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SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI

Jesenski čas je tako lep, pisan in bogat z mnogoterimi darovi nara-
ve, kar nas preprosto prevzame in skoraj nevede odpelje v zimo. K 
temu občutku pripomorejo vsa prijetna jesenska opravila, pobiranje 
in uživanje darov, ki nas vežejo z naravo in razvajajo, da čas hitreje 
mine. 

Nasprotno pa volitve, ki so nas letos »obremenjevale« kar trikrat, ne 
sodijo med najbolj priljubljena opravila Slovencev, saj je udeležba 
na njih večinoma slaba. Volitve, katerekoli že, so pravica in dolžnost 
vsakega državljana, zato ravnamo odgovorno in prav, ko se jih ude-
ležimo v čim večjem številu in tako izrazimo svoje mnenje. Udelež-
ba na letošnjih lokalnih volitvah v Občini Dobrna je bila precej nad 
slovenskim povprečjem,   glasovalo je 61,58 % volilnih upravičencev.  
Iskrena hvala vsem, ki ste se jih udeležili, in še posebej vsem, ki ste 
izrazili zaupanje moji kandidaturi za župana in predlagani ekipi sve-
tnikov. 

Veliko dvomljivih informacij pa tudi neresnic so vam, kot ste mi pred 
volitvami in po  njih mnogi povedali, želeli »prodati« tisti, ki so v času 
letošnjih lokalnih volitev po telefonu ali osebno pri vas doma iskali 
podporo za svojo kandidaturo in svojo stranko. Predvsem vas je mo-
tilo, kako so govorili o drugih. Glede na veliko vaših impulzov v tej 
zadevi, si bom na tem mestu dovolil povedati še svoje osebno mne-
nje in po mojem vedenju tudi mnenje večine občinskih svetnikov, da 
takšen način dela s kritiziranjem vsega in počez, brez pravih argumen-
tov, analiz in dejstev ne pomaga k razvoju občine in še manj k napred-
ku kraja, ki ga v občinskem svetu dotični zastopajo. 
Občinski svet je kolektivni organ odločanja, kjer se morajo svetniki 
z vseh območij v okviru realnih finančnih in drugih možnosti znati 
uskladiti in dogovoriti o razvoju občine in potrebah ljudi. Svetniki 
zastopajo občino kot celoto in vsi imajo tudi svoje volivce, ki imajo 
do njih enaka pričakovanja, zato se je treba pogovarjati in se uskladi-
ti med sebi enakimi, korektno in pošteno, brez vzpodbujanja ljudi k 
podpisovanju takšnih in drugačnih peticij in pobud za projekte »na 
mojem območju«. Takšen način dela in prenašanje odgovornosti na 
druge pri večini deluje bolj negativno kot pozitivno, takšno delovanje 
ljudje še kako opazijo in pri sprejemanju odločitev tudi »upoštevajo«. 
Z veliko večino svetnikov je Občinski svet Občine Dobrna vedno 
znal pogumno in modro presojati in upoštevati potrebe vseh na-
ših območij in ljudi ter občine kot celote; tudi zato je bila Občina 
Dobrna v finančni perspektivi 2007 - 2014 lahko tako uspešna.  Tako 
dobrega sodelovanja z vsemi si želim tudi v prihodnje. 

Spoštovane občanke in občani, vesel sem, da spremljate in sami 
kritično presojate, kako in kaj se dogaja v občini, da ste korektno 
ocenili in ovrednotili vse, kar smo v minulih letih skupaj z vami uspeli 
narediti v Občini Dobrna, kot je bilo na osnovi dejanskih številk in 
argumentov predstavljeno v prejšnji številki glasila Dobrčan. Zato 
še enkrat vsem iskrena zahvala in moja zaveza, da se bomo tudi v 
prihodnje v okviru danih možnosti skupaj z občinsko upravo in sve-
tniki občinskega sveta trudili delati dobro za celotno občino, za  vsa 
naselja ter za vse naše občanke in občane.

CELOSTNO UREJANJE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNIH 
ODPADNIH VODA V OBČINI DOBRNA SE NADALJUJE  
Ob odgovornih in pridnih sodelavcih na občini imamo v Dobrni tudi 
malo sreče, da smo (izven vseh kvot, ki po regijskem načelu delitve 
pripadajo naši občini) iz Evropskega sklada za regionalni razvoj na 
zadnjem razpisu finančne perspektive 2007 - 2014 uspeli pridobiti 
še 821.514,11€ za gradnjo kanalizacije v Vinski Gorici,  Vrbi,  Klancu in  
Dobrni, sicer tega projekta v občini po principu financiranja projek-
tov v naslednji finančni perspektivi 2014 - 2020 verjetno ne bi bilo.  

Aktivno smo z deli na terenu začeli že sredi oktobra 2014. Dela se 
izvajajo po terminskem planu in upamo na ugodne vremenske raz-
mere tudi pozimi, da bomo lahko dela končali v predvidenem roku, 
do julija 2015.  Pri tem projektu  gre za kompleksno ureditev odva-
janja fekalnih voda v Vinski Gorici,  Vrbi,  Klancu in  Dobrni, kar še 
manjka, z izgradnjo okoli 8000 m kanalizacijskih vodov ter črpališča 
v Vinski Gorici. Ob izgradnji kanalizacije v Vinski Gorici od čistilne 
naprave do črpališča bomo vzporedno z gradnjo kanalizacije izvedli 
tudi nov vodovod DN 90  do spodnjega dela Vinske Gorice, da bodo 
tudi prebivalci tega dela Vinske Gorice imeli v prihodnje ustrezno 
oskrbo z vodo  (sedaj je več gospodinjstev priključenih na eno cev, 
ki je premajhnega profila za toliko odjemnih mest). 
Tudi sedaj mi dovolite, spoštovane občanke in občani Klanca, Vrbe, 
Vinske Gorice in  Dobrne, da vas prosim za strpnost in razumevanje 
ob gradnji kanalizacije v vaših okoljih, ko bodo včasih zaprte ceste 
in razkopane zelenice. Po končanih delih se bomo potrudili, da bo 
vse urejeno, kot je bilo pred gradnjo. Iskrena hvala za razumevanje. 

PRIKLJUČEVANJE NA ZGRAJENO KANALIZACIJO  - HIŠNI PRIKLJUČKI 
Nekateri se obračate na občino pa tudi name osebno z vprašanji, 
kako je s priključitvijo vaših hiš  na zgrajeno kanalizacijsko omrežje. 
Sprašujete tudi, če bo občina hišne priključke sofinancirala. 

 

beseda           župana
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Hišni priključki so last lastnika objekta, ki se priključuje na javno ka-
nalizacijo, ki jo je zgradila občina, zato jih občina ne more in ne sme 
financirati. Lastnik objekta in hišnega priključka je v celoti odgovoren 
za kvalitetno in strokovno izvedbo priključka ter vzdrževanje tega. 
Na javno kanalizacijo se morajo priključiti objekti in gospodinjstva, 
ki so od javne kanalizacije oddaljeni do 200 m,  kar se smatra za hišni 
priključek.
Za priključitev objektov, ki so od javne kanalizacije oddaljeni več kot 
200 m in se ljudje želijo priključiti, bo razliko cevi,  torej tisto kar je več 
kot 200 m, lastnikom  financirala občina, vsa dela pa morajo izvesti 
sami.  Za navedeno pomoč občanom smo se na občini odločili, da 
bi vsaj malo popravili, zaradi različnih oddaljenosti objektov od jav-
nega kanala, nastalo neenakost med občani, kriterij pa je vezan na 
dolžino hišnega priključka 200 m. 

PRORAČUN 2015 - 2016
Vse pogosteje nam ekonomisti, politiki in novinarji po različnih me-
dijih govore, da bo leto 2015 eno najtežjih doslej. Te negativne tren-
de v družbi v občinah občutimo vsako leto bolj, vsako leto država 
občinam zmanjšuje prihodke za nekaj odstotkov primerne porabe, 
zmanjšuje namenska sredstva za investicije, istočasno pa naloži še 
kakšno dodatno nalogo. V času »debelih krav« smo povsod veča-
li porabo in postavljali bogate normative, ki jih sedaj nihče noče 
zmanjšati. Realnost našega časa je takšna, država zaradi pohlepne 
družbe in ravnanj naših bankirjev ne zmore več financirati postavlje-
nega družbenega standarda, … posledično se občinam zmanjšu-
jejo prihodki, odhodki pa se povečujejo zaradi finančne krize, večje 
brezposelnosti, več potrebnih socialnih  transferov, itd.. Tako v priho-
dnje obstaja resna težava zagotavljanja lastnih deležev pri izvajanju 
projektov in črpanju evropskih sredstev. Tu bo država morala najti 
dodatne možnosti in vire, sicer bodo sredstva namenjena razvoju 
slovenskih občin in države v ostajala v Bruslju.

Pomemben dokument občine je proračun, kjer se v okviru danih 
finančnih možnosti določijo prioritete občine in projekti, ki se bodo 
izvajali in pripravljali v prihodnjih obdobjih. V proračunu za 2015 – 
2016 je ob izgradnji kanalizacije v Dobrni, Klancu, Vrbi ter kanaliza-
cije in črpališča v Vinski Gorici predvidena tudi izgradnja vodovoda 
ob kanalizaciji do spodnjega dela Vinske Gorice. Ob tako obsežnih, 
finančno in tudi sicer zahtevnih projektih, kot je izgradnja prej na-
vedene kanalizacije v več naseljih, v proračunu ne ostaja veliko več 
možnosti za druga področja. Kljub temu  v proračunu 2015 – 2016  
predvidevamo še sofinanciranje nabave novega gasilskega vozi-
la  GVM1 za naše gasilce ter nabavo novega šolskega kombija za  
Osnovno šolo Dobrna in prevoze naših otrok. Ob teh investicijah 
pripravljamo tudi druge projekte in iščemo možnosti za naslednja 
finančna obdobja.  

TIC DOBRNA, EKO TRŽNICA IN PISARNA TURISTIČNEGA DRUŠTVA
Veseli smo, da se je nova eko tržnica v centru »prijela«,  saj je v Do-

brni ob sobotah pravi tržni vrvež in obiskovalci, še posebej tisti, ki 
prihajajo od drugod, so navdušeni nad ponudbo domačih dobrot 
našega podeželja in tudi samega ambienta.  Mnogi sprašujejo, kdo 
je bil projektant paviljona. 

Novega TIC-a v centru Dobrne so veseli tudi turisti, ki pohvalijo am-
bient in ponudbo. V tem uvajalnem času spremljamo obiske v TIC-u 
in glede na evidentirano število obiskovalcev bomo določili skrajšan 
odpiralni čas na tri ure na dan, ostali del pa bodo uslužbenci delali 
na projektih ter drugih nalogah ZTŠK in občine. V odpiralnem času 
( ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 11. do 14. ure in ob sredah in 
petkih od 8. do 11. ure)  bodo turisti v TIC-u lahko dobili želene infor-
macije in odgovore, sicer pa imajo pred TIC-om vseskozi na razpo-
lago vsa turistična in druga informacijska gradiva, med drugim tudi 
vodnik po Občini Dobrna v šestih jezikih, itd..
Prav tako je pred TIC-om turistom na razpolago info terminal z brez-
plačno Wifi točko, kjer si lahko sami dobijo vse informacije o turistič-
ni ponudbi Dobrne in Slovenije. 

Veseli smo, da je v paviljonu odprta pisarna Turističnega društva Do-
brna z namenom, da lahko člani turističnega društva tudi turistom 
in obiskovalcem Dobrne nudijo informacije, prospekte, spominke, 
praviloma izven delovnega časa TIC-a. Delovni čas si Turistično dru-
štvo Dobrna določi samo.

V paviljonu je nameščen  tudi defibrilator, naprava za oživljanje ob 
zastoju srca. Spoštovane občanke in občani, vljudno vabljeni na 
predstavitev uporabe defibrilatorja, ki bo v četrtek, 22. 1. 2015, ob 16. 
uri v Kulturnem domu Dobrna. Želja vseh nas je, da ga ne bi nikoli 
rabili. 

