar in diplomirana medicinska sestra, Milena Rkman.

Komu je takšna ambulanta namenjena?
V referenčnih ambulantah kronične bolnike obravnavamo po točno 

določenih strokovnih smernicah in protokolih. Na takšen način skr-

bimo za bolnike s sladkorno boleznijo, astmo, kronično obstruktivno 

boleznijo in zvišanim krvnim tlakom. Pomembna prednost na podro-

čju preventivnega dela v referenčni ambulanti je ta, da vključujemo 

vse naše bolnike že po 30. letu starosti. Preventivne aktivnosti zajema-

jo tudi širše področje in niso omejene samo na bolezni srca in žilja, kot 

je to značilno za ostale ambulante.

Delo v referenčni ambulanti je zelo raznoliko in zahtevno. Diplomirane 

medicinske sestre, ki prevzemamo delo v referenčnih ambulantah, po-

trebujemo veliko dodatnega znanja in v ta namen se tudi izobražujemo.

Bolnike vabimo v svojo ambulanto pismeno ali po telefonu, nekatere 

bolnike pa napoti  k diplomirani medicinski sestri zdravnik ob obisku 

v njegovi  ambulanti.

Pri svojem delu uporabljamo vprašalnik, s pomočjo katerega ugo-

tavljamo ogroženost posameznika za nastanek sladkorne bolezni, 

vprašalnik za zgodnje odkrivanje kronične obstruktivne pljučne bo-

lezni. S pomočjo vprašalnikov ocenjujemo tudi bolnikovo telesno 

aktivnost, prehranjevalne navade, tvegano uživanje alkoholnih pijač 

in nagnjenost k depresiji. Opravljamo meritve krvnega tlaka, telesne 

teže in višine, določamo indeks telesne mase. S pomočjo meritev ter 

laboratorijskih preiskav določimo bolnikovo tveganje za nastanek 

kroničnih obolenj. O vseh ugotovitvah, ki odstopajo od normale, se 

posvetujemo z zdravnikom. Zdravnik se nato odloči, ali bo bolnika 

prevzel v obravnavo, mu predpisal zdravila. Diplomirane medicinske 

sestre, ki smo opravile dodatno izobraževanje o sladkorni bolezni, zvi-

šanem krvnem tlaku, kronični obstruktivni pljučni bolezni in astmi, 

smo usposobljene za vodenje bolnikov, ki imajo te bolezni in so ob 

predpisanih zdravilih urejeni. Velika prednost, ki jo imajo naši bolniki, 

je ta, da jim posvečamo več časa, jim svetujemo in smo na voljo za 

vsa vprašanja, deležni so tudi poglobljenega zdravstveno vzgojnega 

svetovanja. Posebej smo ponosni tudi na našo novo pridobitev – spi-

rometer, s pomočjo katerega merimo pljučne volumne in spremljamo 

Predstojnica ZP Vojnik-Dobrna

Janja Govc Eržen, dr. med., spec. druž. med.

Milena Rkman, diplomirana medicinska sestra v referenčni ambulanti ZD Dobrna
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pljučne bolnike. Marsikateremu bolniku bomo lahko prihranili pot k 

specialistu v Celje.

V referenčni ambulanti delam polovico delovnega časa, polovico pa 

kot patronažna medicinska sestra. Delo patronažne medicinske sestre 

in medicinske sestre v referenčni ambulanti se neprestano povezuje 

in je nepogrešljivo. Patronažna medicinska sestra je član negovalne-

ga in zdravstvenega tima, kar pomeni, da ves čas sodeluje s svojimi 

sodelavci ter z drugimi strokovnjaki v zdravstvu, socialnimi službami, 

lokalno skupnostjo. V družinskem okolju velikokrat bolje spoznaš bol-

nika in njegovo družino, njihov socialno-ekonomski položaj ter njiho-

ve medsebojne odnose in povezave. Takšna spoznanja so velikokrat 

v pomoč pri svetovanjih o zdravem  življenjskem slogu, dejavnikih 

tveganja, zdravi prehrani, telesni dejavnosti. Največkrat so bolniki v 

svojem domačem okolju bolj suvereni in bolj dovzetni za nasvete, saj 

smo me, patronažne medicinske sestre, njihovi gostje.

Svoje delo opravljam z veseljem in sem z njim zadovoljna. Način dela 

je nov, pristopi so malo drugačni. Veliko je zdravstveno vzgojnega 

dela, ki ga rada opravljam. Pridružila sem se dobremu kolektivu, ki 

spodbuja dobro sodelovanje in strokovnost. Meni pa bo v največje 

zadovoljstvo in veselje, če bodo bolniki z mojim delom in skrbjo za-

dovoljni in bom s svojim delom pripomogla k izboljšanju zdravja v 

lokalni skupnosti in kakovosti življenja posameznika.

Milena Rkman, dipl.m.s.

Slavnostni podpis pogodbe za 
»CELOSTNO UREJANJE ODVAJANJA IN 
ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH 
VODA IN VAROVANJE VODNIH VIROV NA 
POVODJU SAVINJE – na območju Občine Dobrna – na območju 
naselij Klanc in Zavrh – Povodje Dobrnice«
Župan Občine Dobrna, Martin Brecl, je v torek, 12. novembra 2013, s 
predstavnikom izbranega izvajalca, direktorjem podjetja TOMGRAD iz 
Podčetrtka, Tomažem Hohnjecem, podpisal pogodbo o izvedbi grad-
benih del za izgradnjo fekalne kanalizacije v Klancu in Zavrhu.
Pogodbena vrednost gradbenih del znaša 748.915,25 € (z DDV). Celo-
tna vrednost projekta znaša preko 840.000  €, od tega je Ministrstvo 
za gospodarski razvoj in tehnologijo odobrilo sofinanciranje v višini 
499.289,14 €. Gradbena dela naj bi se pričela že v mesecu decembru 
tega leta, zaključek pa je predviden v mesecu juliju 2014. Novozgrajeni 
fekalni sistem, ki obsega kanale z revizijskimi jaški v dolžini 5.518 m, 
se priključuje na obstoječo kanalizacijo v Dobrni do centralne čistilne 
naprave. Na obravnavanem območju dela naselij Klanc in Zavrh ni urejenega 

odvajanja fekalnih odpadnih vod. Te se odvajajo po lokalnih mete-
ornih jarkih v površinske vodotoke ali preko greznic. S projektom je 
predvideno, da se bodo vse komunalne odpadne vode, posredno 
preko obstoječe kanalizacije, odvajale na centralno čistilno napravo 
Dobrna, katere kapaciteta zadošča obstoječim in načrtovanim potre-
bam (4000 PE). 

Namen operacije je zagotoviti 220 občanom dela naselij Klanc in Za-
vrh v Občini Dobrna priključitev na novo zgrajeno fekalno kanaliza-
cijsko omrežje. Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja se bodo ukinile 
pretočne greznice, ki se izlivajo v podtalje in porečje potoka Dobrnice 
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ter povodja Savinje, s čimer se bo prispevalo k izboljšanju kakovosti 
podtalnice in površinskih voda regije, k varstvu voda in okolja ter k 
ureditvi odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

Predmet operacije je celostna ureditev odvajanja in čiščenja komu-
nalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje 
na območju Občine Dobrna, v delu naselij Klanc in Zavrh (od Dobrne 
do Guteneka, do Grobelnika, do slapa pred vhodom v sotesko Hudi-
čev graben ter LN Zavrh, faza 3).

Operacijo »CELOSTNO UREJANJE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMU-

NALNIH ODPADNIH VODA IN VAROVANJE VODNIH VIROV NA PO-

VODJU SAVINJE – na območju Občine Dobrna – na območju naselij 

Klanc in Zavrh – Povodje Dobrnice« delno financira Evropska unija, 

največ v deležu 85 % upravičenih stroškov, in sicer iz Evropskega skla-

da za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega 

programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 

2007-2013; razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve 

»Regionalni razvojni programi«.

Zdenka Kumer

OBSTOJEČE

Trasa gradnje predvidene kanalizacije



št. 60 / 2013 11

GLASILO OBČINE DOBRNA

Ureditev trga Dobrna – 
paviljon na južnem delu trga Dobrna
Občina Dobrna je turistična obči-
na, ki jo letno obišče sorazmerno 
veliko število obiskovalcev. Vsem 
obiskovalcem in potencialnim 
obiskovalcem je potrebno nuditi 
ustrezne informacije in dodatno 
ponudbo, ki bo zaradi edinstve-
nosti in prepoznavnosti privabila 
na Dobrno še večje število turi-
stov. 

V ta namen je občina pristopila 
k ureditvi trga Dobrna - paviljon 
na južnem delu trga Dobrna, kjer 
želi zagotoviti njegovo obnovo 
ter v trg umestiti vsebino, ki bo 
lahko predstavljala podlago za 
razvoj turizma in družbene in-
frastrukture v občini. Projekt je 
bil prijavljen tudi na razpis Mi-
nistrstva za kmetijstvo in okolje, 
Agencije Republike Slovenije za 
kmetijske trge in razvoj podeže-

izdelkov z višjo dodano vredno-
stjo. 

S postavitvijo paviljona  bo ure-
jen tudi prostor za delovanje 
TIC-a Dobrna. TIC bo tako lahko 
posredoval splošne informacije o 
Sloveniji, informacije o Dobrni in 
okolici ter seznanjal turiste o pre-
nočitvenih zmogljivostih v Obči-
ni Dobrna. Za turiste bo pripra-
vljeno turistično – informativno 
gradivo, razglednice, spominki, 
omogočena bo izposoja koles, 
... Možno bo organizirati lokal-
na vodenja na območju Občine 
Dobrna, vodene oglede/izlete za 
skupine ter sodelovati pri pripra-
vi in izvedbi različnih prireditev in 
dogodkov s področja turizma in 
kulture v občini.
V okviru naložbe bo zajet pitnik s 
pitno vodo, ki bo dostopna vsem 

občanom in obiskovalcem, ter 
informacijska tabla z zemljevi-
dom in LED prikazovalnikom za 
podajanje ustreznih informacij 
turistom. 

Z deli se bo predvidoma začelo v 
začetku prihodnjega leta, zaklju-
ček investicije pa je predviden v 
mesecu juniju 2014.

Operacijo »UREDITEV TRGA DO-
BRNA - paviljon na južnem delu 
trga Dobrna« delno financira 
Evropska unija, in sicer iz Progra-
ma razvoja podeželja 2007-2013 
sofinanciranega iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj po-
deželja (EKSRP), ukrep Obnova in 
razvoj vasi.

Zdenka Kumer

lja, Obnova in razvoj vasi - ukrep 
322, ki je sofinanciran iz Evrop-
skega kmetijskega sklada za ra-
zvoj podeželja 2007-2013, kjer 
smo bili uspešni in pridobili sred-
stva v višini 124.838.68 €. Celotna 
investicijska vrednost projekta pa 
znaša okoli 290.000 €.

Realizacija investicije bo prispe-
vala k ureditvi EKO tržnice, kjer 
bo možno organizirano trženje 
lokalno ekološko pridelane hra-
ne. Okoliški podeželski kmetje 
bodo s tržnico pridobili možnost, 
da obiskovalcem in domačinom 
ponudijo značilne izdelke – od 
domačega kruha, zelenjavnih, 
sadnih, čebelarskih, mesnih in 
mlečnih izdelkov. Tržnica hkrati 
predstavlja izziv za prebivalce, 
ker bo ponujala možnost trženja 
tako surovin kot že predelanih 

 

Desetletje participativnega prostorskega načrtovanja na Dobrni – 
priznanje biroju Urbanisti, d. o. o.
V mesecu juniju je na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani potekal znan-
stveni posvet Pametni urbanizem 2013 na temo Graditi demokracijo 
- lokalni urbanizem. Gre za enega redkih znanstvenih in strokovnih 
srečanj v Sloveniji, na katerem se predstavljajo številni primeri dobre 
prakse, tokrat na izredno aktualno izbrano tematiko demokratičnega 
urbanizma. 

Med drugim je bilo v okviru strokovnih razprav predstavljeno delo 
v Občini Dobrna, ki ga v sodelovanju s številnimi strokovnjaki pod 
vodstvom biroja Urbanisti, d. o. o. občina kontinuirano izvaja več kot 
desetletje.  Predstavljen primer je na omenjenem posvetu kot  pri-
mer dobre prakse lokalnega urbanizma oz. prostorskega načrtovanja 
prejel priznanje. S priznanjem so sodelujoči in Občina Dobrna prejeli 
potrditev, da je njihovo strokovno delo, začeto pred več kot dese-
tletjem, prava pot pri uspešnem prostorskem načrtovanju na lokalni 

ravni, Občina Dobrna pa je s svojim načinom sodelovanja s stroko in 
javnostjo lahko lep in posnemanja vreden model.
Občina Dobrna je postala samostojna občina leta 1998. Iz položa-
ja obrobne krajevne skupnosti se je znašla v položaju odločevalca 
o lastnem razvoju. Danes lahko rečemo, da je bila odločitev - ki je 
vključevala razpis natečaja za pridobitev prostorsko programskih 
smernic razvoja celotne občine (2001) - še kako daljnovidna. Z na-
tečajem (sodelovale so tri skupine, Geoplan, Pilih projekt ter Gorazd 
in Mojca Furman Oman, rezultat pa so bile tri vizije prostorskega ra-
zvoja občine) se je namreč začelo desetletje uspešnega, strokovnega 
in demokratičnega urbanizma v občini, ki je rezultiralo strokovne in 
demokratično sprejete rešitve, kraju pa dalo nov zagon, kar se danes 
kaže na povečanju števila prebivalcev, uspešnem razvoju termalnega 
zdravilišča, trajnostni rabi prostora, večjemu številu obiskovalcev in 
splošnem zadovoljstvu občanov v njihovem lastnem prostoru.
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V letu 2002 je nato občina ob sofinanciranju ministrstva, pristojnega za 
prostor, organizirala interdisciplinarno urbanistično delavnico Razvoj-
na vizija Občine Dobrna. Avtorja delavnice sta bila Gorazd in Mojca 
Furman Oman. Delavnica je bila zastavljena kot kontinuiran enoletni 
projekt, razdeljen v več faz, ki je vključeval tri bistvene ravni odloče-
valcev in usmerjevalcev prostorskega razvoja občine - lokalno sku-
pnost, stroko in javnost. Vse tri skupine so se vključevale v posamezne 

UL FA Katedra za urbanizem
natečaj za oblikovanje znaka različnih 

aktovnosti
šifra: VT246

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Fakulteta za arhitekturo
Katedra za urbanizem

P A M E T N I 
URBANIZEM
GRADITI DEMOKRACIJO 
LOKALNI URBANIZEM

STROKOVNI POSVET 2013

KATEDRA ZA URBANIZEM
FAKULTETA ZA ARHITEKTURO
U N I V E R Z A  V  L J U B L J A N I

Občina Dobrna je leta 2001 razpisala 
natečaj za pridobitev prostorsko pro-
gramskih smernic razvoja celotne občine, 
kar predstavlja enega redkih pristop-
ov v Sloveniji. Z natečajem se je začelo 
desetletje uspešnega, strokovnega in 
demokratičnega urbanizma v občini.
V letu 2002 smo organizirali interdisciplin-
arno urbanistično delavnico Razvojna vizija 
Občine Dobrna. Delavnica je bila zastav-
ljena kot kontinuiran enoletni projekt, ki je 
vključeval tri bistvene ravni odločevalcev 
in usmerjevalcev prostorskega razvoja 
občine – lokalno skupnost, stroko in ja-
vnost. Vse tri skupine so se vključevale v 
posamezne faze: izvedeno je bilo anke-
tiranje po gospodinjstvih, organizirana je 
bila delavnica z interesnimi skupinami, iz-
veden je bil strokovni posvet. Na tej podla-
gi smo izdelali Razvojno vizijo Občine Do-
brna, ki je temeljni dokument, na katerem 
Občina Dobrna še danes gradi svoj razvoj.  
Nato smo izdelali še spremembe in 
dopolnitve t.i. prostorskega plana (2004), 
ki so mu sledili trije izredno pomembni 
in obsežni izvedbeni prostorski akti. Tudi 
strokovne podlage za izvedbene akte je 
Občina Dobrna pridobivala na enega 
bolj demokratičnih in strokovno smiselnih 
načinov – variantno so podlage pripravl-
jale tri skupine strokovnjakov, delo pa so 
izvajale skozi štiri urbanistične delavnice. 
Ti danes omogočajo razvoj celotnega 
kraja na podlagi termalnega turizma. 
Na podlagi razvojne vizije smo izdelali 
Strokovne podlage za občinski prostor-
ski načrt občine Dobrna (2008), čemur je 
sledil sprejem občinskega prostorskega 
načrta (2012), enega prvih v Savinjski regiji.
Občina Dobrna je s svojim pristopom 
k oblikovanju prostorskega razvoja, ki 
vključuje obsežno strokovno delo in pred-
vsem neformalno participacijo občanov 
skozi različne oblike demokratičnega 
urbanizma, svetel primer sloven-
skega prostorskega načrtovanja.  
Šele z današnjega zornega kota – po 
zadostni distanci od opravljenega dela in 
po uspešnem sprejemu vseh vrst prostor-
skih aktov, predvsem pa po trajnostni poti 
razvoja, po kateri občina resnično sto-
pa - lahko ocenimo, da je bila odločitev 
Občine Dobrna leta 2001, da razpiše ja-
vni natečaj za pridobitev smernic razvoja 
celotne občine, resnično dobra in edin-
stvena poteza v slovenskem prostoru. 

DESETLETJE PARTICIPATIVNEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA NA DOBRNI

Avtorji ali nosilci projekta: 
mag. Gorazd Furman Oman, dr. Mojca Furman Oman (Urbanisti, d.o.o.)

Sodelujoči predavatelji, moderatorji, ustvarjalci: 
prof. mag. Peter Gabrijelčič (FA), dr. Bogomir Kovač (EF in Geoplan), Marko Vučina (Mestna občina 
Velenje), projektantske skupine ali posamezniki (API Ljubljana, ABZ Maribor, FA Ljubljana, Saša Piano, 
udika, Milan Šetina, udig), (navedeni sodelujoči so sodelovali v posameznih fazah)

Obdobje izvedbe: 2001 - 2012

Spletna stran projekta: www.urbanisti.com
Interdisciplinarna urbanistična delavnica 
- delavnica z interesnimi skupinami

Interdisciplinarna urbanistična delavnica - Razvojna vizija Občine Dobrna

Strokovne podlage za izvedbene prostorske akte – urbanistične delavnice 

Izvedbeni prostorski akti 

Interdisciplinarna urbanistična delavnica - 
strokovni posvet z vabljenimi predavatelji 

Natečaj za pridobitev prostorsko pro-
gramskih smernic razvoja celotne 
občine - Dobrna 2020 

Strokovne podlage za občinski 
prostorski načrt občine Dobrna

Občinski prostorski načrt 

Strokovne podlage za izvedbene prostorske akte – urbanistične delavnice 

faze: izvedeno je bilo anketiranje po gospodinjstvih celotne občine, 
organizirana je bila delavnica z interesnimi skupinami (predstavniki 
lokalne skupnosti, predstavniki društev in lastniki strateško pomemb-
nih zemljišč), izveden je bil strokovni posvet z vabljenimi predavatelji 
(prof. mag. Gabrijelčič in Marko Vučina, udia). Na podlagi aktivnosti in 
na podlagi analize stanja sta avtorja delavnice izdelala Razvojno vizijo 
Občine Dobrna (2003), ki je bila po vseh usklajevanjih in preveritvah, 
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tako strokovnih kot laič-
nih, temeljni dokument, 
na katerem Občina 
Dobrna še danes gradi 
svoj razvoj.

Na podlagi tako obli-
kovanega konsenza je 
nato Občina Dobrna v 
izjemno kratkem času 
(2004) sprejela spre-
membe in dopolnitve 
t. i. prostorskega plana, 
ki so mu sledili trije iz-
redno pomembni in 
obsežni izvedbeni pro-
storski akti, predvsem 
na področju turistične 
infrastrukture. Tudi stro-
kovne podlage za iz-
vedbene akte je Občina 
Dobrna pridobivala na 
enega bolj demokratič-

nih in strokovno smiselnih načinov - variantno so podlage pripravljale 
tri skupine strokovnjakov (FA, API in ABZ), delo pa so izvajale skozi 
štiri urbanistične delavnice, ki jih je vodil Gorazd Furman Oman ter 

na podlagi njihovih usmeritev tudi izdelal izvedbene prostorske akte 
(2005). Ti omogočajo razvoj zdraviliškega kompleksa (širše območje 
Term), omogočajo prenovo izjemnega objekta kulturne dediščine 
(Novi grad) za turistične namene, dajejo pogoje za gradnjo varovanih 
stanovanj, večnamenske dvorane, športnih igrišč in kompleksa zuna-
njih bazenov (Dobrna z okolico). Nekatere od teh investicij so danes 
že izvedene.

Na podlagi razvojne vizije so bile nato skladno z novim zakonodaj-
nim okvirjem izdelane Strokovne podlage za občinski prostorski načrt 
Občine Dobrna (2008), avtorjev Gorazda in Mojce Furman Oman. Na 
podlagi teh je Občina Dobrna kot ena prvih v savinjski regiji spreje-
la občinski prostorski načrt (2012), s katerim je dobila prostorski akt 
»nove generacije«, ki vsebinsko še vedno sloni na desetletju strokov-
nega dela Občine Dobrna.

Občina Dobrna je s svojim pristopom k oblikovanju prostorskega ra-
zvoja, ki vključuje obsežno strokovno delo in predvsem neformalno 
participacijo občanov skozi različne oblike demokratičnega urbaniz-
ma (ankete, delavnice, posveti, predavanja, javne predstavitve, ob-
veščanje skozi številne članke v lokalnem mesečniku), svetel primer 
slovenskega prostorskega načrtovanja, kar je v mesecu juniju potrdila 
tudi stroka.

Občina Dobrna in 

mag. Gorazd Furman Oman, dr. Mojca Furman Oman, Urbanisti, d. o. o.

Pristopi k učinkoviti rabi energije v Občini Dobrna 

Občina Dobrna že vse od leta 2004 skrbno načrtuje energetsko rabo 
in oskrbo. V letu 2004 je je izdelala Energetsko zasnovo, ki jo je leta 
2011 nadgradila z izdelavo lokalnega energetskega koncepta.
Lokalni energetski koncept (LEK) celovito oceni možnosti in predlaga 
rešitve na področju energetske oskrbe občine. Pri tem upošteva dol-
goročni razvoj občine na različnih področjih in obstoječe energetske 
kapacitete. Lokalni energetski koncept je namenjen dvigu osveščeno-
sti in informiranosti porabnikov energije ter pripravi ukrepov na po-
dročju učinkovite rabe energije in uvajanju novih energetskih rešitev.
Po sprejetju Lokalnega energetskega koncepta se že kažejo prvi vidni 
pozitivni učinki. Občina že vse od leta 2008 vodi energetsko knjigo-
vodstvo za vse javne stavbe in skrbno izvaja določila sprejete Stra-
tegije razvoja javne razsvetljave. V letošnjem letu je začela v občini 
obratovati prva sončna elektrarna (na strehi OŠ Dobrna), pripravila je 
bila študija izvedljivosti daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za 
naselje Dobrna ipd. Vsi ti ukrepi vodijo k učinkovitejši rabi energije v 
občini.  

Največji prihranki energije se lahko v občinah zagotovijo z racionalno 
rabo energije v javnih stavbah. Občina Dobrna z vodenjem energet-
skega knjigovodstva sistematično vodi rabo energije v vseh javnih 
stavbah občine, v osnovni šoli, kulturnem domu, knjižnici, zdravstve-
nem domu in občinski stavbi.  Analiza rabe energije v javnih stavbah, 
v okviru priprave lokalnega energetskega koncepta, je pokazala, da 
največ toplotne energije porabijo OŠ Dobrna, zdravstveni dom in ob-
činska stavba. Glede na zasedenost in dejavnost stavb je to povsem 
razumljivo. Med vsemi javnimi stavbami je zdravstveni dom najbolj 
energetsko neučinkovit in bi bila potrebna energetska sanacija. 
K učinkovitejši rabi energije pa lahko veliko pripomorejo tudi sami 
občani. Analiza rabe energije v gospodinjstvih, ki je bila izvedena v 
okviru lokalnega energetskega koncepta, je na podlagi 464 gospo-
dinjstev (55,4 %) pokazala, da se več kot polovica gospodinjstev ogre-
va z lesom in lesnimi odpadki (55 %). 32 % gospodinjstev se ogreva 
s kurilnim oljem in 8 % z utekočinjenim naftnim plinom, ki je na raz-
polago v strnjenem delu naselja Dobrna. Analiza hkrati prepoznava 
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pogosto uporabo dveh različnih energentov, in sicer najpogosteje v 
kombinaciji drv in kurilnega olja. 
Ker se nadpovprečno velik odstotek toplotne energije v Občini Do-
brna proizvede iz lesa, se ocenjuje, da so gospodinjstva s tega vidi-
ka izredno energetsko učinkovita. Les je namreč lokalni, obnovljiv in 
okolju prijazen vir energije. Povprečna raba energije na prebivalca 
Občine Dobrna znaša 4.650 kWh, kar je malo več od slovenskega 
povprečja (4.390 kWh na prebivalca). Analiza porabe električne ener-
gije pa je pokazala, da povprečno gospodinjstvo porabi 443,5 kWh na 
mesec, kar znaša v povprečju 59  €. 
Pri ugotavljanju potratnosti hiš oziroma energetski neučinkovitosti 
stanovanjskih objektov se uporablja kazalnik povprečne primarne 
rabe energije na kvadratni meter (m2) ogrevalne površine. Analiza je 
pokazala, da stanovanjski objekti, hiše v Občini Dobrna spadajo med 
povprečne tipe hiš, saj povprečna raba primarne energije na kvadra-
tni meter (m2) ogrevalne površine v Občini Dobrna znaša 168 kWh/
m2, med tem ko se povprečje giblje med 150-200 kWh/m2. 
Pri primerjavi rabe primarne energije za ogrevanje in pripravo sani-
tarne vode ugotovimo, da v Občini Dobrna največ toplotne energije 
porabijo gospodinjstva (7.840 MWh ali 58 %), sledi poraba podjetij 
(5.175 MWh ali 38 %) ter javnih stavb (537 MWh ali 4 %) (tabela 1). 

Skupna letna poraba električne energije vseh porabnikov v občini je 
8.654, 08 MWh, od tega največ električne energije porabijo podjetja 
(5.169 MWh oziroma 62 %), sledijo gospodinjstva (2.926 MWh oziroma 
35 %). Stavbe v javni lasti so v letu 2012 porabile 425 MWh električne 
energije, kar predstavlja 5 %. Javna razsvetljava je porabila 133 MWh 
oziroma 1,62 % vse porabljene električne energije v občini (tabela 2).
V Občini Dobrna so vsi porabniki skupaj v letu 2012 porabili 22.206 
MWh toplotne in električne energije. 
Občina Dobrna si bo tudi v nadaljevanju prizadevala izvajati vrsto 
ukrepov za učinkovitejšo rabo energijo. V sklopu akcijskega načrta, 
ki je tudi del dokumenta Lokalnega energetskega koncepta, občina 
v nadaljnjih letih planira izvesti razširjene energetske preglede vseh 
javnih stavb v občini, izvesti energetsko sanacijo zdravstvenega doma 
in občinske stavbe, sofinancirati pilotne projekte solarnih sistemov, 
kotlov na lesno biomaso … Občina si bo prizadevala tudi v prihodnje 
informirati in osveščati lokalno prebivalstvo o pomenu uporabe ob-
novljivih virov energije in izvajanju ukrepov učinkovite rabe energije v 
individualnih stanovanjskih objektih, kot so: zamenjava oken, izvedba 
toplotnih izolacij stavbnih ovojev, tal in streh, zamenjava kurilnih na-
prav s sodobnejšimi z večjimi izkoristki ipd.      

Alenka Sajovic

tabela 1 tabela 2

Na vseslovenskem srečanju občin odločno proti za lokalno raven in 
njene prebivalke in prebivalce škodljivi zakonodaji

GLASILO OBČINE DOBRNA

Maribor, 23. 10. 2013 - V prostorih Narodnega doma v Celju so se sestali župa-
nje in župani slovenskih občin, skoraj na obletnico srečanja v letu 2012, kjer je 
bila sprejeta Resolucija županj in županov. Po ocenah občin in njihovih repre-
zentativnih združenj je napočil čas, ko je ponovno potrebno dokazati in po-
kazati enotnost lokalne ravni navkljub poskusom njihovega razdvajanja. Čas, 
da se z odločnostjo pove, da občine ne pristajajo na razgradnjo enega redkih 
sistemov, ki še uspešno deluje. 
Na srečanju so županje in župani izrazili svoje stališče do zakonodajnih in sis-
temskih predlogov, ki so pripravljeni ali pa naj bi se v bodoče pripravili, in sicer:

K Zakonu o davku na nepremičnine 
Občine še vedno vztrajajo, da se ohrani NUSZ v sedanji obliki, vlada pa 
naj uveljavi krizni davek, če ocenjuje, da je za to potreba.  
Občine še naprej ugotavljajo, da je predlagana uvedba davka na ne-
premičnine za občine neustrezna tako s finančnega in sistemskega 
vidika urejanja zemljiške politike v občinah. 

Vztrajamo, da uvedba davka na nepremičnine temelji na naslednji iz-
hodiščih: 

 

58%

4%

38%

Razmerje rabe toplotne energije vseh porabnikov v Občini Dobrna

Gospodinjstva

Javne stavbe

Podjetja

 

35,56

62,82

1,62

Delež porabe električne energije po odjemalcih v 2012

Gospodinjstva

Poslovni odjem, industrija

Javna razsvetljava
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•	 Dolgoročni ohranitvi davka na nepremičnine kot lokalnega davka
•	 Ohranitvi avtonomije občin pri vodenju prostorske politike
•	 Časovni omejitvi (3 leta) delitve pobranih davčnih virov med ob-

činami in državo (50/50) in v nadaljevanju delitev, ki bo ustrezala 
definiciji davka kot lokalnega davka

•	 Izvzemu ali ničelni stopnji obdavčitve občinske javne infrastruktu-
re oz. vso občinsko premoženje

•	 Delitvi rizika višine pobranih davkov med državo in občinami v 
prehodnem obdobju

Zato ob neupoštevanju nekaterih ključnih zgoraj naštetih predpostavk 
napovedujemo ustavno presojo. Predlog zakona je ustavno sporen, ker 
ukinja lastne vire občin, sporen z vidika zakonitosti, ker je pripravljen 
brez sodelovanja občin in ker bistveno prizadene eno temeljnih funkcij 
občin, razvojno funkcijo. 

K Zakonu o izvrševanju proračuna RS (ZIPRS) za 2014 in 2015
Ob sprejemanju rebalansa proračuna za leto 2014 in proračuna za 
leto 2015 pričakujemo:
•	 Najmanj ohranitev povprečnine v višini 536 € v letih 2014 in 2015 
•	 Izpolnitev sklepa Vlade RS iz leta 2012 o sprejemu Zakona o 

uravnoteženju javnih financ za občine in posledično znižanje 
stroškov občinam za najmanj 10 %

•	 Višina dela sredstev, ki se občinam, skladno z 21. členom ZFO za 
vsako proračunsko leto zagotovi v višini šestih odstotkov skupne 
primerne porabe občin, mora ostati zamrznjena na višini 4 % za 
leti 2014 in 2015. 

K Zakonu o financiranju občin (ZFO)
Nasprotujemo posegom v veljavni Zakon o financiranju občin, ki v osnovi 
spreminjajo temelje sistema financiranja občin. V času, ko pristojno ministr-
stvo pripravlja strategijo razvoja lokalne samouprave, je spreminjanje siste-
ma financiranja občin nespametno, saj naj bi skozi dogovorjeno in sprejeto 
strategijo opredelil  bodoči ustroj področja in posledično tudi financiranja. 
Zato pričakujemo, da bo pristojno ministrstvo nadaljevalo s pripravo stra-
tegije razvoja lokalne samouprave in skozi to pripravljajo tudi možne mo-
dele financiranja občin, ki pa morajo temeljiti na obsegu nalog in pristoj-
nostih, ki jih bodo morale opravljati občine. Predvsem pa da bo pristojno 
ministrstvo v bodočem modelu financiranja občin uveljavilo tudi takšne 
finančne vire, ki bodo avtonomni in ne samo preneseni finančni viri. 

K predlogu izhodišč za teritorialno reformo lokalne samouprave 
ter uvedbo upravnih okrajev in prenovo upravnih enot
Predlagana Strategija razvoja lokalne samouprave ni dokument vi-
zije razvoja temveč je dokument oz. izhodišče za popolno centrali-
zacijo države. Takšnemu načinu odločno nasprotujemo in pričakuje-
mo pripravo Strategije razvoja lokalne samouprave, ki bo opredelila 
temelje dolgoročnega razvoja lokalne samouprave v Sloveniji in v 
kateri moramo občine aktivno sodelovati.

Zahtevamo, da se pripravljavci izhodišč za Strategijo razvoja lokalne 
samouprave sestanejo s predsedstvi obeh združenj in skupaj opre-
delijo izhodišča za pripravo Strategije razvoja lokalne samouprave. 