PRIZNANJE TURISTIČNE ZVEZE SLOVENIJE 
Kljub »zanimivim letošnjim« kritikam »doma« smo veseli priznanja 
Turistične zveze Slovenije, ki je ob letošnjem ocenjevanju sloven-
skih turističnih krajev prepoznala prizadevanja vseh, ki se trudijo za 
urejenost kompleksa zdraviliškega parka in kraja Dobrne, ki bogatijo 
gostinsko in turistično ponudbo Dobrne. Spoštovani vsi, ki se tru-
dite, da smo turizmu in ljudem prijazna občina, vam je namenjeno 
to letošnje visoko priznanje, drugo mesto v kategoriji trška in druga 
urbana jedra, ki ga pod pokroviteljstvom predsednika države, g. Bo-
ruta Pahorja , v okviru akcije Moja dežela lepa in gostoljubna vsako 
leto podeljuje  Turistična zveza Slovenije. Vsem še enkrat iskrene če-
stitke in zahvala za prispevek k urejenosti vašega  kraja in okolice.   
Veseli smo, kako nas vidijo  predvsem tisti, ki prihajajo iz drugih oko-
lij, ki nas lahko primerjajo v širšem slovenskem prostoru. 

OBNOVA OBZIDJA
Nekateri nas opominjate, da obzidje v Dobrni obnavljamo že  od 
leta 2010, kar seveda drži, je pa tudi res, da nismo vseskozi prisotni 
na teh delih, čeprav se trudimo, da bi bili. Veliko je razlogov - od 
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pomanjkanja delavcev, bolniške odsotnosti, do nujnosti drugih del,  
prav tako vzame veliko dela tudi sama priprava kamenja,  itd. …
Deloma se strinjam z gornjimi navedbami,  še bolj pa se strinjam s ti-
stimi, ki povedo, da je časovna komponenta pomembna pri vsakem 
delu, da pa v tem primeru opravljamo dela, ki zahtevajo svoj čas, 
posebna znanja, občutek za material, ipd. ...  Če si kdo želi, da ta pro-
jekt zaključimo, je to zagotovo župan in verjemite, da tudi sodelavci.
Na  občini  korektno spremljamo porabo časa in beležimo stroške 
povezane z gradnjo obzidja tako, da bomo po končanih delih lahko 
vsem podali korektne informacije o delu na tem objektu. 
Kljub različnemu gledanju na to gradnjo sem vesel, da se dela na 
samem obzidju počasi zaključujejo in da bo ta objekt skupaj z našo 
farno cerkvijo  predstavljal lep in prepoznaven element vedute  kraja 
Dobrne in verjamem,  da si naši sodelavci za opravljeno delo zaslu-
žijo priznanje in pohvalo. 

Živimo v časih, ki veliki večini naših državljanov niso najbolj naklo-
njeni, še posebej tistim, ki so ostali brez dela in s tem brez osnovnih 
pogojev za življenje. V teh predvsem materialno usmerjenih časih je 
pomembno, da smo občutljivi za te socialne razlike med ljudi in da 
se znamo na njihove stiske z občutkom odzvati, pri tem pa naj nas 
vedno spremlja občutek, da je lažje dajati kot prejemati …  

Času primerno bomo v Dobrni praznovali tudi letos, namesto no-

voletnih daril, koledarjev in drugih ne tako nujnih izdatkov tega časa 
bomo del sredstev namenili Božičku za obdaritev naših najmlajših 
občanov, Karitasu in Rdečemu križu ter obdaritvi starejših nad 80 let 
in invalidov. 

Vsako leto z majhno pozornostjo s pomočjo naših upokojencev po-
lepšamo božične in novoletne praznike našim občanom v domovih 
za ostarele ter vsem starejšim od 80 let z obiskom na domu.  Spo-
štovani upokojenci, iskrena hvala za to lepo sodelovanje in pomoč. 

Prav je, da se za ta praznični čas nekoliko umirimo, da se posvetimo 
sebi in vsem, ki jih imamo radi, da si podarimo nekoliko več časa in 
pozornosti.

Naj bo naša pozornost in naklonjenost v teh prazničnih dneh name-
njena tudi tistim, ki jim življenje ne prizanaša, ki so bolni ali ostareli, 
osamljeni, pozabljeni, ki nimajo nikogar ob sebi.  Spomnimo se, kako 
velike so lahko v teh samotnih prazničnih dneh naše majhne pozor-
nosti, koliko upanja in iskric v očeh lahko zanetijo.. 

Spoštovane občanke in občani, 
želim vam lep in miren božič pa zdravo, srečno in uspešno novo leto 
2015, da bi v teh prazničnih dneh zanetili čim več iskric v očeh ljudi 
okoli vas.

Župan Občine Dobrna, 

Martin Brecl

Kako daleč zmorejo naša dekleta
Mnogi jih poznate iz nastopov ob različnih priložnostih, nekaj-
krat so nastopile tudi pri nas v Dobrni in vselej so s svojim ple-
som navdušile staro in mlado. Njihovih uspehov se še posebej 
veselimo, saj je med njimi tudi naša Patricija Kumer. 
The Hats je skupina sedmih uspešnih plesalk hip hopa  pod 

vodstvom trenerke Tatjane 
Gajanovič. Adisa, Julija, Man-
ca, Patricija, Tjaša, Valentina in 
Zala pripovedujejo vsaka svo-
jo zgodbo, katere velik del je 
zgodba skupine The Hats, ki je 
svojo skupno pot pričela pred 
dobrimi tremi leti. 
Takrat si nihče ni predstavljal, 
da bodo dekleta izoblikovala 
tako močne vezi in prijateljstva, 
da bodo v treh letih pridobi-
la tako množično podporno 
okolje, ki jih spremlja na vseh 
njihovih življenjskih poteh, tre-
ningih in tekmovanjih.
Skupaj si počasi utirajo pot na 
vrh in letošnji rezultati govorijo, kaj vse dekleta zmorejo. Kot 
tretje uvrščene doma na državnem prvenstvu na svetovnem Skupina The Hats
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prvenstvu z domačo konkurenco niso imele nobenih težav. V fi-
nalnem nastopu so se pomerile z najboljšimi na svetu ter osvo-
jile odlično 4. mesto. 
Dobra ekipa, trdo delo, zavzetost in skupno prijateljstvo, ki jih 
veže, govore, da dekleta še niso rekle svoje zadnje, saj bodo 
pridno trenirale tudi v prihodnje.  

Spoštovana dekleta, 
iskrene čestitke za dosežene uspehe tudi v našem imenu. V pri-
hodnje vam želimo še veliko skupnih uspehov in vsaki posebej 
vse dobro na življenjski poti, kjer koli že boste. 

Župan Občine Dobrna, 

Martin Brecl

Občina Dobrna prejela priznanje za 2. mesto v kategoriji trška jedra

Turistična zveza Slovenije pod 
častnim pokroviteljstvom 
predsednika RS Boruta Pahor-
ja in v sodelovanju z Ministr-
stvom za gospodarski razvoj 
in tehnologijo RS je 23. leto 
zapored objavila razpis za tek-
movanje na področju turizma, 
urejanja in varstva okolja Moja 
dežela - lepa in gostoljubna 
2014. 
Veseli smo bili obvestila, da je 
med letošnjimi nominiranci v 
kategoriji trška jedra tudi Do-

 

brna. Sklepni dogodek s po-
delitvijo priznanj je bil v torek, 
14. oktobra 2014, v hotelu Ber-
nardin v Portorožu, kjer smo 
prejeli priznanje za 2. mesto v 
svoji kategoriji. 
»Sprejmite, prosim, izraze mo-
jega iskrenega občudovanja. 
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Vaše delo upravičeno zasluži 
pozornost in priznanje širše 
javnosti,« je zbrane na do-
godku med drugim nagovoril 

predsednik države Borut Pa-
hor.
Priznanje, ki ga je prevzel žu-
pan Občine Dobrna, g. Martin 

Brecl, je nagrada vsem, ki se 
trudite in skrbite za urejeno 
okolico in s tem prispevate 
k celostni urejenosti našega 
zdraviliškega kraja. Za to sku-
pno sodelovanje se vam ob 
tej priliki lepo zahvaljujemo 
in vas vabimo k sodelovanju v 
okviru vaših zmožnostih tudi v 
prihodnje.

ZTŠK Dobrna

Marija Švent

Zaključek projekta Označitev 
Kačjega gradu in promocijski 
materiali

Javni zavod za turizem, šport 
in kulturo Dobrna je na razpis 
Lokalne akcijske skupine LAS 
Od Pohorja do Bohorja v letu 
2012 uspešno prijavil projekt 
Označitev Kačjega gradu in 
promocijski materiali v sku-
pni vrednosti 7.157,77 Eur z 
DDV. Upravičeni stroški znaša-
jo 6.064,81 Eur , saj davek na 
dodano vrednost ni upravičen 
strošek. Projekt “Označitev 
Kačjega gradu in promocijski 
materiali“ je sofinanciran iz 
Evropskega kmetijskega skla-
da za razvoj podeželja, os Le-

 

ader, pod okriljem Lokalne ak-
cijske skupine “Od Pohorja do 
Bohorja“ v višini 41,94 %.
Partnerji v projektu so bili Ob-
čina Dobrna, Terme Dobrna, 
Planinsko društvo Dobrna in 
Piknik prostor pri Marovšek. 
S projektom smo dopolnili 
manjkajočo turistično infra-
strukturo. Izdana je večjezična 
zloženka za Gozdno učno pot 
Dobrna. V okviru projekta sta 
bili nabavljeni tudi dve stojali, 
kjer bo promocijski material 
na voljo krajanom in obisko-
valcem Dobrne. Hkrati je bila 
oblikovana in izdelana tudi 
večjezična informacijska tabla 
z opisom Kačjega gradu, ki je 
nameščena  ob novi klopi za 
počitek ob vznožju poti na 
Kačji grad. V okviru projekta je 
bil natisnjen tudi kartonček za 
evidentiranje osvojenih vrhov 
na poti Od Miklavža do Mi-
klavža.

ZTŠK DOBRNA

Marija Švent
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komunala 
in okoljeIzgradnja fekalne kanalizacije 

v delu naselij Dobrna, Klanc, 
Vinska gorica in Vrba

V prejšnji številki Dobrčana smo vas seznanili, da je bila Občina 
Dobrna uspešna pri pridobivanju evropskih sredstev, in sicer s 
projektom »CELOSTNO UREJANJE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMU-
NALNIH ODPADNIH VODA IN VAROVANJE VODNIH VIROV NA PO-
VODJU SAVINJE, na območju Občine Dobrna – Območje Dobrna 
(faza 1), Vinska Gorica (faza 4) in Vrba (faza 8) ter povodje potoka 
Klanjščica (faza 2)«.
Operacijo »CELOSTNO UREJANJE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMU-
NALNIH ODPADNIH VODA IN VAROVANJE VODNIH VIROV NA PO-
VODJU SAVINJE, na območju Občine Dobrna – Območje Dobrna 
(faza 1), Vinska Gorica (faza 4) in Vrba (faza 8) ter povodje potoka 
Klanjščica (faza 2)« delno financira Evropska unija, največ v deležu 
85 % upravičenih stroškov, in sicer iz Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 
krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013; 
razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni 
razvojni programi«.
Predmet projekta je izgradnja kanalizacije odpadnih komunalnih 
vod na območju dela naselij Dobrna, Klanc, Vinska Gorica in Vrba, 
v dolžini 7.954 m, ki se preko obstoječega kanalizacijskega sistema 
priključuje na Čistilno napravo Dobrna, ki je v obratovanju. 
Namen projekta je zagotoviti okoli 400 občanom dela naselij 
Dobrna, Klanc, Vinska Gorica in Vrba v Občini Dobrna priključi-
tev na novo zgrajeno fekalno kanalizacijsko omrežje.
Vrednost investicije je ocenjena na 1.014.902,10 € brez povračlji-
vega DDV. Občina Dobrna je za projekt pridobila nepovratna 
sredstva v skupni višini do 821.514,11 €, od tega je do 477.299,70 
€ razpoložljivih na proračunski postavki MGRT, 344.214,41 € pa 
je pogojnih do sprostitve pravic porabe in do sprejetja ustrezne 
proračunske podlage za leto 2015. 

Opis in obseg predvidene gradnje

	 FAZA I: Območje Dobrna – manjkajoča kanalizacije
Območje Dobrna – manjkajoča kanalizacija obsega ureditev 
manjkajoče kanalizacije v naselju  Dobrna. S projektiranima ve-
jama kanalov se rešuje odvod sanitarnih vod iz območja stano-
vanjske in več stanovanjske blokovne gradnje ter v perspektivi 
predvidene pozidave z LN Novi Grad. 
Obseg predvidene gradnje: 567 m.