Odločno nasprotujemo predlagani uvedbi upravnih okrajev in upravnih 
enot, saj predpostavlja manjšanje dostopnosti storitev države ljudem v 
različnih lokalnih okoljih in še dodatno zmanjševanje števila zaposlenih 
v teh prikrajšanih okoljih. Ponovno predlagamo, da se upravne enote 
preoblikujejo kot skupne občinske uprave, ki bodo zagotovile ustrezno 
dostopnost državnih storitev tudi v lokalnih okoljih pod pogojem, da dr-
žava za te namene občinam zagotovi finančna sredstva. 

K pripravi Zakona o uravnoteženju javnih financ za občine
Zahtevamo, da pristojno ministrstvo nemudoma predloži predlog 
zakona, z ministrstvi pa opravi dodaten krog pregleda obstoječe 
zakonodaje in podzakonskih predpisov za znižanje stroškov občin. 

K izvajanju evropske kohezijske politike v Sloveniji
Zahtevamo, da se programski dokumenti za programsko obdobje 
2014 -2020 pripravljajo ločeno za dve kohezijski regiji v skladu s te-
ritorialno delitvijo Slovenije na nivoju NUTS. Prav tako pričakujemo, 
da se v operativnih programih ohrani programska usmeritev razvoj 
regij, po kateri se naj usmerja kohezijska sredstva. 
Pristojno ministrstvo mora nemudoma pristopiti k usklajevanju 
programskih dokumentov - partnerski sporazum, operativni pro-
gram – z razvojnima svetoma kohezijskih regij že v fazi njihove pri-
prave in ta način zagotoviti partnerski pristop v celotnem procesu 
razvojnega načrtovanja. 
Prioriteto v naslednji finančni perspektivi morajo imeti vlaganja v 
javni in ne v zasebni sektor. 

Vsi projekti iz te finančne perspektive, ki imajo odločbo, morajo biti uvr-
ščeni prioritetno v naslednjo finančno perspektivo. V primeru, da teh 
sredstev ni mogoče v tej finančni perspektivi porabiti, naj na njihovo 
mesto stopijo že pripravljeni in izvedljivi projekti. 

Splošni sprejeti sklepi:
Županje in župani ter ostali prisotni predstavniki občin na vse-
slovenskem srečanju občin v Celju zahtevamo, da se predse-
dnica Vlade RS in njen ministrski zbor v najkrajšem možnem 
času sestanejo s predstavniki občin. 
Občine se zavezujejo, da bodo na dan sprejemanja zakona o davku 
na nepremičnine ali na drug primeren dan v organizaciji SOS in ZOS 
organizirale demonstracije enotnosti in moči lokalne samouprave. 

S spoštovanjem, 

Dr. Ivan Žagar, l.r. , predsednik SOS

Robert Smrdelj, l.r., predsednik ZOS
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Začetek gradnje Urgentnega centra Celje
Konec oktobra 2013 je Ministr-
stvo za zdravje RS podpisalo 
pogodbo za izgradnjo Urgen-
tnega centra Celje (UCC), ki 
je del nacionalnega projekta 
»Mreža urgentnih centrov«. S 
tem je bil izpolnjen še zadnji 
pogoj za začetek gradnje pr-
vega slovenskega urgentnega 
centra, ki ga bo delno financi-
rala Evropska unija iz Evrop-
skega sklada za regionalni 
razvoj.

Nov Urgentni center Celje bo stal 
na mestu pritlične etaže načrto-
vane nadomestne novogradnje, 
ki se ji je morala bolnišnica za-
radi finančne situacije v državi 
začasno odpovedati. Z njim bo 
naša bolnišnica pridobila pribli-
žno 1.500 m2 novih površin za 
delovanje urgentnega centra. V 
novih prostorih bodo: dve triažni 
ambulanti za predbolnišnično 
enoto, štirje prostori za kirurške 
ambulante, ambulantna opera-
cijska soba, mavčarna, dva rea-
nimacijska prostora, operacijska 
dvorana, rentgenološka in CT 
diagnostika, opazovalna enota s 
7 posteljami (za intenzivno nego) 
ter opazovalna enota z 8 poste-
ljami za internistične bolnike. 
 
Nov Urgentni center Celje bo 
stal na prostoru med vzhodnim 
podaljškom Gizeline bolnišnice 
in stavbo oddelka za infekcijske 
bolezni in vročinska stanja.
Vrednost investicije, ki se izvaja v 
okviru Operativnega programa 
krepitve regionalnih razvojnih 

potencialov za obdobje 2007-
2013, razvojne prioritete Gospo-
darsko razvojna infrastruktura, 
prednostne usmeritve Mreža ur-
gentnih centrov, je 9,6 milijonov 
evrov. Delno jo iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj finan-
cira Evropska unija. Vrednost ne-
povratnih sredstev znaša pribli-
žno 6,2 milijona evrov, pri čemer 
je 85 % nepovratnih sredstev 
namenskih sredstev EU, ostalih 
15 % nepovratnih sredstev pa je 
slovenska udeležba za sofinanci-
ranje kohezijske politike. Podpi-
sana pogodba za gradbeni del in 
vgradno opremo znaša 7,6 milijo-
nov evrov. Za premično medicin-
sko opremo bo javno naročilo še 
treba izvesti. Nov Urgentni cen-
ter Celje (UCC) mora biti zaradi 
črpanja evropskih sredstev kon-
čan do konca leta 2014.
Ker bo novi urgentni center 
umeščen v samo središče bol-
nišničnega kompleksa, bo gra-
dnja močno posegla v ustaljeno 
prometno ureditev na območju 
bolnišnice. Gradbišče bo namreč 
zasedlo celotni prostor med 
vzhodnim podaljškom Gizeline 
bolnišnice in zgradbo, v kateri 
je oddelek za infekcijske bolezni 
in vročinska stanja ter travnik, 
na katerem so zdaj potekali nuj-
ni helikopterski prevozi. Tako bo 
prekinjena prometna povezava 
med uvozom v bolnišnični kom-
pleks z Oblakove ulice in stavbo, 
v kateri je danes urgentni center 
bolnišnice. Prav tako s tega uvo-
za ne bo več dostopna urgentna 
ambulanta otroškega oddelka. 

Za zagotavljanje nemotenega 
delovanja bolnišnice ter oskr-
bovanja vseh njenih delov je za 
čas gradnje urgentnega centra 
pripravljena začasna prometna 
ureditev, ki bo začela veljati po 
odprtju novih prometnih poti in 
postavitvi gradbišča. Nove uvoze 
na območje bolnišnice in pro-
metno signalizacijo na občinskih 
cestah bo v skladu z dogovorom 
zagotovila Mestna občina Celje.
Glavna prometna pot (rdeča pot) 
do sedanjega bolnišničnega ur-
gentnega centra (vhod št. 6) bo 
potekala po novo odprtem od-
cepu s Kersnikove ulice (UVOZ A). 
Po isti poti bo dostopna tudi ur-
gentna ambulanta na otroškem 
oddelku (vhod št. 14). Po novem 
odcepu s Kersnikove ulice bo po-
tekala tudi vsa potrebna dostava 
(zelena pot) službam, ki so locira-

ne na tem vzhodnem delu bolni-
šničnega območja. Oba dostopa 
bosta omejena z zapornico, ki 
jo bo ves čas nadzoroval vratar. 
Vsa vozila, ki bodo na teh točkah 
vstopala na območje bolnišnice, 
ga bodo večino časa gradnje za-
puščala skozi izvoz na krožišče na 
Kersnikovi ulici (IZVOZ B).
Današnji glavni uvoz na območje 
bolnišnice (UVOZ/IZVOZ C), ki 
stoji na Oblakovi ulici, bo v času 
gradnje namenjen gradbišču. 
Pacienti bodo po njem dostopali 
do urgentne ambulante gine-
kološko-porodniškega oddelka 
(vhod št. 9) in urgentne ambu-
lante oddelka za infekcijske bole-
zni in vročinska stanja (nov vhod). 
Asfaltirano parkirišče na desni 
strani tega uvoza bo poslej pro-
ti plačilu namenjeno pacientom 
in njihovim svojcem ter drugim 

Nov Urgentni center Celje bo stal na prostoru med vzhodnim podaljškom Gizeline 
bolnišnice in stavbo oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja
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obiskovalcem bolnišnice. Tisti 
zaposleni, ki so doslej parkirali na 
območju bolnišnice, se namreč 

Začasna prometna ureditev

vsi s svojimi vozili umikajo z ob-
močja bolnišnice. Ker bo po tej 
poti potekala tudi vsa potrebna 

dostava službam, ki so locirane 
na zahodnem delu  bolnišnične-
ga območja, bo ob ginekološko-
-porodniškem oddelku narejen 
enosmerni odcep na Ipavčevo 
ulico (IZVOZ D), po katerem bo 
potekal izvoz iz zahodnega dela 
bolnišničnega območja.   
Bolniki, ki bodo v bolnišnico pri-
hajali na nenujne preglede ali 
posege in jih bodo tja pripeljali 
drugi, bodo do glavnega vhoda 
na bolnišnično polikliniko lah-
ko dostopali z Ljubljanske ceste 
(UVOZ/IZVOZ E). Parkiranje tam 
ne bo mogoče, saj bo omejeno 
parkirišče pred stavbo name-
njeno le reševalnim vozilom na 
neinterventnih vožnjah. Na vseh 
uvozih bodo promet nadzirali 
vratarji.      
Začasna prometna ureditev bo 
začela veljati po vzpostavitvi no-
vih prometnih povezav na Ker-
snikovo in Ipavčevo ulico, predvi-

doma v začetku decembra 2013.   
Gradbišče urgentnega centra in 
pripadajoče zunanje ureditve bo 
občasno poseglo tudi v površi-
ne, po katerih bo potekal začasni 
promet na bolnišničnem obmo-
čju. Vse spremembe bo bolni-
šnica sproti objavljala na svoji 
spletni strani www.sb-celje.si , s 
spremembami pa bodo obisko-
valce seznanjali tudi vratarji na 
uvozih. 
Nova prometna ureditev bo po-
segla v več desetletne ustaljene 
navade in kdaj morda povzroči-
la nekaj zmede ali slabe volje. V 
Splošni bolnišnici Celje bomo 
naredili, kar je v naših močeh, 
da bodo spremembe čim manj 
vplivale na delovanje bolnišnice 
in izvajanje zdravstvene oskrbe 
pacientov.    

Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.

Vodja službe za odnose z javnostmi

Splošna bolnišnica Celje

Izbira poklica-izziv za prihodnost
Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje je zaključila že šesto 
leto izvajanja projekta, ki ga podpirajo Mestna občina Celje, občine 
Dobrna, Štore in Vojnik. Namen projekta je osnovnošolcem in njiho-
vim staršem približati pomembnost pridobivanja tistih informacij, ki 
so pomembne pri odločitvah učencev o tem, kaj bi v življenju zares 
radi delali in o izbiri nadaljevanja izobraževanja. 
Že vrsto let se soočamo s pomanjkanjem določenih poklicnih profi-
lov, med katerimi so na prvem mestu obrtni in tehnične stroke, zato 
smo si v projektu zadali nalogo promovirati karierne poti, spodbuja-
ti inovativnost, podjetnost in ustvarjalnost že med najmlajšimi čla-
ni naše družbe. Aktivnosti projekta so potekale vso leto 2013, sode-
lovalo je 6 naših članov obrtnikov in podjetnikov, izvedenih je bilo  
23 dogodkov, udeleženih 13 osnovnih šol ter 592 osnovnošolcev in 
njihovih staršev. Izvajali smo predavanja, predavanja z delavnicam 
in zelo obiskane okrogle mize z gosti - našimi obrtniki in podjetniki. 
Učence in njihove starše smo seznanili z možnostmi štipendiranja, 
kariernimi potmi, potrebnimi znanji, veščinami, sposobnostmi  ter s 
kompetencami ljudi današnjega časa, trgom dela, trendi na področju 

zaposlovanja in samozaposlovanja, deficitarnimi poklici in dejavniki 
odločanja za nadaljevanje izobraževanja. 
V  septembru smo izvedli predavanje z delavnico za devetošolce OŠ 
Dobrna, ki je bilo s strani učencev dobro sprejeto. OOZ Celje je uspelo 
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komunala 
in okolje

Pomembnejše aktivnosti s področja 
komunale in investicij v zadnjem 
obdobju
Občina Dobrna je v preteklem obdobju, natančneje v mese-
cu oktobru, dokončala sanacijo dveh usadov v naselju Klanc. 
Vrednost celotne investicije je znašala 49.700 €. Z deli smo za-
gotovili stabilnost brežin struge ter preprečili njihovo nadaljnje 
plazenje. S tem je tudi cesta na teh dveh odsekih zavarovana 
pred negativnimi vplivi erozije vode. Občanom se zahvaljujemo 
za strpnost in sodelovanje v času izvedbe del. 

pridobiti sredstva tudi za izvajanje projekta Informiranje in svetovanje 
v poklicnem izobraževanju - za izvedbo delavnic Promocija poklicev 
in kariernih poti, kar  nam je omogočilo še eno izvedbo predavanja z 
delavnico, tokrat za osmošolce OŠ Dobrna.
V sredo, 20. 11. 2013, smo na delovnem srečanju vseh sodelujočih v 
projektu pregledali izvedene aktivnosti in dosežene rezultate. Našim 
obrtnikom in podjetnikom, sodelujočim v projektu, predstavnikom 
lokalnih skupnosti, medijem in drugim povabljenim smo predstavi-

li celoten projekt in novosti na področju štipendiranja. Spregovorili 
smo  tudi o sodelovanju OOZ Celje pri pripravi projekta Strategija ra-
zvoja gospodarstva Mestne občine Celje, v kateri je zapisan del ukre-
pov namenjen prav spodbudam občine za promocijo podjetništva, 
inovativnosti, ustvarjalnosti in poklicev za osnovnošolce.
Udeleženci delovnega srečanja smo v razpravi  izrazili zadovoljstvo, 
da smo del uspešno izvedenih projektov in reševanja dilem, s katerimi 
se srečujemo pri  usmerjanju mladostnikov v nadaljnje izobraževanje. 
Podali smo svoja mnenja in pobude za sodelovanje tudi v prihodnje. 
Ob zaključku dogodka  sem kot  vodja projekta Izbira poklica – izziv 
za prihodnost podelila zahvale vsem sodelujočim članom OOZ Celje, 
udeleženim občinam in osnovnim šolam, ki so v projektu sodelovale. 

            Območna obrtno-podjetniška 

zbornica Celje

                                                      Samostojna svetovalka in vodja projekta:

                                                      mag. Tatjana Štinek                                   

Izgradnja Vrtca Dobrna prehaja v zaključno fazo.. Toplotnoizola-
cijski ovoj stavbe je v teh dneh dokončan, pospešeno pa izvaja-
jo zaključna obrtniška dela v notranjosti in zunaj objekta. 
Izvajalec del zagotavlja, da bo objekt predan naročniku do kon-
ca meseca januarja 2014, kot je predvideno s pogodbo. 

Sanacija usada pri Skutnik-Repas

Sanacija usada  pri Vidmarju
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Gradbena dela na obzidju

Popravilo klopi

Zasaditev brežine na Paškem Kozjaku 

Vgradnja koritnice na cesti na Paškem Kozjaku

Vrtec Dobrna - južna fasada

Vrtec Dobrna - vhodna avla

 

V Režijskem obratu Občine Dobrna je trenutno zaposlenih šest 
uslužbencev. Trije so zaposleni redno, ostali pa preko programa 
javnih del. Režijski obrat izvaja redna vzdrževalna dela na javnih 
površinah, ureja in čisti okolico kraja, skrbi za pripravo priredi-
tvenih prostorov itd.
V nadaljevanju naštevamo nekaj aktivnosti, ki jih je režijski obrat 
v zadnjem času opravil, in sicer zamenjava odlomljenega dro-
ga svetilke pred osnovno šolo, obnovitev oglasnih panojev, 

priprava posipnih materialov za zimsko službo, čiščenje prepu-
stov, ureditev bankin, popravilo  dotrajanih klopi,   ureditev in 
razširitev vhoda za dostavo reševalnih vozil pred zdravstvenim 
domom, zasaditev brežine in vgradnja koritnice na cesti pri Pla-
ninskem domu na Paškem Kozjaku  itd.
Najpomembnejša naloga režijskega obrata  v tem  trenutku je 
dokončanje podpornega zidu ter sanacija stopnišča pod cer-
kvijo v centru kraja, ki se bo predvidoma izvajala še v začetku 
naslednjega leta. 

KOMUNALA IN OKOLJE
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Občane obveščamo, da režijski obrat z novim letom prevzema 
tudi vzdrževanje vodovodov, ki so v upravljanju Občine Dobrna 
ter urejanje pokopališča na Dobrni. Omenjene aktivnosti je do 
sedaj vodil g. Šibanc, za kar se mu v imenu vseh najlepše zahva-
ljujemo.
Občina Dobrna trenutno izvaja raziskovalno kaptažno vrtino na 
Brdcah z namenom, da bi na tem območju prišli do zadostnega 
in konstantnega vodnega vira. Po strokovnih ocenah naj bi se 
voda nahajala nekje na globinah do 240 metrov. Trenutno so z 
vrtino že na globini 150 metrov. V kolikor bo vodni vir ustrezen 
in neoporečen, ga bomo vključili v obstoječ vodovodni sistem 
na Brdcah. S tem bo vodooskrba tega območja bistveno izbolj-
šana.

Dejan RamšakIzvedba kaptažne raziskovalne vrtine na območju Brdc nad Dobrno

KOMUNALA IN OKOLJE

Izvajanje zimske službe
Ponovno smo zakorakali v zimski čas, ki nam poleg svojih čarov 
prinaša tudi nevšečnosti, predvsem pri nekaterih vsakodnevnih 
opravilih, med katere spada tudi mobilnost po cestah in javnih 
površinah. Pozimi se  soočamo s pojavi, kot so sneg, poledica,  
žled, ivje, megla itd. Posledica naštetega je, da se  razmere na 
cestah spremenijo,  uporabniki pa se moramo temu kot prvi pri-
lagoditi, da ne ogrožamo varnosti sebe in drugih. Pravočasna in 
pravilna zimska oprema vozil, predčasni odhodi od doma, prila-
gajanje hitrosti razmeram na cestah, ne nazadnje tudi primerna 
obutev so aktivnosti, za katere lahko poskrbimo sami, občina in 
država pa morata po zakonu skrbeti za ustrezno prevoznost in 
prehodnost  javnih površin  v zimskih razmerah. 
Občina Dobrna v zimskem obdobju, ki praviloma traja od 15. no-
vembra do  15. marca, organizira pluženje in posipanje lokalnih 
cest in javnih poti ter površin. Zimska služba obsega sklop dejav-
nosti in opravil, ki so potrebne za omogočanje prevoznosti cest 
in varnosti cestnega prometa v zimskih razmerah. Organiziranost 
zimske službe se izvaja po merilih Pravilnika o vrstah vzdrževalnih 
del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest. Po 
navedbah tega pravilnika je prevoznost cest omogočena, če višina 
snega na cestah ne presega 15 cm, promet pa je možen z upora-
bo zimske opreme na vozilih. V obdobju izredno močnega sne-
ženja, ob močnih zametih in snežnih plazovih prevoznosti ni nujno 
potrebno zagotavljati. Podobno velja za poledico, če je zaradi dežja 
cesta gladka in poledice ni mogoče odpraviti z razpoložljivimi teh-
ničnimi sredstvi. Zimska služba je prvenstveno namenjena zagota-
vljanju prehodnosti in prevoznosti  javnih površin in ne zagotavljanju 
nadstandardnega pluženja ter posipanja.
V Občini Dobrna v letošnji sezoni pluženje in posipanje cest opravlja-
ta dva izvajalca z več traktorji in plugi. V času trajanja zimskih pojavov 
so v zimsko službo vključeni tudi delavci režijskega obrata. Nivo in 
obseg vzdrževanja se glede na preteklo sezono ne spreminja. 

Za lažje in učinkovitejše izvajanje zimske službe prosimo za sode-
lovanje tudi vas, občane. Vse lastnike gozdov in površin ob jav-
nih cestah naprošamo, da odstranijo podrta drevesa, pastirje ter 
ostale ovire ob cestah in s tem zagotovijo ustrezno širino cestišča 
za pluženje. Potrebno je tudi posekati veje dreves, ki rastejo ob 
cestah in se ob teži snega povešajo na cestišče.
Lastnike zemljišč ob javnih cestah in poteh pozivamo, da s količki 
označijo in zavarujejo kritična mesta, ki bi se lahko poškodovala 
pri pluženju s snežnimi plugi.
Še enkrat želimo opozoriti, da občina, po mnenju računskega so-
dišča, ne sme financirati oz. sofinancirati vzdrževanja cestnih pri-
ključkov, ki niso kategorizirani in niso v javni lasti, zato vse lastnike 
cestnih priključkov prosimo, da v lastni režiji poskrbijo za urejanje 
in vzdrževanje le-teh, kar velja tudi v zimskem času.
V Občini Dobrna se zavedamo, da smo ljudje danes bistveno bolj 
mobilni in odvisni od vsakodnevnih poti kot nekoč, zato se trudi-
mo zagotavljati normalen nivo vzdrževanja na dejansko vseh jav-
nih cestah in površinah v spremenjenih zimskih razmerah, vendar 
pa je to, predvsem v času hipnih in obilnejših padavin, v organi-
zacijskem smislu  težko. V ta namen prosimo občane za strpnost 
ter sodelovanje pri odpravi zimskih nevšečnosti.
Želim vam varno vožnjo ter veliko zimskih užitkov.

Dejan Ramšak

Prvi sneg v Dobrni, Daje, 11. november 2013
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TURISTIČNI VODNIK PO DOBRNI
V mesecu novembru smo zaključili z izvajanjem projekta 
Turistični vodnik po Dobrni, katerega rezultat je vsebin-
sko in oblikovno izdelan turistični vodnik, ki zajema celo-
tno turistično ponudbo Dobrne. 

Poleg turističnega vo-
dnika v slovenskem 
jeziku je bil izdan še v 
angleškem, nemškem, 
italijanskem, hrvaškem 
in ruskem jeziku, v sku-
pni nakladi 30.000 iz-
vodov. Vodilni partner 
in prijavitelj projekta 
je bila Občina Dobrna, 
partnerja v projektu pa 
sta bila še Zavod za tu-
rizem, šport in kulturo 
Dobrna in Terme Do-
brna. Projekt Turistični 
vodnik po Dobrni“ je 

sofinanciran iz Evrop-
skega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, os Leader, pod 
okriljem Lokalne akcijske skupine “Od Pohorja do Bohorja“. Or-
gan upravljanja za Program razvoja podeželja Republike Slove-
nije za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. 
Vrednost celotnega projekta (upravičeni + neupravičeni stro-
ški) znaša 24.484,05 €, upravičeni stroški brez DDV in drugih 
davkov pa znašajo 20.170,55 €. Delež financiranja iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja, os Leader je 40 % kar 

znaša 8.068,22 €.  
Preostanek v višini 
16.415,83 € so sofi-
nancirali partnerji 
projekta
Ob izidu vodnika je 
bila planirana tudi 
predstavitev, ki je 
potekala v sredo, 
4. 12. 2013, v kon-
ferenčni dvorani 
Vivat hotela Vita. 
Zbrane prisotne sta 
pozdravila župan 
Občine Dobrna, 
g. Martin Brecl, in 
direktor Term Do-
brna, g. Jože Duh. 
Avtor večine bese-
dil, g. Drago Med-
ved, je predstavil 
koncept vodnika in 
način dela celotne 
projektne skupine. 
Svečani ton dogodku je dal trobilni trio Glasbene šole Celje, 
predstavitev pa je povezovala Katarina Rošer, študentka slove-
nistike.
Po zaključku uradnega dela je sledilo druženje ob kulinaričnih 
dobrotah, pripravljenih v Termah Dobrna.

Marija Švent, vodja projekta
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Otroci in čebelarstvo
Člani Čebelarskega društva 
Dobrna smo veseli, da se 
otroci zanimajo za področje 
čebelarstva in da je podpora 
tej kmetijski panogi tudi med 
šolniki.
Tako na Osnovni šoli Dobrna 
že nekaj let uspešno deluje če-
belarski krožek. Pogoje za delo 
nudijo šola, čebelarsko dru-
štvo in Čebelarska zveza Slo-
venije. Otroci, ki so vključeni v 
krožek, so deležni teoretičnih 
in praktičnih čebelarskih vse-
bin. Praktično usposabljanje 
izvajamo v šoli in pri šolskem 
čebelnjaku, v katerem so na-
seljene čebelje družine. Če je 
letina ugodna, je na voljo tudi 
nekaj medu za pokušino. Ker 
je uspešno delo čebelarskega 

Osnovne šole Dobrna poteka-
la predstavitev čebelarstva v 
okviru projekta zdravega pre-
hranjevanja in pomembnosti 
lokalne pridelave. V projekt 
so bile vključene tudi ostale 
kmetijske panoge, ciljna po-
pulacija pa so bili otroci in 
njihovi starši. Tudi jesen je bila 
čebelarsko obarvana. Tako kot 
drugod po Sloveniji  so tudi v 
Osnovni šoli Dobrna v petek, 
15. 11. 2013, dan namenili pro-
jektu Tradicionalni slovenski 
zajtrk,  na katerem ni manjkal 
med, ki so ga podarili naši če-
belarji. Dve skupini otrok Vrtca 
Dobrna sta obiskala čebelarja, 
ki sta z otroki pozajtrkovala 
kruh z maslom in medom ter 
mlekom, nato pa otrokom 

krožka vidno tudi navzven, nas 
je pred časom poklicala žena 
pokojnega čebelarja  g. Petra 
Rošerja, v preteklosti mentor-
ja  čebelarskega krožka na OŠ 
Dobrna, in ponudila točilo in 
posodo za med. Kot je deja-
la, ju sama ne potrebuje več, 
otrokom, ki obiskujejo krožek, 
pa bosta lahko v veliko veselje, 
saj bodo sami točili in shranili 
med. Ge. Herti Rošer se za po-
darjena pripomočka iskreno 
zahvaljujemo in verjamemo, 
da sta prišla v prave roke.
Čebelarstvo pa ne spoznavajo 
samo otroci, vključeni v čebe-
larski krožek. Tej temi vsako 
leto namenijo tudi ostali od-
delki osnovne šole in vrtca. V 
mesecu maju je na povabilo 

predstavila čebelarstvo v sli-
ki in besedi. Temu je sledila 
delavnica izdelovanja sveč iz 
čebeljega voska in izdelava 
kranjske sivke. Zahvaljujem se 
vzgojiteljicam in pomočnicam 
vzgojiteljic, ki so se z otroki v 
tednu pred akcijo pogovarjale 
o čebelarstvu, tako da so le-ti 
že veliko vedeli o čebelah.
Menimo, da je potrebno s ta-
kimi akcijami nadaljevati tudi 
v prihodnje. Dokler bodo naši 
cilji enaki ali podobni, to je 
ozaveščanje otrok o varovanju 
in ohranjanju našega okolja, 
se lahko nadejamo, da bodo 
skupna prizadevanja obrodila 
sadove.
  Lidija Senič,

predsednica ČD Dobrna

Ponudba lokalno pridelane hrane za šole, vrtce, bolnišnice…
Zdrava hrana, ekološka hrana, kratke verige, lokalna samooskr-
ba, otroci so naše največje bogastvo … in še mnogo je besed, 
ki se zadnje čase pogosto pojavljajo v medijih in naših vsakda-
njih pogovorih. Čas je, da preidemo od besed k dejanjem. 
Osnovne šole v Sloveniji porabijo letno 80 mio evrov za nakup 
živil za malice. Zakaj ne bi čim več teh sredstev porabili za na-
kup pridelkov in izdelkov z bližnjih kmetij in tako prispevali k 
ohranjanju narave in  lokalne kmetijske pridelave? Potrebna je 
le dobra volja na obeh straneh, da bomo našim otrokom nudili 
res zdrave malice. Potrebna pa je tudi dobra baza informacij.
Dobava kmetij v javne zavode (vrtce, šole, bolnišnice, domove 
za ostarele) je vedno bolj pomembna, zato Ministrstvo za kme-
tijstvo in okolje RS izvaja regijske konference, v katerih poziva 
vse naročnike hrane, da naročajo živila neposredno s kmetij in 
od slovenske živilske industrije. Vedno več naročnikov prehrane 
je osveščenih in išče slovenske pridelke in živila. 
Tudi na  Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije smo se odloči-
li, da združimo in posodimo bazo, kamor ste se že sedaj lahko 
prijavljali kot ponudniki za javne zavode in za shemo šolskega 
sadja in zelenjave.

Vse dosedanje ponu-
dnike in vse zaintere-
sirane za neposredno 
prodajo javnim zavo-
dom vabimo, da se 
brezplačno pridružite 
na prenovljeni spletni 
strani Kupujmo domače 
www.kupujmodomace.
si, na kateri je sedaj  poseben zavihek ponudbe,  namenjen jav-
nim zavodom (na desni strani iskalnikov). 
V kolikor bi pri tem potrebovali kakršno koli pomoč, jo lahko 
prejmete pri kmetijskih svetovalcih ali na elektronskem naslovu 
ana.marenk@kgzs.si oz. tel. številki 01 513 66 88.

Hkrati k obisku te spletne strani vabimo tudi potrošnike in od-
govorne osebe za nakup živil v javnih zavodih, ki v svoji nepo-
sredni bližini iščete pridelke in izdelke s kmetij.

KGZS – Zavod CE

spec. Vesna Mazej Ušen, univ. dipl. inž. zoot.

Izpostava Celje, Trnoveljska c. 2, 3000 Celje
Tel.  03 490 75 80, 490 75 82  Fax  03 491 64 80 
E-pošta:  vesna.mazej.usen@ce.kgzs.si
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Kakšne so možnosti za 
preusmeritev lastne kmetije v 
ekološko kmetovanje ?

Preusmeritev kmetije v ekološko kmetovanje je proces, v kate-
rem na kmetiji prilagodimo kmetovanje zahtevam ekološkega 
kmetovanja. Tako rečemo obdobju, ko kmetija prilagaja način 
kmetovanja, obdobje preusmeritve, ki ob zaključku in uspešni 
prilagoditvi kmetovanja kmetiji omogoča na osnovi pridoblje-
nega certifikata, s strani pooblaščene kontrolne organizacije, 
uporabo naziva ekološka kmetija in prodajo pridelanih pridel-
kov in izdelkov z oznako ekološki. Odločitev naj temelji na osno-
vi korakov, ki so navedeni v nadaljevanju članka.

Zbiranje informacij 
V fazi pred preusmeritvijo je najpomembnejša prava in realna 
informacija, na osnovi katere se boste nato na kmetiji lahko 
odločili. Viri informacij so lahko različni. Tako lahko informacije 
najdete na spletu, v različni literaturi, pri sosednjih kmetijah, ki 
na ta način že kmetujejo in drugje. Na osnovi pridobljenih in-
formacij na kmetiji nastanejo vprašanja in dileme, ozko vezane 
na vaš način kmetovanja, in jih je potrebno razrešiti pred vsto-
pom v ekološko kmetovanje. Pri tem velikokrat pomaga posvet 
z dobrim poznavalcem ekološkega kmetovanja. Tako je najbo-
lje, da se obrnete na kmetijskega svetovalca z vašega območja, 
ki vam bo poleg zahtev ekološkega kmetovanja predstavil tudi 
vse druge podlage, kot na primer pridobivanje plačila, ureditev 
kmetijskih zemljišč pred vstopom, kontrolni sistem, kombinacija 
različnih podukrepov kmetijsko okoljskega programa, možnosti 
izobraževanja ... Lahko vam pomaga tudi ekološki kmet iz vaše 
soseščine, kjer boste dobili predvsem vpogled v prakso posa-
meznega kmetijskega obrata in konkretne izkušnje posamezni-
ka v tem procesu. 

Ker je najbolj intenziven del vegetacije za nami in je pred nami 
jesensko zimsko obdobje, v katerem običajno poskrbimo tudi 
za dodatno izobraževanje na kmetiji, je morda sedaj čas, da 
obiščete katero od ekoloških kmetij, poiščete informacije in se 
končno obrnete tudi na vašega kmetijskega svetovalca. Dolo-
čene dileme je velikokrat najlažje razrešiti na kmetiji, zato je naj-
bolje, da se dogovorite za obisk in svetovanje. Iz prakse lahko 
rečemo, da velikokrat ob razgovoru in ogledu kmetije odpremo 
še številna druga vprašanja, ki se navezujejo na obstoječo pra-
kso kmetovanja in so pomemben predpogoj ekološkemu kme-
tovanju ali osnovnemu kmetovanju, ki ga že izvajate na vaših 
kmetijah.
V jesensko zimskem času na kmetijsko gozdarskih zavodih orga-
niziramo tudi številna ciljna izobraževanja, na katere povabimo 
vse, ki ste izrazili zanimanje za to obliko kmetovanja. Na Kme-
tijsko gozdarskem zavodu Celje bomo v prihodnjem letu orga-
nizirali usposabljanja s področja ekološkega kmetovanja. Tako 
lahko v procesu izobraževanja pridobite še dodatne informacije 
in se ne nazadnje na podlagi le-teh nato odločite. 

Vključitev v ekološko kmetovanje 
Ko boste na osnovi pridobljenih informacij sprejeli odločitev za 
ekološko kmetovanje, sledi prijava v sistem pri eni od kontrolnih 
organizacij in obdobje preusmeritve. 
Večina kmetij se odloči za vključitev v ekološko kmetovanje 
ob koncu leta – običajno do 31.  12. tekočega leta, kar je med 
drugim tudi pogoj za pridobivanje plačil iz naslova kmetijsko 
okoljskega programa, podukrepa ekološko kmetovanje, v priho-
dnjem letu.

Obdobje preusmeritve 
V tem času zbrane informacije realiziramo v praksi. Poleg tega 
jasno sledimo letnim kontrolnim poročilom izbrane kontrolne 
organizacije in s tem uspešno zaključimo obdobje preusmeri-
tve. 

Glavne zahteve pri rastlinski in živinorejski proizvodnji;

RASTLINSKA PROIZVODNJA
+ Organska (živinska ali rastlinska) gnojila - kompostiran 

hlevski gnoj, rastlinski material, …

+ Dovoljena gnojila v ekološki pridelavi

+ Preprečevanje razvoja škodljivcev in bolezni (kolobar, 

ustrezne sorte, varstvo rastlin na osnovi dovoljenih pri-

pravkov za ekološko kmetovanje …)

+ Ekološka semena in sadike

+ Brez gensko spremenjenih organizmov
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ŽIVINOREJSKA PROIZVODNJA
+ Reja prilagojena ekološkimi zahtevam posameznih vrst 

živali (prosta reja, izpust, paša …)
+ Majhne kmetije do 20 GVŽ govedi (izjema)– paša,ureditev 

zimskega izpusta, ustrezen hlev, možnost privezovanja 
govedi v zimskem času

+ Ekološka krma
+ Upoštevanje zahtev za posamezne vrste živali (kokoši, 

prašiči, govedo …)

Interesne povezave na področju ekološkega kmetovanja 
V Sloveniji je tudi vse več interesnih povezav, ki nudijo svojim 
članom informacije o ekološkem kmetovanju. Tako so organi-
zirana številna regijska združenja ekoloških kmetov,  zveza Bio-
dar na nivoju Slovenije, biodinamično društvo Ajda in drugi. Na 
področju savinjsko-koroške regije deluje Združenje ekoloških 
pridelovalcev in predelovalcev Deteljica. Tudi tu se lahko oskr-
bite z informacijami. Predvsem pa je pomembno, da ne ostane 
nerešena nobena dilema ali vprašanje, saj ugotavljamo, da se v 
praksi včasih pojavljajo določene napačne razlage zahtev eko-

loškega kmetovanja in s tem onemogočajo odločitev na osnovi 
jasnih in pravih informacij. 
V kolikor vas zanima tovrstno kmetovanje, je najbolje, da se pri-
javite na izobraževanje, ki ga bomo organizirali v prihodnjem 
letu in z vašim območnim kmetijskih svetovalcem izoblikujeta 
način, ki vam bo omogočal čim širši nabor informacij o tej obliki 
kmetovanja (izobraževanje, svetovanje na kmetiji, prijava …).

POMEMBNO PRI VKLJUČITVI V EKOLOŠKO KMETOVANJE 
+  Zbiranje informacij (izobraževanje, svetovanje na kmetiji, 

splet , obisk ekoloških kmetij …)
+  Prijava v kontrolo do 31. 12.  tekočega leta za prihodnje 

leto pri kontrolni organizaciji za ekološko kmetovanje
+  Prilagoditev kmetije standardom
+  Pridobivanje dodatnih plačil iz programa razvoja pode-

želja
+  Pridobitev certifikata
+ Trženje (oblikovanje ponudbe in trženje)                                                                     

Pripravil: Mitja Zupančič, univ. dipl. inž. zoot.

svetovalec specialist II za ekološko kmetovanje, KGZS-Zavod CE

Ekološki in bio krompir 
v naši občini
Takšen primerek je zrasel na kmetiji STRŽIŠJEK v Vrbi.

Zagotovo je EKO in BIO, saj zemlja, kjer je zrastel, že 
najmanj 10 let ni videla hlevskega gnoja, umetnega pa 
sploh ne. Kako se narava poigra, če je po njenem ...

Bojan Vrečer
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podjetnik se 
predstaviSalon Metka 

Ko slišimo besedo frizer, pomislimo na striženje las, urejanje pri-
česk, barvanje las …
Kot frizerka sem se na Dobrni zaposlila leta 1993 v salonu Justy, 
Dobrna 10. Pod vodstvom izkušene frizerke sem se urila v vsem, 
kar mora dobra frizerka vedeti in znati v tem poklicu. Delo frizer-
ja je zelo raznoliko. Pri tem ne gre samo za osnovno opravljanje 
frizerskih storitev, temveč tudi za komunikacijo z ljudmi, ki pride-
jo v salon z različnimi željami in idejami. Z občani Dobrne sem 
pri delu vzpostavila dobre odnose, zato sem leta 2000 prevzela 
salon kot samostojna podjetnica. Z urejanjem središča Dobrne 
in izgradnjo novih blokov sem se odločila, da bom svoj salon 
preselila v bolj svetle in moderne prostore in tako leta 2007 v 
zelenem bloku odprla salon Metka. V teh prostorih opravljam 
frizersko dejavnost že sedmo leto. Delo zajema umivanje las in 
lasišča, striženje, oblikovanje pričesk, barvanje las in obrvi.  Ker 
moram povezati različne tehnike in vrste striženja in oblikova-

MI-NI montaža stavbnega in notranjega pohištva 
Dani Ramšak s.p.
MI-NI DANI RAMŠAK, s.p. ima sedež na Klancu 7, 3204 Dobrna. 
Sem samostojni podjetnik, ki vam nudim storitve od ideje do 
montaže.

Naša dejavnost zajema:
- svetovanje in izmere
- priprava konkurenčne ponudbe
- širok izbor ponudbenega materiala(pvc, lesena okna in vrata, 

rolete, žaluzije, komarniki, pliseji ter notranje in zunanje oken-
ske police)

- notranja lesena vrata

- steklarska dela(tuš kabine, steklene balkonske ograje, nami-
zne šipe, termopan stekla)

- demontaža in montaža ter zaključna dela

Trudimo se, da se hitro odzivamo, kvalitetno in natančno izve-
demo zastavljene projekte. Pri menjavi dotrajanih oken vam nu-
dimo brezplačno demontažo in prevoz na deponijo.

Kontakt: Dani Ramšak, tel.: 040 901 905, 
e-mail.: dani.ramsak@gmail.com

Lepo vas pozdravljam in se veselim sodelovanja.

nja pričesk, nenehno spremljam 
novosti v frizerstvu na raznih 
sejmih in seminarjih. Pri svojem 
delu uporabljam široko paleto 
najrazličnejših pripomočkov in 
orodij iz različnih materialov. Skr-
bim, da so materiali kakovostni 
in za človeka in okolje prijazni. 
Pri svojem delu srečam veliko 
ljudi z zelo različnimi željami in 
zahtevami. Vsem zelo rada izpol-
nim njihova pričakovanja in želje, 
če je le v moji moči. Ni lepšega 
in prijetnejšega kot zadovoljna stranka, ki se rada vrača v moj 
salon.
V teh decembrskih dneh, ko vsi delajo osebno inventuro in na-
črtujejo za naprej, tudi jaz nisem izjema. Vsakemu želimo poda-
riti nekaj lepega. V mojem salonu lahko kupite tudi darilni bon, 
ki bo dobrodošel za vsako priložnost.
Vsem krajanom in krajankam želim čim lepši in prijetnejši veseli 
december in veliko dobrega v prihajajočem letu.

Delovni čas:
ponedeljek, sreda, petek: 10.00 -19.00
torek, četrtek: 8.00 -15.00
sobota: 7.00 -12.00
Kontakt: Metka Krajnc, telefonska številka: (03) 5 778 200

Salon Metka,

Metka Krajnc
Foto: Bojan Vrečer
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z zasedanja 
Občinskega sveta 
Občine Dobrna

Od izida zadnje številke glasila Občine Dobrna, ki je izšla v me-
secu septembru 2013, so  svetniki Občinskega sveta Občine Do-
brna zasedali na dveh rednih sejah, in sicer na 22. redni seji, ki je 
bila dne 26. 11. 2013 in na 23. redni seji dne 5. 12. 2013.

Na 22. redni seji so se svetniki, med drugimi točkami dnevne-
ga reda, seznanili z novelacijo  Lokalno energetskega koncepta 
Občine Dobrna, svetnikom pa je bil predstavljen tudi projekt  
daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v kraju Dobrna. Na tej 
seji so svetniki obravnavali in sprejeli osnutek Proračuna Obči-
ne Dobrna za leto 2014 in osnutek Odloka o Proračunu Občine 
Dobrna za leto 2014. Sprejeta sta bila tudi dva sklepa o ukinitvi 
družbene lastnine na dveh zemljiščih.

Na 23. redni seji, ki je bila dne 5. 12. 2013, je bilo svetnikom 
Občinskega sveta Občine Dobrna s strani Razvojne agencije 
Kozjansko, upravljalca LAS »Od Pohorja do Bohorja« predsta-

Z zasedanja Občinskega sveta 
Občine Dobrna

vljeno izvajanje programa Leader v obdobju 2007-2013. V drugi 
obravnavi kot predlog je obravnavan Proračun Občine Dobrna 
za leto 2014 in Odlok o Proračunu Občine Dobrna za leto 2014, 
ki je bil na tej seji tudi sprejet. Sprejet je bil 2. Rebalans Prora-
čuna Občine Dobrna za l. 2013. Na seji so bili sprejeti tudi trije 
programi, ki so podlaga za objavo javnih razpisov na področju 
sofinanciranja ljubiteljske kulture, sofinanciranja programov s 
področja turizma in sofinanciranja športnih programov, in sicer 
sprejeti so bili: Letni program kulture v Občini Dobrna za leto 
2014, Letni programa športa v Občini Dobrna za leto 2014 in 
Letni programa turizma za izvedbo javnega razpisa za sofinan-
ciranje programov na področju turizma v Občini Dobrna za leto 
2014. Na tej seji je bila sprejeta tudi revalorizirana vrednost toč-
ke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v 
Občini Dobrna za leto 2014.

Po gradivu Občinskega sveta Občine Dobrna 

povzela Mateja Smrečnik

Upravna enota 
Celje svetuje

1. Kakšen je postopek za pridobitev dovoljenja za raztros pepela izven 
pokopališča (dokumentacija)? Kam se obrniti, če je zemljišče v državni 
lasti? Ali mora biti kdo od uradnih oseb prisoten pri samem raztrosu? 
Koliko vlog za raztros pepela izven pokopališča prejmete na letni ravni?

Damjan Vrečko, 
načelnik UE Celje

Zakonska podlaga za raztros pepela je v Zakonu o spremembi zakona o 
pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list 
RS, št. 26/1990).
Zunaj pokopališča se pepel iz žare raztrosi na podlagi dovoljenja upravne 
enote, na območju katere želi vložnik raztrositi pepel pokojnika. 
Vlogo za raztros pepela lahko vloži zakonec oziroma svojci pokojnika. 
Vlogi je potrebno priložiti soglasje lastnika zemljišča, na katerem bo 
opravljen raztros pepela. 
Za dovoljenje se ob vlogi plača upravna taksa po tarifni številki 1 in 3 
Zakona o upravnih taksah, v višini 22,66 EUR.
Zakon ne določa, da bi morala biti pri raztrosu pepela prisotna tudi 
uradna oseba. 
Upravna enota Celje na letni ravni prejme približno dve vlogi za raztros 
pepela izven pokopališča.

2. Kakšen je postopek za raztros pepela pokojnika v morje?
Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Ur. 
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list SRS  34/1984, 6/1990) določa, da se pepel iz žare raztrosi na podlagi 
dovoljenja upravne enote, na območju katere želi vložnik raztrositi pepel 
pokojnika. 
V kolikor želite raztros pepela pokojnika v morje, je za izdajo dovoljenja 
pristojna Upravna enota Koper, Izola ali Piran. Na podlagi vloge, ki jo 
stranka vloži na eni od navedenih upravnih enot, se izda dovoljenje za 
raztros pepela zunaj pokopališča. Na podlagi dovoljenja pristojne upravne 
enote izda Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, s sedežem v Kopru, 
(3. odst.. 74 člena Pomorskega zakonika, Uradni list 120/2006) dovoljenje, 
v katerem navede pogoje za raztros pepela pokojnika v morje. 
V vlogi je potrebno določiti dan in uro pogreba. Taksa znaša 22,66€.

3. Kakšni so pogoji za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in 
kakšen je postopek?
Dopolnilna dejavnost na kmetiji je s kmetijstvom oziroma gozdarstvom 
povezana dejavnost, ki omogoča kmetiji boljšo rabo njenih proizvodnih 
zmogljivosti ter delovne sile članov kmetije in zaposlenih na kmetiji. 
Nosilec dopolnilne dejavnosti je član kmetije (fizična oseba), ki se ukvarja 
s kmetijsko dejavnostjo. Kmetija mora biti pred pridobitvijo dovoljenja 
za opravljanje dopolnilne dejavnosti   vpisana v  Register  kmetijskih 
gospodarstev.
 
Pogoji za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji:
Vrste dopolnilnih dejavnosti, dovoljen obseg in podrobnejše pogoje za 
opravljanje le-teh na kmetiji določa  Uredba o vrsti, obsegu in pogojih 
za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji (Ur. l. RS, št. 61/2005 – v 
nadaljevanju Uredba).
Kmetija, na kateri se opravlja dopolnilna dejavnost, mora imeti v lasti 
najmanj en hektar ali v zakupu najmanj pet hektarjev primerljivih površin, 
razen v primeru predelave medu in čebeljih izdelkov.
Na kmetiji se lahko hkrati opravlja več vrst dopolnilnih dejavnosti, pri 
čemer je lahko za isto  vrsto dopolnilne dejavnosti le en nosilec, razen 
za opravljanje storitev s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, 
orodji in živalmi ter oddajo le-teh v najem, ki jih lahko vrši eden ali več 
nosilcev, za katero pa je, v  skladu z Uredbo, določen tudi največji fizični 
obseg, 1500 ur letno. Fizični obseg je omejen tudi pri pripravi piva,  
gostinski dejavnosti, pri  peki kruha, pri peki  potic in peciva ter izdelavi 
testenin, pri pridobivanju energije iz obnovljivih virov ter pri ribogojstvu 
in predelavi sladkovodnih rib.
Kmetija mora za opravljanje določene dopolnilne dejavnosti zagotavljati 
tudi lastno kmetijsko pridelavo - surovine, katerih delež je določen v 
Uredbi (npr. predelava živil rastlinskega izvora – lastne surovine morajo 
predstavljati najmanj 50 % količine potrebnih surovin, ostale pa morajo 
izhajati iz drugih kmetij, predelava živil živalskega izvora – lastne surovine 
morajo predstavljati 100 % potrebnih surovin, turizem na kmetiji - 
gostinska dejavnost – 30 % vrednosti lastnih surovin, pri čemer se jih 
največ 30 % vrednosti surovin lahko dokupi v trgovini, ostalo pa od 
drugih kmetij itd.).
V primeru opravljanja dopolnilne dejavnosti domače in umetne obrti 

mora nosilec dejavnosti pridobiti strokovno mnenje Obrtne zbornice 
Slovenije. Pridobi ga na podlagi vloge in priloženega izdelka domače ali 
umetne obrti.
V primeru predelave živil živalskega izvora mora biti obrat registriran 
pri Veterinarski upravi RS (VURS-u) in mora izpolnjevati  veterinarsko 
sanitarne pogoje. 
V primeru predelave živil rastlinskega izvora mora nosilec zagotavljati 
sanitarno-zdravstvene pogoje za predelavo živil.
V primeru registracije dopolnilnih dejavnosti na kmetiji s področja 
gozdarstva morajo nosilci takšne dopolnilne dejavnosti kot izvajalci 
del po pridobitvi dovoljenja za izvajanje del v gozdovih,  preden prvič 
začnejo izvajati dela v gozdovih, gozdarski inšpekciji predložiti dokazila 
o strokovni usposobljenosti delavcev glede na Pravilnik o minimalnih 
pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci del v gozdovih (Ur. l. RS, št. 
35/94, 50/06, 74/11 in 80/12) ter dokazila, potrebna za izvajanje del po 
predpisih, ki urejajo varnost in zdravje pri delu za delavce, delovno 
opremo in osebno varovalno opremo. 
Letni dohodek iz dopolnilne dejavnosti na člana kmetije ne sme 
presegati 1,5 povprečne letne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji 
v preteklem letu, v območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko 
dejavnost pa ne sme presegati 3 povprečnih letnih plač na zaposlenega 
v Republiki Sloveniji v preteklem letu. Za leto 2012 znaša povprečna bruto 
plača na zaposlenega v RS 18.306,13 EUR (1,5 povprečne plače = 27.459,20 
EUR,  3 povprečne plače = 54.918,39  EUR). 
Za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji  je potrebno v skladu s 
prvim odstavkom  101. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08 
in 57/12)  pridobiti dovoljenje, ki ga na zahtevo vlagatelja izda upravna 
enota, če so za to izpolnjeni predpisani pogoji.

Postopek pridobitve dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti 
Nosilec dopolnilne dejavnosti odda vlogo na predpisanem obrazcu 
na krajevno pristojni upravni enoti. To je tista UE, v kateri leži večina 
kmetijskih zemljišč oz. ima kmetija svoj sedež.
Vsebina vloge je določena s Pravilnikom  o vsebini vloge za izdajo 
dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji (Uradni list 
RS, št. 71/2001 in 88/2001), ki pa še ni usklajena s spremembo določenih 
podzakonskih predpisov. Pravilnik o usposobljenosti za opravljanje 
dopolnilnih dejavnosti  na kmetiji (Uradni list RS, št. 17/04, 31/05, 105/06) 
je bil namreč z 6. 2. 2010 v celoti razveljavljen.

V vlogi poda nosilec dopolnilne dejavnosti poleg osebnih podatkov tudi 
podatke o tem ali je lastnik, solastnik, zakupnik ali drugačen uporabnik 
kmetije (družinski član, zakonec), podatke o KMG-MID-u kmetije in 
njenem nosilcu ter podatek o dohodku iz kmetijske dejavnosti  za celo 
kmetijo za preteklo leto. Navedejo se tudi vrste dopolnilnih dejavnosti, 
ki jih nosilec želi opravljati, vključno s podatkom o fizičnem obsegu, 
predvidenem dohodku in času opravljanja posamezne dejavnosti ter 
vse družinske člane, ki so starejši od 15 let in bodo pomagali opravljati 
dopolnilno dejavnost.

UPRAVNA ENOTA CELJE SVETUJE
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Vloga vključuje tudi podatek o ustrezni usposobljenosti za opravljanje 
dopolnilne dejavnosti, podatek o  razvrstitvi kmetije (območje z 
omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost oz. drugo območje) ter 
izjavo nosilca, da izpolnjuje vse pogoje posameznih področnih predpisov, 
ki so potrebni za opravljanje priglašene dejavnosti in da za svoje podane 
izjave prevzema kazensko in materialno odgovornost.
Nosilec dopolnilne dejavnosti mora za  opravljanje dopolnilne dejavnosti  
pridobiti tudi soglasje oz. podpis lastnika oz. solastnika kmetije ter podpis 
nosilca KMG.
Za izdajo dovoljenja je potrebno plačati upravno takso (po tar. št. 1. in 2. 
točki tar. št. 27 ZUT) v znesku 18,14 EUR.
Rok za izdajo odločbe je največ 60 dni po prejemu popolne vloge. 
Upravna enota za potrebe postopka sama pridobi podatke iz uradnih 
evidenc o lastništvu oz. solastništvu nepremičnin ter izpis iz Registra 
kmetijskih gospodarstev. V primeru zakupa je vlagatelj dolžan predložiti 
overjeno zakupno pogodbo.
Dopolnilna dejavnost se po pravnomočnosti dovoljenja po uradni 
dolžnosti vpiše v uradno evidenco -  Register dopolnilnih dejavnosti.  

4. Katere registre vodi UE Celje na področju kmetijstva?
Oddelek za okolje, prostor, kmetijstvo in gospodarstvo na Upravni enoti 
Celje izdaja upravne akte v upravnem postopku na prvi stopnji in izvršuje 
druge upravne naloge s področja kmetijstva na osnovi zakonskih in 
podzakonskih aktov s področja kmetijstva. Poleg reševanja upravnih 
postopkov in drugih upravnih nalog (v nadaljevanju: DUN postopki) s 
področja kmetijstva (najobsežnejši del predstavljajo postopki prometa 
s kmetijskimi zemljišči), oddelek vodi tudi registre, in sicer:  Register 
kmetijskih gospodarstev, Register pridelovalcev grozdja in vina, Register 
dopolnilnih dejavnosti in Register melioracijskih skupnosti. 

5. Kakšne so obveznosti vinogradnikov pri vodenju Registra pridelovalcev 
grozdja in vina?
Register pridelovalcev grozdja in vina (RPGU) se vodi na podlagi Zakona 
o vinu (UL RS, št. 105/06) in Pravilnika o registru pridelovalcev grozdja in 
vina. Vodijo se podatki o pridelovalcih grozdja in vina, njihovih vinogradih 
in podatki o pridelku grozdja, mošta, vina in drugih proizvodov iz teh 
vinogradov ter o zalogah.
Pri vodenju registra pridelovalcev grozdja in vina ni krajevne pristojnosti, 
to pomeni, da lahko vpise v register opravite na eni od 30 upravnih enot, 
ki vodijo RPGV na območju Slovenije, med njimi tudi UE Celje.
Na upravni enoti Celje je trenutno vpisanih v register  156 vinogradnikov. 
Glede sort vinske trte na tem področju prevladuje laški rizling, (23650 
trsov), chardonnay (13004 trsov), sauvignon  (8216 trsov), modra frankinja 
(15700 trsov), mešano belo (15525 trsov), mešano rdeče (4010 trsov), v 
manjši meri pa kerner, muškati, žametovka, kraljevina, renski rizling, sivi 
pinot …
• Zavezanci za vpis v RPGV so pridelovalci grozdja in vina, ki obdelujejo 

0,05 ha (500 m2)  ali več vinogradov  oziroma manj, če dajejo grozdje, 
vino oziroma druge proizvode iz grozdja in vina v promet.

• V register se ne vpišejo osebe, ki se ukvarjajo le s prometom 
predpakiranega vina in gostinski obrati, ki ponujajo končnemu 
potrošniku neustekleničeno vino in mošt. 

• Vsako spremembo podatkov v  registru mora zavezanec priglasiti 
upravni enoti  v 30 dneh od nastanka spremembe.

• Podatke o pridelku grozdja, mošta, vina oziroma drugih proizvodov 
morajo  upravni enoti sporočiti tisti pridelovalci, ki obdelujejo 
najmanj 0,1 ha vinogradov, ali če del ali celoten pridelek grozdja, 
mošta, vina oziroma drugih proizvodov tržijo. 

• Pridelovalci morajo vsako leto, najpozneje do 20. novembra, prijaviti 
celoten pridelek grozdja, mošta, vina in drugih proizvodov, vključno s 
pridelkom namenjenim za lastno porabo. 

• V primeru poznih trgatev pridelka  do 20. novembra ni mogoče 
prijaviti. V takem primeru pridelovalci prijavijo pridelek najkasneje v 
20 dneh po trgatvi in zraven priložijo zapisnik o pregledu količine in 
kakovosti grozdja, namenjenega pridelavi vrhunskih vin, ki ga izda 
pooblaščena organizacija (Kmetijski zavod Maribor). 

• Pridelovalec grozdja in vina je dolžan upravni enoti javljati vsako leto 
tudi zaloge vina na dan 31. 7.  tekočega leta.

• Pri tem velja še omeniti, da mora vsak premik vina iz kleti, ki je 
namenjen prodaji, spremljati spremni dokument za prevoz vina 
(spremnica), ki ga prav tako dobite na upravni enoti.

6. Ali boste res preverili status vseh zaščitenih kmetij na področju UE Celje 
in kakšni so pogoji po novem?
V aprilu 2013 je stopil v veljavo tudi Zakon o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev (ZDKG), ki prinaša noviteto 
glede pristojnosti upravnih enot.
Na podlagi ZDKG zaščiteno kmetijo na predlog lastnika, sodišča ali po 
uradni dolžnosti preveri oz. določi z odločbo v upravnem postopku 
upravna enota, na območju katere leži pretežni del zemljišč, ki sestavljajo 
kmetijo.
Na podlagi ZDKG morajo upravne enote po uradni dolžnosti preveriti, 
ali kmetije, ki so bile določene kot zaščitene kmetije, v skladu z ZDKG 
(Ur. l. RS, št. 70/95 in 54/99 – odločba US) izpolnjujejo pogoje in o tem v 
upravnem postopku izdati  ustrezno odločbo. Prednostno se preverijo 
tiste kmetije, ki so predmet zapuščinskega postopka ali pravnega 
prometa med  živimi.
Zaščitena kmetija iz ZDKG je  kmetijska oz. kmetijsko gospodarska enota, 
ki je v lasti  ene fizične osebe, ali lasti, solasti ali skupni lasti zakonskega 
para ali oseb, ki živita v registrirani istospolni partnerski skupnosti, ali v 
solasti enega od staršev in otroka, ali posvojenca oz. njegovega potomca 
in obsega najmanj 5 ha in ne več kot 100 ha primerljive kmetijske 
površine. 
Za 1 ha primerljive kmetijske površine se po ZDKG šteje:
-     1 ha zemljišč, ki so po dejanski rabi v zemljiškem katastru evidentirana 

kot kmetijska zemljišča in imajo boniteto zemljišč v skladu s predpisi, 
ki urejajo evidentiranje nepremičnin (v nadaljnjem besedilu boniteta) 
od 50 do 100,
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- 2 ha zemljišč, ki so po dejanski rabi v zemljiškem katastru evidentirana 
kot kmetijska zemljišča z boniteto od 1 do 49 ali

- 8 ha zemljišč, ki so po dejanski rabi v zemljiškem katastru evidentirana 
kot gozdna zemljišča

Za določitev zaščitene kmetije se, v skladu z ZDKG glede lastništva, 
uporabljajo podatki iz zemljiške knjige, glede bonitete zemljišč in obsega 
zemljišč zaščitene kmetije pa podatki zemljiškega katastra.
UE Celje je na svojem območju dolžna preveriti 202 zaščiteni kmetiji. Rok 
za preverbo kmetij je pet let.

7. Na obstoječi hiši želimo zaradi dotrajanosti zamenjati okna z novimi 
energetsko učinkovitejšimi. Pri nekaterih oknih se bo spremenila njihova 
velikost, pozicija oken pa ostane nespremenjena. Zanima me, če za ta 
poseg potrebujemo gradbeno dovoljenje. 
Zakon o graditvi objektov (ZGO–1D) razlaga med drugim tudi pomen 

izrazov vzdrževanje objekta in rekonstrukcija objekta (čl. 2). 

Tako je vzdrževanje objekta, ki se izvaja brez gradbenega dovoljenja, 

izvedba del, s katerimi se objekt ohranja v dobrem stanju in omogoča 

njegova uporaba, obsega pa redno vzdrževanje in vzdrževalna dela v 

javno korist. Redno vzdrževanje pomeni izvedbo investicijsko vzdrževalnih 

del, popravil, gradbenih, inštalacijskih in obrtniških del ter izboljšav, ki 

sledijo napredku tehnike, z njimi pa se ne posega v konstrukcijo objekta, 

ne spreminja njegova namembnost in ne zmanjšuje ravni izpolnjevanja 

bistvenih zahtev. Po uredbi o razvrščanju objektov glede na zahtevnost 

gradnje spada pod vzdrževanje objekta, v kategorijo del na ovoju 

objekta, med drugim: obnova fasade, stavbnega pohištva in strešne 

kritine, vgradnja strešnih oken, izvedba frčad. 

Rekonstrukcija objekta po ZGO-1D, ki se izvaja na podlagi gradbenega 

dovoljenja, pa je spreminjanje tehničnih značilnosti obstoječega objekta 

in prilagajanje objekta spremenjeni namembnosti ali spremenjenim 

potrebam oziroma izvedba del, s katerimi se bistveno ne spremeni 

velikost, spreminjajo pa se njegovi konstrukcijski elementi, zmogljivost 

ter izvedejo druge njegove izboljšave, pri čemer pri stavbah ne gre za 

bistveno spremembo v zvezi z velikostjo, če se njena prostornina ne 

spremeni za več kakor 10 %.

Če povzamemo, v vašem primeru bi lahko zamenjavo oken šteli pod 

vzdrževanje objekta, če bi  obstoječa okna zamenjali z novimi enake 

velikosti. Takšna dela bi lahko izvedli brez gradbenega dovoljenja. Ker 

pa navajate, da se bo spremenila njihova velikost, s čimer boste verjetno 

posegli v konstrukcijo objekta, menimo, da za izvedbo takšnih del 

potrebujete gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo, ki ga izda upravna 

enota na podlagi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

8. Sosed se ukvarja s servisom in prodajo rabljenih in novih avtomobilov. 
Do sedaj smo ga še nekako mirno gledali, a on je zdaj svojo dejavnost 
močno razširil in okolico svoje avtohiše dobesedno posejal z avtomobili. 
Pred leti mu je bilo prodajanje in skladiščenje prepovedano, nihče pa mu 

ni oporekal mehanične delavnice. Verjamem, da so se zakoni spremenili, 
a me vseeno zanima, kam naj se obrnem, da se prepričam, če sredi hiš in 
vrtov res lahko počne kar hoče. Takšna dejavnost v tolikšnem obsegu res 
ne spada v urbano naselje, saj mu kazi izgled, da ne omenjam hrupa in 
izpušnih plinov.
Vsak objekt, v katerem se opravlja določena dejavnost, mora imeti 

uporabno dovoljenje. Glede na vrsto dejavnosti, ki se v objektu opravlja, 

pa je potrebno zagotoviti tudi ustrezno zunanjo ureditev objekta, kar vse 

se presoja že v fazi izdaje gradbenega dovoljenja za objekt. Načrt zunanje 

ureditve je namreč potrebno predložiti že v fazi izdaje gradbenega 

dovoljenja za sam objekt. 

V opisanem primeru je potrebno opraviti poizvedbo na Upravni enoti 

Celje, ali je bilo za objekt izdano uporabno dovoljenje. Podatke lahko 

zahtevate tudi kot informacijo javnega značaja, ker v tem primeru 

pravnega interesa za pridobitev podatkov ni potrebno izkazati. 

V kolikor se ugotovi, da je bilo dovoljenje izdano,  je potrebno ugotoviti 

tudi v kakšnem obsegu, to je na katerih zemljiščih, ker navajate, da se 

dejavnost širi na zemljišča okoli hiše. V kolikor se ugotovi, da dovoljenje ni 

bilo izdano, lahko prijavo naslovite na Inšpektorat RS za okolje in prostor, 

Območna enota Celje, Krekov trg 9, Celje. Prijavo na inšpektorat se lahko 

poda tudi v primeru, če se ugotovi, da je sicer uporabno dovoljenje za 

opravljanje dejavnosti izdano, vendar se dejavnost vrši v »širšem« obsegu 

kot izhaja iz dovoljenja. Pri tem mislimo zlasti na to, da se za dejavnost 

uporabljajo še druga zemljišča, ki v dovoljenju niso bila navedena.

9. Ali je potrebno soglasje sosedov za tako velik parkirni oz. razstavni 
prostor?
Na vaše dodatno vprašanje odgovarjamo na splošno, ker o vsaki 

posamični zahtevi odločamo v postopku.

V projektni dokumentaciji mora projektant opisati pričakovane vplive 

objekta na neposredno okolico, glede na vrsto gradnje. Lastniki zemljišč, 

ki so v tki. vplivnem območju načrtovanega gradbenega posega, se imajo 

pravico z njim seznaniti. Seznanitev lastnikov zemljišč, ki so v  vplivnem 

območju, opravi v postopku izdaje gradbenega dovoljenja upravni 

organ, tako da razpiše ustno obravnavo in na njo povabi lastnike teh 

zemljišč, da se z gradnjo seznanijo. Če investitor predloži overjene izjave 

lastnikov zemljišč, ki so v vplivnem območju, da so z gradnjo seznanjeni, 

ustne obravnave ni potrebno razpisati, se pa takšnim udeležencem 

gradbeno dovoljenje vroči, ko je izdano. Vplivno območje, kot ga opiše 

projektant, je v pomoč upravnemu organu pri določanju stranskih 

udeležencev v postopku, ne pomeni pa, da organ ne sme v postopek 

pritegniti še drugih lastnikov zemljišč, kar je odvisno od okoliščin 

konkretnega primera. Ne glede na navedeno, ima pravico prijaviti se v 

postopek izdaje gradbenega dovoljenja tudi vsak drug, ki zatrjuje, da 

vstopa v postopek zaradi varstva svoje pravne koristi. O njegovi zahtevi 

je pred izdajo gradbenega dovoljenja dolžan odločiti upravni organ z 

izdajo posebnega sklepa, zoper katerega je dovoljena pritožba. Če se 
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zahtevi za pripustitev v postopek ne ugodi, pritožba zoper takšen sklep 

zadrži izdajo gradbenega dovoljenja. Opozoril bi še, da če so s prostorsko 

izvedbenim aktom občine predpisani odmiki gradbenega posega od 

mej sosednjih zemljišč, dovoljenja ni mogoče izdati, če so odmiki manjši 

od predpisanih, tudi če bi mejaši s tem soglašali.