		FAZA II: Povodje potoka Klanjščica z LN Zora, odsek do Pole-
neka in odsek do Žebljarja ter odsek do Žužek – Kolar

Gravitacijski sistem kanalizacijskih vodov rešuje odvajanje ko-
munalnih odpadnih vod območja naselja Klanc ter omogoča 
priključitev komunalnih odplak območja urejanja ZN Zdravilišče 
in LN Zora. Glavna veja kanala, na katero so iz strani priključe-
ne stranske veje kanalov, poteka v celoti po asfaltni cesti, do 
kmetije Kotnik oz. po dolini potoka Klanjščice, ki jo predvidena 
kanalizacija tudi večkrat prečka. Projektirana kanalizacija se iz 
dolinskega, relativno ravnega dela povodja potoka Klanjščice, s 
posameznimi priključnimi vejami, širi v hribovit in mestoma zelo 
strm teren območja naselja Klanc. 
Obseg predvidene gradnje: 5.133 m.

		FAZA IV: Območje Vinska 
Gorica

Gre za delno gravitacijski in 
delno tlačni (črpalni) sistem 
kanalov. Iz območja severno 
nad čistilno napravo se odpla-
ke vodijo z gravitacijo direktno 
v obstoječ priključni jašek Či-
stilne naprave Dobrna. Za del 
območja, ki leži vzhodno in vi-
šinsko nižje od lokacije Čistilne 
naprave Dobrna, je projektno 
predvidena izvedba črpališča, 
v katerega se vodijo posame-
zni gravitacijski priključni vodi 
in iz katerega se bodo črpa-
le komunalne odplake preko 
tlačnega voda v ČN. Obseg 
predvidene gradnje: 1.342 m.

Gradnja kanalizacije na območju Klanca

Gradnja kanalizacije na območju Vinske Gorice
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	 	FAZA VIII: Območje Vrba (912 m)
Območje obdelave faze VIII: Vrba gravitira v dolino vodotoka 
Dobrnica, kar omogoča izvedbo gravitacijske kanalizacije. Kana-
lizacija poteka v asfaltni cesti in delno po obstoječi pešpoti. 
Obseg predvidene gradnje: 912m.

Izvajanje del

Konec meseca oktobra je izvajalec, t.j. podjetje IPI d.o.o., iz Ro-
gaške Slatine, pričel z izvedbo pripravljalnih del, v začetku mese-
ca novembra pa z izvedbo del na terenu. Trenutno se izvaja gra-

Gradnja kanalizacije na območju Vrbe

Gradnja kanalizacije na relaciji Heiderjev most – Vrba

dnja fekalne kanalizacije na območju naselij Vinska Gorica, Vrba 
in Klanc. Pridobitev uporabnega dovoljenja za 7.954 m dolg ka-
nalizacijski sistem je predvidena konec meseca julija 2015.
Strokovni nadzor nad gradnjo vrši podjetje Proplus, d.o.o., iz Ma-
ribora, projektno dokumentacijo pa je izdelalo podjetje Izvir – 
plan, d.o.o., iz Laškega.

Vse lastnike zemljišč, po katerih se izvaja gradnja kanalizacije, 
prosim za strpnost in razumevanje. Namreč izvajalec ima po-
godbeno obvezo, da po končanih delih vzpostavi zemljišča, 
kjer se je izvajala gradnja kanalizacije, v prvotno stanje. Prav 
tako prosim za strpnost in razumevanje vse uporabnike cest, 
saj bodo določene ceste za čas gradnje kanalizacije (deloma) 
zaprte.

Urška Vedenik

Izvajanje zimske službe
Bliža se čas zime in z njo, kljub njenim lepotam, tudi nevšečnosti 
na cestah. V nadaljevanju vas želim informirati o nekaterih stva-
reh, ki so pomembne tako za tiste, ki skrbimo za zimsko službo, 
kot za vas, ki vas zimske razmere včasih spravljajo v slabo voljo. 
Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za 
omogočanje prevoznosti cest in varnega prometa v zimskih 
razmerah. Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih 
pojavov (sneg, poledica in drugo) lahko ogroženo normalno od-
vijanje prometa.
V Občini Dobrna se izvaja zimska služba v sklopu Režijskega 
obrata Občine Dobrna in z dvema zunanjima izvajalcema (Mar-
tin Okrožnik, Štimulak d.o.o.), in sicer na:
- občinskih javnih cestah, kategoriziranih z Odlokom o katego-

rizaciji občinskih javnih cest v Občini Dobrna;
- ostalih javnih prometnih površin (trg, pločniki, kolesarske ste-

ze, avtobusne postaje, pokopališče, javna parkirišča ter funkci-
onalne površine ob javnih objektih);

- gozdnih cestah javnega značaja, ki so opredeljene za izvaja-
nje zimske službe.

Zimska služba se, v skladu z 28. členom Pravilnika o vrstah 
vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega letnega 
vzdrževanja javnih cest, prične s 15. novembrom tekočega leta 
in se zaključi s 15. marcem naslednjega leta. V kolikor zimske raz-
mere zahtevajo drugače, se ta čas uskladi s trajanjem zimskih 
razmer oz. se zimska služba izvaja po potrebi ne glede na na-
vedene datume. Zimska služba oz. zimsko vzdrževanje cest je 
samo en segment v sklopu rednega vzdrževanja cest – zaradi 
izjemnih pogojev, ki nastajajo na cestah, predvsem ob poledici, 
snegu, sodri, žledu in drugih pogojih, je najtežja in tudi najbolj 
zahtevna. Prav zaradi tega se moramo nanjo tudi posebej in 
zelo dobro pripraviti.
Izvedba zimske službe obsega pripravljalna dela, izvedbena 
dela in dela po končani zimski sezoni. Pripravljalna dela obse-
gajo zlasti dela, ki se nanašajo na podpis potrebnih pogodb z 
izvajalci, pripravo mehanizacije, prometne signalizacije in opre-
me ter posipnega materiala ter pripravo cest in njihove okolice 
(namestitev dopolnilne prometne signalizacije na nevarnih me-
stih, postavitev snežnih kolov, napolnitev kočic za zimsko služ-
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bo s posipnim materialom). Izvedbena dela se izvajajo v skla-
du z določenim prioritetnim vrstnim redom oz. prednostnimi 
razredi izvajanja zimske službe. Po koncu zimskega obdobja je 
potrebno s cest odstraniti ostanke posipnih materialov (peska), 
začasno dopolnilno prometno signalizacijo ter začasno prome-
tno opremo, cestne naprave in ureditve za zavarovanje ceste in 
prometa v zimskem obdobju. Izvesti je potrebno popravilo po-
škodb na voziščih, nastalih ob izvajanju zimske službe ter izvesti 
čiščenje in remont zimske mehanizacije.

Vzdrževanje prevoznosti posameznih cest v zimskih razme-
rah je opredeljeno s prednostnimi razredi, v katere so ceste 
razvrščene glede na kategorijo, gostoto in strukturo prometa, 
geografsko – klimatske razmere in krajevne potrebe (31. člena 
Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju 
rednega vzdrževanja javnih cest).

Šteje se, da je prevoznost zagotovljena, če višina snega na 
cestah I. in II. prednostnega razreda ne presega 10 cm, na dru-
gih cestah pa 15 cm, promet pa je možen z uporabo zimske 
opreme vozil. V obdobju izredno močnega sneženja, ob moč-
nih 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. Sneg se odstrani praviloma v 48-ih urah po 
prenehanju sneženja s cest po prednostnem vrstnem redu. Ce-
ste se štejejo za prevozne tudi tedaj, če je promet oviran zara-
di ostanka snega na vozišču, vključno z delno snežno desko in 
uporabo zimske opreme (snežne verige).

Pri izvajanju zimske službe velja naslednji prioritetni vrstni red:
I. prioriteta:  lokalne ceste, ceste, po katerih se izvaja prevoz 

Predn. 
razred

Vrsta ceste Prevoznost ceste Sneženje Močno sneženje

I Avtoceste, hitre ceste 24 ur zagotoviti prevoznost vozišč, po-
membnejših križanj, dovozov k ve-
čjim parkiriščem in odstavnih pasov

zagotoviti prevoznost vsaj enega voznega 
pasu in dovozov k večjim parkiriščem

II ceste s PLDP > 4000, glavne 
ceste, glavne mestne ceste, po-
membnejše regionalne ceste

od 5. do 22. ure zagotoviti prevoznost; možni zastoji 
do 2 ur med 22. in 5. uro

zagotoviti prevoznost (pri večpasovnicah pre-
voznost vsaj enega voznega pasu), možni za-
stoji do 2 ur predvsem med 22. in 5. uro

III ostale regionalne ceste, po-
membnejše lokalne ceste, zbirne 
mestne in krajevne ceste

od 5. do 20. ure zagotoviti prevoznost; možni zastoji 
do 2 ur predvsem med 20. in 5. uro

zagotoviti prevoznost (pri večpasovnicah vsaj 
enega voznega pasu), možni zastoji predvsem 
med 20. in 5. uro

IV ostale lokalne ceste, mestne in 
krajevne ceste

od 7. do 20. ure, upošte-
vati krajevne potrebe

zagotoviti prevoznost; možni krajši 
zastoji

zagotoviti prevoznost; možni zastoji do enega 
dne

V javne poti, parkirišča, kolesarske 
povezave

upoštevati krajevne po-
trebe

zagotoviti prevoznost; možni zastoji 
do enega dne

zagotoviti prevoznost; možni večdnevni zastoji

VI ceste, ki se v zimskih razmerah 
zapro

šolskih otrok ter ceste k ambulanti, zdravstvene-
mu domu, gasilskemu domu, vzgojno – izobraže-
valnim ustanovam ter drugim javnim ustanovam;

II. prioriteta:  ceste, ki povezujejo višje ležeča naselja z dolino;
III. prioriteta:  ostale javne ceste ter gozdne ceste javnega po-

mena, trgi in druge javne prometne površine;
IV. prioriteta:  ostale javne površine – pokopališča, kolesarske 

steze, ipd.

Poledica nastane zaradi podhladitve vozišča, nenadne vlage 
pri nizkih temperaturah, slane, snežne plohe ali ledenega dežja 
(žled) in predstavlja največji strošek zimske službe. Število teh 
akcij namreč ni sorazmerno s številom dni s snežnimi padavi-
nami. Največja pogostost poledice nastopi ob pogojih, ko je 
podnevi toplo, v pozno popoldanskih, večernih in nočnih urah 
pa zmrzuje. Zato morajo izvajalci stalno opravljati nadzor nad 
stanjem vozišč, posebej kritičnih odsekov, ki so kot taki že izku-
stveno znani. To velja predvsem za ostre krivine, večje strmine, 
mostove, senčne odseke, cestna križišča in podobno.
Posipanje se začne izvajati takoj, ko se na cestišču zazna – po-
javi poledica oz. je le-to mogoče pričakovati. Na cestnih odse-
kih, kjer se pogosto pojavlja poledica in je to glede na splošne 
značilnosti ceste posebno nevarno za promet, je potrebno po-
staviti dodatne prometne znake, kot opozorilo udeležencem v 
prometu.
Posip asfaltiranih javnih cest in asfaltiranih drugih javnih površin 
se izvede s posipno mešanico peska in soli, posip makadamskih 
javnih cest in makadamskih drugih javnih površin s peskom, po-
sip pločnikov pa se izvede izključno samo s soljo.
Zgradbe, s katerih se lahko vsuje snežni plaz, ki ogroža varnost 
občanov in premoženja oz. vse zgradbe, ki mejijo na javne po-
vršine, morajo imeti ustrezne zadrževalne snegolove. Lastnik 

Tabela: Prednostni razredi za vzdrževanje cest v zimskih razmerah
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zgradbe mora sproti odstranjevati ledene sveče. Pred odstra-
njevanjem snega in ledenih sveč s streh je potrebno pločnik za 
pešce ustrezno zavarovati. Odtekanje iz streh ne sme biti spe-
ljano na javne površine.
Pri odstranjevanju snega z javnih prometnih površin, streh, 
funkcionalnih in drugih površin je prepovedano zametavati jav-
ne prometne površine. Sneg se mora odlagati na robu vozišča, 
tako da le-ta ne ovira hoje in prometa z vozili. 
V času odstranjevanja snega so lastniki vozil dolžni odstraniti 
svoja vozila z javnih površin.
Večkrat pozabimo, da je zimska služba namenjena zagotavlja-

nju prehodnosti in prevoznosti in ne zagotavljanju nadstandar-
dnega pluženja ter posipanja. Zimske razmere na cestah terjajo 
od nas prilagajanje glede na razmere. Pravočasna in pravilna 
oprema vozil, predčasni odhodi od doma, prilagajanje hitrosti 
razmeram in še veliko drugih dejavnikov nam v zimskih razme-
rah lahko zagrenijo ali polepšajo zimsko idilo na prometnih po-
vršinah. V vsakem primeru je naš namen, da vam po najboljših 
močeh zagotovimo varno hojo in vožnjo po občinskih cestah 
na območju občine.
Želim vam veliko zimskih užitkov in varno vožnjo.