10. Zanima me, kakšen je postopek za rekonstrukcijo nezahtevnega 
objekta ( garaže ), saj bi želeli enokapnico spremeniti v ravno streho 
(betonska plošča)? Kakšna dovoljenja potrebujemo za spremembo 
garaže (nezahtevni objekt) v nadstrešek in lopo? Ali je v primeru 
gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt sosed stranka v postopku 
in kakšen odmik mora imeti nezahteven objekt velikosti do 50m2? Ali za 
zimski vrt velikosti cca. 18m2 potrebujemo gradbeno dovoljenje? 
Tudi za  rekonstrukcijo nezahtevnega objekta  mora investitor na 

pristojni upravni enoti,  kjer se nahaja nepremičnina, pridobiti gradbeno 

dovoljenje pod pogoji, kot to določa 74. člen ZGO-1D. Na obrazcu – 

zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja (za gradnjo oz. rekonstrukcijo 

objekta) se nameravana gradbena dela prikažejo tako, da se v mreži 

obrazca (ali pa v priloženem drugačnem prikazu, npr. prikazi s pomočjo 

računalniških programov ipd.), nedvoumno prikaže, v katerem delu in 

kako se bo objekt rekonstruiral oziroma kaj bodo gradbena dela v zvezi z 

rekonstrukcijo objekta obsegala. 

Lahko pa investitor vloži tudi zahtevo za gradnjo nezahtevnega objekta 

z natančnim opisom in  prikazom (tloris, značilni prerezi – profili, pogledi 

oziroma oblikovanje objekta in terena), kakršen bo le-ta po izvedeni 

rekonstrukciji in si za to pridobi ustrezno gradbeno dovoljenje.

Potrebno je poudariti, da mora objekt, tudi po izvedeni rekonstrukciji 

izpolnjevati vse pogoje, kot jih med drugim določa tudi Uredba o 

razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS št. 

18/2013, 24/2013, 26/2013 – spremembe), torej da tudi po izvedeni 

rekonstrukciji še vedno ostane nezahteven objekt. 

 V kolikor se  investitor po izdanem gradbenem dovoljenju odloči, da bo 

namesto dovoljenega nezahtevnega objekta zgradil drug nezahteven 

objekt, v vašem primeru bi namesto garaže želel zgraditi nadstrešek in 

lopo, si mora za to prav tako pridobiti ustrezno gradbeno dovoljenje 

na pristojni upravni enoti. Gradnja objektov mora biti skladna z določili 

veljavnega prostorskega akta občine, ki mora dovoljevati nameravano 

gradnjo tovrstnih objektov in kot nezahteven objekt skupaj ne sme 

presegati površine 50 m2, kot to določa 1. oz. 2. točka priloge 2, ki je 

sestavni del Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje 

(Uradni list RS št. 18/2013, 24/2013, 26/2013 – spremembe).

S sprejetjem Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi 

objektov (ZGO-1D), objavljen v Uradnem listu RS št. 57/2012, je 2. točka 

74. c člena ZGO-1 dopolnjena tako, da določa, da se gradbeno dovoljenje 

za gradnjo nezahtevnega objekta izda v skrajšanem ugotovitvenem 

postopku, če iz prikaza lege objekta izhaja, da je oddaljenost objekta od 

meje sosednjih zemljišč najmanj 3 m. Navedeno torej pomeni, da je sosed 

- lastnik sosednjega zemljišča v primeru, da znaša odmik nameravane 

gradnje objekta manj kot 3 m od meje sosednjega zemljišča,   stranka 

v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za nezahteven objekt.   Kot 

odmik (od meje sosednjega    zemljišča) se upošteva razdalja od najbolj 

izpostavljenih nadzemnih in podzemnih delov tlorisne projekcije objekta 

na zemljišče, vključujoč napušče in podobne gradbene elemente, do 

sosednjega zemljišča ali sosednjega objekta. 

Seveda pa je v konkretnem primeru gradnje (tudi nezahtevnega objekta) 

vedno potrebno preveriti, ali prostorski  akt občine, ki ureja območje 

nameravane gradnje objekta,  določa odmik(-e) od parcelne meje.  V 

prostorskem aktu je lahko določeno, kakšen mora biti odmik objekta 

od meje, nekateri akti pa dopuščajo, da je odmik lahko tudi manjši 

od predpisanega, če s tem soglaša lastnik sosednje nepremičnine. 

Tolmačenje prostorskega akta, v kolikor ta ni jasen, pa lahko poda le 

organ, ki je akt sprejel, torej pristojni organ lokalne skupnosti – občine, 

kjer se nahaja nepremičnina, ki je predmet izdaje gradbenega dovoljenja. 

V prilogi 2 (točka 1 in 2) Uredbe o razvrščanju objektov glede na 

zahtevnost gradnje (Uradni list RS št. 18/2013, 24/2013, 26/2013 – 

spremembe),  je izrecno navedeno, da je zimski vrt oz. manjši zimski vrt, 

s površino do vključno 20 m2, možno šteti med enostavne objekte, za 

katere ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, saj ZGO-1D (v 1. 

točki 3. a člena) izrecno določa, da se gradnja enostavnega objekta lahko 

začne brez njega. Seveda pa se enostavni objekti ne smejo postavljati 

v nasprotju s prostorskim aktom oziroma mora biti gradnja skladna z 

določili veljavnega prostorskega akta, ki ureja območja nameravane 

gradnje objekta. V vsakem primeru pa gre pri gradnji enostavnih objektov 

za majhne stavbe, zgrajene kot samostojni objekti ali kot dopolnitev 

obstoječe pozidave, ki morajo biti zgrajeni v enoetažni - pritlični izvedbi, 

samostojni ali prislonjeni k stavbi in niso namenjeni prebivanju, torej so 

izključno nestanovanjski objekti.

11. Ali je potrebno v vseh primerih izdanega gradbenega dovoljenja po 
končani gradnji pridobiti tudi uporabno dovoljenje?
Zakon o graditvi objektov – ZGO-1D v 5. členu določa, da je pogoj za 

začetek uporabe objekta, ki je bil zgrajen ali rekonstruiran na podlagi 

gradbenega dovoljenja, ali se mu je na podlagi gradbenega dovoljenja 

spremenila namembnost, uporabno dovoljenje. 

Uporabno dovoljenje pa ni potrebno za začetek uporabe nezahtevnega 

in enostavnega objekta. Uporabno dovoljenje ni potrebno tudi za začetek 

uporabe enostanovanjskih stavb. Na zahtevo investitorja se pa vseeno 

lahko izda uporabno dovoljenje tudi za enostanovanjsko stavbo. Nadalje 

uporabno dovoljenje ni potrebno tudi pred pričetkom uporabe prostora 

oziroma prostorov, ki se jim je spremenila namembnost iz stanovanjske 

v poslovno dejavnost in obratno na podlagi gradbenega dovoljenja, če 

so se dela izvedla brez posegov v skupne prostore in se zaradi njih ni 

spremenil zunanji videz objekta. Za določeno vrsto objektov (objekti 

z vplivi na okolje, tehnološke naprave, energetski objekti gospodarske 

javne infrastrukture …) velja, da se lahko začnejo uporabljati na podlagi 

odločbe o dovolitvi poskusnega obratovanja. 

UPRAVNA ENOTA CELJE SVETUJE



št. 60 / 2013 31

dogodki
Srečanje starejših občanov na Dobrni

Točno tisti dan v letu, ko praznuje svoj dan starejša generacija, 
to je 1. oktobra, je v  Kulturnem domu Dobrna potekalo sreča-
nje starejših občanov, starih 70 let in več let. V kratkem kultur-
nem programu, ki ga je povezovala ga. Irena Artank, so s pri-
kupnim programom nastopili učenci Osnovne šole Dobrna in 
Sestre Jakob.  Zbrane udeležence sta nagovorila in pozdravila 
tudi župan Občine Dobrna, g. Martin Brecl in predsednik Dru-
štva upokojencev Dobrna, g. Anton Drev. Najstarejši udeleženki 
srečanja, ge. Matildi Smolič, je župan izročil tudi skromno po-

Župan občine, g. Martin Brecl, predaja šopek najstarejši udeleženki, ge. Matildi 
Smolič

zornost - šopek cvetja z željo, da jo zdravje spremlja še naprej 
in se bo dobro počutila med nami. Po zaključenem kulturnem 
programu je sledilo kosilo, harmonikar Branko pa je poskrbel, da 
se je ob harmoniki pelo in nazdravljalo še pozno v popoldne. 
Vsem, ki ste sodelovali pri organizaciji letošnjega dogodka in še  
posebej pridnim članom Društva upokojencev Dobrna, se lepo 
zahvaljujemo in jih naprošamo za sodelovanje tudi v bodoče. 

ZTŠK Dobrna,

Marija Švent

Komedija tašča.com

V soboto, 5.10.2013, ob 19. uri smo v Kulturnem domu Dobr-
na gostili gledališko skupino KUD Veseli oder, ki prihaja s Ptuja. 
Odigrali so 1. del komedije Tašča.com z naslovom Ricinusovo 
olje. Niz komedij Tašča.com, ki je po Sloveniji doživela že 170  
ponovitev, ima pet delov. Vsak del je enovita celota in ga, tudi 

če niste videli ostalih, brez težav spremljate. Zgodba govori o 
družini Prepih, ki jo sestavljajo mama Marica, njen mož Franci 
ter najstniški hčerki Julija in Nika. Predstava je potekala v spev-
nem prleškem narečju. Po odzivih do solz nasmejane publike je 
bilo videti, da so preživeli prijeten kulturno obarvan večer.
 

ZTŠK Dobrna,

Marija Švent
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Srečanje vojnih veteranov

Vsako leto, tretji vikend v me-
secu juniju, OZVVS -CELJE in 
veterani SEVER za celjsko ob-
močje organiziramo srečanje v 
eni od občin, v kateri združu-
jemo veterane. Tako je v leto-
šnjem letu bila na vrsti  Občina 
Dobrna. 
Zbrali smo se na nogome-
tnem igrišču ob koračnicah 
Godbe Dobrna. Na srečanju 
je sodelovala slovenska vojska 

Slovence odločilnega pomena, 
smo zmogli preskočiti vse ovi-
re in politična ter ostala med-
sebojna nasprotja. Po toliko le-
tih pa današnji politiki tega ne 
zmorejo  ali nočejo. Kljub temu 
bomo veterani ostali složni, 
tako kot smo že dokazali, da 
znamo in zmoremo.
Sledila je podelitev spomin-
skih znakov članom enote za 
posebne namene in pa pode-
litev odlikovanj društva SEVER 
za celjsko območje.
V nadaljevanju je sledilo dru-
žabno srečanje, ogled policij-

s terenskim vozilom Hamer in 
prikazom osebne oborožitve. 
Prav tako je sodeloval oddelek 
policije s prikazom opreme in 
sredstev za čuvanje meja.
Najprej sta nas pozdravila 
predsednika obeh veteranskih 
združenj  za OZVVS Celje, Bo-
židar- Dare Sevšek, in SEVER, 
Tone Ferme. Na to je povzel 
besedo župan Občine Dobrna, 
g. Martin Brecl, ki je izpostavil 
potrebo po sodelovanju do-
moljubnih organizacij in lokal-
ne skupnosti.
Slavnostni govornik, g. Franc 
Bevc, ki je bil v letih 1990 in 
1991 načelnik inšpektorata mi-
lice-samostojni inšpektor, je 
v govoru predvsem poudaril 
takratno medsebojno sodelo-
vanje in zaupanje, sicer takih 
rezultatov v celjski okolici ne 
bi bilo. V letih, ki so bila za vse 

ske opreme in ogled opreme 
slovenske vojske. K družabne-
mu srečanju sodi seveda tudi 
nepogrešljiv vojaški fižol ( pa-
sulj ), ki je vsakomur zelo teknil.
Tokratno naše srečanje smo 
zaključili v zgodnjih popoldan-
skih urah, potem ko smo po-
spravili in počistili prireditveni 
prostor.
Naslednje  leto bo  srečanje v 
Vojniku.

Lep veteranski pozdrav !

 Franc  Ulaga

Moja dežela - lepa in gostoljubna

Urejeno in gostoljubno okolje je pogoj za uspešen 
razvoj turizma. To je temeljni smisel in dolgo-
ročno sporočilo projekta Moja dežela - lepa in 
gostoljubna. Zato turistična društva in zveze z 
vse bolj zavzetim sodelovanjem občin, podjetij 

in mnogih organizacij in strokovnih institucij ure-
sničujejo vrsto programov na tem področju. Osno-

va projekta je tekmovanje slovenskih mest in krajev na 
področju urejanja prostora, okolja in gostoljubnosti. Projekt pre-
rašča v vseslovensko gibanje za urejeno okolje in gostoljubnost. 
Slednja pa na svoj način odkriva širino in vsebinski smisel sloga-
na Turizem smo ljudje. 
V Sloveniji je več kot 600 turističnih društev z 200 tisoč prosto-
voljci, ki sodelujejo v  akciji Moja dežela - lepa in gostoljubna, kar 
pomeni, da je vključena vsaka deseta Slovenka oziroma Slove-
nec. Letošnji zmagovalci, ki so osvojili prva mesta so: med večji-
mi mesti Ljubljana, srednjimi Nova Gorica in manjšimi Črna na 

Koroškem. Med turističnimi kraji je prvo mesto zasedel Bohinj, 
med zdraviliškimi Rogaška Slatina, med izletniškimi Olimje (Pod-
četrtek), med kampi Kamp Bled, Petrolovimi bencinskimi servisi  
servis v Podčetrtku, mladinskimi prenočišči Mladinski hotel Pun-
kl, mestnimi jedri Sežana, trškimi Velika Polana in vaškimi Poni-
kva.  Glas ljudstva, glasovali so po spletu, je ocenil drugače: med 
večjimi mesti je zmagovalec Velenje, zdraviliškimi kraji Moravske  
Toplice in turističnimi kraji Cerkno.  Mestni občini Koper pa je 
za spodbuden začetek obnove vasi Topolovec  bilo podeljeno 
posebno priznanje.
Dobrna je vsako leto vključena v tekmovanje, saj se ravno tako 
zaveda, da je pogoj za dober obisk Dobrne lepa in urejena oko-
lica pa tudi dobri gostitelji. V letu 2013 smo se  med zdraviliškimi 
kraji uvrstili na peto mesto. 
Komisija, ki nas je obiskala meseca avgusta, je ugotovila napre-
dek, saj so nekatere stavbe v kraju obnovljene, poteka sanacija 
stopnišča pri cerkvi, na bolje kaže pa še nekaterim hišam v sa-
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mem centru Dobrne. Zlasti so bili pozitivno presenečeni, ko so 
videli obnovljeno stavbo Kmetijske zadruge Celje in popolno-
ma na novo pozidano gostilno Triglav. Veseli so bili informacij, 
kaj vse še bo obnovljeno. 
Tako kot nas domačine tudi komisijo motijo še vedno zanemar-
jeni nadstreški pri hiši poleg trgovine Tuš, zanemarjena fasada 
pri lekarni pa bivša pekarna, da ne govorimo o Ružički … No-
voletne okrasne zavese, ki so na nekaterih stavbah celo leto, po 
mnenju komisije ravno tako negativno vplivajo na oceno, kakor 
da bi bila zanemarjena fasada. 
Komisijo smo skušali navdušiti z našimi naravnimi lepotami in 
prireditvami. Prav gotovo so vse te informacije pozitivno vpli-
vale na oceno, ki je solidna, saj je konkurenca in skrb za urejeno 
okolico v zdraviliških krajih na visoki ravni. 
Upamo lahko, da bomo morda nekoč prišli med tri najboljše 
kraje in nas bodo omenjali, saj si tako Terme Dobrna kakor tudi 
vsi, ki v turizmu delamo kot prostovoljci, močno želimo boljšega 
rezultata. 
Leta 2020 bomo v Dobrni zabeležili 200 let  ureditve parka v Do-
brni. Nanj smo vsi zelo ponosni, saj predstavlja poleg termalne 
vode simbol Dobrne. Želimo si, da  občina in vsi, ki  kakor koli 
pripomorejo k obnovi parka, nanj ne bi pozabili. Prav bi bilo, da 
se na tak jubilej pripravljamo že nekaj let vnaprej. 

Vir : Turistična zveza Slovenije
Marija Deu Vrečer

DOGODKI

Salama Dobrne

Na pobudo turističnega dru-
štva in na željo nekaterih po-
sameznikov bomo v letu 2014 
izvedli prvo ocenjevanje sa-
lam.  Po slovenskih krajih se je 
ocenjevanje salam zelo razširi-
lo, začeli so v Sevnici, sedaj pa 
skoraj ni občine, kjer tega oce-
njevanja ne bi izvedli. Namen 
akcije je, da strokovna komisija, 
ki jo bodo sestavljali zunanji 
člani (3 osebe) in člani sekcije 

za kulinariko pri Turističnem 
društvu Dobrna, da s pomočjo 
kriterijev, ki so splošno spreje-
ti na nivoju Slovenije, ocenijo 
salame. Izdelovalcem salam je 
tako ocenjevanje v pomoč, saj 
dobijo strokovno pomoč oz. 

priporočila za delo v prihodnje. 
Po izkušnjah iz sosednjih kra-
jev oz. občin se kvaliteta salam 
dviguje prav zaradi  ocen, ki jih 
prejmejo izdelovalci salam. 

 

V letu 2014 imamo torej na-
men izpeljati prvo ocenjeva-
nje. To bo potekalo 15. marca 
2014 na kmetiji odprtih vrat Pri 
Minki. Vse informacije o načinu 
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oddaje vzorca in razglasitve re-
zultatov vam bomo še posre-
dovali. 
V marcu prihodnjega leta, za 
materinski dan, pa bomo v kul-
turnem domu pripravili prvo 
kulinarično razstavo (salam, 
kruha, vina …) pod sloganom 
Dobra Dobrna. 
Vemo, da boste vsi, ki imate 
v teh dneh domači praznik 

– koline, še posebej razpolo-
ženi, morda bo to obvestilo 
tudi spodbuda za boljše delo 
in marljivo negovanje salam, 
saj vsak posameznik, ki pripra-
vlja salame, ve, koliko opravil 
ga čaka, da pripravi odličen  
suhomesnati izdelek. Veliko 
uspehov in zadovoljstva vam 
želimo ! 

Marija Deu Vrečer

Res luštno je tu pri nas

Narava se zavija v zimski čas, na vrata trkajo prazniki, meni pa se 
porajajo lepi spomini na naš koncert, naslovili smo ga  RES LU-
ŠTNO JE TU PRI NAS, ki se je odvijal 13. oktobra na lepo, sončno 
nedeljo.

Letos smo se lotili« kožuhanja«. Na odru smo pripravili vse po-
trebno in ob 16. uri začeli z delom.
Kot vedno smo tudi letos dogajanje na odru popestrili s petjem 
in zgodbo, ki se je odvijala med kožuhanjem, da je bilo prijetno 
za nas na odru in za gledalce v dvorani. Prikazali smo, kako se 
naredi omelo, ki ga gospodinje še vedno rabimo, da pometemo 
peč, ko pečemo kruh. Sledilo je šivanje predpražnika, nato pa 
kako so včasih pripravili postelje, ker ni bilo denarja za« modra-
ce« in« jogije«, so »nacufali« ličje, ga natlačili v »strozovko« in 
postelja  je bila pripravljena.

Še posebej lepo pa je bilo, ker smo imele na odru tudi najmlajše, 
ki so se lepo posedli v koruzo, jo kožuhali, luščili, se igrali tako, 
da je bil res lep preplet več generacij. Vsi naši gostje, ki so peli in 
igrali skupaj z nami, so se lepo povezali v naše dogajanje, da je 
bilo res zelo pristno in domače. Še posebej pa moram pohva-
liti našega gospodarja in njegovo družino, ker so ves čas lepo 
skrbeli za nas. Dogajanje pa je še posebej popestril LOJZ, ki je 
skoraj zamudil na »kožuhanje«, pa saj se mu je šlo le za gospo-
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darjevo hčer NEŽKO. Potrudil se je, da je očeta nagovoril, da bo 
prespal pri njih, ker je od daleč in uspelo mu je na koncu z Nežko 
preizkusiti »strozovko«. 
Tako se je naš koncert zaokrožil, vključno s tem smo zaokrožile 
tudi 10-letnico našega delovanja. Bile smo tudi prijetno prese-
nečene in počaščene, saj nas je ob koncu nagovoril še g. župan, 
Martin Brecl, in nam čestital  ob našem jubileju. Zahvaljujemo 
se za lepo darilo in cvetje. Komedija je bila čudovita in polna 

smeha, kar je vsem nam prijalo, saj si same malo kdaj vzamemo 
čas za takšne predstave.
Hvala tudi predsednici TD DOBRNA, ge. Mariji Deu Vrečer, za 
lepe besede, pomoč in podporo  ter za veliko torto, ki smo jo z 
veseljem delile z vsemi našimi obiskovalci. Hvala tudi ge. Mariji 
Švent za vso pomoč.
Mislim pa, da je prav, da se na koncu zahvalim vsem nastopajo-
čim za njihov trud. Celotni igralski skupini, Gorazdu, Mojci, Ta-
deju, naši režiserki Andreji, vsem sponzorjem, ter vsem, ki nam 
nesebično pomagajo pripraviti prostor, pogostitev in tudi po 
končani prireditvi pospraviti. Najlepša hvala vsem in vsakemu 
posebej. Pa se vidimo  ob letu na naslednjem  koncertu RES 
LUŠTNO JE TU PRI NAS.

Marta Javornik

Martinov sejem letos pod streho hotela Vita

Slaba napoved vremenarjev se je uresničila. V soboto, 9. 11.,  je 
deževalo celo popoldne in seveda vplivalo na obisk sejma, ki so 
ga pričakovali ponudniki raznovrstne robe, stisnjeni pri stojni-
cah ob steni pred hotelom VITA.
Kljub temu pa se je kulturni program odvijal po dogovorjenem 
vrstnem redu. Povezoval ga je g. Dejan Ažman iz Term Dobrna. 
Sodelovali so: Godba Dobrna, Folklorna skupina Dobrna, Sestre 
Jakob, Moški pevski zbor KUD Dobrna, Veseli fušarji, Ljudske 
pevke Dobrna in Mladi harmonikarji. Za zabavo je skrbel ansam-
bel Veseli potepuhi s pevko Rebeko Rošer.
Ura je odbila 15.00, ko je na prizorišče dogajanja prišel župnik, 
g. Milan Strmšek. Člani sekcije vinogradnikov, ki deluje pod okri-
ljem Turističnega društva Dobrna, so pripravili vse potrebno za 
svečani blagoslov VINSKEGA LETNIKA 2013. Pred vsemi navzoči-
mi so v sod zabili pipo in obred blagoslova se je začel. Iz soda 
so pritekle prve kaplje mladega vina. S kozarcem v roki je g. žu-
pnik, skupaj s pevci Moškega pevskega zbora, zapel tisto znano 
o vinu: EN STARČEK JE ŽIVEL.

Potem se je po-
kušina vina za-
čela. Okoli 100 
litrov ga je bilo 
na razpolago. 
Darovali so ga: 
chardonnay Karl 
Božnik, renski 
rizling Marko 
Pirkmajer, mo-
dri pinot Roman 
Ramšak, chardonnay in modro frankinjo Dušan Marovšek, mo-
dro frankinjo Boris Repas, belo zvrst Darko Brusl, vsi iz Klanca 
ter laški rizling Martin Dražnik iz Zavrha nad Dobrno. Iz posode 
več kot 20 litrov je dišalo po žametni črnini. Prinesel in podaril 
jo je g. Milan Strmšek, župnik dobrnski, iz njegove kleti v Špita-
liču. TOLE PA NE BO POZABLJENO, je bilo slišati med navzočimi. 
Na stojnicah, bogato obloženih s pestro ponudbo kulinaričnih 
dobrot, se je predstavil Aktiv kmečkih žena Dobrna. Posoda z 
obaro, ki so jo pripravili v Termah Dobrna se je počasi praznila, 
pred hotelom VITA pa so se ustavili trije avtobusi, ki so pripeljali 
goste iz sosednje Avstrije. Ko so zvedeli, da ga točimo zastonj, 
so hitro odložili prtljago in se pomešali med ostale udeležence 
prireditve. Poleg slovenskega NA ZDRAVJE je bilo  večkrat slišati  
tudi nemški PROST.
Kapo dol organizatorjem prireditve, ki je tudi ob slabem vreme-
nu dobro uspela.

 Anton Mogu

Foto: Bojan Vrečer
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Cvetele so v pozno jesen

Rože. Naše stalne spremljeval-
ke od rojstva do smrti. Le redki 
so, ki bi lahko rekli, da jim nič 
ne pomenijo. Na Dobrni še to-
liko manj, ker ne krasijo samo 
oken in okolic stanovanjskih 
hiš, ampak tudi veliko javnih 
površin v turistični Dobrni in 
bližnji okolici.
Mokra in hladna pomlad ter 
nenormalno vroče poletje 
rasti in cvetenju rož nista bila 
naklonjena. Kar nekaj truda in 
dela je bilo potrebno, da smo 
jih s stalnim zalivanjem obdr-
žali pri življenju. Vse naše delo 
so nam bogato poplačale, saj 
so cvetele vse do decembra.
Komisija za ocenjevanje ureje-
nosti okolja, ki kot sekcija delu-
je pri Turističnem društvu Do-

brna, je vso poletje spremljala 
prizadevnost občanov po na-
seljih na področju občine in 
pripravila predloge za prizna-
nja, ki jih vsako leto podelimo 
na občnem zboru TD.
Konec avgusta nas je obiskala 
tudi komisija Turistične zve-
ze Slovenije, ki pod geslom: 
MOJA DEŽELA LEPA IN GO-
STOLJUBNA v posameznih 
kategorijah ocenjuje kraje po 
Sloveniji. Med zdraviliškimi 
kraji, kamor spada Dobrna, je 
letos I. mesto doseglo zdravili-
šče ROGAŠKA SLATINA, II. me-
sto ŠMARJEŠKE TOPLICE IN III. 
mesto TERME ZREČE.
Dobrna letos v ožji izbor ni pri-
šla, ker je sredi kraja potekala 
gradnja na objektih: cerkveno 

obzidje s stopnicami, zadru-
žna trgovina in otroški vrtec.
Na Dobrni je še nekaj objek-
tov, ki v samem centru kvarijo 
videz kraja, tako da bi jih bilo 
potrebno čim prej obnoviti 
ali poskrbeti za nadomestne 
gradnje. Okolica Dobrne, ka-
mor se gosti radi podajo, saj 
so sprehajalne in pohodniške 
poti dobro vzdrževane,  prav 
tako pa tudi domovi občanov 
po naseljih, dajejo dober vtis. 

»KOLIKO LEPIH HIŠ«, mi je dejal 
gost iz Nemčije, ki že dobrih 
20 let, skupaj  z ženo, obiskuje 
Dobrno.
Pri turističnem društvu si 
bomo še naprej prizadevali, 
da bi s prostovoljnimi akcijami 
in nabavo saditvenega mate-
riala prispevali k čim lepšemu 
videzu kraja in okolice.

Anton Mogu

Foto: Bojan Vrečer

Planinska doživetja v letu 2013

Bližajo se dnevi, ko bomo razmišljali, kako smo preživeli to leto 
in kaj se nam je najbolj vtisnilo v spomin. Slabe stvari skušajmo 
čim prej pozabiti in se oklenimo tistih drobnih, lepih, sončnih 
trenutkov, ko smo ob poteh, ki smo jih to leto prehodili, uzrli 
drobno cvetko, kot da bi rasla tam samo za nas.
Tudi člani Planinskega društva  smo na letošnjih potepanjih na-
leteli na mnogo takih drobnih radosti.
 Na novega leta dan so nas ob poti proti Štrukljevem vrhu poz-
dravljali tile telohi.

Ni minilo dolgo, ko se je nebo odprlo in nam nasulo tisto pravo, 
več let pričakovano zimo, da smo vse do aprila na naših pote-
panjih po hribih gazili, gazili in pri tem uživali, včasih v mrzlem 
vetru, drugič v škripanju snega pod nogami.
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Pa je le prišel mesec maj z njim pa tudi v hribih pomlad.

Najlepše cvetje najdemo v hribih v mesecu juniju, a ne letos, saj 
je bila tudi tu dolga zima.
Takole so samo za nas cveteli rododendroni še sredi julija na 
poti z Vogla proti Tolminskim Ravnam.

Naš očak nas je letos prav razvajal s soncem in cvetjem. Trigla-
vska roža na Kredarici se je na višini 2550 m kopala v večernem 
soncu.

Ko smo proti koncu poletja obiskali še Kamniško Savinjske Alpe, 
smo na Grintovcu in Turski gori med  modrino zvončnic in be-
lino planik zaznali prve rdeče barve jeseni, ki v gorah kar pohiti.

Na naših potepanjih smo se tudi veselili. Na Krasjem vrhu  nad 
reko Sočo, smo  slavili letošnje »okrogle« planince.

Sončnih in z gobami radodarnih dni 
v letošnji jeseni ni manjkalo. Živo 
rdeče mušnice so nam pozirale  na 
poti proti Ostrici.

Skupaj z Vitanjčani vsako jesen od-
krijemo še kakšen skriti košček Slo-
venije. Letošnja spremljevalka je bila 
žuboreča voda na poti skozi Bistriški 
Vintgar.

V upanju, da bomo po-
dobne lepote uživali 
tudi na naših potepa-
njih v prihajajočem letu, 
želimo člani Planinske-
ga društva vsem obilo 
zdravja in varen korak 
na vseh poteh v letu 
2014.

Ana Žužek

foto: PD Dobrna
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Dejavnosti PGD Dobrna v zadnjem obdobju

Spoštovane občanke in občani, čas neusmiljeno beži, z njim pa 
tudi leto, ki se kar nekako prehitro izteka. Kot je temu že na-
vada, je to tudi čas, da vas še zadnjič v tem letu v glasilu  Do-
brčan seznanimo z opravljenim delom in aktivnostmi, ki so se 
v Prostovoljnem gasilskem društvu Dobrna odvijale v zadnjem 
obdobju oziroma v času od zadnjega obveščanja in seveda o 
tem, kaj nam je še preostalo postoriti do konca letošnjega leta. 
V vseh predhodnih izdajah občinskega glasila v letu 2013 smo 
vas tekoče seznanjali in poročali o aktivnostih v PGD Dobrna z 
namenom, da lahko spremljate naše aktivnosti in ob zaključku 
leta tudi sami ocenite uspešnost delovanja. Za uspešnost gre 
vsa zahvala županu Občine Dobrna, g. Martinu BRECLU, občin-
skemu svetu, občinski upravi in tudi vsem vam, drage občanke 
in občani, ki na kakršen koli način pomagate pri uresničevanju 
naših skupnih ciljev. Zavedamo se, da bi brez vaše pomoči, pod-
pore in razumevanja do vse večjih potreb in zahtev v gasilstvu, 
ki jih narekuje tudi zakonodaja, nikakor ne bi uspeli tako uspe-
šno izvajati osnovnih nalog s področja gasilstva, ki temelji pred-
vsem na zagotavljanju požarne varnosti v občini. 
Zadnje obdobje lahko v društvu ocenimo kot zelo uspešno zla-
sti na tekmovalnem področju, saj se je v tem času odvijala vrsta 
meddruštvenih tekmovanj, tekmovanj GZ Vojnik – Dobrna in 
regijsko tekmovanje. Na tekmovanjih so sodelovale vse ekipe 
od najmlajših do gasilcev veteranov in dosegle zelo dobre re-
zultate. Največji uspeh je dosegla ekipa pionirk, ta se je uvrstila 
na državno tekmovanje, ki bo organizirano v letu 2014. Ekipa pi-
onirk je sodelovala tudi na tekmovanjih v gasilskem kvizu in se 
je na osnovi doseženih rezultatov prav tako uvrstila na državno 
tekmovanje, ki je potekalo v Kidričevem. 
V oktobru, mesecu požarne varnosti, smo člani PGD veliko po-
zornosti namenili osveščanju občanov o pomembnosti požar-
ne varnosti in preventivi ter jih seznanili z metodami in možno-
stjo gašenja začetnih požarov z gasilnikom, saj je bila osrednja 
tema  tega meseca  GASILNIK . V ta namen smo na oglasne 
deske izobesili plakate z navodili o gašenju požara z gasilniki, 
bilo pa je razdeljenih tudi nekaj poučnih zgibank na to temo. V 
mesecu oktobru sta bili izvedeni tudi dve gasilski vaji in v me-
secu novembru še praktični prikaz gašenja požara z gasilnikom.

Sicer pa so v PGD Dobrna v zadnjem obdobju poleg navedenih 
potekale še naslednje aktivnosti:

 16.  9. 2013 – smo proslavili enega od okroglih jubilejev naših 
članic in članov društva. Okrogli jubilej je praznovala tudi naša 
članica Milica KRIVEC. Vsem jubilantom voščimo še na mnoga 
zdrava in srečna leta. 

 5. 10. 2013 – je na gasilskem ribniku 
v Lokovini potekalo tekmovanje za ri-
biškega carja v letu 2013. Sreča se je 
nasmehnila najmlajšemu udeležencu 
tega tekmovanja, tako da je ribiški car 
za leto 2013 postal Aljaž PEČNIK, 2. me-
sto je osvojil Silvester KUDER in 3. mesto 
Drago DOLAR. Vsem najboljšim pa tudi 
ostalim tekmovalcem iskreno čestitamo.

 29. 9. 2013 
– je okrogli 
jubilej 80 let 
praznoval naš 
najstarejši član 
društva Franc 
VORŠNIK – 
Franček. Obi-
skali smo ga, 
ter mu izročili 
s i m b o l i č n o 
darila in izrekli 
voščilo. 
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 13. 10. 2013 – je v Zrečah potekalo tekmovanje GZ Vojnik-
-Dobrna, ki so se ga udeležile ekipe našega društva v vseh kate-
gorijah in dosegle naslednja mesta: pionirji – 14 mesto; pionirke 
– 3. mesto; mladinci – 7 mesto; člani A – 8. in 11. mesto; člani B 
– 13. mesto; članice A – 7. mesto; članice B – 8. mesto ter starejši 
gasilci – veterani – 14 mesto. Pionirke so se uvrstile na državno 
prvenstvo, ki bo organizirano v letu 2014.

 15. in 16.10. 2013 – so trije člani društva: Bojan ADAMIČ, Matej 
KRIVEC in Nikolaj SMREČNIK opravljali in uspešno zaključili tečaj 
gašenja notranjih požarov – modul A. Čestitamo!

 18.10. 2013 – je v okviru meseca požarne varnosti v Lember-
gu (na območju zaselka Rupe) potekala skupna gasilska vaja , 
kjer so sodelovala gasilska društva iz Lemberga, Dobrne, Socke 
in Šmartnega v Rožni dolini. Namen vaje je bil prikaz gašenja 
požara v naravi, v tem primeru je šlo za gozdni požar, ki je bil s 
skupnimi močmi tudi uspešno lokaliziran in pogašen. 

 26.10. 2013 – je bila prav tako v okviru meseca požarne varno-
sti izvedena še ena nenapovedana gasilska vaja, na kateri so so-
delovali le člani PGD Dobrna. Vaja je potekala na domačiji Pun-
gartnikovih v Lokovini, kjer naj bi šlo za požar gospodarskega 
objekta. Po opravljeni vaji je bila izvedena tudi analiza,  v kateri 
je bilo ugotovljeno, da je bila vaja v celoti uspešno izvedena.
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 27. 10.  2013 – je v Socki potekalo tekmovanje gasilske mla-
dine v kvizu. Tekmovanje je bilo organizirano na nivoju GZ Voj-
nik – Dobrna, rezultati tekmovanja pa so pogojevali udeležbo 
na nadaljnje regijsko tekmovanje v Zrečah, kamor sta se uvrstili 
dve naši ekipi. 

 7., 8., 9. 11.  2013 – je članica društva, Stanka REPAS - višji ga-
silski častnik, uspešno zaključila izobraževanje za predavatelja. 
Čestitamo! 

 01. 11.  2013 – ob dnevu spomina na umrle smo člani PGD 
Dobrna obiskali grobove preminulih članov PGD Dobrna  in v 
spomin nanje na grobovih prižgali sveče. Obiskali smo grobove 
na Dobrni in v Novi Cerkvi.

 2., 3 . 11.  2013 – je bil skladno z izdanim soglasjem VO-KA 
Celje na območju gasilskega ribnika v Lokovini za potrebe ak-
tivnosti gasilcev izveden priklop na javno vodovodno omrežje. 

 2. 11. 2013 – ob 14.06 je bila opravljena intervencija na Klan-
cu, kjer so v dimniku zagorele saje. Gasilci so dimnik ohladili, 
počakali do izgoretja saj, očistili tuljavo ter pregledali dimnik in 
okolico. Zaradi hitre in učinkovite intervencije v požaru ni prišlo 
do materialne škode. 

 9. 11.  2013 – je v Gorenju nad Zre-
čami potekalo regijsko tekmovanje 
v kvizu za gasilsko mladino. Tekmo-
vanja se je udeležila tudi ekipa naših 
pionirk in dosegla izjemno dober 
rezultat ter si s tem zagotovila ude-
ležbo na državnem tekmovanju v 
Kidričevem. 

 9. 11.  2013 – je v Škofji vasi pote-
kalo tekmovanje gasilske mladine v 
raznih športnih igrah na temo ga-
silstva, kot nadomestilo za izvedbo 
mokre gasilske vaje, ki je ni bilo možno izvesti zaradi močnega 
deževja. Ekipe našega društva so dosegle izredno dobre rezul-
tate. 
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 10. 11.  2013 – je član društva, Mihael KOROŠEC ,uspešno 
opravil tečaj za mentorja mladine. Čestitamo!

 19. 11. 2013 – je bila v CUDV izvedena še gasilska vaja s praktič-
nim prikazom gašenja z gasilnikom, v katerem so poleg gasilcev 
sodelovali tudi varovanci doma. Pred samo vajo so zaposleni v 
Centru uspešno izvedli evakuacijo celotnega osebja iz objekta. 
Na ogled in predstavitev je bila dana tudi vsa gasilska oprema, 
ki se nahaja v gasilskih vozilih.

 23. 11. 2013 – je v Kidričevem potekal 12. državni kviz gasilske 
mladine, na katerem je sodelovala tudi ekipa naših pionirk. Med 
skupaj 95 ekipami so naše pionirke osvojile odlično 22 mesto, za 
kar jim izrekamo iskrene čestitke.   

Toliko o aktivnostih in delu članic in članov PGD v zadnjem obdobju. 
Zagotovo bi se našlo še kaj, kar bi bilo vredno omeniti , pa naj bo 
dovolj glede na to, da imamo tudi društva na razpolago omejeni 
prostor v glasilu. Ne morem pa mimo tega, da ne bi naštel še nekaj 
aktivnosti, ki nas še čakajo do konca iztekajočega se leta, in sicer: 
•  Izvajali bomo vse aktivnosti povezane z osnovnimi dejav-

nostmi.
•  Gasilci bomo opravljali požarno stražo na novoletni prire-

ditvi, ki bo letos ponovno organizirana na silvestrovo in bo 
potekala na prostem v centru Dobrne. 

• Planirana je še ena gasilska vaja na področju TERM Dobrna.
• Veliko aktivnosti za prosti čas bo potekalo v prostorih gasil-

skega doma, kot so streljanje z zračno puško, igranje nami-
znega tenisa, vaje mažoretk …

• Tik pred iztekom leta je predvidena še zadnja letošnja seja 
Upravnega in Nadzornega odbora PGD Dobrna.

Kot zadnjo in nadvse pomembno pa je vredno omeniti tudi obi-
ske, ki jih bomo gasilci opravili pri vseh občanih do zaključka le-
tošnjega leta predvsem z namenom, da vam prinesemo gasilski 
koledar in s stiskom roke voščimo in zaželimo, da se vam izpol-
nijo vse skrite želje v letu 2014. Ta obisk pomeni tudi nekaj več 
predvsem z vidika pobiranja podporne članarine, ki jo bomo 
še kako potrebovali pri nakupu novega gasilskega moštvenega 
vozila, saj sedanje vozilo CITROEN po skoraj 20 letih uporabe 
ni več varno in primerno za prevoze, hkrati pa je vzdrževanje 
takšnega vozila skoraj nemogoče, ker zanj ni več na razpolago 
ustreznih rezervnih delov. Svečani prevzem vozila načrtujemo 
za leto 2015, ko društvo praznuje 140 obletnico delovanja. Ob 
tej priložnosti se gasilci že v naprej iskreno zahvaljujemo za vaše 
razumevanje in vašo pomoč pri zbiranju sredstev za nakup no-
vega vozila, hkrati pa vas pozivamo, da še naprej pridno odlaga-
te staro železo v kontejner, ki se nahaja pri domačiji Krulec, kajti 
tudi ta zbrana sredstva od prodaje starega železa so namenjena 
za nakup vozila in izvajanje dejavnosti društva.     
Pred nami je še zadnji mesec letošnjega leta in gasilci si želimo, 
da bi ga vsi skupaj preživeli čim bolj veselo, mirno in varno, kar 
je zagotovo odvisno od nas samih, ki lahko največ storimo za 
varnost  vseh nas.
Ob iztekajočem se letu in pričakovanju novega, je čas, ko drug 
drugemu zaželimo vse najboljše.

Vsem občankam in občanom želimo lepe praznične dni, 
veliko osebne sreče in zdravja v letu 2014

Dobrna, december 2013

Na pomoč!
Za PGD Dobrna:

Stanislav Pečnik 
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O dejavnosti DU Dobrna – december 2013

Čas zelo relativno doživljamo. Bolj kot je zapolnjen z dogodki, 
hitreje nam mineva. Leto 2013 je vse prehitro minilo. Verjetno 
tudi zato, ker je bilo v vseh pogledih pestro in aktivno. 

Kako se je naše društvo v tem vključevalo  v naše življenje, smo 
sproti objavljali v Dobrčanu. Živahno aktivnost pa beležimo 
tudi v zadnji  triadi iztekajočega se leta.
V okviru projekta Starejši za starejše smo ob rednih obiskih čla-
nov organizirali strokovni posvet koordinatorjev celjske regije. 
Za prostovoljce, ki so vključeni v ta projekt, je bilo organizirano 
regijsko srečanje in strokovni posvet v Izoli. Tega se je udeležilo 
8 naših prostovoljcev. V novembru pa je bilo na Dobrni opra-
vljeno izobraževanje prostovoljcev DU Dobrne in DU Vojnika. 
Letošnja izobraževalna tema je bila osamljenost starejših.
Na športnem področju  balinarji  zaradi  vremenskih pogojev 
zaključujemo živahno dejavnost. Smo pa v celoti realizirali za-
stavljeni program. To, da  so nam umrli kar trije člani naše sekci-
je, je vplivalo na nekoliko slabšo uvrstitev v ŠT –SA ligi. Na osta-
lih tekmovanjih pa smo se vselej dobro izkazali. Opravili  smo 
tudi kar nekaj delovnih akcij ter vzdrževalnih del na balinišču in 

v njegovi okolici. Po zaslugi 
našega novega člana Jureta 
Hanna imamo v orodni utici 
urejeno tudi električno osve-
tlitev.
Člani strelske sekcije so svoj 
tekmovalni program prav 
tako zelo uspešno opravili. 
Na tekmovanjih doma in pri 
sosednih društvih so bili vse-
lej med najboljšimi. Sedaj pa 
je pred njimi zimski čas – to 
je čas intenzivnejšega tre-
ninga in priprav na  bodoča 
tekmovanja. 

Rekreativna telovadba se od 1. oktobra dalje redno izvaja vsak 
ponedeljek od 18.  do 19. ure v telovadnici OŠ Dobrna. Prilagoje-
na je zmogljivostim udeležencev, zato jo ti zelo radi obiskujejo. 
Hkrati pa vabijo, da se jim pridružite. Pridite, telovadba vam bo 
koristila!
Pomemben projekt, ki je potekal v tem obdobju, je Razgibajmo 
življenje z učenjem. To pot smo življenje razgibali z izpopolnje-
vanjem nemščine. Bilo je zelo prijetno in koristno. V nadalje-
vanju pa naj bi se ta projekt nadaljeval z izpopolnjevanjem  v 
računalništvu. Bodite pozorni na oglas za prijavo. 

Seveda to obdobje ni minilo brez ekskurzije. Za  martinovo smo 
se podali v Slovenske  gorice – točneje v Ormož in Veliko Nede-
ljo. Tu smo  ta praznik, kot se za martinovo spodobi, res veselo 
proslavili. Z zadovoljstvom pa smo si predhodno ogledali še 
oljarno in ormoški muzej. 
Z veseljem smo obiskali  tudi dva jubilanta. Prvi je bil naš pred-
hodni praporščak Franci Voršnik, drugi pa Oto Lampensberger, 
ki je sedaj naš najstarejši član. Prijeten klepet smo zaključili z 
željami, da bi jima zdravje dobro služilo. 
V novembru smo ob družabnem srečanju izkazali pozornost 
in izrekli zahvalo vsem sodelujočim na razstavi DU Dobrna, ki 
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jo tradicional-
no prirejamo ob  
prazniku Občine 
Dobrna. V želji, da 
razstava ohranja 
svojo pestrost in 
kvaliteto, smo ob 
srečanju pouda-
rili njen pomen 
za naš turistični 
kraj in mlajši rod. 
Skozi  projekcijo 
drugih razstav pa 
smo  morda utr-
nili kakšno novo 

idejo za bodoče razstave. Druženje je bilo prijetno in veselo. 

No pa recite, da zadnja triada ni bila živahna. Vendar je še ni 
konec. Potrudili se bomo, da bo december ohranil svoj vzdevek 
»veseli«. Opravili bomo še obiske in obdaritev  starejših občanov 
- tudi tistih, ki so zaradi razmer sedaj v domovih za ostarele. Od 
iztekajočega se leta se bomo poslovili z družabnim zaključnim 
srečanjem ali morebitnim izletom za člane. Zaključna srečanja 
pa bomo organiziral tudi v okviru sekcij. Ob teh priložnostih in 
v prazničnih dneh bomo preteklost objeli s spomini in priho-
dnost s hrepenenjem, hkrati pa si zaželeli, da bi bili zdravi in 
srečni.
V imenu DU Dobrna in v svojem imenu vsem članicam in čla-
nom  našega društva pa tudi občankam in občanom Dobrne 
izrekam sledeče voščilo in želje:

               Ko se prižgejo praznične luči, 
                sredi bele, mrzle zime               
                prijateljstvo ogreje naj dlani
                in želje vzpnejo se iz srca v višine:
                Vse kar je slabo, z novim letom naj zbledi!
                Vse kar je dobro, naj za vekomaj ostane !
                Vse kar lepo je, raste naj in naj cveti,
                naj v miru sreča nežno vas objame ! 
  

Predsednik DU Dobrna:

Anton  Drev   

Dan spomina na umrle

Krajevna organizacija Združe-
nja borcev za vrednote NOB 
Dobrna  že vrsto let, v čast  
borcem za osvoboditev v II. 
svetovni vojni, skupaj z obči-
no in Osnovno šolo Dobrna  
pripravlja komemoracijo ob 
spomeniku v središču Dobrne. 
Njeni člani odnesejo cvetlične 
aranžmaje še na pokopališče v 
Dobrni, na Brdce in Paški Koz-
jak, kjer so prav tako grobovi 

grba Občine Dobrna, ki je kot 
človek dobre volje, na nas, 
svoje sokrajane, naslovil nasle-
dnje besede:

SPOŠTOVANI VSI MOJI KRA-
JANI!
Danes sem tukaj z vsemi vami 
zaradi spominov in sicer ne-
mirnih spominov. Nemirnih 

 

ZDRUŽENJE BORCEV 
ZA VREDNOTE NOB VOJNIK - DOBRNA
Keršova ulica 8, 3212 Vojnik

borcev. Nekaj sveč pa člani 
prižgejo tudi ob drugih po-
mnikih.
Letošnja komemoracija je te-
kla na lep oktobrski četrtek, 
24. 11. 2013. Učenci osnovne 
šole so pripravili zelo lep pri-
ložnostni program recitacij, ki 
so jih povezovali vokalni in in-
strumentalni vložki. Slavnostni 
govorec je bil g. Josip Bačić, 
letošnji dobitnik Bronastega 

zaradi druge svetovne vojne 
na našem planetu Zemlja in 
kot nasprotnik vseh vojn. Na-
mreč enako kot nasprotujem, 
tudi obžalujem vse vojne, v 
katerih nikoli ni bilo dokonč-
nega zmagovalca – človeka. 
Toda, žal, ta človek tega še ne 
more dojeti in gre po istem 
kopitu ponovno v vsako že v 
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naprej izgubljeno vojno. Tukaj 
sem tudi zaradi brata moje-
ga očeta, ki je bil partizan od 
dvainštiridesetega do petin-
štiridesetega leta. Tukaj sem 
tudi zaradi mojega očeta, ki je 
bil že takrat dvakrat operiran 
na želodcu in ni mogel biti ne 
partizan še manj nasprotnik. 
Tukaj sem tudi zaradi najmlaj-
šega očetovega brata, ki je bil 
glasbenik in je igral šest instru-
mentov. Tedanje oblasti so ga 
vpoklicale v domobrance. 
Potem je bil po ukazu oblasti 
prestavljen, da kot glasbenik 
deluje v  zloglasnem taborišču 
Jasenovac na Hrvaškem. Ko je 
dojel, kje se nahaja, je zbežal 
in se tajno srečal z domačini 
partizanske enote iz svojega 
rojstnega mesta. Ko je potem 
šel ob dogovorjenem  datu-
mu in jutranjem svitu k njim, 
na dogovorjeno mesto, so ga 
na poti ob gozdu brez vpra-
šanja ubili vojaki neke druge 
partizanske enote. Zato sem 
danes tukaj, zaradi vseh takrat 
nesrečnih ljudi, ki tedaj niso 
vedeli, kdo je kaj – kdo komu 
sodi in kdo je na pravi poti. 

Zaradi te zmede sem tukaj kot 
človek dobre volje, ki spoštuje 
vse žrtve druge svetovne voj-
ne, da bi se človeštvu po njej 
izšlo na bolje.
Žal  - danes sem tukaj zaradi 
spominov. Žalostno, a resnič-
no, samo zaradi spominov. Bilo 
bi boljše, da sem danes tukaj 
zaradi spominov na pretekle 
čase in obenem zaradi člove-
ka, ki želi biti najprej človek, ki 
razume svojega sočloveka, po-
sebej danes, v sedanjih stiskah. 
Najprej in ne nazadnje naj mu 
prizna, da niti danes noben člo-
vek ne more biti vodnik na čelu 
človeštva, ki obsoja človekovo 
različnost in opredeljenost  za 
in proti vsemu, kar se dogaja 
na sceni  naše sodobnosti.
Te razlike, žal, kot da nas zo-
pet peljejo v vojne, kakor da 
si damo roke v verigo zrelejše-
ga človeštva in razumevanja 
eden drugega in kot ljudje 
dojamemo in uresničujemo 
geslo: »V slogi je moč!«. Zakaj 
se še naprej , po vseh izgublje-
nih vojnah, deliti na ubijalce 
človeka, ki si na svoj način želi 
biti človek, ki razume svojega 

sočloveka? Zato je od 
sedaj naprej čas po-
stavitve ZEMELJSKEGA 
ZAKONA. Ta naj bi ure-
jal človeške odnose na 
našem planetu ZEMLJI. 
V ta zakon bi bili vklju-
čeni vsi ljudje z vsemi 
svojimi razlikami, toda v 
smislu dobrega odnosa 
človeka do človeka.

B R E Z 
B O M B E 
S I  N I Č

Takoj na začetku
ti povem,
da sem nič –
le pogum mi je dal
besedo
brez vrednosti 
za sleherni krik.

Tako sam nisem
za ljubezen
in delo,
ker je moje telo zraslo iz moči
človeškega obstoja.

Ti vendar 
hočeš človeka, 
da bi z njim
delal in pel,
za brata ga imel –
in kako bi bil
sam vesel?

Razvrednotene besede 
jočejo krvave solze
zaradi sanj,
ki norec jim botruje.
Svetinje, ki jo sam 
svetnik uničuje….

Roko mi podaj 
človeški moj brat.
za svet, 
ki za življenje ima um,
ne za smrt,
ni važno
kako je bahav
in kosmat.

In sedaj, ob koncu
ti zopet povem
da sem nič,
sam nič ne znam.
vrgel boš bombo za nič –
ubil boš nič,
ker si brez mene sam,
ker si brez mene nič!«

Josip Bačić, Savski

Razlike med nami ljudmi so 
vedno bile in še naprej  vedno 
bodo, toda kljub temu naj bo 
skrb za izboljšanje pogojev 
življenja na vseh celinah naše 
zemeljske oble naša skupna 
skrb in ne glede razlike ljud-
stev naj bi bil omenjeni Ze-
meljski zakon varuh novega 
reda življenja ljudi.
Pri teh mislih se vendarle mo-
ramo zavedati, da človek kot 
človek ne more biti tudi po-
polnoma pravičen vladar brez 
tistega, kar je nad njim. Nad 
njim je STVARNIK ali VIŠJA SILA 
ali kakor vsi dojemamo – NA-
RAVA in brez priznavanja tega 
gre naša civilizacija naprej 
v pogubo. Če upoštevamo 
logično in skrivnostno plat 
našega minljivega življenja, 
lahko definiramo, da je vsak 
posameznik tudi svoj sodnik 
v smislu dobrega in slabega 
dejanja. Zakaj bi se še naprej 
odločali za slabo? Odločimo 
se za dobro in priznajmo vse 
naše hibe. Borimo se proti 
njim za svoje osebno in dobro 
celotnega človeštva.

SLAVA VSEM ŽRTVAM VSEH 
VOJN! POSEBEJ PA TISTIM, 
ZARADI KATERIH SMO SE DA-
NES ZBRALI NA TA SPOMINSKI 
DAN.

Hvala Združenju borcev za 
vrednote NOB Dobrna, ki skrbi 
za spomenike padlim na na-
šem območju. 

Andreja Stopar
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Verjamem vate

Zadnji teden v novembru, to-
krat že 23. leto, stopa v ospred-
je Karitas.  Vsak teden Karitasa 
ima svoje sporočilo, s katerim 
želimo nagovoriti vsakogar, ki 
ga srečamo na  naši karitativ-
ni poti. Letošnje je izraženo v 
naslovu- Verjamem vate, v 
svojega bližnjega, da bo znal 
biti solidaren z ljudmi v stiki, da 
bo znal ohraniti dostojanstvo 
tistega, ki bo prosil za pomoč.  
In takih situacij je iz dneva v 
dan več, kar se odraža tudi v 
lokalnem okolju. 
Župnijska karitas Dobrna je v  
letošnjem letu iz pošiljk evrop-
ske pomoči  (mleko, moka, te-
stenine, zdrob, olje) ter z naku-
pom še drugih osnovnih živil z 
lastnimi sredstvi pomagala 53 
krajanom- posameznikom in 
družinam. Uspelo nam je po-

slati družino s tremi otroki in 
eno starejšo osebo za teden 
dni na brezplačno letovanje 
v Portorož. Največ potreb pa 
je bilo za plačevanje položnic 
(ogrevanje, vodarina, elektrika, 
dodatno zdravstveno zavaro-
vanj ….). Denar za poplačilo 
teh obveznosti smo črpali iz 
sredstev, ki smo jih pridobili na 
razpisu Občine Dobrna za hu-
manitarne dejavnosti in z do-
natorsko pogodbo, prav tako iz 
občinskih sredstev. Nekaj male-
ga najdemo tudi v nabiralniku 
Karitas v župnijski cerkvi, v te-
dnu Karitas pa  so posamezniki 
namensko darovali za potrebe 
ŽK. Iskrena hvala! Še posebej se 
zahvaljujemo g. K. J. iz Pristove, 
ki je kar dvakrat prispeval lepo 
količino domačega izdelka (do-
brodošlega v pripravi jedi) in 

ge. M. Ž. iz Vinske Gorice tudi 
za dvakratno pošiljko čokola-
dnih priboljškov, s katerimi smo 
ob veliki noči in božiču oboga-
tili pakete za družine z otroki.
 »Naj tisti, ki darujejo, in tisti, ki 
prejemajo, verjamejo v naše 
pravično in pošteno delo, saj 
verjamem, da živimo med do-
brimi ljudmi, zato ni strahu, da 
bi ostali praznih rok.« ( Jožica 
Ličen, tednik Družina, št. 47, str. 
3, komentar Verjamem vate).
Prostovoljci Karitas svojega 
poslanstva ne uresničujemo 
zgolj z naštetimi dejavnostmi. 
Srž našega dela je čas, ki ga na-
menimo posamezniku,  ga po-
slušamo in slišimo, da čuti našo 
iskreno razumevanje  njegove 
stiske, da smo mu na voljo, ko 
je v brezizhodnem položaju. To 
je naša dodana vrednost, ki so 

je najbolj željni bolni, ostareli. 
Uresničujemo jo z občasnimi in 
prazničnimi  obiski na domu, v 
domovih za ostarele in vsako-
letnem župnijskem  srečanju, 
letos v mesecu oktobru.

Pravijo,da je roka, ki daje, nad 
roko, ki prejema, da je mnogo 
lažje dati kakor prositi, dnevi 
pred prazniki pa celo lepši od 
praznika samega. Hvala je 
skromna in prijazna beseda. 
Pove vsem dovolj. 
Veselite se, bodite zdravi in ob 
tem otroško srečni! Prihaja 
namreč leto 2014.       

( V. Nussdorfer)

Duhovno bogat božič, mir in 
vse dobro!

Za ŽK Dobrna

Herta Rošer

Na obisku pri g. Francu ZUPANCU – Zupiju

Bilo je lepo sončno popoldne. Narava je žarela v vsej svoji je-
senski lepoti. Na poljih je bilo videti še zadnje poljske pridelke. 
V Pegazovem domu v Rogaški Slatini so priredili srečanje stano-
valcev doma s svojci. To ni bil navaden dan za obiske, na ta dan 
so pridni kuharji pripravili izredno veliko dobrot, ki se na različne 
načine pripravijo iz vseh vrst buč. 
Ob prijetnem klepetu z vodilnimi, z osebjem doma in s svojci 
smo okušali vse dobrote, ki so bile narejene iz buč.
Naš Zupi je bil ta dan izredno dobre volje. Povedal je, kaj vse 
počne, kaj delajo pri telovadbi, kjer on najraje telovadi z žogo. 
Zelo rad gleda televizijo, še posebej kadar je na sporedu kakšna 
lepa muzika. Med dnevnimi sprehodi in klepetom s svojimi so-
stanovalci se rad ustavi v dnevnem prostoru pri gospodinjah, 
da mu namažejo kos kruha z marmelado in odstranijo skorjo 
s kruha. To ima zelo rad in si jo privošči večkrat na dan med 
obroki. Pravi, da so punce zelo prijazne in da vedno dobi kruh. 
Slabe volje je le včasih zjutraj, ko ga opozorijo, da se je treba umiti 

in urediti za zajtrk 
in vse, kar sledi 
po zajtrku. 
Potrebno je pove-
dati, da se je zelo 
lepo privadil na 
ves red in dnevne 
aktivnosti, ki po-
tekajo v domu. 
Med pogovorom se je spomnil vseh, ki jih je včasih obiskoval, ko 
je bil še na Dobrni. Malo je pomislil, kako je komu ime in kje je 
doma, če se takoj ni spomnil, je rekel: »Pa saj ti veš.« Ob vpraša-
nju, če jih lahko pozdravim, je pritrdil, da naj vse lepo pozdravim. 
Ura je hitro tekla in po lepo preživetem popoldnevu smo se 
poslovili z željo, da še naprej ostane zdrav in zadovoljen.

Predsednica KORK Dobrna,

Stanka KRAJNC
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Pomoč v stiski – utrinki delovanja KORK Dobrna

Le nekaj dni in zopet si bomo 
segli v dlani in voščili srečo, ki 
je tako lepa, da si je vsi želi-
mo. A kaj, ko so časi takšni, da 
je vse več ljudi, ki se počutijo 
bolj nesrečni kot pa srečni. 
Temu je krivo socialno stanje, 
v katerem so se znašli, pa če-
prav ne po svoji krivdi.
Mi smo vse leto posvetili ve-
liko pozornosti stiskam in so-
cialni problematiki ljudi. Po-
skušali smo jim kar najbolje 
pomagati. Pomagali smo v 
prehrani, obleki, obutvi, šol-
skih potrebščinah, higienskih 
pripomočkih in pohištvu. 
Količina pomoči je odvisna 
od socialnega stanja družine 
oziroma posameznika, kar je 
razvidno iz odločbe, ki jo izda 
center za socialno delo. Poleg 
rednih delitev izvedemo še 
občasne delitve in pa izredne 
pomoči v prehrani. Prejme-

jo jo občani, ki se znajdejo v 
trenutni krizi in pomanjkanju 
sredstev za prehrano.
Vse leto zbiramo oblačila, po-
steljnino in obutev. Kar po-
trebujemo tukaj, razdelimo 
našim prosilcem, ostalo od-
peljemo v centralno skladišče 
OZRK v Celje. Vsako prvo ne-
deljo v mesecu med 8. in 10. 
uro izvajamo meritve krvnega 
tlaka, sladkorja, holesterola in 
trigliceridov.
Meritve izvajajo medicinske 
sestre. Občani so zelo zado-
voljni, kar dokazuje precejšen 
obisk, hkrati pa je vsakemu v 
pomoč, da pravočasno odkri-
jemo morebitne zdravstvene 
težave in lahko obišče zdrav-
nika. Izredno smo hvaležni za 
pomoč pri nabavi materiala 
za meritve. Sredstva za naba-
vo nam prispevata OZRK Celje 
in Občina Dobrna, za kar jima 

prisrčna hvala. V času počitnic 
se brezplačnega letovanja na 
Debelem Rtiču udeleži nekaj 
otrok iz socialno ogroženih 
družin. Prav tako se v spomla-
danskem času omogoči osebi 
starejši nad 65 let brezplačno 
letovanje v navedenem leto-
višču.
V mesecu juniju je ob medna-
rodnem dnevu krvodajalcev 
v Celju proslava, na kateri za 
določeno število darovanj krvi 
prejmejo krvodajalci prizna-
nja. Prav tako je vsako leto v 
mesecu juniju srečanje krvo-
dajalcev v Veržeju. Letos je bilo 
že štiriindvajseto po vrsti. To je 
posebno doživetje, saj je na 
srečanju množica dobrosrčnih 
in humanih ljudi, ki jim pomoč 
sočloveku ni tuja.
Vse leto smo v rednih stikih z 
osebjem Pegazovega doma, 
v katerem biva naš občan, za 

katerega tudi uredimo vse po-
trebno.
Bližajo se dnevi, ko bomo zo-
pet obiskali naše bolne in ne-
pokretne občane in jim ob pri-
jetnem klepetu, s skromnim 
darilcem in stiskom rok voščili 
zdravja tudi v prihodnjem letu, 
saj tega najbolj potrebujejo.
Mi pa poleg zdravja in želje, da 
pomagamo osrečiti čim več ti-
stih, ki so se znašli v stiski, po-
trebujemo še naprej tako do-
bro sodelovanje z OZRK Celje 
in Občino Dobrna, kot je bilo 
do sedaj. Prisrčna hvala za vso 
pomoč. Hvala za vso pomoč 
tudi tistim, ki darujete in vsem 
tistim, ki ste skupaj z nami pri-
pravljeni pomagati ljudem, ki 
nas potrebujejo.
    
    

Predsednica KORK Dobrna

Stanka Krajnc

Rekonstrukcija dojk

Z navdušenim pogledom v prihodnost 
oznanjamo, da so Terme Dobrna skle-
nile sodelovanje s strokovnjakoma dr. 
Andrejem Repežem in dr. Petrom Zor-
manom iz UKC Ljubljana in kliniko ZOR-
MAN - REPEŽ. Z njunim strokovnim zna-
njem imamo sedaj možnost ponuditi 
vrhunske storitve s področja plastične, 
rekonstrukcijske in estetske kirurgije.

Pogovarjali smo se s specialistoma pla-
stične in estetske kirurgije, ki ju dobro 
pozna tudi veliko obiskovalk naših toplic. 
Strokovna, vedno prijazna in popolnoma 
predana svojim bolnikom in veliki ljube-

zni – kirurgiji. Tako ju opišejo bolnice, ki 
sta jim pomagala ponovno polno zaživeti 
z rekonstruirano dojko. Asist. Peter Zor-
man in asist. dr. Andrej Repež pogosto 
delata in predstavljata svoje delo skupaj. 
Razložita, da se odlično dopolnjujeta pri 
težkih rekonstrukcijskih problemih, s ka-
terimi se srečujeta v UKC Ljubljana, kjer 
sta zaposlena. Prav zaradi tvornega so-
delovanja in medsebojnega zaupanja sta 
skupaj ustanovila zasebno kliniko, kjer ob 
enako visokih merilih opravljata najra-
zličnejše estetske posege. V njih najdeta 
nove izzive, ki lepo zaokrožijo njun poklic 
-  vračanje normalne podobe in funkcije 

telesa ter iskanja lepega pri vsakem posa-
mezniku. 

Koliko bolnic z rakom dojke se odloči za 
rekonstrukcijo? 
V Sloveniji je zaradi raka dojk operiranih 
približno tisoč bolnic letno. Pri približno 
polovici onkološki kirurgi svetujejo ohra-
nitveni poseg, pri katerem odstranijo le 
del dojke. Pri drugi polovici je potrebno 
odstraniti celotno žlezo (mastektomija). 
Rekonstrukcija (obnova velikosti in obli-
ke dojke) je v razvitem svetu postala ne-
pogrešljiv del uspešne rehabilitacije po 
mastektomiji. Cilj rekonstrukcije je ohra-
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niti oziroma izboljšati kakovost življenja. 
Pri tem je pomembno, da rekonstruktiv-
ni del zdravljenja ne vpliva na prognozo 
osnovne bolezni in ne ovira odkrivanja 
morebitne ponovitve. Vse to sodobne 
rekonstruktivne metode izpolnjujejo, kar 
potrjujejo številne študije. Danes si je tež-
ko predstavljati kirurški center, kjer zdravi-
jo bolezni dojk, a ne ponudijo možnosti 
rekonstrukcije.
Tudi v Sloveniji se za rekonstrukcijo po 
odstranitvi dojke odloči vsako leto več 
bolnic. Razlogi za to so boljša ozavešče-
nost, predvsem pa boljši rezultati rekon-
struktivnih posegov. Ključno vlogo pri 
tem ima dobro sodelovanje rekonstruk-
tivnih in onkoloških kirurgov. V zadnjih 

letih na Oddelku za plastično kirurgijo v 
UKC Ljubljana ob sodelovanju s kirurgi z 
Onkološkega inštituta opravimo več kot 
dvesto rekonstrukcij po mastektomiji le-
tno - petkrat več kot pred desetletjem. To 
je izredno visok delež, ki ga ne dosegajo v 
marsikateri bogatejši državi. 