Urška Vedenik

Komunalni prispevek
Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov opremljanja ze-
mljišč s komunalno infrastrukturo. S plačilom komunalnega pri-
spevka se zavezancu omogoči priključitev objekta na lokalno 
komunalno infrastrukturo. Zavezanec za plačilo komunalnega 
prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo pri-
ključuje na objekte in omrežje lokalne komunalne infrastrukture 
ali povečuje priključno moč obstoječih priključkov. Komunalni 
prispevek se odmeri glede na infrastrukturo, za katero je objek-
tu omogočena uporaba oz. priključitev. Tako se vsakemu inve-
stitorju odmeri komunalni prispevek za ceste, eko otok, zbirni 
center in javne površine. Za vodovod, kanalizacijo in javno raz-
svetljavo pa se komunalni prispevek odmeri glede na možnost 
priključitve. Komunalni prispevek ne zajema stroškov izvedbe 
priključkov od objekta do lokalne komunalne infrastrukture in 
priključnih taks za priključitev objektov na lokalno javno infra-
strukturo. Komunalni prispevek odmeri občinski organ z odloč-

bo. Komunalni prispevek se odmeri z odločbo po uradni dol-
žnosti (nova komunalna oprema obstoječih objektov) oziroma 
na vlogo investitorja za odmero komunalnega prispevka (novo-
gradnje, legalizacije, dozidave …). Pravna podlaga za odmero in 
obračun komunalnega prispevka temelji na Zakonu o urejanju 
prostora (Uradni list RS, št. 110/2002 (8/2003 – popr.), 58/2003 
– ZZK-1,  33/2007  - ZPNačrt, 108/2009 - ZGO-1C in 80/2010 - 
ZUPUDPP (106/2010 popr.)), Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1) 
(Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 14/05 
- popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 - odl. US, 126/07, 
108/09, 61/10 - ZRud-1, 20/11 - odl. US, 57/12, 101/13 - ZDavNepr 
in 110/13) ter Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč 
na območju Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 81/2012).

Pripravila:

Mateja Smrečnik

Pravilno ravnanje z odpadki
V zadnjem času na območju 
Občine Dobrna opažamo ne-
osveščenost posameznikov, 
ki odlagajo kosovne odpad-
ke kar v naravi, misleč, da se 
bodo s tem dejanjem izognili 
plačilu stroškov. Odlok o rav-
nanju s komunalnimi odpadki 
v Občini Dobrna tako dejanje 
opredeljuje kot prekršek, za 
katerega je predpisana globa v 
višini 125,19 € za kršitelja posa-

• kopalniška oprema
• pohištvo
• preproge
• oblazinjeno pohištvo in 

vzmetnice
• svetila in senčila
• odpadna električna in elek-

tronska oprema.

Podjetje Simbio zagotavlja 
celovito ravnanje z odpadki - 
javno službo zbiranja in odvo-

meznika in 834,59 € v primeru 
kršitve pravne osebe oziroma 
samostojnega podjetnika, za 
odgovorno osebo pravne ose-
be pa 125,19 €. Povzročitelj nosi 
tudi vse stroške odstranitve 
nepravilno odloženih odpad-
kov, torej tako dejanje vsekakor 
nosi finančne posledice, da o 
posledicah za okolje sploh ne 
govorimo.
Kaj sodi med kosovne odpadke?

za odpadkov v Občini Dobrna 
ter predelavo in obdelavo od-
padkov v Regijskem centru za 
ravnanje z odpadki Celje. 
V okviru te službe je občanom 
Občine Dobrna vsak delavnik 
med 6.00 in 20.00 uro, v so-
boto pa do 14.00 ure, na voljo 
Komunalna deponija v Buko-
vžlaku z urejenim dostopom, 
kjer je 4x letno možno manjše 
odlaganje odpadnega mate-
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riala, pripeljanega z osebnim 
vozilom oz. z manjšo prikolico 
brezplačno za tiste občane, 
ki so vključeni v redni odvoz 
odpadkov (s seboj imejte do-
kazilo – račun za odvoz go-
spodinjskih odpadkov). Prav 

tako lahko občani pripeljejo 
odpadke v Zbirni center Voj-
nik v delovnem času: četrtek 
14.00-19.00 ure (15. mar.-15. 
nov.) in četrtek 14.00-18.00 ure 
(16. nov.-14. mar.) ter v soboto 
od 8.00-12.00 ure.

Skrb za čisto in urejeno oko-
lje mora postati ena najpo-
membnejših nalog vsakega 
od nas, saj že lahko čutimo 
posledice mačehovskega rav-
nanja z okoljem, in če se naš 
odnos do njega v kratkem ne 

bo spremenil, bodo posledice 
vse hujše in bodo pomembno 
vplivale na kakovost našega 
življenja. 

mag. Nataša KOS
Medobčinski inšpektorat 

in redarstvo

Občinski redarji  merijo hitrost
Kot v preteklih letih je večina občin ustanoviteljic Medobčin-
skega inšpektorata in redarstva tudi v proračunu za leto 2015 
planirala najem samodejne merilne naprave, tako da bodo 
občinski redarji tudi v prihodnje izvajali meritve prekoračitve 
dovoljene hitrosti na odsekih občinskih in državnih cest v nase-
ljih občin ustanoviteljic. Meritve se bodo izvajale tekom celega 
leta, predvsem na odsekih cest ob javnih objektih, v bližini šol 
in vrtcev  ter na drugih odsekih, kjer bi lahko zaradi prekoračene 
hitrosti bila ogrožena varnost udeležencev v cestnem prometu. 
Občinski redarji bodo tako kršiteljem, ki bodo prekoračili dovo-

ljeno hitrost v času izvajanja nadzora in jih bo zabeležila samo-
dejna merilna naprava, po pošti vročili plačilni nalog. S plačilnim 
nalogom bo izrečena globa za storjeni prekršek in določene ka-
zenske točke, odvisno od višine prekoračitve hitrosti.
Prehitra vožnja je poleg vožnje pod vplivom alkohola najpo-
gostejši vzrok za povzročitev večjega števila prometnih nesreč 
tudi v naseljih. Na ta način bo redarstvo skupaj s policijo skušalo 
zagotavljati dodatno varnost prometnih udeležencev.

mag. Nataša Kos

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Pravilno kurjenje z drvmi v 
lokalnih kurilnih napravah
Les je obnovljivi vir energije in z zgorevanjem v kurilnih napra-
vah ne povečuje izpustov toplogrednih plinov, kar pomeni, da 
je z vidika CO2 nevtralno gorivo. Pri zgorevanju lesa žal nastaja-
jo tudi delci, ki so manjši kot 10 mikronov (PM10) in predstavljajo 
nevarnost za zdravje ljudi. Za male kurilne naprave je značilno, 
da imajo več kot 90 % mase delcev v izpustih manjših od 10 
mikronov. Za doseganje pričakovane kakovosti zraka je treba 
znižati tudi izpuste PM10 iz kurilnih naprav. To še posebej velja 
v gosto poseljenih območjih, kjer so v celinskem delu Slovenije 
koncentracije delcev v času kurilne sezone pogosto previsoke. 

Učinkoviti ukrepi za zmanjšanje emisij delcev PM10 so, poleg 
vgradnje primerne kurilne naprave z visokim izkoristkom, pred-
vsem uporaba zračno suhih drv s primerno velikostjo polen, 
pravilna zakuritev in dodajanje drv v kurišče, pravilna regulacija 
zgorevalnega zraka in redno vzdrževanje kurilnih naprav.
Pri  specialnih kurilnih napravah pa je treba paziti, da se z nepra-
vilnim kurjenjem ne povečuje emisij dimnih plinov in s tem tudi 
ne izpustov delcev. Z nepravilnim kurjenjem se namreč lahko 
emisije CO in delcev povečajo tudi do dvajsetkrat. Prav tako se 
lahko zaradi nepravilnega kurjenja prepolovi izkoristek kurjenja 
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in doseže vrednosti zgolj 40 % pri kurilnih napravah z odprtimi 
kurišči , kar ni v interesu uporabnika, niti ni v javno korist.

PRIPRAVA DRV ZA KURJENJE
V kurilnih napravah se lahko kuri le zračno suha drva, polena 
morajo biti primerne velikosti, kar dosežemo  z naslednjimi 
ukrepi:      
- Podiranje dreves in sekanje drv naj se opravi decembra ali 

najkasneje januarja, ko je vsebnost vlage v lesu najnižja. 
- Najbolj primerna oblika polena je trikotnega preseka s strani-

cami približno 7 – 9 cm oziroma z obsegom polena približno 
21 – 25 cm. V primeru zelo malih kurišč, kot so npr. v štedilni-
kih, se lahko velikost polena zmanjša in prilagodi kurišču. Tudi 
dolžina polen se prilagodi kurišču. Sicer pa se glede velikosti 
polen upošteva navodila proizvajalca kurilne naprave. 

- Nasekana drva se zloži na podstavek, ki zagotavlja nemoteno 
gibanje zraka okoli drv, sušenje naj bo na sončni legi, drva naj 
bodo pokrita.

les (npr. stavbno pohištvo, pohištvo, izdelki iz iverke), emba-
lažo iz lesa (npr. zaboji za sadje, zelenjavo), papir (npr. karton, 
časopisi, pisarniški papir), embalaža pijač in hrane (npr. pla-
stenke, vrečke, zamaščen papir) ali drugi gorljivi materiali (npr. 
blago, čevlji, plastika). S kurjenjem prepovedanih snovi se lah-
ko močno poveča vsebnost toksičnih snovi, tudi dioksinov v 
delcih. 

Slika 1;  Polena naj bodo nasekana, 
okrogla polena so manj primerna za 
sušenje in kurjenje

Slika 2; Nasekana drva sušiti zložena  
z naravnim prezračevanjem, pokrita 
proti dežju, na sončni strani(Vir: www.
bosy-online.de)

- Priporočljiv čas sušenja drv iz smreke in topola je približno 
1 leto, iz jelše, lipe, breze približno 1, 5 leta, iz bukve, gabra, 
sadnega drevja približno 2 leti, hrasta pa 2 do 3 leta.

- Drva, razen nekaterih vrst lesa, se lahko v dobrih pogojih su-
šenja posušijo tudi v obdobju enega leta, vendar je priporo-
čljivo, da se tem primeru vlažnost drv pred kurjenjem  preveri 
z merilnikom vlage. 

- Primeren delež vlage je med 8 in 17 %, idealna so drva z vla-
žnostjo približno 10 %, vlažnost drv nad 20 % je previsoka.

- Z dodajanjem bolj drobnih polen v kurišče se povprečna in-
tenziteta zgorevanja in s tem toplotna moč kurilne naprave, z 
dodajanjem debelejših polen pa znižuje. Tako predrobna kot 
tudi predebela polena pomenijo višje emisije dimnih plinov. 

- Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih na-
prav določa, da se v malih kurilnih napravah v bistvu lahko 
kuri le mehansko obdelan les. 

- V malih kurilnih napravah je prepovedano kuriti prebarvan 

Slika 3; Zniževanje vlažnosti bukovih 
razcepljenih in nerazcepljenih drv v 
obdobju dveh let (Vir: TFZ Bayern)

Slika 4; Odvisnost kurilnosti v MJ/kg od 
deleža vlage v drveh in vlažnosti drv 
(Vir: TFZ Bayern)

ZAKAJ JE LES ZAHTEVEN ZA KURJENJE
Pri kurjenju lesa je ključnega pomena , da je večina gorljivih se-
stavin hlapnih, praviloma nad 60 %.  Če les izpostavimo tempe-
raturam zgorevanja, te hlapne sestavine izhlapijo, zato je treba 
zagotoviti, da tudi zgorijo. Zgorevanje hlapnih sestavin je vidno 
kot plamen. V kolikor te hlapne sestavine ne zgorijo (CO, CxHy), 
gredo z dimnimi plini skozi dimnik v okolico, kar pomeni zni-
ževanje izkoristka pri energetski izrabi lesa in  škodljive emisije, 
tudi delcev  manjših od deset mikronov.
Povprečna sestava zračno suhega lesa – polen je C ≅ 40 %, H ≅ 
5 %, O ≅ 35 %, W < 18 %, P < 1 %, ostalo < 1 %. Kurilnost zračno 
suhega lesa je približno 14 - 15 MJ/kg oziroma približno 3,8 do 
4,2 kWh/kg.  
Osnovno pravilo pravilnega kurjenja drv je, da se v kurišču doda 
le toliko polen, kot jih je potrebno za pokrivanje trenutne toplo-
tne moči kurilne naprave. S tem se zagotovi, tako kot v primeru 
kurilnih naprav na pelete in sekance, da zgorijo tudi hlapne gor-
ljive sestavine lesa.