Koliko je rekonstrukcij po preventivnih 
odstranitvah dojk?
Preventivnih odstranitev dojk, pri dedni 
obremenjenosti oziroma pri ženskah z 
mutacijo BRCA gena, je vedno več. Verje-
tnost, da bodo nosilke zbolele za rakom 
dojke je tako velika, da je preventivna od-
stranitev še kako upravičena. Pred kratkim 
je imela takšen poseg Angelina Jolie, pri 
nas je o tem že pred Angelino javno in is-
kreno spregovorila Nataša Dobelšek. Me-
dijsko izpostavljanje ima pozitivne učinke 
na ozaveščanje in opogumljanje žensk, ki 
imajo podobne težave. Žal ob tem zasle-
dimo tudi strokovno neutemeljene ko-

Rekonstrukcija dojk z lastnim tkivom - avtologna rekonstrukcija
Tkivo za rekonstrukcijo lahko prenesemo iz različnih delov telesa: trebuha, hrbta, zadnjice ali stegen. Takšno tkivo imenujemo reženj. Prekrvljen je preko peclja v 
katerem sta arterija in vena. Prenos tkiva, pri katerem žilnega peclja ne prekinemo, imenujemo vezani reženj. Pri prostem prenosu pecelj na odvzemnem mestu 
prekinemo in ga z mikrokirurško tehniko prišijemo na sprejemno žilje pod rebrom ali v pazduhi. Za rekonstrukcijo dojk z lastnim tkivom najpogosteje uporabimo 
odvečno tkivo s spodnjega dela trebuha. Odvzem tkiva s tega dela telesa je podoben estetski korekciji trebuha, abdominoplastiki. 
Kot vezan reženj najpogosteje uporabimo veliko hrbtno mišico. Mišico na žilnem peclju v pazduhi zasukamo na sprednjo stran prsnega koša. Pri tem prenosu je 
na voljo veliko manj tkiva, zato ga uporabljamo za rekonstrukcijo zelo majhnih dojk ali v kombinaciji z vsadki. 
Dojke rekonstruirane z lastnim tkivom so mehkejše in bolj naravne oblike. Vzporedno z zdravo dojko se spreminjajo z nihanjem telesne teže in povešajo s časom. 
Rezultati so trajnejši z manj dolgoročnih zapletov. 
Rekonstrukcija dojk z vsadki
Rekonstrukcijo z vsadki najpogosteje svetujemo bolnicam, ki zaradi neprimernih odvzemnih mest ali pridruženih bolezni niso primerne za rekonstrukcijo z la-
stnim tkivom ali si tega, zaradi dodatnih brazgotin ali drugih dejavnikov, ne želijo. Pri rekonstrukciji dojk z vsadki imamo na voljo tri možnosti. Takojšnjo (enosto-
penjsko) rekonstrukcijo s trajnim vsadkom, dvostopenjsko rekonstrukcijo s tkivnim razširjevalcem (ekspanderjem), ki ga po nekaj mesecih zamenjamo s trajnim 
vsadkom ali kombinacijo vsadka z lastnim tkivom. 
Takojšnja (enostopenjska) rekonstrukcija je primerna za bolnice z relativno majhnimi dojkami, ki niso izrazito povešene. Predpogoj je zadosten in kvaliteten 
mišični in kožni pokrov po mastektomiji. 
Najpogosteje pred vstavitvijo vsadka kožo in veliko prsno mišico, kot dodatni pokrov, razširimo s tkivnim razširjevalcem. Tkivni razširjevalec delno napolnimo 
že med operacijo, kasneje ga polnimo ob rednih kontrolnih pregledih v ambulanti. Po treh do šestih mesecih, ko se tkiva dovolj raztegnejo in prilagodijo novi 
prostornini, ga zamenjamo s trajnim silikonskim vsadkom. 
Zaradi radioterapije ali velike kožne vrzeli stanje kožno-mišičnega pokrova ne dovoljuje varne vstavitve vsadka in je za ustrezno kritje potrebno dodatno dobro 
prekrvljeno tkivo. V večini primerov ga zagotovimo s prenosom velike hrbtne mišice.
Dojke rekonstruirane z vsadki so bolj okrogle, manj povešene, pogosto je prisotna prevelika izbočenost v zgornjem delu in premajhna v spodnjem. Pri obojestran-
skih rekonstrukcijah tovrstne težave praviloma niso moteče, saj sta si obe strani kljub temu podobni. Pogosto so tipni robovi, vsadek se lahko okuži ali zavrti v 
ležišču, okoli njega lahko nastane čvrsta ovojnica, ki spremeni obliko dojke. Zapleti so pogostejši po obsevanju. 

mentarje, kot na primer ta, da je rak bo-
lezen čustev, da je treba dojke častiti, ne 
pa odstranjevati. To le dokazuje popolno 
nerazumevanje genetike in statistike. 
Seveda o vplivu psihosomatike na bole-
zenske procese še ne vemo vsega, zelo 
nedvoumna pa je povezava BRCA muta-
cije z nastankom raka dojk in jajčnikov. O 
čaščenju dojk se kot plastična in estetska 
kirurga bolj ne bi mogla strinjati, a ko je 
original prenevaren, se trudimo izdelati 
najbolj naraven nadomestek. 

Kakšne vrste rekonstrukcij poznamo?
Po mastektomiji lahko dojko obnovimo 
z lastnim tkivom in/ali vsadkom. Rekon-
strukcijo lahko opravimo neposredno po 
mastektomiji ali z nekajmesečno ali letno 
zakasnitvijo. Natančno poznavanje pred-
nosti in slabosti posameznih metod nam 
omogoča izbor posega, ki bo dolgoročno 
prinesel najboljše rezultate z najmanj tve-
ganji. 
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Pri nas se približno polovica bolnic odloči 
za rekonstrukcijo z lastnim tkivom, druga 
polovica pa za rekonstrukcijo z vsadkom. 
Delež rekonstrukcij z lastnim tkivom je 
pri nas zelo visok, saj po dolgoletnih iz-
kušnjah vemo, da so rezultati avtolognih 
rekonstrukcij lepši, trajnejši in brez dolgo-
ročnih zapletov. Kirurgi, ki se s tem veliko 
ukvarjamo, bi si želeli še višji delež, a je pri 
vitkih ženskah to pogosto nemogoče, saj 
nimajo zadosti odvečnega tkiva na od-
vzemnih mestih.

Kako poteka odločanje o načinu rekon-
strukcije?
Nekatere ženske v obdobju, ko se po-
trdi diagnoza, o rekonstrukciji nočejo 
razmišljati in se želijo osredotočiti le na 
zdravljenje osnovne bolezni, četudi to 
dvoje ni neposredno povezano. Prvo in 
najpomembnejše je, da odločitev o re-
konstrukciji in načinu sprejme bolnica 
sama, potem ko se s kirurgom pogovori o 
predvidenem poteku zdravljenja, možnih 
zapletih in pričakovanih rezultatih. Dobro-
došle so tudi informacije bolnic, pri katerih 
je bil podoben poseg že opravljen. Prav 
temu je namenjen naš redni onko-plastič-
ni konzilij, ki se sestane vsak teden. Tam 
se skupaj z onkološkim kirurgom z bolni-
co pogovorimo o načinu zdravljenja in ji 
po pregledu predlagamo zanjo primerne 
načine rekonstrukcije. Na predlagano vpli-
va oblika in velikost dojk, mesto in velikost 
tumorja, primernosti odvzemnih mest, 
splošno zdravstveno stanje, vrsta onko-
loškega posega in dodatnega zdravljenja 
ter ne navsezadnje želje in življenjski slog 
bolnice.

Ali je dojke bolje rekonstruirati takoj ali 
ko je onkološko zdravljenje končano?
Zaradi domnev, da bi rekonstrukcija lahko 
ovirala zgodnje prepoznavanje ponovitve 
bolezni ali negativno vplivala na onkolo-
ško zdravljenje, so rekonstrukcijo včasih 
svetovali le v redkih primerih in še to obi-
čajno z zakasnitvijo. Danes vemo, da no-
bena vrsta rekonstrukcije ne vpliva na po-

javnost ali prepoznavanje ponovitve raka. 
Če okoliščine dovoljujejo, je najbolj smi-
selno dojko rekonstruirati neposredno po 
mastektomiji. Zaradi ohranitve anatom-
skih struktur in kožnega pokrova so estet-
ski rezultati takojšnje rekonstrukcije boljši 
in brazgotine krajše. V določenih primerih 
lahko onkologi pri mastektomiji ohranijo 
tudi bradavico in kolobar, kar še dodatno 
izboljša končni rezultat. Poleg tega je ob 
primarni rekonstrukciji bolnicam prihra-
njeno življenje brez dojke, kar ima poziti-
ven psihološki učinek. 
Nekatere bolnice zaradi pridruženih težav 
ali narave bolezni za takojšnjo rekonstruk-
cijo niso primerne, nekaterim le-ta ni do-
stopna. Pri teh lahko dojko rekonstruira-
mo kadarkoli po mastektomiji.

Kako in kdaj rekonstruirate bradavico 
in kolobar?
Rekonstrukcijo bradavice in kolobarja 
opravimo nekaj mesecev po zadnjem 
posegu, ko je oblika dojke dokončna. Bra-
davico oblikujemo s krajšim posegom s 
preoblikovanjem kože v lokalni anesteziji, 
kolobar obnovimo s tetoviranjem. 
Pri nas imamo na rehabilitaciji mnogo 
bolnic po rekonstrukciji dojk, ki imajo 
kljub težki bolezenski preizkušnji zelo po-
zitivno izkušnjo z zdravljenjem na vašem 
oddelku.
Da takoj vrneva kompliment - tudi midva 
slišiva o vašem zdravilišču veliko pohval.
Ljubljanska šola mikrokirurgije ima zna-
menito zgodovino, ki so jo pisali veliki ki-
rurgi, kot so bili pokojni dr. Godina, na po-
dročju rekonstrukcije dojke pa naš učitelj, 
prof. Arnež. Na oddelku za plastično kirur-
gijo UKC Ljubljana sva del odlične ekipe 
mladih sodelavcev, ki dosega na področju 
rekonstrukcije dojk rezultate, ki v mnogih 
pogledih dosegajo ali celo presegajo naj-
boljše svetovne centre. K nam se redno 
hodijo izobraževati mladi specialisti iz 
bližnjih držav. Delo v UKC Ljubljana nam 
omogoča, da sledimo napredku stroke, 
raziskujemo in razvijamo nove metode. 
Piko na i postavijo naše požrtvovalne se-

stre in inštrumentarke, ki s svojo toplino 
vdihujejo oddelku posebno prijetno at-
mosfero. Upava, da bo, kljub zategovanju 
pasu v zdravstvu, ostalo tako. 
Z mnogimi bolnicami se poznava že vrsto 
let in za naju že davno niso le to. Nekatere 
so znanke, druge prijateljice, vse pa naše-
mu trdemu delu dajejo smisel, če ga kdaj 
ob mnogih nalogah za trenutek izgubiš 
iz vidnega polja. Ob lepi rekonstrukciji in 
takšnih pacientih si vsakič znova zadovo-
ljen, da si lahko del tega veselja do življe-
nja.

 Intervju pripravila 

Patricija Goubar

1. Rožice cvetijo, ptički pojejo, 
 dobrega Martina prav lepo hvalijo, 
 ker Martin je bil en fajn gospod, 

zato si ga je izvolil sam večni Bog.

2.  Rožice cvetijo, ptički pojejo, 
 Alojzija prav lepo hvalijo, 
 ker Alojzij je bil en fajn gospod, 
 zato si ga je izvolil sam večni Bog.

3.  Rožice cvetijo, ptički pojejo, 
 Janeza prav lepo hvalijo, 
 ker Janez je bil en fajn gospod, 
 zato si ga je izvolil sam večni Bog.

4.  Rožice cvetijo, ptički pojejo, 
 sv. Štefana prav lepo hvalijo, 
 ker Štefan je bil en fajn gospod, 
 zato si ga je izvolil sam večni Bog.

5.  Rožice cvetijo, ptički pojejo, 
 Pavla prav lepo hvalijo, 
 ker Pavel je bil en fajn gospod, 
 zato si ga je izvolil sam večni Bog.

6.  Rožice cvetijo, ptički pojejo, 
 sv. Jožefa prav lepo hvalijo, 
 ker sv. Jožef je bil en fajn gospod, 

zato si ga je izvolil sam večni Bog.

Martina Žužek
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Pohod v Rupe
Kaj je lepšega kot jesenski pohod? Letos smo si drugošolci in 
tretješolci izbrali smer Rupe. Iz šole smo krenili ob Dobrnici do 
Pristave. Pri Jakobovih smo zavili v gozd, kjer se pot vzpenja vse 
do Rup. Strmino smo z lahkoto premagovali ob pogovoru in 
opazovanju jesenskega gozda. Kar naprej so nam prečkali pot 
močeradi, ki jih tega dne res ni manjkalo. V Rupah nas je pozdra-
vila Marušina babica in nas usmerila na pravo pot. Kmalu smo 
se začeli spuščati in že smo zagledali Mašin dom. Vsi smo se ga 
razveselili, saj nam je Maša obljubila, da nas bo malce pogostila. 
Zelo smo bili veseli vseh dobrot in različnih pijač. Pri gostilni ob 
cesti smo prečkali cesto in se vrnili v šolo. 
Preživeli smo lep in koristen dan.

Učenci 3. razreda

Učiteljica: Terezija Audič

Tetka Jesen
Vsako leto v jeseni praznujemo konec poletja in prihod jeseni. 
Tudi letos je bilo tako.
Najprej smo iz želodovih kapic izdelali sončnico, nato pa smo 
se lotili priprave zdrave malice. Učiteljica nam je priporočala, da 
pripravimo »spetrigano« pizzo.

Jesenski pohod v Rupe

Tetka Jesen nam je pomagala speči pizzo

Tako smo jo imenovali, ker smo namesto testa na pekač položili 
toast. Nanj smo najprej dali ketchup, nato pa smo ga bogato 
obložili z različno zelenjavo in sirom. Vse skupaj smo za dobrih 
15 minut postavili v razgreto pečico. Komaj smo čakali, da po-
izkusimo takšno pizzo. Končno jo je učiteljica prinesla v razred. 
Dišalo je vsepovsod in tudi drugim učencem so se cedile sline. 
Tokrat smo bili pri malici tiho kot miške, ker smo res uživali pri jedi.
Če vam kdaj zmanjka časa za pripravo testa, pa poizkusite z na-
šim predlogom. Dober tek!

Učenci 3. razreda

Učiteljica: Terezija Audič

Športni dan na 
predmetni stopnji – judo
Judo zveza Slovenije letos praznuje 60. letnico delovanja. Sve-
tovna judo zveza ji je zaupala organizacijo svetovnega mladin-
skega prvenstva v judu, ki je potekala od 23. do 27. 10. 2013 v 
ljubljanskih Stožicah.
Učenci od 6. do 9. razreda smo si v petek, 25. 10. 2013, v okvi-
ru športnega dne ogledali športni objekt Stožice, hram slavnih 
slovenskih športnikov, se praktično seznanili z osnovami juda 
pod strokovnim vodstvom trenerjev juda in spremljali nekaj 
judo tekmovanj svetovnega mladinskega prvenstva, pri tem pa 
hrabro navijali za naše predstavnike.
Tik pred odhodom pa nas je obiskala Urška Žolnir, ki je z vese-
ljem odgovarjala na naša vprašanja, nam delila avtograme, se z 
nami fotografirala.
 Navdušeni in v pričakovanju jesenskih počitnic smo se z vese-
ljem odpravili domov.

 Mia Zala Smrečnik, 8.r.
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Srečanje z lovci

V petek, 13. 9. 2013, smo se zjutraj zbrali pred šolo. Nahrbtnike 
smo napolnili s šolsko malico. Nato pa smo se skupaj s četrto-
šolci peš odpravili proti lovski koči na Trojni. Pot nas je vodila 
mimo hotela Vita, starega kina in Žeblarjeve peči (skala). Mimo-
grede smo videli, kje stanujeta naša sošolca Leon in Timotej. Po 
približno dveh urah hoje smo prišli na cilj, kjer so nas pričakali 
in pozdravili lovci. Ponudili so nam čaj in žemlje in nam razložili 
delo lovcev. Ogledali smo si strelišče in nagačene živali. Na kon-
cu smo se zahvalili in se vrnili proti  šoli. Bilo nam je zelo všeč in 
imeli smo se super.
Zahvaljujemo se LD Dobrna za vodenje in pogostitev. Posebej 
se zahvaljujemo g. Moguju in g. Seniču, ki sta pripravila tudi izo-
braževanje o pomenu in vlogi lovcev ter skrbi za naravo.  

Lara Felicijan, 5. r. 

Srečanje učencev OŠ Dobrna z lovci LD Dobrna

Ličkanje 
V torek, 24. 9. 2013, smo imeli učenci 5. r. naravoslovni dan. Od-
pravili smo se na kmetijo Krulec. Ko smo prispeli na kmetijo, nas 
je sprejela prijazna ga. Silva Krulec, ki nam je najprej povedala 
nekaj o sebi. Potem nam je pokazala, kako se lička. Začeli smo 
ličkati. Ličkanje je bilo ZELO zabavno. Ličkati sta nam pomagali 
tudi naša učiteljica in ga. Silva. Pri ličkanju se koruzo poveže sku-
paj in obesi na letve v kozolec. Ko smo končali, nam je ga. Silva 
pokazala race in kokoši, ki jih imajo na kmetiji. Ene kokoši so celo 
sedele na drevesu (na veji). Zdelo se nam je zelo zanimivo. Po-
tem pa je prišel čas odhoda nazaj v šolo. Preživela sem zanimiv 
in prijeten naravoslovni dan.

Eva Justin, 5. r.

Izlet v London
Polni pričakovanja smo se 17. oktobra ob treh popoldne zbrali 
v Dobrni, od koder smo se odpeljali do Letališča Jožeta Pučnika 
na Brniku, kjer  nas je čakal vodič Robert. Ob 8 zvečer smo imeli 
let v London. Polet je trajal kar celi dve uri. Bilo je zanimivo, saj 
so nekateri leteli prvič. Pristali smo na londonskem letališču Lu-
ton. Po pristanku in opravljenih carinskih formalnostih smo se 
z avtobusom odpravili na panoramsko vožnjo s postankom pri 
St. Paul’s Cathedral in Tower Bridge. Po dobri uri vožnje smo 
prispeli do hotela, kjer smo se namestili. Hotel je bil lepo urejen, 
še lepši pa je bil razgled iz sobe. Ker smo bili utrujeni od poto-
vanja, smo kmalu zaspali.
Naslednji dan smo se po zajtrku s podzemno železnico odpra-
vili do Canary Wharf Station, od tod naprej pa z navadnim vla-

kom do reke Temze. Sledil je sprehod pod reko na drugi breg. 
Bilo je zanimivo in kar vznemirljivo. Zatem smo se odpravili do 
Greenwich-a, kjer smo se po lepo urejenem parku sprehodili 
do ničelnega poldnevnika, ki določa čas po vsem svetu. Z griča 
pri Observatoriju se nam je ponudil lep razgled na Queen’s 
house, Naval College ter na London v ozadju. Za tem pa smo 
se vkrcali na ladjico ter se popeljali po reki Temzi, od koder smo 
občudovali Tower Bridge, St. Paul’s Cathedral, Globe Theatre, 
Westminster Bridge, London Bridge, London Eye …, do Big 
Bena. Pozorno smo prisluhnili tudi znamenitemu zvonjenju. 
Popoldne smo si ogledali še Natural History Museum, kjer so 
nam družbo delali dinozavri, modri kit v naravni velikosti, simu-
lator potresa … Zatem pa smo se lahko v muzeju voščenih lutk 

Na kmetiji Krulec
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Madame Tussaud’s rokovali in fotografirali s slavnimi. Na Leice-
ster Squaru smo si lahko kupili nekaj spominkov, nato pa smo 
se odpravili na večerjo po sistemu ”jej, kolikor hočeš”. Po obilni 

Učenci OŠ Dobrna v Londonu

večerji smo se odpravili v hotel, imeli nekaj prostega časa, nato 
pa se odpravili spat.
Naslednje jutro smo se po zajtrku s podzemno odpravili do 
Trafalgar Square, kjer smo si ogledali Nelson’s Column, vodne 
fontane, številne kipe … Po kratkem ogledu smo si ogledali 
čudovite umetnine v National Gallery. Nato smo se sprehodi-
li mimo konjeniške straže do Downing  Street-a, skozi park St. 
Jamesa vse do Buckinghamske palače. Spremljali smo tudi me-
njavo straže. Po nakupovanju spominkov smo se z avtobusom 
odpravili do British Museum-a, si ogledali Oxford Street, proti 
večeru pa se odpravili tudi do ‘China Town’. Sledila je še zadnja 
noč v našem hotelu.
V nedeljo zjutraj smo po zajtrku spakirali svoje stvari in se  od-
peljali do Stansed Airport, saj smo ob enih popoldne imeli let 
domov. Okoli petih popoldne smo prispeli na brniško letališče.  
Polni novih doživetij in spoznanj, a utrujeni,  smo komaj čakali, 
da pridemo domov.

Laura Čerenak, 9. r.

Ekskurzija v Salzburg
Ste že slišali za Mozarta in njegova izjemna dela? Seveda ste – če 
drugače ne, pa pri pouku glasbene vzgoje. Kakorkoli že, učenci 
izbirnih predmetov smo se v soboto, 5. 10. 2013, odpravili v Mo-
zartov rojstni kraj in celo stopili pred njegovo rojstno hišo.
Zgodaj zjutraj, tj. ob štirih zjutraj, smo se odpravili iz Dobrne na 
dolgo, skoraj peturno vožnjo do Salzburga. Vmesni postanki so 
bili namenjeni hitremu ‘skoku’ na WC, saj smo se zaradi hladne-
ga in meglenega jutra radi naglo vrnili na avtobus.
Okoli 9. ure smo prispeli v Salzburg oz. v mesto soli. Najprej smo 
se odpravili na sprehod po prečudovitem mestu in si ogledovali 
znamenitosti, od kipcev do svečanih stavb. Ogromno mesto je 
zelo urejeno, predvsem pa lepo ohranjeno, brez modernih re-
klam in napisov.  Ustavili smo se tudi v res lepem in predvsem 
zelo velikem parku Mirabell. Občudovali smo številne lepo ure-
jene cvetoče gredice, se sprehodili, se fotografirali … V starem 
delu mesta smo se ustavili tudi pred rojstno hišo svetovno zna-
nega skladatelja in pianista Mozarta. Natrpane ulice, znana Ge-
treidegasse, številni turisti, mogočne zgradbe, vodnjaki, kočije 
s konji, veličastni trgi, katedrale  … vse je bilo tako drugače in 
predvsem večje kot pri nas.
Sledil je ogled naravoslovnega muzeja Haus der Natur, kjer so se 
nekateri zaustavili pri dinozavrih, ledeni dobi, drugi pri akvarijih, 
dragih kamnih, spet tretje so bolj zanimali vesolje, roboti, fizikal-
ni poskusi, vse pa je navdušila soba eksperimentov.
Ko smo prišli v mesto Hallein, ki leži 10 km južno od Salzburga, 
smo se pred vstopom v rudnik preoblekli v bela oblačila. V njih 

smo bili zelo smešni, saj so nam bila prevelika. V rudnik smo se 
odpeljali z vlakcem. Tam smo si ogledali nekaj filmov o razvoju 
rudnika in nastanku soli. Spustili smo se tudi pa dveh toboganih 
oz. drčah. V rudniku je tudi podzemno jezero, zato smo ga preč-
kali z ladjico. Bilo je zelo lepo, saj je igrala tiha glasba, barvne luči 
pa so razsvetljevale prostor. Poskusili smo tudi vodo, v kateri je 
27 % soli.
Okoli šestih zvečer smo se odpravili nazaj proti domu. Bili smo 
utrujeni, a polni novih spoznanj in doživetij.

 Petra Ramšak, 9. razred

Učenci OŠ Dobrna v Salzburgu
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Glasbene reke so nas 
popeljale po Ljubljani

V torek, 15. 10. 2013, smo se 
učenci od šestega do devete-
ga razreda odpravili na kultur-
no-naravoslovni dan v Ljublja-
no.
V Gallusovi dvorani Cankarje-
vega doma smo si najprej vsi 
ogledali koncert Orkestra Slo-
venske filharmonije z naslo-
vom Glasbene reke. Program 
je bil zanimiv, tematsko vezan 
na letošnje mednarodno leto 
voda, ki poteka pod geslom 
Vode povezujejo. Poslušali 
smo dela slavnih evropskih 
skladateljev, in sicer: G. F. Hän-
del, Glasba na vodi; B. Sme-
tana, Vltava; J. Strauss ml., Na 
lepi modri Donavi. Poučno 
povezovanje programa nas 
je spomnilo na pomen vode, 
predvsem pitne, pa tudi na ka-
kšen pregovor v zvezi z vodo.
Po koncertu pa smo odpravili 
na različne oglede. Šestošolci 

so si ogledali Botanični vrt ter 
se udeležili delavnic, sedmo-
šolci so se odpravili v živalski 
vrt, osmošolci so samostojno 
eksperimentirali v Hiši ekspe-
rimentov, nato pa spoznavali 
znamenitosti Ljubljane, deve-
tošolci pa so si ogledali Priro-
doslovni muzej, se udeležili 
delavnic v Narodnem muzeju, 
nato pa spoznavali znameni-
tosti Ljubljane.
Šestošolci so v Botaničnem 
vrtu spoznali najstarejšo rastli-
no, ki je stara več kot 200 let, 
toliko kot sam Botanični vrt. V 
prenovljenem tropskem rastli-
njaku so si lahko ogledali trop-
ske rastline. Na koncu pa so si 
lahko kupili rastlinski spomi-
nek. Največ se jih je odločilo 
za mesojedke in sramežljivke.
Sedmošolci so v Živalskem 
vrtu Ljubljana najprej spre-
mljali hranjenje morskega 

leva, nato pa so se skupaj z vo-
dičko odpravili na delavnico, 
kjer so spoznavali kraljevskega 
pitona, ki so ga lahko poboža-
li ali pa se z njim fotografirali. 
Sledilo je spoznavanje gepar-
dov, medvedov, šimpanzov 
...  Po vodenem ogledu so si 
lahko sami ogledali še ostale 
živali.
Osmošolci so vedoželjno in z 
zanimanjem eksperimentira-
li v Hiši eksperimentov. Pro-
stemu eksperimentiranju je 
sledila dogodivščina na temo 
svetloba. Na zabaven način so 
spoznali svetlobo, njen nasta-
nek ter delovanje. Pred odho-
dom domov so si še ogledali 

nekaj znamenitosti našega 
glavnega mesta.
Devetošolci so se odpravili v 
najstarejši muzej na Sloven-
skem. V osrednji muzejski 
zgradbi na Prešernovi so obi-
skali Prirodoslovni muzej in 
Narodni muzej. Z obiskom 
mamutove sobe so spozna-
li okostje mamuta, v Zoisovi 
zbirki občudovali razne mi-
nerale, utrjevali razliko med 
minerali in kamninami, si 
ogledali predstavitve različ-
nih življenjskih prostorov ter 
občasno razstavo Skrivnostna 
smrt mlade Leonore idr. Sreča-
li so celo mumijo in si naredili 
vsak svojo sulico.

Mia Zala Smrečnik, 8. r. 

Tehniški dan-naravna in kulturna dediščina
V sredo, 2. 10. 2013, smo učenci od 6. do 9. razreda imeli tehni-
ški dan. Spoznavali smo naravno in kulturno dediščino našega 
domačega kraja.
Šestošolci so se podali na pohod oz. daljši sprehod do Vovkove 
domačije v dolini mlinov. Tu so spoznali Vovkov mlin, njegovo 
zgodovino in delo v preteklosti, si ogledali notranjost ter spo-
znali razne pripomočke. Na koncu so se še posladkali z doma-
čim pecivom. Med potjo nazaj proti Dobrni so si ogledali Kačji 
grad, Novi grad ter druge naravne in kulturne znamenitosti Do-
brne.
Sedmošolci so se podali po Anini poti. Najprej so odšli skozi vas 
do Haiderjevega mostu, od koder so si ogledali vilo Ružička, saj 
je približevanje vili prepovedano. Od tod so se podali naprej do 
graščine Dobrnica oz. Gutenek. Spoznali so, da je ta, danes do-

kaj slabo ohranjena zgradba, bila včasih znamenita pivovarna v 
Sloveniji. Pot jih je vodila naprej proti soteski Hudičev graben. 
Pri vstopu v gozd so se seznanili z informacijami o gozdni učni 
poti ter se podali do kamnite strmine, kjer so v daljni preteklosti 
naravno jamo razširili in spremenili v skladišče ledu za hlajenje 
piva iz pivovarne v graščini Dobrnica. Po kratkem postanku so 
se podali po strmi gozdni poti do domačije Šumej na Brdcah, 
kjer so si ogledali eno redko ohranjenih prvotnih hiš s črno ku-
hinjo, ki je stara več kot 300 let. Majhni nizki prostori, zanimiva 
lesena tla v predprostoru, stara krušna peč, vonj po dimu, črna 
kuhinja, skromno leseno pohištvo, luknja v steni za shranjevanje 
jajc, stara posoda so učencem dajali občutek, da se je tod čas 
ustavil. Verjetno pa bo vsem ostal v spominu dimnik, ki se, kljub 
temu da je lesen, ni nikoli vžgal.
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Osmošolci so si najprej ogledali galerijo Kapelica v Dobrni, kjer 
je obsežna zbirka nabožnih slik, knjig, mašnih oblačil, oltarjev, 
sveč in drugih nabožnih predmetov. Tako so si ogledali več kot 
300 slik, pa tudi baročni oltar. Zatem jih je  zbiratelj, g. Jože Pole-
nek, pospremil do Hiše kulturne dediščine, kjer je v nekdanjem 
gospodarskem poslopju Term Dobrna, topliškem kozolcu, ure-
jena pestra zbirka predmetov, ob katerih se nam pred očmi od-
vijejo prizori iz življenja in dela naših prednikov. Spoznavali  so 
orodja domačih obrti, kot so čevljarstvo, krojaštvo, mlinarstvo, 
krovstvo, žganjekuha, kovaštvo, čebelarstvo in drugo. Za nekaj 
trenutkov so  se lahko preselili v meščansko kuhinjo, črno kuhi-
njo, kmečko “hišo” z nabožnimi slikami, domačo kmečko izbo 
ali “štiblc”. Med potjo nazaj proti šoli so se ustavili v zdraviliškem 
parku, kjer so merili obseg dreves, spoznavali pestrost dreves, 
opazovali mogočne zgradbe idr.

Devetošolci pa so spoznavali 
razgibano zgodovino Dobrne, 
ki  je zagotovila bogato zapu-
ščino kulturne dediščine, sku-
paj z dvaindvajsetimi vilami, 
vrednimi ogleda.  Na poti od 
vile do vile so si ogledali vilo 
Higiea, Gosposko hišo, Hišo na 
trati, Švicarijo, vilo Tavčar, vilo 
Zora, Kavarno, Novi grad, vilo 
Purško, vilo Egger, vilo Ameriko, 
vilo Goll, vilo Ružičko in graščino Gutenek. Spoznali so, da so 
nekatere vile še lepo ohranjene, druge so spremenjene v stano-
vanjske hiše, nekatere pa žalostno propadajo. Vse pa pričajo o 
bogati in pestri zgodovini v našem domačem kraju.