PRIPRAVA KURIŠČA NA ZAKURITEV
Iz kurišča in pepelišča, če ga kurilna naprava ima, je treba pred 
ponovno zakuritvijo odstraniti pepel in morebitne druge ostan-
ke zgorevanja. Še posebej je pomembno, da se očisti rešetka 
in reže za dovod zgorevalnega zraka. Pred zakuritvijo se odpre 
loputa za dovod zgorevalnega zraka, praviloma na maksimum. 
Preveri se tudi ali je zagotovljen dovod zgorevalnega zraka in 
odvod dimnih plinov. 
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ZAKURITEV NA NALOŽENIH DRVEH – 
ZGORNJE ODGOREVANJE
V primeru lokalnih kurilnih naprav kot so peči, kamini ipd., če 
proizvajalec ne določi drugače, v kurišče ali na rešetko kurišča 
najprej naložite zračno suha polena. Naloži se od dva do štiri 
polena, več le v primeru, če to priporoča proizvajalec kurilne 
naprave. Polena naj bodo naložena križno posebno še, če gre 
za kurišče brez rešetke in to kurišče omogoča. Če proizvajalec 
kurilne naprave priporoča vzporedno naložitev polen ali tudi 
večjega števila polen, je to v primeru kurišča z delitvijo zgore-
valnega zraka na primarni in sekundarni del ali večje kurilne na-
prave, npr. krušna peč.   
Na ta polena se križno doda najmanj štiri drobna polena dimen-
zij približno 3 cm x 3 cm in dolžine približno 20 cm ter lesno vol-
no za podžig teh drobnih polen. Tako naložena drva se zakuri s 
prižigom lesne volne z vžigalico ali plinskim vžigalnikom.
Tako zakuritev imenujemo zgornje odgorevanje ali vžig na vrhu 
naloženih drv.
Zgorevanje je primerno, če je plamen svetle barve, v nobenem 
primeru naj ne bo temno rdeče ali celo temno rdeče z odten-
ki črne barve niti v posameznih delih plamena. Če je plamen 
neprimerne barve ali ga celo ni, je treba odpraviti razloge za 
slabo zgorevanje. Če nam to ne uspe, se je treba posvetovati s 
strokovnjakom.
Zapiranje dovoda zgorevalnega zraka se opravi le v primeru, če 
je nujno potrebno omejiti toplotno moč oziroma temperaturo 
kurilne naprave. V primeru avtomatskega dovoda zgorevalnega 
zraka to opravi regulator zgorevalnega zraka.
 

ZAKURITEV POD DRVMI – SPODNJE ODGOREVANJE
Drugi način zakuritve je,  v praksi bistveno bolj uveljavljen,  da 
se na rešetko oziroma kurišču najprej pripravi drobna drva za 
zakuritev in lesno volno za podžig in  naloži  polena za kurjenje. 
Število polen za kurjenje naj bo čim manjše, vsekakor pa ne pol-
no kurišče, če gre za večje kurišče.
V tem primeru se po zakuritvi plamen in dimni plini vodeni sko-
zi naložena drva, zato se v zelo kratkem času vžge vsa naložena 
količina drv. V kolikor je količina drv večja, praviloma zmanjka 
zgorevalnega zraka za zgorevanje tudi hlapnih snovi, kar po-
meni, da hlapne gorljive snovi izhajajo iz kurišča skozi dimnik 
v okolico, ne da bi zgorele. V tem primeru gre ob slabem ener-
getskem izkoristku tudi za povečano vsebnost CO,  delcev  itd. 
Edina prednost takega načina kurjenja je, da se naložena drva 
zelo hitro vžgejo in s tem doseže ogrevanje v najkrajšem mo-
žnem času, zaradi tega je tudi višja povprečna toplotna moč 
kurilne naprave.
Za izboljšanje takega načina kurjenje je priporočljivo, da se v 
kurišče nalaga le ena vrsta polen oziroma eno ali dve poleni, 
več le v primeru večjih kurilnih naprav.

KOLIKO DRV IN KAKO PONOVNO 
NALOŽITI V KURIŠČE
Ponovna naložitev drv po pogoreli naložitvi v takih kuriščih, ne 
glede na način odgorevanja predhodne naložitve, je praktično 
sprejemljiv le na žerjavico, ki je že v kurišču, kar pomeni, da na-
slednja naložitev odgoreva po principu pregorevanja. 
Ker je tak način tako z energetskega, okoljskega pa tudi finanč-
nega razloga najmanj sprejemljiv, naj se za izboljšanje takega 
načina zgorevanja naloži v kurišče le toliko polen, kot je to po-
trebno za pokrivanje trenutne toplotne moči kurilne naprave, 
tudi v tem primeru eno ali dve poleni  oziroma največ eno vrsto 
polen, če gre za večje kurišče. 
Zapiranje dovoda zraka se izvede le v primeru, če je treba zniža-
ti ali omejiti toplotno moč kurilne naprave, sicer je priporočljivo, 
da se toplotna moč regulira s količino dodanega goriva.

Slike 5-8; Prikaz primerne zakuritve (Vir: TFZ Bayern)  

Slika 9; Pri ponovni naložitvi se pravi-
loma doda eno ali dve poleni na žer-
javico (Vir: www.heimwerkerlexikon.
selbermachen.de)

Slika 10; Toplotno moč se določi 
s količino dodanih polen, le izje-
moma z regulacijo zrak (Vir: www.
heimwerkerlexikon.selbermachen.de)
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KAKO RAVNATI S KURILNO NAPRAVO 
PO KONČANEM KURJENJU
Po pogoreli naloženi količini goriva je primerno, da se zapre 
dovod zgorevalnega zraka in tako prepreči ohlajevanje kurilne 
naprave, posebno še  če gre za akumulacijsko kurilno napravo, 
kot je npr. krušna ali lončena peč.

Dovod zgorevalnega zraka v kurilno napravo, ko se ta ne kuri, 
naj bo zaprt, da se prepreči ohlajanje bivalnih prostorov in zni-
ževanje bivalnega ugodja ter energetske učinkovitosti stavbe, 
posebno  če gre za kurilno napravo odvisno od zraka v prostoru.

VIZUALNA PRESOJA KAKOVOSTI ZGOREVANJA
Kakovost zgorevanja se lahko strokovno določi le z meritvami 
(O2, CO, NOx, delci, tdpl., qdpl. itd.). Ker pa v praksi ni mogoče 
pričakovati stalne meritve kakovosti zgorevanja, lahko uporab-
nik primernost kurjenja oceni vizualno in sicer naslednji način:
- z barvo plamena (primeren je svetel plamen, brez rdečih ali 

temnih delov), 

- katranske obloge v dimniku in posledično celo dimniški po-
žar so posledica popolnoma nesprejemljivega zgorevanja.

       
REDNO VZDRŽEVANJE KURILNIH IN DIMOVODNIH NA-
PRAV 
Za čim boljše zgorevanje je treba kurilno napravo redno vzdrže-
vati. Med ta dela štejemo:
- odstranjevanje pepela iz pepelišča in kurišča,
- redno čiščenje površin kurilne naprave, ki pridejo v stik z 

dimnimi plini, dimniškega priključka, dimnika in po potrebi 
zračnika (storitve javne dimnikarske službe),

- zamenjava morebitnih iztrošenih ali poškodovanih delov (kot 
npr. tesnila vrat, rešetka, šamotne obloge),

- zamenjava ostale morebitno poškodovane dele kurilne na-
prave.

Slika 11; Temno rdeč plamen pome-
ni slabo zgorevanje lesa z veliko saj, 
CO,……

Slika 12; Zaželen je svetel plamen, ki po-
meni dobro zgorevanje lesa (Vir: Haus-
bau Ratgeber)

Slika 13; Temnejši ali temen gost dim na 
vrhu dimnika je pokazatelj zelo slabega 
zgorevanja (Vir: www.richtigheizen.at)

Slika 14; Svetel – neviden dim, razen 
pare je pokazatelj dobrega zgorevanja, 
za strokovno presojo so sicer potrebne 
meritve emisij

        
DODATNE INFORMACIJE O KURJENJU 
Dodatne informacije o kurjenju lesa, kurjenju v drugih vrstah 
kurilnih naprav, predpisih o dovoljenih emisijah iz kurilnih na-
prav, omejitvah uporabe trdnih goriv, izvajanju storitev javne 
dimnikarske službe itd., so dostopne na spletnih straneh Mini-
strstva za okolje in prostor RS  www.mop.gov.si/. Informacije 
o pravilnem kurjenju so dostopne, tako tekstualno kot tudi z 
video posnetki, na spletnih straneh posameznih proizvajalcev 
kurilnih naprav in domačih ter tujih združenjih s tega področja.

Avtor: Jože Kaplar

Koordinacija: mag. Jože Jurša

Slika 15; Pepel svetlejše in sive barve ima manj 
ostankov lesa in je posledica boljšega zgorevanja 
(Vir: www.bioregio.info)

Slika 16; Katranske obloge v 
dimniku kot posledica zelo 
slabega zgorevanja zaradi 
vlažnih drv in nepravilnega 
kurjenja   

 
- s sivostjo dima na izstopu iz dimnika (dim, ki je viden, razen 

pare, je neprimeren), 
- z vsebnostjo goriva v pepelu (pepel naj bo svetlo siv, čim 

manj delcev oglja),
- z oblogami kurišča (kurišče, tudi morebitna šipa na vratih, naj 

bo svetlo, brez saj ali smol),
- z oblogami ostalih površin kurilne naprave in dimnika (brez 

saj in smol, malo pepela, ki naj bo le sivo-bele barve), 
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Območna obrtno-podjetniška 
zbornica Celje – kamenček v 
MOZAIKU PODJETNIH
Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje (v nadaljeva-
nju OOZ Celje) letos obeležuje 45 let  delovanja in združuje čla-
ne na področju Mestne občine Celje ter občin Dobrna, Vojnik in 
Štore. Zbornica svojim članom zagotavlja strokovno podporo 
in prostor uresničevanja skupnih interesov. Trudimo se biti naj-
boljši servis svojim članom, zato si skupaj s celotnim obrtno-
-podjetniškim zborničnim sistemom prizadevamo  za  znižanje 
stroškov in povečanje uspešnosti poslovanja članov. K temu pri-
speva tudi doslej največji obrtno-podjetniški projekt MOZAIK 
PODJETNIH. 

MOZAIK PODJETNIH je identifikacijska kartica članov OZS in 
kartica tisočerih ugodnosti, s katero lahko člani takoj in brez 
dodatnih pogojev uveljavijo številne popuste pri nakupu izdel-
kov in storitev,  koristijo brezplačne storitve ali druge ugodnosti 
preko 80 partnerjev, ki so podrobno predstavljene na spletnem 
naslovu http://mozaik.ozs.si/. Z redno uporabo kartice lahko 
ustvarijo prihranke, ki so na letni ravni nekajkrat višji od člana-
rine. Imetniki kartice MOZAIK PODJETNIH lahko sodelujejo v 
mreži popustov jaz-TEBI, ki jih v okviru zborničnega sistema 
nudijo drug drugemu, lahko pa koristijo tudi posebne ugo-
dnosti območnih obrtno-podjetniških zbornic. 

V letu 2014 je kartica v sodelovanju z Erste Card postala plačil-
na kartica z odloženim plačilom – Mozaik podjetnih Diners 
Club. Kartica omogoča plačilo na obroke, za uporabo ni 
potrebna menjava banke in poslovnih računov, prvo leto 
uporabe pa imetniki ne plačajo članarine.

Člani OOZ Celje - imetniki kartice MOZAIK 
PODJETNIH lahko na OOZ Celje koristijo 
naslednje ugodnosti:
- brezplačno: osnovno podjetniško svetovanje, individualno 

specialistično davčno in pravno svetovanje, seminarji, delav-
nice, tečaji ali popusti pri udeležbi, najem dvorane, mesečno 
glasilo Informacije in popust pri oglaševanju v glasilu, pro-
mocija članov v prostorih zbornice,

-  brezplačno svetovanje in administrativna pomoč pri pripravi 
dokumentacije za vložitev predlogov e-izvršb.