Nuša Pinter, Mia Zala Smrečnik in Petra Ramšak

drobtinice iz vrtca
Jesenski utrip vrtca
Dodobra smo že zakoraka-
li v novo vrtčevsko leto. Vse 
skupine smo v mesecu sep-
tembru največ časa namenile 
spoznavanju novih prijateljev, 
vzgojiteljic, igralnice ter pravil, 
ki jih moramo upoštevati. Naš 
1. oddelek sestavljajo sami no-
vinčki, zato so se na začetku 
igrali razne igre (z lutko, žogo, 
izštevanko Palček Skakalček), 
da bi se čim bolje in čim prej 
spoznali. Prav tako so se igra-
li z lego gradniki, avtomobili, 
plastenkami, žogami … in peli 
razne otroške pesmi. Sproti so 
se navajali na pravila, ki veljajo 
v vrtcu. Ustvarjali so v Pikinih 
delavnicah. Tako so si izdelali 
ogrlico iz slamic, iz kartona so 
si naredili medaljon, ob glasbi 

Pike Nogavičke so se zavrteli 
ter se naučili izštevanko. 
Tudi v 2. oddelku je kar 8 no-
vinčkov, ki so potrebovali naj-
več časa za prilagajanje na 
novo okolje. Pa vendar so se-
daj že pravi junaki. Spoznavali 
so, kako poteka dan v vrtcu in 
kako skrbijo za sebe. Na spre-
hodih po Dobrni so oblikovali 
kolono. Poslušali so pravljice in 
se pogovarjali. Peli so zanimi-
vo pesem Glava, rame, … in se 
tako orientirali na telesu. Pikin 
teden pa jih je popeljal v svet 
junakinje Pike Nogavičke. Izde-
lali so si verižice iz slamic, lepili 
nalepke na balone ter plesali.
Otroci 3. oddelka so se igrali 
razne socialne igre, v katerih 
so spoznali drug drugega, 

prepoznali imena svojih prija-
teljev in spoznali dnevno ruti-
no v oddelku. Opravili so prvi 
pohod za športno aktivnost 
Mali sonček. Odšli so v Loko-
vino.
Odprla so se tudi vrata vrtca v 
zdravstvenem domu, kjer le-
tos gostuje 4. oddelek. Zjutraj 
so na blazinicah ob spremljavi 
harmonike in klaviature pre-
pevali pesmi, brali pravljice ter 
se igrali razne igre spoznava-
nja. Igrali so se v kotičku dom, 
sestavljali stolpnice in hiše iz 
kock, sestavljali sestavljanke, 
risali in se urili v finomotorič-
nih spretnostih. Veliko so se 
gibali v naravi – tekali ob po-
toku, igrali z naravnim materi-
alom, hodili na sprehode, spu-

ščali in vzpenjali po stopnicah, 
lovili in igrali razne rajalne igre. 
Pozabili pa niso niti na Piko 
Nogavičko. Igralnico so za ne-
kaj časa spremenili v gusarsko 
ladjo, dom Pike Nogavičke ter 
pripravili razne Pikine ustvar-
jalne delavnice. 

Starejša dva oddelka sta si 
prav tako pripravila zanimive 

4. oddelek Kdo je boljši v igranju

Spoznavanje kulturne in naravne 
dediščine domačega kraja
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začetne dni, ki so pripomogli k 
dobremu počutju v skupini. V 
igralnici so se igrali razne igre. 
Lepe, včasih pa tudi deževne 
dni so preživeli v naravi. Izvajali 
so razne gibalne naloge (hoja 
naprej, vzvratno, tek, posko-
ki,…) ali pa si igro izbrali otroci 
sami. V 6. oddelku smo si prav 
tako pripravili Pikine delavnice 
in otroci so res uživali.

Prvi teden v mesecu oktobru 
je še posebej namenjen otro-
kom. Vsako leto ta čas name-
nimo drugi tematiki. Letos je 
bila tema Kako je biti otrok 
v današnji družbi. Najmlajši 
otroci so se igrali razne igre z 
igračami, ki jih imamo danes 
(z mehkimi žogami, lego koc-
kami, plastičnimi igračami). Kaj 
pa igrače nekoč? Za to pa so 
uporabili kar odpadno em-
balažo in gradili hiše iz karto-
nastih škatlic ter metali žoge, 
narejene iz časopisnega papir-
ja. Poznate igre Križ kraž, Pika 
pikica, Štruco pečem, Gunca 
drgunca? No, naši najmlajši 
otroci jih.
Tudi v najstarejšem oddelku 
smo v tem tednu obudili igro, 
ki smo se jo igrali včasih. Ze-
mljo krast … se še spomnite?

V 2. oddelku so s pomočjo 
ilustracij spoznavali besede 
vesel, žalosten, jezen. Ker so 
pravi prijatelji, so zapeli tudi 
kakšno pesem o prijateljstvu 
in zraven rajali.
V tednu zdrave prehrane smo 
se v vseh oddelkih pogovar-
jali o sadju, zelenjavi in o tem, 
kako pomembna sta za naše 
zdravje. Seveda smo morali 
tudi poskusiti različne plodo-
ve. 16. oktobra, na svetovni 
dan hrane, so si v 1. oddelku 
pripravili korenčkov namaz,  v 
2. oddelku pa poleg korenčk-
ovega namaza še sadno zele-
njavni smoothi. V 4. oddelku 
so sadno-zelenjavnemu napit-
ku potem, ko so ga vsi posku-
sili, dodali še pomarančni sok 
in otroci so povedali svoja ob-
čutja, kaj jim je bolj všeč in kaj 
manj. Tudi najstarejši otroci so 
sodelovali pri pripravi napit-
ka. Vsak je imel možnost dati 
v svoj napitek najljubše sadje 
ali zelenjavo, kar smo pač ime-
li na razpolago. Včasih so bili 
obrazi malo bolj nakremženi, 
vendar v lončku vseeno ni 
nič ostalo. Zdravje pa ni samo 
zdrava prehrana, ampak tudi 
gibanje na svežem zraku, zato 
vse skupine preživimo veliko 
časa v naravi. 

Na obisku v 1. oddelku je bil 
polžek. Otroci so zanj skrbeli, 
opazovali njega in njegovo 
sled, poiskali so ga v različ-
nih knjigah in slikanicah, peli 
pesem Polžek leze, se plesno 
vživeli ob glasbi o polžu ter 
opazovali polžje hišice in se z 
njimi igrali.
V 2. oddelku so peli pesem Je-
žek teka, spoznali gibalno igro 
Miha Pavliha, izdelali so nekaj 
didaktičnih igrač ter tipno pot. 
V okviru Malega sončka so iz-
vedli pohod do Zdraviliškega 
parka.
Otroci 3. oddelka so v gozdu 
nabirali kostanj, gobe, storže 
in želode. Z naravnim materi-
alom se zelo radi igrajo. Nare-
dili so nekaj igrač in v mesecu 
novembru za starše pripravili 
»Dan odprtih vrat«. Pokaza-
li so, kako prijetna in poučna 
(razvoj grafomotorike in orien-
tacije) je igra z v vrtcu nareje-
nimi igračami.

Mesec november so posvetili 
knjigi, zato so skupaj s svojimi 
prijatelji iz 2. oddelka odšli v 
občinsko knjižnico, kjer so z 
zanimanjem prisluhnili pravlji-
ci. Prav tako jih je obiskala ga. 
Jolanda Memon, ki jim je po-
vedala pravljico o medvedku 
in njegovi želji, da bi z neba 

snel zlato zvezdo.
Ker smo vključeni v mednaro-
dno sodelovanje z vrtcem iz 
Beograda, smo v vseh skupi-
nah posvetili dosti časa spo-
znavanju nove države, Srbije. V 
1. oddelku so najprej spoznali 
Slovenijo: v knjigah so iska-
li njen grb in zastavo, narisali 
zemljevid, prepoznavali obliko 
in jo povezali s kokoško, preko 
slik so prepoznavali značilnosti 
krajev in pokrajin, večje kraje 
so prepoznali po grbih. Tudi 
na tleh imajo zemljevid in ho-
dijo po meji Slovenije, ozna-
čeni cesti, rekah. Na podoben 
način so spoznali tudi državo 
Srbijo. Pripravili so tudi značil-
ni jedi, ki izhajata iz omenjenih 
držav: jabolčni zavitek in proja.

Otroci v 2. oddelku so ob ze-
mljevidu Slovenije in Srbije 
spoznavali razlike v zastavah, 
denarju, kulinariki in še čem. 
Spekli so okusno srbsko jed 

6. oddelek: Ustvarjanje v  Pikinih delavnicah

4. oddelek: Čarobna škatla skriva …

3. oddelek: Dan odprtih vrat

1. oddelek: Tukaj leži Dobrna

2. oddelek: Mmm … kako bo dobro

DROBTINICE IZ VRTCA
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ter se naučili srbsko izštevan-
ko Eci, peci, pec. Naučili so se 
gibalno igro Miha Pavliha. Peli 
so pesem Ringe ringe raja in 
zraven plesali.

Tudi v 3. oddelku so se spozna-
li z drugo narodnostjo.  Med-
se so povabili go. Marjano, 
mamo dečka, ki obiskuje naš 
vrtec. Skupaj so rajali in peli v 
srbskem jeziku ter pekli odlič-
ne pituljice iz skute. Seveda pa 
ne moremo mimo odličnih ro-
gljičkov, ki so jih pekli z Janovo 
babico Ivanko Štravs in s tem 
tudi zaokrožili kulinarično po-
nudbo vezano na Srbijo.

V 4. oddelku so najprej za-
čeli podrobneje spoznavati 
Slovenijo. Izhajali so iz svojih 
družin ter kraja, v katerem ži-
vijo. Tako so spoznali, da vsi 
skupaj živijo v Sloveniji. Otroci 
sedaj že vedo, da v Sloveniji 
ne govorimo samo lepo am-
pak tudi slovensko. Prav tako 
so spoznali nekaj značilnosti 
sosednjih držav Italije, Avstrije, 
Madžarske ter Hrvaške. V vseh 
jezikih so se naučili pesmico 
Mojster Jaka. Le madžarščina 
jim je povzročala težave, zato 
so ta jezik samo poslušali. Spo-
znali so zastavo in grb Srbije in 

ju primerjali s slovenskim. Po-
slušali in plesali so ob sloven-
ski in srbski narodni glasbi ter 
poskušali prepoznati značilne 
instrumente. Ogledali in pri-
merjali so srbsko in slovensko 
narodno nošo ter pisavi latini-
co in cirilico. Naučili so se pe-
smico Ringe ringe raja in de-
klamacijo Jedna vrana gakala. 
V 5. oddelku so s pomočjo 
staršev iskali informacije o 
Sloveniji, različna slikovna 
gradiva, predmete … in se o 
njih pogovarjali, opisovali, jih 
primerjali ter obujali spomine 
na prijetne počitnice. Državo 
so poiskali še na zemljevidu 
in jo primerjali s Srbijo (lega, 
velikost, oblika …). Tudi pre-
cej srbskih besed so se naučili 
(pozdravljanje, štetje do pet, 
barve slovenske oz. srbske za-
stave, izštevanko, gibalni igri-
ci…). 
Tudi v 6. oddelku smo se po-
govarjali o Sloveniji in Srbiji ter 
iskali razlike in podobnosti v 
zastavi, grbu, poslušali himno 
obeh držav in prepoznavali 
instrumente, se seznanjali z 
značilno slovensko in srbsko 
glasbo in narodno nošo, zna-
čilnimi jedmi, denarjem. Svoje 
ime smo napisali tudi v cirili-
ci. Z go. Marjano Dobovičnik 
smo pekli projice.

V 4., 5. in 6. oddelek je prišla 
na obisk ga. Marjana Hann. 
Otrokom je predstavila državo 
iz katere izhaja, Srbijo. Z lutka-
mi je zaigrala pravljico Mačak 
i petao. Čeprav je govorila v 
srbščini, so jo otroci kar dobro 
razumeli. Naučila jih je rojstno-
dnevno pesmico ter igro »Ide 
maca oko tebe«, ki je podob-
na naši igri Gnilo jajce. V 4. 
oddelku je pomagala pri peki 
pituljic, s katerimi so se otroci 
posladkali po kosilu. Otrokom 
v 5. oddelku pa je zaupala re-
cept njihove sladice projare, ki 
so jo potem otroci sami spekli 
in pojedli. Res je bila dobra!
Veseli smo, da je Uroševa ma-
mica delila z nami svoje izku-
šnje, saj nam je polepšala dan, 
ki se ga radi spominjamo. Zato 
se veselimo srečanj s starši, saj 
je potem naše delo zanimivej-
še in kvalitetnejše.

Sredi novembra smo imeli v 
vseh oddelkih tradicionalni 
slovenski zajtrk, ki ga sestavlja-
jo kruh, maslo, med, mleko ter 
jabolko. V starejših skupinah 
smo si pripravili praznični po-
grinjek. Dneve pred tem smo 
namenili spoznavanju čebel 
ter izdelovanju čebel in čebel-
njaka iz različnega materiala. 

Na obisk sta prišla ga. Lidija Se-
nič in g. Ivan Krulec, ki sta nam 
povedala še kakšno zanimi-
vost o čebelah. Pridružila sta 
se nam tudi pri zajtrku; prav 
tako ravnatelj, g. Marko Šteger, 
in pomočnica ravnatelja, ga. 
Ksenija Ulaga.

Projekt Čigra - Vrtavka, v kate-
rega smo vključeni, predsta-
vljajo različne igre (glede na 
starost otrok), ki temeljijo na 
spoznanjih o razvoju in de-
lovanju možganov. Otroci se 
vrtijo, plazijo, lazijo, poskaku-
jejo, hodijo, tečejo, hodijo po 
robniku, masirajo, … Pri vadbi 
uporabljajo različne rekvizite 
(buče, žoge, kolebnice, pada-
lo, poganjalčke …). V 1. oddel-
ku se plazijo in hodijo po tipni 
poti, zaviti in ravni črti, skozi 
tunel, se igrajo razne prstne 
igre. Otroci 2. oddelka so med 
drugim odšli v telovadnico in 
tam izvedli uro Čigre (hoja po 
klopi, bradlji, plazenje skozi 
tunel, hoja po različnih črtah, 
vrtenje …). 

V 3. oddelku vsak mesec pri-
pravijo Čigrin dan (igra s pa-
dalom, vrtenje, hoja pod in 
po kolebnici, po ravni in zaviti 
črti …). Vaje drugega Čigrine-
ga dne so nadgradnja prvega. 
Hoja po črti, stopnicah nav-

3. oddelek: Peka pituljic

6. oddelek: Pečemo projice

1. oddelek: Tradicionalni slovenski 
zajtrk

2. oddelek: Ura Čigre 
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zgor in navzdol, spretnosti z 
žogo, nošnja blazinic na gla-
vi… je le nekaj vaj, ki so bile 
v ospredju 4. oddelka. Čigra 
5. oddelek spremlja ves dan 
skozi različne dejavnosti. Takoj 
po zajtrku preko različnih zani-
mivih gibalnih igric skrbijo za 
boljše ravnotežje, koordinacijo, 

rotacijo in tako večajo pozor-
nost, vzdržljivost, natančnost. V 
6. oddelku hodimo po lesenih 
stožcih na trim stezi, se vrtimo 
v obe smeri, vozimo s skiroji, 
hodimo po robniku in še kaj.

Nekatere igre, ki jih izvajamo 
v projektu Čigra, so povezane 
še z eno prednostno nalogo, 
ki smo si jo zastavili v vrtcu in 
jo izvajamo vse skupine. To je 
porajajoča se pismenost. Ena 
od temeljnih dejavnosti za 
čim večjo kompetentnost pri 
kasnejšem pisanju je razvoj 
grafomotorike (grobe motori-
ke – motorika rok, nog, telesa 

preko iger z žogo, tekanj, ska-
kanj, iger na prostem in fine 
motorike – natančni gibi z 
roko od nizanja predmetov na 
vrvico, vstavljank, listanja knjig 
do lepljenja, gnetenja in reza-
nja s škarjami). 

Seveda pa področje predopi-
smenjevanja zajema še več: 

orientacijo (v prostoru, na 
sebi, na listu), vidno in slušno 
zaznavanje, prepoznavanje 
tiska iz okolja, širjenje bese-
dnega zaklada, razumevanje 
navodil, razvijanje pozornosti 
in spomina. Vse naloge, ki jih v 
okviru tega izvajamo, so prila-
gojene starostni stopnji otrok.
Pred nami so lepi praznični 
dnevi. Dnevi polni topline in 
notranjega miru. Vsem nam 
želim, da bi želje, ki si jih bomo 
izrekli, segle v srce ljudi, ki jih 
imamo radi in jih nagovorile 
v luči dobrega in pozitivnega. 
Srečno!

Mateja Golčer

5. oddelek: Igriva košarka
5. oddelek: Vaje za finomotoriko

utrinki iz 
CUDV

Praznovanje obletnic Centra za usposabljanje, 
delo in varstvo Dobrna v letu 2014 
Vsak dan načrtujemo, si ustvarjamo male in velike priložnosti, 
se veselimo prihodnosti. Včasih pa se je potrebno ustaviti ter 
pogledati, kaj smo v preteklih letih ustvarili in doživeli. Tudi zato, 
da dobimo nov polet za naprej. 
V naslednjem letu se bomo spomnili več obletnic, ki so zazna-
movale naše delovanje, predvsem pa 40. obletnice ustanovi-
tve prvega (poskusnega) oddelka za učence, ki niso mogli sle-
diti programu oddelkov s prilagojeno vsebino, 30. obletnice 
izločitve TOZD-a OŠ in Dom Miha Pintar Dobrna iz Združenih 
osnovnih šol Celje in organiziranje nove delovne organizacije z 
nazivom Zavod za delovno usposabljanje Miha Pintar Dobrna 
ter 10. obletnice delovanja VDC-ja na Dobrni.
Uporabniki in zaposleni v CUDV Dobrna želimo s sokrajani v 
letu 2014 deliti skupne spomine na pretekla leta. V ta namen 

»Horea quidem cedunt et dies et mensens 
et anni, nec praeteritum tempus umquam 
revertitur.«  
»Ure, dnevi, meseci in leta minevajo. 
Nikoli se ne vrne čas, ki je minil.«

bomo pripravili več dogodkov, namenjenih uporabnikom, star-
šem, zaposlenim, lokalni skupnosti in širše. Med drugim bomo 
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organizirali dneve odprtih vrat (21. – 23. 5.) in osrednjo svečano 
prireditev (3. 10.), s katero bomo obeležili jubileje. Načrtujemo 
tudi izid jubilejnega zbornika ter celomesečno razstavo foto-
grafij in izdelkov uporabnikov v kavarni Term Dobrna. Upamo, 
da bomo prvi v Sloveniji uspeli izvesti posvet uporabnikov: »Iz 
prve roke«.

Da se bomo na praznovanje obletnic čim bolje pripravili, prosi-
mo za sodelovanje vse, ki imate  fotografije ali predmete, veza-

ne na delovanje našega Centra. Prosimo, da jih prinesete oz. nas 
obvestite na številko 03/780-1000, da jih prevzamemo. Upora-
biti jih želimo za dopolnitev arhiva. Fotografije bomo skenirali, 
predmete pa fotografirali ter v najkrajšem času vrnili. 

Že v četrtek, 12. decembra, ob 16. uri pa vas vabimo v avlo in 
telovadnico našega Centra na praznični semenj, kjer boste lah-
ko v prijetni družbi poklepetali ob skodelici toplega čaja in si 
ogledali izdelke naših uporabnikov.  

Mateja Čerenak

Ustvarjalnica Zvonček
Prodajno razstavna galerija 
CUDV Dobrna razveseljuje 
obiskovalce s čudovitimi uni-
katnimi izdelki že vse od za-
četka meseca oktobra 2013. 
Poimenovali smo jo ustvarjal-
nica Zvonček.
Ime  je povezano s  pred-
stavljenimi izdelki in našimi 
željami na poti vključevanja 
prodajno razstavne galerije v  
vsakdanji utrip Dobrne. Glinen 
zvonček spada v skupino pr-
vih izdelkov, ki so pod strogim 
očesom slovenskega etnologa 
dr. Janeza Bogataja pridobi-
li certifikat slovenske Obrtno 
podjetniške zbornice Roko-
delstvo Slovenija. Ritmičnost 
in barvitost zvoka je sinonim 
za vztrajnost in kreativnost 
na poti od ideje do novega 
izdelka, ubranost in harmonija 
pa odraz naše želje in potrebe 
po aktivnem sodelovanju s 
krajani in obiskovalci Dobrne 
vseh generacij. V ustvarjalnici 
bomo nekajkrat letno organi-
zirali  tudi skupna druženja ob 
kratkih predavanjih, skupnih 

goste na porokah, obletnicah 
in drugih posebnih priložno-
stih. Pogosto izdelujemo tudi 
plakete, priznanja in poslovna 
darila za podjetja in ustano-
ve. Logotip lahko izdelku le 
dodamo ali pa ga zasnujemo 
na novo, izdelek po dogovoru 
tudi aranžiramo.

pogovorih ali kreativnih delav-
nicah.
Vsi  izdelki v ustvarjalnici Zvon-
ček so ročno izdelani in so lah-
ko lepo osebno ali poslovno 
darilo ali izviren spominek. Iz-
birate lahko med dekorativni-
mi in uporabnimi izdelki.
Ponosni smo na našo unika-
tno keramiko. Žge se v peči 
do 1000  stopinj. Lahko je v  
naravnih odtenkih gline ali  z 
barvno glazuro. Izdelujemo 
nakit, slike, vaze, sklede, ure, 
svečnike, izparilnike, žlice za 
odlaganje kuhalnic, še pose-
bej pa so prepoznavna naša 
velikonočna jajca. 

Večkrat smo že izdelali, po 
željah naročnika, konfete za  

Na domačem zeliščnem vrtu z 
veliko ljubezni gojimo  zelišča. 
Vzgajamo meto, meliso, ame-
riški slamnik, materino dušico, 
monardo, kamilice, slez, sivko, 
ognjič, žajbelj  in druga zelišča.  
Zelišča posušimo za čaj, poleg 
tega pa pripravljamo tudi žaj-
bljev sirup, ognjičevo, kami-
lično in šentjanževo zeliščno 
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set EUR. Tistim, ki nas še niste 
obiskali, naj prišepnemo, da se 
nahaja v neposredni bližini ho-
tela Vita,  na Dobrni 41. Odprta  
je vsak dan od ponedeljka do 
sobote, od 9.00 do 12.00. Tam 
nas  lahko obiščete tudi izven 
rednega delovnega časa, še 
zlasti med  13.30 in 15.30 , ven-
dar je v tem času priporočljiv  
predhodni dogovor na  mobil-
ni telefon 031 713 449. 

Silvo Lavtižar, Brigita Kuder

toplina  lesa se skrivata v obe-
skih za ključe, namiznih pod-
stavkih, zabojih za sadje, urah.

Na razstavnih policah ustvar-
jalnice  Zvonček najdete še 
mnogo več. Izdelki so tudi 
cenovno izredno ugodni, v 
razponu med dva do tride-
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olje, tinkturo iz ameriškega 
slamnika,  milo iz mete in siv-
ke, kopalne soli, dišeče sveče 
in drugo. Količine izdelkov  so 
omejene, čeprav se trudimo 
za zdrav in obilen pridelek.

 
Unikatne voščilnice iz ročno 
izdelanega papirja so  eden 
naših prvih izdelkov.  Primer-
ne so za vse praznične prilo-
žnosti. Nekatere so okrašene z 
vezeninami, druge z drobnimi 
glinenimi dodatki. Lepota in 

   

Mirno morje 2013
Projekt Mirno morje 2013 so sestavljale 101 jadrnica, s skoraj 
1000 udeleženci z vseh koncev Evropske unije. Zaradi lažje lo-
gistke so posamezne ekipe izplule iz več kot 10 marin po hrva-
ški obali. Ekipa CUDV Dobrna je skupaj z ekipo iz CUDV Draga 
IG na Elanovi jadrnici 99 odplula iz marine Kaštel in nadaljevala 
8 dni dolgo potovanje po Dalmaciji, kjer smo obiskali Rogoz-
nico, Split, otok Brač ter otok Šolta. Gre za največji jadralski mi-

rovni projekt na svetu, z namenom razvijanja strpnosti in spre-
jemanja drugačnosti, odpravljanja predsodkov in stereotipov 
ter predvsem razvijanja prijateljstva med otroki in mladostniki 
iz različnih držav. Med plovbo smo si razdelili delovne naloge 
in se uspešno privajali na življenje na palubi in v podpalubju 
jadrnice, si medsebojno pomagali pri različnih opravilih, kuha-
nju, pospravljanju jadrnice. Med potjo sta Albin in Miha spozna-
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vala tudi osnove jadranja, navigacije, zavezovanja mornarskih 
vozlov, prav tako sta se preizkusila v krmarjenju jadrnice in na 
koncu pridobila izkaznico mladi skiper, kot posebno priznanje 
za uspešno 8-dnevno jadranje. V okviru projekta Mirno morje 
2013 smo se udeležili številnih športno-rekreativnih aktivnosti, 
terapevtsko-gibalnih delavnic, tradicionalnega sprejema pred-
stavnikov županije Split in na svečani slovesnosti prisluhnili 
nagovorom avstrijskega in hrvaškega predsednika ter hrvaške 
olimpijke Mirne Jukić. Projekt je združeval mlade s posebnimi 
potrebami, osnovnošolce in dijake v duhu prijateljstva, strpno-
sti, miru, solidarnosti. Bine in Miha sta se dodobra naplavala v  
številnih prelepih kotičkih Jadrana in naplesala ob večerih, pre-
žetih z ritmi tradicionalne dalmatinske glasbe, disko glasbe, rock 
glasbe in narodno zabavne glasbe iz vse Evrope. Vsak dan smo 
pred jadranjem pričeli z jutranjo terapevtsko gimnastiko, tekom, 
učenjem plavanja po Halliwick metodi in zdravim zajtrkom, nato 
pa smo se na novi lokaciji, v novi marini, bodisi udeležili olimpij-

skih iger dobre volje, ali se udeležili glasbenih oz. ustvarjalnih in 
drugih delavnic. Devetnajstega septembra smo v skupinski akciji 
izpustili skoraj 1000 balonov iz 101 jadrnice, kar simbolizira pri-
jateljstvo, mir, strpnost, srečo, veselje, pravico do učenja in igre 
ter aktivnega preživljanja prostega časa in še bi lahko našteval.  
V marini Kaštel smo sklenili naše  8-dnevno popotovanje, kjer so 
nam gostitelji priredili svečan zaključek z dalmatinsko glasbo in 
kulinariko. Poseben pečat je projektu vtisnila razigranost, smeh, 
veselje in gibanje kot osrednji moto projekta vseh udeležencev 
ekip CUDV Dobrna in Draga.  Naslednje leto bosta odplula Ina in 
Aljaž. Srečno in mirno morje 2014!

Mag. Tine Kovačič, vodja projekta

Pikin teden v skupini OVI II

Kdo je to? Na prvi pogled je res 
prava slika, čevlja sta ji preve-
lika, nogavici nista par, za mo-

dne muhe ji ni mar. Je živahna, 
poskočna, drobcena, a strašno 
močna, rada veliko in dobro je, 

zato je zdrava kot dren. No, ste 
že uganili? Seveda, to je Pika 
Nogavička. Tudi v oddelku OVI 
II smo želeli spoznati to navi-
hanko. 
Zadali smo si nalogo, da jo obi-
ščemo v Velenju, kjer zganja 
svoje vragolije ves teden. Na-
črte so nam prekrižali prvi je-
senski virusi. Pa vendar nismo 
vrgli puške v koruzo, saj se tudi 
prava Pika ne preda kar tako. 
V oddelku smo staknili glave 
in pripravili »Pikin teden« po 
Piki Nogavički. Najprej so bile 
na vrsti ustvarjalne delavni-
ce. V celjskem nakupovalnem 

središču smo se usedli pred 
slikarsko platno, nataknili smo 
si krtače in očistili Pikino hišo, 
pobožali orjaškega belega 
vranca s črnimi pikami, nato pa 
končali pri ustvarjanju kravat. 
Vseskozi so nam pomočnice 
naše literarne junakinje poma-
gale. Tako smo lažje prilepili 
krogce, pritrdili kravato na trak, 
zvezali kitke iz volne in prile-
pile raztrgane žepke na krilcu. 
Po naključju pa smo nato pri-
stali še na glasbeni predstavi 
»Skrinjica želja« amaterskega 
gledališča. Drugi dan je bilo 
na vrsti pravo Pikino packanje. 
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Mešanje s kuhalnico v posodi 
za nas ni nič kaj zanimivo. Naše 
roke so mešale moko z mle-
kom in surovim jajcem, nato 
pa je nekaj popadalo še na tla 
in ostalo v laseh, skratka, v tem 
smo si bili s Piko čisto blizu. Ker 
je bolj malo ostalo v posodah, 
so nam učiteljice morale pri-
praviti dodatno maso za naše 
ogromne čalapinke. In ker jih 
je nekaj še ostalo, smo si za-
želeli, da bi se z njimi lahko 
posladkala tudi prava Pika.  Pa 
smo poskusili -  trikrat smo jo 
na ves glas poklicali in najprej 
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so se prikazali veliki, preveli-
ki črni čevlji, pisane nogavice, 
ogromen dežnik in šele nato 
rdeče kitke. S Piko smo nato 
zapeli kar nekaj pesmic, jahali 
konja in vsakega je Pika tudi 
kaj povprašala, učiteljicam pa 
predlagala, da bi ostala pri nas, 
sedela na kuhinjskem pultu, 
jedla z nogami na mizi, hodila 
po posteljah s čevlji. Učiteljice 
so dobro premislile o njenem 
predlogu in ji nato ponudile, 
da ji tudi naslednje leto speče-
jo najboljše čalapinke, če nas 
obišče, za letošnje leto pa bo 

dovolj norčij. Pika se je strinjala 
in se ob slovesu še nekajkrat 
fotografirala z nami. Na tem 
mestu bi se radi zahvalili dobri 
vili Mojci Zaponšek, ki je uredi-
la, da je Pika Nogavička našla 
pot od vile Čira Čara do nas in 

nam popestrila dopoldne. Ce-
loten Pikin teden je bil izredno 
živahen, poln izzivov, ki smo jih 
s skupnimi močmi vendarle re-
šili in tako organizirali »Piko po 
Piki«. 

Za skupino OVI II:

Tatjana Šušteršič 

Čajanka z gospo Petro Greiner
V Centru za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna smo že nekaj 
časa razmišljali, kako bolje razumeti starše naših učencev, ki ima-
jo otroke s težjo in težko motnjo v duševnem razvoju. Razumeti, 
kako se sesuje svet staršem ob rojstvu otroka z motnjami v ra-
zvoju. Kako se počutijo starši, ki dobijo v roko list z otrokovo dia-
gnozo in so s tem vrženi v svet po načelu »znajdi se«? Razumeti, 
kako je prejokati noči, ker moraš po dnevi biti močan za obisk 
pri zdravniku, močan za starejšega otroka, za moža, za dedka in 
babico? Zato smo med nas povabili gospo Petro Greiner, zna-
no Mariborčanko, ki je rodila deklico s hudo genetsko okvaro, 
trisomijo 13. Ni ji težko govoriti o času po porodu, o privajanju 

na Sofijo, o dekličini smrti, o sistemskih napakah v bolnišnicah. 
Ob dobrem domačem zeliščnem čaju in kolačkih se je njena 
osebna izkušnja prepletla z izkušnjami staršev naših varovancev. 
Pogovor je tekel o strahovih, o bolečini, pa tudi o brezpogoj-
ni ljubezni do lastnega otroka  in o veselju ob še tako majhnih 
uspehih pri njegovem razvoju. S to čajanko smo skušali staršem 
ponuditi možnost, da slišijo nekoga, ki je vse to osebno doživljal, 
a se ni predal. Pogovor smo zaključili, ne da bi gospa Greiner po-
vedala kaj več o njenem Zavodu 13, o njenih dveh razstavah in 
o njenih naslednjih projektih. Kljub temu mislim, da smo dosegli 
naš osnovni cilj - pokazati staršem, da nam ni vseeno.

Tatjana Šušteršič 
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UTRINKI IZ CUDV

Požarna (evakuacijska) vaja v 
Centru za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna

V CUDV Dobrna smo v sklopu 
aktivnosti meseca požarne 
varnosti v torek, 19. 11. 2013, 
organizirali napovedano po-
žarno (evakuacijsko) vajo. 
Preverjali smo odzivni čas 
evakuacije uporabnikov in 
zaposlenih v primeru požara 
ter delovanje sistema aktivne 
požarne zaščite in ugotavljali 
potencialne kritične situacije. 
Začetek požarne vaje je ob 
14. uri naznanil hišni požarni 
alarm. Uporabniki ter zaposle-
ni smo se brez nepotrebnega 
tekanja in povzročanja pani-
ke mirno zbrali na enem od 
treh zbirnih mest ter sporočili 
potrebne podatke vodji vaje. 
Obilno deževje ni zmotilo ni-
kogar.   
Po uspešno zaključeni vaji so 
člani Prostovoljnega gasilske-
ga društva Dobrna prikazali 
gašenje začetnih požarov. 
Vsakdo od prisotnih je lahko 
poskusil gasiti z ročnim gasil-

nim aparatom. Posebej je bila 
zanimiva predstavitev opreme 
obeh gasilskih vozil ter osebne 
opreme gasilcev. 
V dneh po požarni vaji smo v 
Centru več pozornosti name-
nili pogovorom o varovanju 
pred požari in drugimi nesre-
čami, nastajale so risbice, pla-
kati, … Uporabniki in delavci 
smo prejeli zgibanke Gašenje 
začetnih požarov v gospo-
dinjstvu, ki so nam jih prijazno 
posredovali z Gasilske zveze 
Slovenije.  
Članom PGD Dobrna ter go-
spodu Filipu Blažiču, poobla-
ščenemu za izvajanje ukre-
pov varstva pred požarom, 
se iskreno zahvaljujem za 
strokovno pomoč pri izvedbi 
vaje. Hvala tudi  vsem uporab-
nikom in zaposlenim za resen 
pristop ter pripravljenost za 
sodelovanje.  