Pri partnerjih lahko člani zbornice koristijo:
OOZ Celje - nepremičnine in storitve d.o.o.: možnost najema 
stanovanj po neprofitnih najemninah v lastnih večstanovanj-
skih objektih na različnih lokacijah Mestne občine Celje ter ob-
čin Vojnik in Štore za delavce, ki so zaposleni pri članih OOZ 
Celje, in za člane OOZ Celje.

Zavarovalnica Adriatic Slovenica: sklenitev dopolnilnega 
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zdravstvenega zavarovanja, nezgodnega 
zavarovanja ter zavarovanja težkih bolezni 
in operacij po ugodnejših pogojih. 
Racio razvoj d.o.o. Celje: popusti na storitve 
svetovanja, usposabljanja, izdelave pravilni-
kov in projekte s kadrovskega področja.

Agencija Ave, Alenka Vodončnik s.p., 
Celje: brezplačno svetovanje o možnostih 
pridobitve nepovratnih sredstev, popusti 
na izdelavo poslovnih načrtov, prijave na odprte javne razpise 
in na jezikovne programe (angleški, nemški in španski jezik).

Hranilnica Lon d.d. Kranj, Poslovna enota Celje: ugoden 
podjetniški paket, ne glede na pravno obliko ali višino letnih 
prihodkov (nizki stroški vodenja TRR, elektronske banke in pro-
vizij za transakcije, nižji stroški odobritve limita in kredita…). 

Agencija NERA, poslovne storitve, računovodstvo in nepre-
mičnine d.o.o. , Celje: popust na storitve finančnega svetovanja, 
izdelavo dokumentacije in izvajanje računovodskih storitev.

Davčno svetovanje Verbajs d.o.o., Litija: popust na storitve 
specialističnega davčnega svetovanja, postopke prenosov pod-
jetij ter vodenja poslovnih knjig.  

Terme Dobrna: popusti pri nakupu kart za kopanje  in savno, 
popusti za nekatere storitve fizioterapije in Hiše na travniku ter 
v frizerskem salonu.

Zdravstveni dom Celje in Zdravstvena postaja Štore: 10 % 
popust na preventivne zdravstvene preglede in ostale storitve 
medicine dela in športa.  

Rdeči križ Slovenije Območno združenje Celje: 10 % popust 
na izobraževanje in izpit iz prve pomoči za gospodarske in ne-
gospodarske družbe.

Na OOZ Celje zagotavljamo, da se bo v okviru projekta MO-
ZAIK PODJETNIH obseg in število raznovrstnih ugodnosti ter 
s tem možnosti za finančni prihranek iz meseca v mesec po-
večevalo tako v celotnem sistemu OZS kakor tudi na lokalnem 
področju, ki ga pokriva OOZ Celje. Zato vabimo vse, ki bi v 
MOZAIK PODJETNIH želeli dodati svoj kamenček, bodisi 
kot uporabniki kartice bodisi kot ponudniki ugodnosti, da 
pokličejo ali se osebno oglasijo na zbornici.

Naj bo leto 2015 uspešno, ustvarjalno,
 podjetno in inovativno!

Želimo vam vesele praznike!
Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje

        

Sekretarka OOZ Celje:
Martina Rečnik, univ. dipl. ekon.
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Izbira poklica - izziv za prihodnost
Območna obrtno-podjetniška 
zbornica Celje je zaključila že 
sedmo leto izvajanja projekta, 
ki ga podpirajo Mestna občina 
Celje, občine Dobrna, Štore 
in Vojnik. Namen projekta je 
osnovnošolcem in njihovim 
staršem približati pomemb-
nost pridobivanja tistih infor-
macij, ki so pomembne pri 
odločitvah učencev o tem, kaj 
bi v življenju zares radi delali in 
o izbiri nadaljevanja izobraže-
vanja. 

Že vrsto let se soočamo s po-
manjkanjem določenih po-
klicnih profilov, med katerimi 
so na prvem mestu obrtni in 
tehnične stroke, zato smo si 
v projektu zadali nalogo pro-
movirati karierne poti, spod-
bujati inovativnost, podje-
tnost in ustvarjalnost že med 
najmlajšimi člani naše družbe. 
Aktivnosti projekta so pote-
kale vse leto 2014, sodelovalo 
je 5 naših članov obrtnikov in 
podjetnikov, izvedenih je bilo  
33 dogodkov, udeleženih 12 
osnovnih šol ter 660 osnov-
nošolcev in njihovih staršev. 
Izvajali smo predavanja, pre-

predsednika OOZ Celje, g. 
Mirana Gracerja, pregledali 
izvedene aktivnosti in doseže-
ne rezultate. Našim obrtnikom 
in podjetnikom, sodelujočim 
v projektu, predstavnikom lo-
kalnih skupnosti, medijem in 
drugim povabljenim je vodja 
projekta, mag. Tatjana Šti-
nek, predstavila celoten pro-
jekt in novosti na področju šti-
pendiranja. Sekretarka OOZ 
Celje, Martina Rečnik, je spre-
govorila o pobudah za nadalj-
nje sodelovanje in o krožku 
Ustvarjalni, podjetni in inova-
tivni učenci, ki smo ga začeli 
izvajati oktobra na OŠ Lava, ter 
o tesnem sodelovanju OOZ 
Celje z občinami, iz katerih 
združuje OOZ Celje svoje član-
stvo, s posebnim poudarkom 
na sodelovanju z Mestno ob-
čino Celje pri pripravi projekta 
Strategija razvoja gospodar-
stva Mestne občine Celje, kjer 
je zapisan del ukrepov name-
njen prav spodbudam občine 
za promocijo podjetništva, 
inovativnosti, ustvarjalnosti in 
poklicev za osnovnošolce. 

Udeleženci delovnega sreča-
nja so v razpravi  izrazili za-

davanja z delavnicam in zelo 
obiskane okrogle mize z gosti 
- našimi obrtniki in podjetniki. 
V letu 2014 smo povečali števi-
lo dogodkov za 9 v primerjavi 
z letom poprej. Izvedbo doda-
tnih dogodkov je omogočila  
šolam na svojem področju  
Mestna občina Celje. Učence 
in njihove starše smo seznanili 
z možnostmi štipendiranja, s 
kariernimi potmi, potrebnimi 
znanji, veščinami, sposobnost-
mi  ter kompetencami ljudi 
današnjega časa, trgom dela, 
trendi na področju zaposlova-
nja in samozaposlovanja, de-
ficitarnimi poklici in dejavniki 
odločanja za nadaljevanje iz-
obraževanja. Sodelujoče šole 
v projektu smo tudi obvestili 
o možnosti obiska Ulice obr-
tnikov, ki je bila prvič v okvi-
ru  Mednarodnega obrtnega 
sejma v Celju, in kar nekaj šol 
se je udeležilo predstavitve 
osmih poklicev tudi na tem 
dogodku. 

V sredo, 19. 11. 2014, smo na 
delovnem srečanju vseh so-
delujočih v projektu, ki se je 
začel s pozdravnimi besedami 

dovoljstvo, da so del uspešno 
izvedenih projektov, podali so 
svoja mnenja in pobude  za  
sodelovanje tudi v prihodnje.  
Predvsem so  izpostavili, kako 
je pomembno sodelovanje 
šole z lokalnim okoljem in go-
spodarstvom ter prihod ljudi 
iz prakse v šole. Učenci in star-
ši namreč pokažejo dosti več 
zanimanja za področje pokli-
cev in podjetništva, če spre-
govorijo o tem ljudje iz gospo-
darstva. Šole si želijo še več 
takšnih dogodkov v šolskih 
klopeh, zato so celjske šole z 
navdušenjem sprejele širitev 
projekta navzdol po vertikali.
 
Vsi sodelujoči člani OOZ Celje, 
udeležene občine in osnovne 
šole ter predstavnica  ZRSZ OS 
Celje so ob zaključku dogod-
ka prejeli zahvalo. Zahvalili pa 
smo se tudi medijem, ki tako 
pozitivno poročajo o našem 
projektu in širijo informacije o 
dobri praksi med občane vsa 
leta izvajanja projekta.

Krešimir Antolič, Krešimir An-
tolič - Kael elektro storitve, 
Krešimir Antolič s.p.: 
»Projekt je zelo dobro  zasta-Zaključek projekta

Udeleženi prejemniki zahval
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vljen, kar dokazujejo tako ude-
ležba na dogodkih kot razpra-
ve na okroglih mizah, kjer so 
udeleženi starši osnovnošol-
cev. Te vedno bolj zanimajo 
možnosti  usmeritve nadalj-
njega izobraževanja njihovih 
otrok v tehnične smeri. V pro-
jektu sodelujem od njego-
vega začetka, letos sem tudi 

Podelitev zahval

 Izvedba dogodka na OŠ Dobrna
predstavil poklic elektrikarja v 
Ulici obrti na MOSu, kjer nas je 
obiskalo preko  500 osnovno-
šolcev.«  

Mag. Alenka Žnidarič Pešak, 
šolska svetovalka OŠ Dobr-
na: » To je uspešen in zelo ko-
risten projekt, ker je Območna 
obrtno-podjetniška zbornica 

praktično edina organizaci-
ja, ki poleg šole aktivno so-
deluje pri poklicni orientaciji 
osnovnošolcev. Želimo si so-
delovanja tudi v bodoče in se 
zahvaljujemo Občini Dobrna 
za podporo pri izvajanju ak-
tivnosti projekta. Zelo koristno 

bi bilo, če bi nam omogočili, 
da bi projekt potekal v celotni 
zadnji triadi od sedmega do 
devetega razreda.

Območna obrtno-podjetniška 

zbornica Celje, samostojna 

svetovalka in vodja projekta,

mag. Tatjana Štinek 

kmetijstvo

Spremembe v Registru kmetijskih gospodarstev

 

Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje
Tel. : 03 490 75 82,  Faks:  03 491 64 80 
E-pošta:  vesna.mazej.usen@ce.kgzs.si

 

Prihaja leto sprememb

Ali bodo spremembe tudi v Registru kmetijskih gospodarstev ali 
bodo temelji ostali isti?

Vsaka velika prenova zgradbe zahteva določene spremembe, 
popravke pri samih temeljih in tudi tukaj, na področju ukrepov 
kmetijske politike, kjer se z letom 2015 začenja novo program-
sko obdobje s kopico sprememb, novih ukrepov, spremenjenih 
zahtev in drugačnih plačil, ni prav nič drugače. Tudi na področju 
uveljavljanja ukrepov kmetijske politike je kar nekaj sprememb 

pri temeljih, v Registru kmetijskih gospodarstev (RKG), ki pred-
stavlja osnovo in predpogoj za vse kmetije, ki želijo uveljavljati 
ukrepe kmetijske politike. Vse kmetije morajo namreč biti vpi-
sane v RKG in imeti vse urejene podatke, da lahko uveljavljajo 
katerega od možnih ukrepov.
Novi Pravilnik o RKG prinaša večje novosti na področju opre-
delitve kmetije, članov kmetije, nove določitve upravičenih ze-
mljišč, definicije razmejitve med njivami in travniki ... 
Premišljeni, dobro in natančno zasnovani in zgrajeni temelji so 
edino zagotovilo za dobro in varno zgradbo, tako so tudi dobro 
urejeni podatki v RKG, natančno izrisana zemljišča kmetijskega 
gospodarstva in natančno urejeni podatki o trajnih nasadih 
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prava in zanesljiva podlaga za uveljavljanje vseh ukrepov v letu 
2015. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v 
oktobru posodobilo podatke v RKG aplikaciji v skladu z novimi 
določbami Pravilnika o RKG. Vsi nosilci kmetij ste ali boste v teh 
dneh prejeli izpise iz RKG in tako vas bo MKGP obvestilo o vseh 
spremembah podatkov v RKG, hkrati pa bodo na izpisu navede-
ne tudi vse napake in priporočila za ureditev podatkov.

Na KGZS želimo, da bi nosilci kmetij pravočasno in pravilno ure-
dili podatke v RKG, zato vam želimo v nadaljevanju predstaviti, 
kaj morate urediti čim prej, da bodo temelji dobro pripravljeni.

Kmetija in člani kmetije
Novi Pravilnik o RKG prinaša spremembo pri določitvi članov 
kmetije, kjer je bilo do sedaj opredeljeno, da se člani kmetije 
določijo na podlagi vpisa gospodinjstev na določeno kmetijo. 
Kako pa po novem? Člane kmetije po novem delimo v dve sku-
pini, in sicer:
- Člani kmetije z istim prebivališčem kot nosilec kmetije: člani so 
vse fizične osebe starejše od 15 let, ki imajo stalno prebivališče 
na istem naslovu kot nosilec, ne glede na sorodstveno razmerje 
z nosilcem kmetije.
- Sorodniki: član kmetije je lahko tudi fizična oseba, starejša od 
15 let, ki dela na kmetiji in ima stalno bivališče v Republiki Slo-
veniji, vendar ne na istem prebivališču kot nosilec. Član je lahko 
nosilčev zakonec ali oseba, s katero živi nosilec v zunajzakonski 
skupnosti, partner v registrirani istospolni skupnosti ali soro-
dnik, s katerim je nosilec v sorodstvu v ravni vrsti ali stranski 
vrsti do vštetega drugega kolena ter v sorodstvu po svaštvu v 
prvem kolenu. Nosilec mora imeti za vpis sorodnikov kot članov 
kmetije v RKG pridobljeno njihovo pisno soglasje.

Fizična oseba je lahko član kmetije le na eni 
kmetiji 
Kako se vpišejo člani kmetije na določeno kmetijo? Vsi člani 
kmetije, ki imajo isto prebivališče kot nosilec kmetije, se vpi-
šejo v RKG po uradni dolžnosti in nosilcu kmetije za te osebe 
ni potrebno nič urejati. Vpišejo se ob prvem vpisu v RKG, ob 
spremembah v CRP (centralnem registru prebivalstva) in ob 
spremembah ali selitvi nosilca kmetije. Nosilec kmetije mora 
sam urediti vpise članov kmetije, ki živijo na istem naslovu kot 
nosilec le v primeru, da ima nosilec kmetije stalno prebivališče 
prijavljeno na naslovu določenega zavoda, gospodarske družbe 
ali v večstanovanjski stavbi, kjer številke stanovanj niso pripisa-
ne k naslovu stalnega prebivališča v CRP.
Ostale člane kmetije, ki nimajo istega prebivališča kot nosilec 
kmetije, je potrebno na kmetijo vpisati na podlagi vloge na 

predpisanem obrazcu, ki je kot priloga sestavni del Pravilnika o 
RKG. Z vpisom člana kmetije morata soglašati tako nosilec kme-
tije kot tudi predvideni član kmetije.
Kot člani kmetije se lahko vpišejo naslednji sorodniki nosilca: 
• zakonec ali oseba, ki živi z nosilcem v zunajzakonski skupno-

sti, 
• partner v registrirani istospolni skupnosti, 
• sorodniki v ravni ali stranski vrsti do vštetega drugega kolena 

(otroci, posvojenci, vnuki, starši, posvojitelji, stari starši, bratje 
in sestre), 

• sorodniki, ki so v sorodstvu po svaštvu v prvem kolenu (no-
silčev tast in tašča, nosilčevi pastorki – otroci nosilčevega za-
konca, nosilčev zet in snaha ter zakonec nosilčevega očeta ali 
matere (krušni starši)). 

Z novo določitvijo članov kmetije tudi ne bo več mogoče 
imeti dveh kmetijskih gospodarstev (KMG-MID številk) na 
istem naslovu, če imata nosilca isti naslov stalnega prebiva-
lišča, saj sta nosilec in član kmetije lahko pripisana le na eno 
kmetijo. Če je imelo več nosilcev isti naslov stalnega prebivali-
šča, a ločeni kmetiji (najpogosteje zaradi ločenih proizvodenj), 
morate poskrbeti za izbris/združevanje kmetij.  

Vse nosilce kmetij pozivamo, da si pravilno uredijo člane kme-
tije v RKG, saj v skladu s predpisi le v RKG vpisani člani kmetije 
lahko poleg nosilca opravljajo prodajo s kmetije in imajo re-
gistrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji. Člani kmetije so 
pomembni tudi za uveljavljanje določenih ukrepov, kjer je po-
membno imeti določeno število PDM (polnih delovnih moči).

Namestnik nosilca kmetije
Za kmetijo, ki želi uveljavljati ukrepe kmetijske politike, mora 
nosilec kmetije izmed članov kmetije določiti tudi namestnika 
nosilca kmetije. Namestnik nosilca kmetije mora biti popolno-
ma poslovno sposobna oseba. Samo kmetije, ki poleg nosilca 
kmetije nimajo nobenega poslovno sposobnega člana kmetije, 
so lahko brez namestnika nosilca kmetije. 
Za vpis namestnika nosilca kmetije mora poskrbeti nosilec 
kmetije, tako da na predpisanem obrazcu vloži vlogo na uprav-
ni enoti. Za vpis namestnika mora imeti nosilec kmetije soglasje 
namestnika.

Zaposleni na kmetiji
Novi Pravilnik o RKG določa tudi, da morajo biti v RKG vpisani 
vsi zaposleni na kmetiji, pri čemer se kot zaposleni na kmetiji 
razume osebo, ki delo na kmetiji opravlja na podlagi veljavne 
pogodbe o zaposlitvi. Pogodba o zaposlitvi je lahko sklenjena z 
nosilcem kmetije ali s popolnoma poslovno sposobnim članom 
kmetije.

KMETIJSTVO
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Vlogo za vpis zaposlenega na kmetiji mora nosilec kmetije vlo-
žiti na upravni enoti na predpisanem obrazcu skupaj s kopijo 
prijave v obvezna socialna zavarovanja (pokojninsko in inva-
lidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za 
starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti). Na 
kmetiji zaposlene osebe za določen čas upravna enota po pre-
teku pogodbe o zaposlitvi izbriše iz RKG po uradni dolžnosti, 
kar pomeni, da za izbris ni potrebno vložiti nobene vloge. 

V primeru prekinitve pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, 
podaljšanja pogodbe za določen čas, drugih sprememb glede 
zaposlenega in časa trajanja zaposlitve mora nosilec kmetije 
spremembe sporočiti na upravno enoto najkasneje v roku 15 
dni po spremembi oz. prenehanju pogodbe na predpisanem 
obrazcu.

Neupravičene površine
Ko natančno uredite vso delovno silo na kmetiji, poskrbite še za 
natančen in pravilen vris GERK-ov.
V GERK-e in površine, namenjene uveljavljanju ukrepov kme-
tijske politike, ne sodijo površine, ki niso namenjene kmetijski 
rabi, in sicer:
- gozd in ostala nekmetijska zemljišča (npr. drevesa in grmičevje, 
kmetijska zemljišča v zaraščanju ...), ki so znotraj kmetijske rabe 
večja od 100 m2,
- pozidana zemljišča, vode in površine, namenjene skladiščenju 
hlevskega gnoja za obdobje daljše od dveh mesecev, ki so po-
vršinsko večji od 25 m2, 
- površine, na katerih se ne izvaja kmetijska dejavnost:
• zelenice okoli stavb,
• nezatravljene ograde, v katerih se nahajajo živali,
• izpusti za živali,
• rekreacijske površine, kot so golf igrišča, parki, zelenice, trav-

nata igrišča ..., razen smučišč in površin znotraj hipodromov, 
če se na teh površinah izvaja kmetijska dejavnost,

• površine označenih vzletnih oz. pristajalnih stez letališč in 
vzletišč, čeprav so le-te zatravljene,

• na letališčih se vris GERK-a dovoli le v primeru, da se izvaja 
kmetijska pridelava in da imajo zanjo uporabniki zemljišč do-
voljenje od lastnikov zemljišč in upravljavca letališča, iz GERK-
-ov pa je potrebno tudi v tem primeru izločiti vso letališko 
infrastrukturo ter označene vzletne oz. pristajalne steze,

• površine, kjer kmetijska pridelava ni dovoljena (npr. sanirana 
odlagališča nevarnih odpadkov),

• površine, kjer se nekmetijska dejavnost v eni rastni dobi opra-
vlja več kot 30 dni (npr. začasni tabori, skladišča bal, parkiri-
šča).

Zemljišča se v RKG vpisuje na podlagi dejanskega stanja v nara-

vi, in sicer kot GERK-e, enako kot je bilo do sedaj. Glede na rabo 
površin se GERK-e vriše kot njive, trajne travnike, različne trajne 
nasade (vinogradi, matičnjaki, intenzivni in ekstenzivni sadov-
njaki, oljčniki, ostali trajni nasadi), hmeljišča, trajne rastline na 
njivskih površinah, rastlinjake in plantaže gozdnega drevja. 
Na novo pa bo mogoče GERK-e vrisati tudi kot: njive za rejo pol-
žev, hmeljišča v premeni, jagode na njivi, trajne rastline na nji-
vskih površinah, kjer pridelava ni v tleh, rastlinjake, kjer pridelava 
ni v tleh, rastlinjake s sadnimi rastlinami, travinje z razpršenimi 
neupravičenimi značilnostmi in kmetijsko zemljišče v pripravi.

Iz RKG pa se bodo izbrisali do sedaj vrisani GERK-i z vrsto rabe 
1600 - neobdelano kmetijsko zemljišče. GERK-om z rabo 1321- 
barjanski travniki se bo spremenila vrsta rabe GERK-a v 1300 – 
trajni travnik. GERK-om z vrsto rabe 1430 - ekstenzivni kraški pa-
šniki in 1800 - kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem, 
pa se bo spremenila vrsta rabe v 1320 –t ravinje z razpršenimi 
neupravičenimi značilnostmi.

GERK z vrsto rabe 1320 - travinje z razpršenimi 
neupravičenimi značilnostmi
Največje težave pri pravilnem vrisu GERK-ov se pojavljajo pred-
vsem na površinah pašnikov, kjer se izvaja kmetijska raba, ven-
dar je prisotnost nekmetijskih elementov v krajini izredno po-
gosta. S spremembo pravilnika o RKG se na podlagi zahteve EU 
v Sloveniji uvaja novo vrsto rabe GERK-ov – rabo 1320 (travinje z 
razpršenimi neupravičenimi značilnostmi), ki temelji na upošte-
vanju sorazmernega sistema upravičenosti.
Po uradni dolžnosti se bodo v GERK-e z rabo 1320 spremeni-
li GERK-i z dosedanjo rabo 1800 - kmetijsko zemljišče, poraslo 
z gozdnim drevjem in 1430 - ekstenzivni kraški pašniki. Za vris 
ostalih GERK-ov s tovrstno rabo bodo morali poskrbeti nosilci 
sami. 
GERK-i z vrsto rabe 1320 se lahko vrišejo na območju celotne 
Slovenije, vendar samo na zemljiščih, kjer je določitev upravi-
čene površine zaradi prepleta neugodnih naravnih danosti 
(razgibanost površja, drevja, grmovja, kamenja) otežena. Neu-
pravičeni elementi, kot so drevesa, grmičevje, kamenje ..., se na 
teh zemljiščih na pretežnem delu prepletajo s trajnim travinjem 
in tako otežujejo strojno obdelavo; zemljišča so primerna pred-
vsem za pašo rejnih živali.
Meje GERK-a določi nosilec kmetije z upoštevanjem naravnih 
mej, kot so ograja pašnika, grape, prepadne stene, gozd, ceste 
... Vsem nosilcem svetujemo, da pri vrisu GERK-a zajamejo samo 
površine, ki so dejansko uporabljene kot pašnik, in da površin-
sko ne povečujejo GERK-ov v neupravičene rabe, saj bo delež 
neupravičene rabe vplival na koeficient znižanja plačila. 
V GERK-ih z rabo 1320 so lahko zajeta zemljišča, ki so po evi-
denci dejanske rabe 1300 - trajni travnik, 1321- barjanski travnik, 
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1222 - ekstenzivni oz. travniški sadovnjak in vse preostale kme-
tijske površine (njive, trajni nasadi ...), če strnjena površina teh 
rab ne presega 100 m2. Površine, ki sodijo v te naštete rabe, so v 
celoti upravičene površine. Površine z vrsto dejanske rabe 1800 
- kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem so upravičene 
80 %. Vsa ostala zemljišča (gozd, drevesa in grmičevje, kmetijsko 
zemljišče v zaraščanju …) pa so v celoti neupravičena zemljišča. 
Površine z vrsto dejanske rabe 2000 - gozd se lahko vrišejo kot 
del GERK-a 1320 samo na kmetijskih gospodarstvih planinah. 