Mateja Čerenak



št. 60 / 201362

Z a h v a l a
Kako grozen je občutek, ko spoznaš, da nisi kos dogodku in  ga sam ne moreš rešiti ter ves obupan zavrtiš na telefonu številko 
112. Rdeči zublji so nas neprijetno presenetili ravno takrat, ko smo se s prijetnimi vtisi vrnili z dopusta. Ni bolj groznega občutka, 
ko s strahom opazuješ, ali se bodo zublji razširili iz dimnika hiše še na preostale dele ljubega doma. 
Minute čakanja na pomoč ponavadi trajajo in trajajo. Vendar pa v našem primeru ni bilo tako. Resnično veselje te obda, ko v 
nekaj minutah vidiš gasilce PGD Dobrna, ki z vnemo in požrtvovalnostjo nesebično prihitijo v pomoč ter te v hipu pomirijo, ko 
pričnejo z gašenjem.
Zelo veliko so nam v tistem trenutku pomenile besede gasilcev (»Če rabite kar koli, povejte.«), zato PGD Dobrna in vsakemu 
posamezniku posebej pošiljamo, vse premalokrat izrečeno besedo, HVALA.

 Družina Andreje in Gorazda Pihlerja

zahvale/obvestila/vabila

Prazniki brez petard
Bližajo se decembrski pra-
zniki, ob katerih se običajno 
pojavi povečana uporaba 
pirotehničnih sredstev. 
Policisti bi radi opozorili ob-
čane in občanke, da se z upo-
rabo pirotehničnih sredstev  
vsako leto poškoduje precej 
ljudi (opekline, poškodbe 
rok, poškodbe oči, sluha …). Živali v naši bližini, ki imajo v veliki meri veliko 
boljši sluh od nas, ob tako raznovrstnem hrupu doživijo velik strah in stres. 
Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih  že od leta 2008 prepoveduje pro-
dajo, posest in uporabo pirotehničnih izdelkov, katerih glavni učinek je pok. 
Prodaja ostalih pirotehničnih sredstev je dovoljena med 19. in 31. decembrom, 
uporaba pa le v času od 26. decembra do 2. januarja. Pri tem je potrebno  
upoštevati, da teh izdelkov ni dovoljeno uporabljati v strnjenih stanovanjskih 
naseljih, v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih 
sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo, javni shodi 
in javne prireditve. Prodaja in uporaba pirotehničnih sredstev ni dovoljena ose-
bam, ki so mlajše od 14 oz. 16 let in niso v spremstvu staršev.
 Policisti bomo dosledno ukrepali proti vsem, ki bodo kršili določbe o uporabi 
pirotehničnih izdelkov. Za navedene kršitve posameznika je predvidena globa 
od 400 do 1.200 evrov in stranska sankcija - odvzem pirotehničnih izdelkov.
Ali se ljudje res ne znamo več zabavati oziroma poveseliti na drugačen način, 
kot s spuščanjem raket, prižiganjem petard in ostalih pirotehničnih sredstev? 
Na vsakem koraku poslušamo tarnanje, kako je težko in kako ni denarja. Po 
drugi strani pa se za nesmiselne nakupe pirotehnike porabljajo velike vsote 
denarja. Je to res potrebno? 
Poskusimo se letos poveseliti s sorodniki, prijatelji in znanci drugače. Naj bodo 
božični in novoletni prazniki, kot pravimo, praznično mirni in polni veselja.

Danilo Ungar

VODJA POLICIJSKEGA OKOLIŠA
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PRAZNIČNA PREDSTAVA Z OBISKOM BOŽIČKA 
IN OBDAROVANJEM OTROK

V soboto, 21.12.2013, ob 16. uri bomo v Kulturnem domu Dobrna za otroke pripravili pra-
znično predstavo z obiskom Božička in obdarovanjem otrok. Otroci od 2. do 8. leta staro-
sti bodo po pošti prejeli osebno vabilo na prireditev. 
Praznični dogodek za otroke bo omogočila Občina Dobrna v sodelovanju ZTŠK Dobrna 
in sponzorji, ki jih bomo objavili v naslednji številki Dobrčana. Vsem se najlepše zahva-
ljujemo.

Dodatne informacije:
marija.svent@dobrna.si; (03) 780 – 10 – 64

Prijazno vabljeni!

ZAHVALE/OBVESTILA/VABILA

Projekt Čigra v Vrtcu Dobrna                                                                                    
Že v lanskem šolskem letu smo pri Za-
vodu za šolstvo in v Termah Dobrna 
pridobili sredstva za mednarodno so-
delovanje s tujo institucijo - Predšol-
sko institucijo Čili Vili v Beogradu. Ker 
se vse institucije našega geografskega 
okolja ukvarjamo s podobnimi vpra-
šanji in dilemami vzgoje in izobraževa-

nja predšolskih otrok, strmimo k dejstvu, da odrasli čim 
bolje spoznamo in poznamo značilnosti in posebnosti 
otrokovega zgodnjega učenja ter na osnovi teh spoznanj 
spodbujamo njegov miselni razvoj s ciljem, da bi kar se 
da razvil svoje biološke danosti oziroma potenciale.
 

Ena izmed poti, kako to konkretno doseči, je program 
NTC učenje (NTC = Nurture of Talented Children). Pro-
gram izvajajo tudi v beograjski ustanovi Čili Vili, s katero 
sodelujemo. NTC program se izvaja v vrtcih in šolah v 15 
državah Evrope, kot partnerji sodelujejo UNICEF, mini-
strstva za izobraževanje, fakultete in visoke šole. Avtor 

programa, dr. Ranko Rajović, je gostujoči profesor na 7 
fakultetah v štirih državah. Cilj NTC programa je, da otro-
ke na lahek in enostaven način, skozi igro, pravilno sti-
muliramo v življenjskem obdobju, ko se najintenzivneje 
oblikujejo obrazci razmišljanja.
  

V okviru projekta Čigra vabimo starše otrok in učencev 
OŠ in Vrtca Dobrna na predavanje dr. Ranka Rajovića,
specialista interne medicine, magistra nevroendokrino-
logije in nevrofiziologije, sodelavca UNICEF-a za zgodnje 
izobraževanje, ustanovitelja Mense v štirih državah, od 
leta 2002 člana odbora za nadarjene otroke Mensa In-
ternational (predsednik v obdobju 2010-2012), ki bo v 
sredo, 18. 12. 2013, ob 17.00 v OŠ Dobrna. 
Odgovornost družbe, lokalne skupnosti in staršev je, da 
v tem izredno pomembnem obdobju maksimalno spod-
budimo razvoj biološkega potenciala vsakega otroka, 
zato upamo, da se boste kvalitetnega predavanja sve-
tovno znanega strokovnjaka z veseljem udeležili. 

Ksenija Ulaga, Vrtec Dobrna
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Spoštovani,
smo zadruga Dobrote - socialno podjetje, ki se ukvarja z zbira-
njem in predelavo tekstila. Zaposlujemo težje zaposljive osebe 
(prvi iskalci zaposlitve in osebe nad 50 let).

Danes smo postavili v  vaši lepi občini zabojnika za zbiranje 
rabljenega tekstila, čevljev, igrač...(podrobneje opisano na na-
lepki na zabojniku). Prosim, da se stvari odlagajo v plastičnih 
vrečkah.

Vesele praznike Vam želimo,
Slavko Rožič

VABILO LOKALNIM PRIDELOVALCEM HRANE

Terme Dobrna, d.d. vabimo vse lokalne pridelovalce sadja, ze-
lenjave, suhomesnatih in mlečnih izdelkov, da nam jih ponudijo 
v odkup. Našim gostom želimo ponuditi kvalitetno lokalno pri-
delano hrano in izvirne spominke, zato vabimo tudi izdelovalce 
izdelkov domače obrti, domačih napitkov in čajev. Hkrati boste 
tako tudi mnogo storili za svojo promocijo in promocijo Dobrne.

Za dodatne informacije in z vsemi vprašanji se lahko obr-
nete na nas: 03 78 08 112 

 

ZAHVALE/OBVESTILA/VABILA
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voščila
VABILO 

V ZDRAVSTVENOVZGOJNI  PROGRAM 

ZDRAVO HUJŠANJE

Morda sami ugotavljate, da živite nezdravo in se želite znebiti 
nezdravih življenjskih navad in odvečne telesne teže.
Morda vam je spremembo načina življenja in izgubo telesne 
mase svetoval vaš zdravnik. 

Vabimo vas, da se udeležite DELAVNICE ZDRAVEGA HUJ-
ŠANJA za odrasle, ki vam je lahko v pomoč pri spreminjanju 
življenjskega sloga in izgubi telesne teže. 

Plačnik je zdravstvena zavarovalnica iz osnovnega zavarova-
nja.

Pridružite se nam lahko v torek, 7. 1. 2014 ob 17.00 v pro-
storih Kulturnega doma Dobrna (osnovna šola). 

Bodite športno oblečeni, s seboj prinesite športne copate in 
ležalno podlogo (ali večjo brisačo).

Za vse informacije lahko pokličete do 20.12.2013 na telefon: 
03 780 05 39 ali 051 624 335  med 12.00 in 14.00.

                                                                Izvajalke programa:

                                                                     Nataša Medved

                                                                     Alenka Lončarevič

                                                                     Darja Lukman

                                                                     Karmen Senegačnik

ZAHVALE/OBVESTILA/VABILA
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VOŠČILA

Vsem članom turističnega društva in drugim občanom 
Občine Dobrna želimo prijetne božične

 in novoletne praznike. 
V letu 2014 vam želimo veliko zdravja, 

zadovoljstva in uspehov.
Veseli vas bomo na prireditvah in ostalih dogodkih, 

ki jih pripravljamo za vas !
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VOŠČILA

Naj bo novo leto ožarjeno z ljubeznijo in prijateljstvom,
polno malih presenečenj, ganljivih in čudovitih objemov.

Vedimo, da sreča je v majhnih stvareh, 
v toplih in iskrenih ljudeh.

Vsem našim članom, krvodajalcem, občinski upravi in 
vsem občanom

želimo vesel božič in srečno novo leto 2014.

Člani krajevne organizacije RK Dobrna.

Naj vam iskrivost pisanih decembrskih luči polepša 

drobne trenutke v mozaiku časa.

Sreča naj vam šepeta svojo neizpeto melodijo.

Naj vas toplina in iskrenost besed osrečujeta 

vse leto 2014.

Vesele božične praznike in srečno novo leto 

vam želimo

učenci, otroci in delavci  

Vrtca in Osnovne šole Dobrna

Narava vsa tiha počiva,
pod nogami sneg škripa.
prihaja čas, ko se vase ozremo,
in kaj lepega zaželimo in povemo.
Naj vam prihajajoči prazniki napolnijo 
dom s srečo in toplino.
Ob novem letu 2014 pa si vsi skupaj
kupico nalijmo, nazdravimo in izpijmo,
naj nam prinese obilja, zdravja in 
sreče.
To se naj čez vse leto razvleče.

                      LJUDSKE PEVKE DOBRNA

»Sčasoma postanejo prijateljstva tako vtkana v naš vsakdan, 
da pogostokrat pozabimo, kako so se rodila, kako zelo se 
zanašamo nanje, kako neverjetno veliko nam pomenijo in 
kako dragocena so.« - Daphne Rose Kingma

Čebelarsko društvo Dobrna želi vsem občankam in 
občanom vesele in zadovoljne božične praznike ter srečno, 
zdravo in medeno leto 2014!

Čebelarsko društvo Dobrna
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VOŠČILA

So poti, ki vodijo v nove kraje,
so poti na katerih se marsikaj doživi,
so poti, ki vodijo v nova spoznanja
in so poti, ki vodijo v srca ljudi.

Občankam in občanom Občine Dobrna,
voščimo blagoslovljen božič
ter srečno in uspehov polno novo leto 2014

KUD Dobrna

 

             OO Dobrna 

 
 
 

 

Nobena pot ni ravna, 
nobena pot ni revna, 
a vsaka je zahtevna 

in tvoja ena sama - GLAVNA. 
(T.Pavček) 

Vsem občanom Občine Dobrna želimo 
blagoslovljene in mirne božične praznike. 
 
Leto 2014 naj vam prinese obilo zdravja in 
osebnega zadovoljstva, veliko notranjega 
miru, družinske sreče, predvsem pa naj 
bodo vaše poti ravne in glavne. 
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VOŠČILA

Naj vam božič podari 
življenjski optimizem, 
prinese notranji mir, 

v vaše družine pa srečo, 
veselje in ljubezen.

Vsem občanom Občine Dobrna in članom naše stranke vse dobro v 
letu 2014, obenem pa se vam zahvaljujemo za vaše zaupanje .

OO SDS Dobrna

Vsem želimo razgibane, doživete in 
nepozabne praznične dni.

Vedno znova je lepo doživeti najlepše 
praznike leta v kraju, kjer je dobro počutje že 
stoletja doma.

VOŠČILO TERME DOBRNA.indd   1 27.11.2013   12:04:31

KOLEKTIV KAVA BAR »MINI ROSI« 
VAM ŽELI VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE TER ZDRAVO 

IN USPEHOV POLNO NOVO LETO

Vesel božič in srečno
 novo leto 2014

ZAVAROVALNI ZASTOPNIK 
ZAVAROVALNICE TRIGLAV d.d.

M +386 31 610 193 E mitja.roser@triglav.si

ROŠER MITJA

VAM ŽELI VESELE BOŽIČNE 
PRAZNIKE TER SREČNO NOVO LETO

Naj v letu, ki prihaja, 
 vse ovire postanejo sprejemljive, 
vse, kar je predaleč, dosegljivo, 

vse, kar je bilo nemogoče, možno, 
vse, česar niste imeli pa naj ostane v duhu upanja, 

vztrajnosti in poguma … 
 

Vesele božične praznike ter srečno, uspehov polno 
novo leto 2014 

vam želi         
 

                                     KLAUDI, Klaudija Felicijan  
prevajanje in lektoriranje nemškega jezika, s.p. 

Tel. (041) 533‐666;  E‐mail: klaudija.felicijan@gmail.com 
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Vesel božič in srečno novo leto 2014

oglasi

 
VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH 

VOZIL, Silvester Drev s.p. 
Nova Cerkev 59 

3203 Nova Cerkev 

 

 
   -avtoservis           

   -avtoelektrika    M.: 051 322 325      

   -avtokozmetika  servis.drev@gmail.com   
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Nekaj utrinkov dela sekcij 
Turističnega društva Dobrna

foto: Bojan Vrečer
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Želimo vam varno leto 2014.

AVTOR: RA-
DOVEDNIK

SPOLNI 
ORGAN POGANSTVO

PIJAČA 
STARIH 

SLOVANOV

OKRAJŠAVA 
ZA NEMŠKO 

MARKO

KRAT-
KOVIDEN 
ČLOVEK

DIAMANT 
V RUSKI 
CARSKI 
KRONI

RASTLINE 
IZ DRUŽINE 
LOČKOVCEV

PROŽNA 
PONJAVA

ŽENSKO IME 
(A..A)

1.SEKRETAR 
OZN, 

TRYGVE
DANIEL GALL BAKRENA 

DOBA
PTIČI IZ 
NOVE 

GVINEJE
OČE

PROS-
TOR POD 

PREVISOM V 
SKALOVJU

VULKANSKI 
LIJAK

NEKD. ITAL. 
ŠAHIST 
GIULIO 
CESARE

PLAČNIK PO 
ASIGNACIJI

NIZOZ. VRSTA 
JADRNICE 

OGULIN
OBRATNO OD 
GOVORJENJE

REKA V 
UKRAJINI

VRSTA,  
DISCIPLINA

BEOG.
ZALOŽBA

RIMSKI 
HIŠNI BOG

POJAV,  PO-
JAVLJANJE

TEMNI DEL 
DNEVA PRIVLAČ-

NOST, MIKSOHA,  
STATUA

RIBA, 
PEZDIREK

KRAJ NA 
KOČEVSKEM

KOŽA, KI 
POKRIVA OKO

MLAD, GOL 
PTIČ

RT NA JUGU 
IRANA

ZG. TOVARNA 
ČOKOLADE

ASPEKT FR. PISEC 
(FRANCOIS)

PREPRODA-
JALEC KRP

MAJHNA 
SKRLA

SLOV. PIS-
ATELJ IGOR

IVO ZOR-
MAN

TOČKA, 
OPORIŠČE

AVST. SMUČ. 
(MARIO)

KRAJEVNA 
SKUPNOST

OZRAČJE,  
VZDUŠJE

ALBANSKI 
DENAR

UKVARJA SE S 
HIROMANTIJO RITUALNI 

BRAT
IZRAZ 

VESELJA
REKA V 

ČRNI GORIDOLINA MED 
GORAMI

KULTURNO 
SREDIŠČE 
SIBIRIJE

MOZOLJ, 
IZPUŠČAJ

POT SPOMIN. 
IN TOVARIŠ.

NEKD. AFR. 
DRŽAVA

NJIVA Z 
REPAMI

FIN PESEK,  
MIVKA

PREUREDI-
TELJICA 

PROSTOROV

ZNAK, 
ZNAČKA PRIJETEN 

OKUSKRAJ POD 
NANOSOM

POŽREŠ-
NOST

GORSKI 
GREBEN

MAJSKI 
HROŠČ

MOČVIRSKA 
RASTLINA

STARO VOJAŠ. 
POKRIVALO

PISEC IDIL
STVAR,  

PREDMET
PRŠNA 

KOPEL, TUŠ
UMAZANIJA, 

GNILOBA
RAST, 

STARINSKO
PAPIR IZ 
TROPSKE 
RASTLINE

NEKDANJA 
PEVKA CALLAS

POKO-
JNA HRV. 
IGRALKA 
BEGOVIĆ

NERESNICATUR. ŠAH. 
VELEMOJSTER

OPAŽNA 
PLOŠČA

DEL PREMCA 
PRI LADJI

KROŽENJE DOLINA V 
JULIJCIH

DIVJA RACA
DAJATEV OB 

SMRTI
NEVESTINA 
ODPRAVA

ANG. 
LETALSKA 
DRUŽBA

PLAČILNO 
SREDSTVO GOZDNA 

RASTLINAPODZEMNA 
ŽIVAL

TEKOČI 
RAČUN

PODGRLINA 
PRI ŽIVINI

ANTON 
ROJEC

SLOV. 
IGRALEC 
PRIMOŽ

BISTVO,  
VSEBINA

VSTOPNICA, 
VOZOVNICA

IZRAELSKA 
LUKA, AKKA

Križanka

Ime in priimek:

_____________________________________________________________________
Naslov:

_____________________________________________________________________NAGRADNI KUPON
REŠITEV

Telefon:

______________________________________
e-mail:

______________________________________

Kupon izrežite in ga izpolnjenega pošljite do 31. januarja 
2014 na dopisnici ali v kuverti na naslov: Nova komuni-
kacija d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana. 

NAGRADNI SKLAD:
1.-3. nagrada: knjiga ali CD
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VABILAOGLASIKoledar prireditev in dogodkov januar - marec 2014

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

IME PRIREDITVE DATUM URA KRAJ
KONTAKT 
(odgovorna oseba) 
ORGANIZATORJA

Telefon Elektronska pošta

KULTURNI DOGODEK V 
GALERIJI ZVONČEK

Datum bo objavljen naknadno. galerija Zvonček
CUDV Dobrna, 
ga. Brigita Kuder

03 780 - 10 -25 brigita.kudercudv@gmail.com

5. SPEED DATING 
(ZMENEK NA SLEPO)

1. 2. 2014 20.00 Terme Dobrna TERME DOBRNA 03 780 - 81 - 10 info@terme-dobrna.si

PROSLAVA OŠ 
OB SLOVENSKEM 
KULTRURNEM PRAZNIKU

7. 2. 2014 10. 30 telovadnica OŠ Osnovna šola Dobrna 03 780 - 11 - 50 os.dobrna@guest.arnes.si

POKOP PUSTA 5. 3. 2014 16.00 center Dobrne
ZTŠK Dobrna,                                         
ga. Marija Švent

03 780-10-64; 
(041) 851-523

marija.svent@dobrna.si

KOLEDAR POHODOV IN IZLETOV  PLANINSKEGA 
DRUŠTVA DOBRNA

Kontakt: Planinsko društvo Dobrna; ga. Ana Žužek - (031)  789 630; 
www.pd-dobrna.si; pd@dobrna.si

DATUM Smer pohoda

1. 1. 2014 Novoletni pohod na Paški Kozjak

25. 1. 2014 Smrekovec

2. 2. 2014 Ramšakov vrh

23. 2. 2014 Debela peč

9. 3. 2014 Resevna - Celjska koča

22. 3. 2014 Šaleška planinska pot
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DECEMBRSKE DOGODIVŠČINE Z VITKOM
v pravljični vasici pred hotelom Vita na Dobrni

17.00	 Vitko	se	seli	v	svoje	zimsko	domovanje,	pridružite	se		
	 mu	ter	si	oglejte	njegovi	hišici.	Skupaj		bomo	prižgali		
	 lučke	in	zapeli	z	otroki	iz	vrtca.	Pospremili	ga	bomo		
 tudi v hotel Vita, ker nas bo pogostil s sladkimi   
 dobrotami in napitki. Toplo se oblecite!

10.00	 Izdelovali	bomo	božične	okraske	in	krasili	drevesce.		
	 Nanj	lahko	obesite	svoje	želje	ali	pod	njim	pustite		
 kakšno darilce za Vitka. Morda bo tudi on presenetil vas.

15.00	 Božiček	bo	obiskal	Vitkovo	novo	zimsko	domovanje.		
 Obdaroval bo vse otroke, zaupali mu boste lahko svoje  
	 želje	ter	se	z	njim	fotografirali.	
16.00	 Delavnica	izdelovanja	želja.	Izrazili	bomo	svoje	božične		
	 želje	in	jih	obesili	na	drevesce.

15.00 Delavnica izdelovanja svetilk, ki jih bomo danes  
	 potrebovali.	Vitkova	zelo	dobra	prijateljica	je	tudi	Pika		
	 Nogavička,	ki	nas	bo	obiskala	s	svojim	konjem.			
	 Pomagala	nam	bo	poiskati	Vitkovo	ozimnico.	Toplo	se		
 oblecite!

	 Današnji	dan	bo	Vitko	preživel	s	svojimi	gozdnimi		
 prijatelji. 

15.00	 Dan	v	družbi	najlepših	pravljic.	Poslušali	bomo		 	
 pravljice in se sladkali z medenjaki. Z nami bo Branka  
	 Gal,	vodja	knjižnice	v	Dobrni.

16.00	 Božični	koncert	v	avli	hotela	Vita,	nastop	Moškega		
 pevskega zbora KUD iz Dobrne. 

15.00	 Zabavno	in	poučno	s	čarodejem	Brankom	in	njegovimi		
	 malimi	živalskimi	prijatelji.	
16.00	 Delavnica	izdelovanja	lesenih	lutk	in	ptičjih	hišic.		
	 Mojster	mizar	bo	s	seboj	prinesel	orodje	in	pripomočke.		
	 Vmes	bosta	za	veselo	razpoloženje	poskrbela	Jože	in		
	 Janez,	ki	bosta	zaigrala	na	harmoniko.
               

10.00	 Joga	smeha	za	otroke.
10.30 EKO delavnica (s sabo prinesite stare CD-je, tulce …).

10.00	 Plesna	HIP	HOP	delavnica.	Oblečeni	bomo	v	udobna		
	 športna	oblačila.	V	avli	hotela	Vita.

15.00	 Kuharska	delavnica	za	vse	male	mojstre.	Sproščene		
 urice in veliko veselja, ko bomo ustvarjali piškotke  
 skupaj s Suzano Švent.

15.00	 Pravljična	joga	z	Matejo	Kreuh.	Oblecite	se	v	udobno		
	 športno	oblačilo	in	s	seboj	prinesite	podlogo	za	vadbo.	
16.00	 Ura	najlepših	pravljic	v	Vitkovi	vasici.	Pogreli	se	bomo		
	 s	čajem,	kuhanim	vinom	za	starše	in	sladkali	s		 	
	 palačinkami.

PETEK, 20. 12. 2013

SOBOTA 21. 12. 2013

NEDELJA 22. 12. 2013

PONEDELJEK 23. 12. 2013

TOREK 24. 12. 2013

SREDA 25. 12. 2013

ČETRTEK 26. 12. 2013

PETEK, 27. 12. 2013

SOBOTA 28. 12. 2013

NEDELJA 29. 12. 2013

PONEDELJEK 30. 12. 2013

Zbirno mesto za vse aktivnosti je v avli hotela Vita, pri otroškem kotičku.
Vse aktivnosti se bodo odvijale v hotelu Vita in njegovi okolici, ob prisotnosti staršev. Pri načrtovanju dogodkov smo imeli v mislih varnost otrok, vendar je sodelovanje v aktivnostih 
na lastno odgovornost. Želimo si, da bi vse teklo kot po maslu, vendar včasih nimamo te moči. Lahko pride do spremembe ali izpada kakšnega dogodka, čeprav bomo naredili vse, da 
se to ne bo zgodilo. Sledite objavam na www.terme-dobrna.si.
Vitkovo zimovanje smo omogočili Turistično društvo Dobrna in Terme Dobrna.

Kostanjev	škrat	Vitko	je	dobrodušen,	včasih	malce	nagajiv	škrat,	ki	se	rad	igra,	pomaga	živalim,	skrbi	za	okolje,	najraje	pa	se	igra	z	otroki.	Živi	v	gozdu,	pozimi	v	
hišici	ob	robu	gozda.	Kadar	je	še	posebej	hladno,	se	prav	rad	pogreje	tudi	v	hotelu	Vita,	kjer	se	ga	še	posebej	razveselijo	najmlajši.	Tudi	letošnje	praznične	dneve	
bo	preživel	v	njihovi	družbi.	Skupaj	se	bodo	igrali,	ustvarjali,	telovadili	in	naučili	kaj	novega.	Mimo	pa	bo	prišla	tudi	Pika	Nogavička	na	svojem	konju,	obljubila	
je,	da	se	jim	bo	pridružila	pri	iskanju	Vitkove	ozimnice.	Čarodej	Branko	bo	s	čarovnijami	razveselil	velike	in	majhne	otroke,	manjkalo	ne	bo	niti	smeha	in	poučne	
zabave.

Vitko	seveda	ve,	da	otroci	nimajo	časa	le	zanj,	saj	tudi	s	starši	čofotajo	v	bazenih,	pa	okraske	izdelujejo	in	krasijo	ter	seveda	pečejo	praznične	dobrote.	A	strašno	
rad	se	bo	družil	z	njimi,	saj	so	vsi	njegovi	najboljši	prijatelji.	Potem	pa	bo	moral	nazaj	v	svoje	domovanje,	veseli	se	že	zimskega	spanja.	V	sladkem	razpoloženju	
in	ob	otroški	praznični	glasbeni	spremljavi	ter	mnogih	aktivnostih	bodo	preživljali	nepozabne	zimske	dneve.

Morda	pa	bo	Vitko	vrata	odprl	tudi	Božičku,	kdo	ve,	če	bo	doma	takrat,	ko	bo	dobri	mož	hodil	po	Dobrni	…

V	času	od	21.	12.	do	vključno	30.	12.	2013	bo	Vitko	obdaroval	otroke	na	svoj	način.	Vsi	otroci	do	10.	leta	starosti	se	bodo	lahko	vsak	dan,	
med	13.	in	19.	uro,	v	bazenih	hotela	Vita	kopali	BREZPLAČNO	ob	spremstvu	vsaj	ene	odrasle	osebe.

PRAVLJICNA	DEZELA.indd			1 11.12.2013			12:41:31
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Program prireditev: 

 
20. 12. – 30.12. V PRAVLJIČNI VASICI PRED HOTELOM VITA 

DECEMBRSKE DOGODIVŠČINE S ŠKRATKOM VITKOM 
 

PETEK, 20. 12., OB 21.00  URI V KAVARNI HOTELA VITA   
IRSKI VEČER S SKUPINO BEER BELLY 

 
SOBOTA, 21. 12., OB 16.00  URI V KULTURNEM DOMU   

PRAZNIČNA PREDSTAVA Z OBISKOM BOŽIČKA IN OBDAROVANJEM OTROK 
 

TOREK, 24. 12., OB 8.30  URI V KULTURNEM DOMU  
PROSLAVA  OSNOVNE ŠOLE DOBRNA OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI 

 
SREDA, 25.12., OB 16.00 URI V AVLI HOTELA VITA  

BOŽIČNI KONCERT MOŠKEGA PEVSKEGA ZBORA KUD DOBRNA 
 

PETEK, 27. 12., OB 21.00  URI V KAVARNI HOTELA VITA  
TEQUILA SUNRISE VEČER S SKUPINO THE EAGLES.SI 

 
TOREK, 31. 12., OB 20.00 URI  

SILVESTROVANJE NA BAZENU IN SAVNAH TER V RESTAVRACIJI IN KAVARNI HOTELA VITA 
 

TOREK, 31. 12., OB 23.00 URI NA PLOŠČADI OB OBČINSKI STAVBI  

SILVESTROVANJE NA PROSTEM  
Z ANSAMBLOM EKS 

 
 
 
 
 
 

 
SREDA, 1. 1.2014, OB 20.00 URI V HOTELU VITA  

NOVOLETNI PLES 
 

 

                                                                                                              Prijazno vabljeni !   

DECEMBRSKE DOGODIVŠČINE Z VITKOM
v pravljični vasici pred hotelom Vita na Dobrni
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	 Današnji	dan	bo	Vitko	preživel	s	svojimi	gozdnimi		
 prijatelji. 

15.00	 Dan	v	družbi	najlepših	pravljic.	Poslušali	bomo		 	
 pravljice in se sladkali z medenjaki. Z nami bo Branka  
	 Gal,	vodja	knjižnice	v	Dobrni.

16.00	 Božični	koncert	v	avli	hotela	Vita,	nastop	Moškega		
 pevskega zbora KUD iz Dobrne. 

15.00	 Zabavno	in	poučno	s	čarodejem	Brankom	in	njegovimi		
	 malimi	živalskimi	prijatelji.	
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	 Mojster	mizar	bo	s	seboj	prinesel	orodje	in	pripomočke.		
	 Vmes	bosta	za	veselo	razpoloženje	poskrbela	Jože	in		
	 Janez,	ki	bosta	zaigrala	na	harmoniko.
               

10.00	 Joga	smeha	za	otroke.
10.30 EKO delavnica (s sabo prinesite stare CD-je, tulce …).

10.00	 Plesna	HIP	HOP	delavnica.	Oblečeni	bomo	v	udobna		
	 športna	oblačila.	V	avli	hotela	Vita.
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 urice in veliko veselja, ko bomo ustvarjali piškotke  
 skupaj s Suzano Švent.
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	 športno	oblačilo	in	s	seboj	prinesite	podlogo	za	vadbo.	
16.00	 Ura	najlepših	pravljic	v	Vitkovi	vasici.	Pogreli	se	bomo		
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Zbirno mesto za vse aktivnosti je v avli hotela Vita, pri otroškem kotičku.
Vse aktivnosti se bodo odvijale v hotelu Vita in njegovi okolici, ob prisotnosti staršev. Pri načrtovanju dogodkov smo imeli v mislih varnost otrok, vendar je sodelovanje v aktivnostih 
na lastno odgovornost. Želimo si, da bi vse teklo kot po maslu, vendar včasih nimamo te moči. Lahko pride do spremembe ali izpada kakšnega dogodka, čeprav bomo naredili vse, da 
se to ne bo zgodilo. Sledite objavam na www.terme-dobrna.si.
Vitkovo zimovanje smo omogočili Turistično društvo Dobrna in Terme Dobrna.

Kostanjev	škrat	Vitko	je	dobrodušen,	včasih	malce	nagajiv	škrat,	ki	se	rad	igra,	pomaga	živalim,	skrbi	za	okolje,	najraje	pa	se	igra	z	otroki.	Živi	v	gozdu,	pozimi	v	
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je,	da	se	jim	bo	pridružila	pri	iskanju	Vitkove	ozimnice.	Čarodej	Branko	bo	s	čarovnijami	razveselil	velike	in	majhne	otroke,	manjkalo	ne	bo	niti	smeha	in	poučne	
zabave.

Vitko	seveda	ve,	da	otroci	nimajo	časa	le	zanj,	saj	tudi	s	starši	čofotajo	v	bazenih,	pa	okraske	izdelujejo	in	krasijo	ter	seveda	pečejo	praznične	dobrote.	A	strašno	
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in	ob	otroški	praznični	glasbeni	spremljavi	ter	mnogih	aktivnostih	bodo	preživljali	nepozabne	zimske	dneve.
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Če bi srečo lahko podarili s stiskom roke ali besedico srečno,
potem bi je bilo v izobilju v sleherni hiši in srcu.
Kar lahko damo drug drugemu, je iskrena želja, naj srečo 
najdemo na še tako strmih poteh življenja, 
naj jo uzremo v utrinku zvezde na nebu
ali v nasmehu, ki nam ga naklonijo bližnji.

	 	 Voščimo	vam	vesele	in	blagoslovljene	božične	praznike,	
	 	 	 	 v	novem	letu	2014	pa	vam	želimo	veliko	zdravja,	
	 	 	 	 	 	 sreče	in	osebnega	zadovoljstva.	

Martin Brecl, župan
Občinski svet 

Občinska uprava
VREBO