Njive se spreminjajo v travnike
Pogosto smo v zadnjih letih prejemali vprašanja, kdaj se dolo-
čena njiva spremeni v travnik, kako pogosto jo je potrebno pre-
orati, če se njiva želi obdržati. V novem Pravilniku o RKG je sedaj 
jasno navedeno pravilo, ki določa, da se GERK z vrsto dejanske 
rabe njiva spremeni v trajni travnik, če je bila na tem GERK-u na 
zbirni vlogi najmanj pet predhodnih zaporednih let prijavljena 
istovrstna kmetijska rastlina iz skupine »trajnega travinja« (201 
- trave, 203 - travno-deteljne mešanice, 206 -deteljno-travne 
mešanice, 207 - detelja in 208 – lucerna). Vsem nosilcem, ki so 
imeli od leta 2010 do 2014 vsa leta na določeni njivi posejano 
in v zbirni vlogi vedno vpisano isto zgoraj navedeno kmetijsko 
rastlino, so na MKGP s posodobitvijo podatkov v GERK aplikaciji 
njivo spremenili v trajni travnik. 
Nosilcem, ki načrtujejo novonastali travnik v letu 2015 upora-
bljati kot njivo z drugo kmetijsko rastlino, kot so jo imeli v prete-
klih letih, svetujemo, da površino preorjejo in na upravni enoti 
poskrbijo za pravilen vris GERK-a in pravilno določitev rabe – 
površina, ki bo preorana, mora biti spremenjena v rabo 1100 
- njiva.

Na MKGP so vse soležne GERK-e istega kmetijskega gospodar-
stva združili v BLOK-e. BLOK po novem predstavlja najmanjšo re-
ferenčno parcelo za uveljavljanje različnih plačil (do sedaj so to 
bili GERK-i). Ker se v BLOK-e združujejo soležni GERK-i iste kme-
tije, na takšen način lahko postanejo upravičeni tudi GERK-i, ki 
do sedaj niso bili upravičeni (npr. GERK-i, manjši od 10 arov), če 
je teh GERK-ov skupaj več in skupno dosežejo najmanjšo upra-
vičeno površino. Hkrati bo z večjimi površinami dosežena tudi 
večja toleranca in s tem bo ob morebitnih napakah pri vrisu, z 
upoštevanjem tolerance, manj kršitev in sankcij. 
Ker so GERK-i osnova za pravilen vris blokov in edina varnost 
za prijavo pravih upravičenih površin, svetujemo vsem nosilcem 
kmetij, da si vzamejo čas in natančno pregledajo svoje GERK-e 
in novo nastale BLOK-e in si pravočasno rezervirajo čas in termin 
za urejanje podatkov v RKG na upravni enoti.

Vse nosilce kmetij želimo ob koncu še enkrat spomniti, da ste 
ali boste v teh dneh prejeli izpise iz RKG o tvorjenih blokih, po-
sodobljenih članih kmetije (zajeti samo člani kmetije, ki živijo na 
istem naslovu kot nosilec) in označenih napakah pri neuskla-
jenih podatkih. V izpisih so tudi že navedene vse napake in te 
morate obvezno urediti pred vnosom Zbirne vloge za leto 2015, 
zato vam svetujemo, da z urejanjem ne odlašate, ampak podat-
ke uredite čim prej. Vse kmetije morajo biti vpisane v register 
kmetijskih gospodarstev in imeti urejene podatke, da lahko uve-
ljavljajo katerega od možnih ukrepov.

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

KGZS - Zavod CE 

(vir: Zelena dežela, št. 124, oktober 2014)
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Obvezna predhodna usposabljanja za vključitev v ukrep Kmetijsko 
okoljsko podnebnih plačil (KOPOP)

Zainteresirani za vstop v ukrep KOPOP 
morajo že sedaj poskrbeti za izpolnitev 
vstopnih pogojev. 

Z letom 2014 se dokončno zaključuje izvajanje ukrepa Kmetij-
sko okoljskih plačil (KOP) z vsemi podukrepi, ki smo jih do sedaj 
poznali pod kraticami REJ, KOL, ZEL, PP, ZVE ... Ukrep se zaklju-
čuje za vse, torej tudi za tiste, ki se jim do konca leta 2014 še ni 
iztekla 5-letna obveznost vključenosti.

Zaradi še večje dostopnosti kmetijsko okoljskih ukrepov 
ter še večje ciljne naravnanosti je bil v zadnjih dveh letih 

pripravljen nov ukrep Kmetijsko okoljsko podnebnih pla-
čil, ki se bo po novem s kratico imenoval KOPOP.

Ukrep po novem ne bo več »paketno« zasnovan, temveč si bo 
posamezne zahteve kmet izbiral sam. Upravičenec, ki bo želel 
vstopiti v ukrep, bo moral izpolniti vstopne pogoje (t. i. pogo-
je upravičenosti), tekom 5-letne obveznosti pa bo moral izpol-
njevati osnovne zahteve ter svoje izbrane zahteve. Za vstop v 
ukrep mora imeti kmetija v uporabi vsaj 1 ha kmetijskih ze-
mljišč, v KOPOP pa mora od tega vključiti vsaj 0,3 ha površin. 
Vstop v ukrep bo mogoč v letu 2015, načrtuje pa se, da bo vstop 
mogoč tudi še v letu 2016.
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I. Vstopni pogoji oz. pogoji upravičenosti (obvezno za vse):
1. kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v register kmetij-

skih gospodarstev (RKG),
2. upravičenec mora opraviti 6-urno predhodno usposabljanje 

še pred začetkom izpolnjevanja programa aktivnosti,
3. upravičenec mora imeti na podlagi veljavnih analiz tal izde-

lane gnojilne načrte za vse GERK-e, kjer uporablja mineralna 
gnojila in 

4. za kmetijsko gospodarstvo oz. kmetijsko gospodarstvo pla-
nina mora biti izdelan program aktivnosti (PA).

Vsebina vstopnih pogojev je podrobneje opredeljena v nada-
ljevanju.

II. Osnovne zahteve (obvezno za vse)
1. obvezna vsakoletne udeležba upravičenca na 4-urnem izo-

braževanju,
2. obvezna uporaba individualnega svetovanja v prvih treh le-

tih vključenosti v ukrep KOPOP (za kmeta brezplačno); to po-
meni obisk svetovalca na kmetiji, kjer skupaj pregledata izva-
janje zahtev, hranjenje dokumentacije, vodenje evidenc…, 
ob tem pa bo izvedeno tudi svetovanje na temo naravovar-
stvenih in vodovarstvenih vsebin ter podnebnih sprememb,

3. vodenje evidenc o vseh delovnih opravilih,
4. prepovedana uporaba blata iz komunalnih čistilnih naprav 

in 
5. prepovedana setev/saditev gensko spremenjenih organiz-

mov.

III. Dodatne zahteve (upravičenec izbere najmanj eno/tri* 
zahteve v okviru spodaj navedenih shem po lastni izbiri)
Zahteve so zaradi boljše preglednosti razvrščene v 9 shem:
1. okolju prijazno poljedelstvo in zelenjadarstvo,
2. okolju prijazno hmeljarstvo,
3. okolju prijazno sadjarstvo,
4. okolju prijazno vinogradništvo,
5. okolju prijazno gospodarjenje na travinju z živalmi,
6. gospodarjenje z naravovarstveno pomembnimi travišči,
7. varovanje vodnih virov,
8. ohranjanje krajine in
9. ohranjanje genskih virov.

*Najmanjše število zahtev, ki jih bo moral upravičenec izbrati, še 
ni usklajeno med MKGP, ki predlaga eno zahtevo, in Evropsko 
komisijo, ki predlaga, da bi vsak upravičenec moral izbrati naj-
manj tri dodatne zahteve.

OBVEZE VSTOPNIH POGOJEV
1. vstopni pogoj – Vpis v register kmetijskih gospodarstev
Večina kmetijskih gospodarstev je v register kmetijskih gospo-
darstev že vpisana (vsi, ki imate KMG-MID številko, vsi, ki ste v 
preteklih letih oddajali zbirno vlogo …). Za vpis v register je 
potrebno poskrbeti predvsem v primerih, kjer nekdo začenja 
na novo opravljati kmetijsko dejavnost. Vse v zvezi z vpisom se 
uredi na najbližji upravni enoti.

2. vstopni pogoj - Obvezna predhodna usposabljanja
Vsak, ki se bo vključil v ukrep KOPOP, mora obvezno opraviti 
predhodno usposabljanje v obsegu 6 ur. Namen teh usposa-
bljanj je čim boljša seznanitev kmetov z novim ukrepom, z vse-
mi pogoji ter z vsebino posameznih zahtev.

Javna služba kmetijskega svetovanja bo na vseh osmih kme-
tijsko-gozdarskih zavodih, razpršeno po vsej Sloveniji, izvedla 
125 usposabljanj, kjer je udeležba omejena na 80 udeležen-
cev na usposabljanje. Navedena usposabljanja se bodo izve-
dla v roku od 1. novembra 2014 do 31. januarja 2015. 

Na koncu tega prispevka je objavljen celoten seznam vseh 
doslej predvidenih lokacij in terminov predhodnih uspo-
sabljanj.

Zaradi številčne omejitve udeležencev na posameznem 
predhodnem usposabljanju ter organizacije usposabljanj 
se morate vsi zainteresirani kmetje na ta usposabljanja 
obvezno predhodno prijaviti!

Prijave bodo kmetijski svetovalci do zapolnitve mest spre-
jemali na telefonskih številkah, ki so objavljene v pregle-
dnici pri posamezni lokaciji. 
Ker je udeležba na predhodnem usposabljanju vstopni 
pogoj za ukrep KOPOP, svetujemo, da se usposabljanj 
udeležite tudi tisti, ki glede vstopa v ukrep KOPOP še niste 
dokončno odločeni  in si s tem pustite odprto možnost za 
vstop v ukrep.

V primeru zapolnitve mest na posamezni lokaciji boste zainte-
resirani preusmerjeni na druge lokacije. Prosimo vas, da s prija-
vami ne odlašate, saj nam bo to močno olajšalo delo pri načr-
tovanju usposabljanj.
Na usposabljanje udeleženci obvezno prinesite KMG-MID šte-
vilko, saj bo udeležba zabeležena v elektronsko evidenco ude-
ležencev usposabljanj. Ker bo posamezno usposabljanje trajalo 
najmanj 6 ur, ne bo narobe, če boste s seboj prinesli tudi malico, 
saj na vseh lokacijah ne bo v bližini primernih lokalov, daljši od-
mori med usposabljanjem pa niso načrtovani.

KMETIJSTVO
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3. vstopni pogoj – Gnojilni načrti na podlagi veljavnih ana-
liz tal

Kmetijsko gospodarstvo, ki se bo vključilo v ukrep KOPOP, 
bo moralo imeti pred vstopom v ukrep na podlagi analiz 
tal, ki niso starejše od pet let, izdelane gnojilne načrte za 
vse GERK-e, kjer se uporabljajo mineralna gnojila.
Zato morate že sedaj vsi zainteresirani pregledati, če ima-
te za vse površine, ki jih gnojite z mineralnimi gnojili, iz-
delane še veljavne (mlajše od 1. januarja 2010) analize tal 
ter le-te vsebujejo vse predpisane podatke. V nasprotnem 
primeru je sedaj po spravilu pridelkov in pred naslednjim 
gnojenjem najprimernejši čas za jemanje vzorcev in odda-
jo vzorcev v analizo.

Novost v letu 2015 je, da mora analiza tal za vse vrste rabe  razen 
za travinje poleg podatkov o vsebnosti P, K v tleh in pH vredno-
sti tal vsebovati tudi podatek o vsebnosti organske snovi.

4. vstopni pogoj - Obvezna priprava programa aktivnosti
Vsako kmetijsko gospodarstvo, ki se bo odločilo za vključitev v 
ukrep KOPOP, bo moralo pripraviti program aktivnosti, pri če-
mer mu bomo brezplačno pomagali kmetijski svetovalci. 

Za pristop k izdelavi programa aktivnosti mora upravi-
čenec: 
• imeti opravljeno predhodno 6-urno usposabljanje,
• imeti urejene GERK-e, za kar se pravočasno dogovorite 

na najbližji upravni enoti,
• imeti ustrezno število veljavnih analiz tal, na podlagi 

katerih ima za vse GERK-e, ki se gnojijo z mineralnimi 
gnojili, izdelane gnojilne načrte in

• razmisliti in pripraviti osnutek petletnega kolobarja 
poljščin v primeru izbire zahtev, ki vključujejo pripravo 
kolobarja. 

Predvidoma bo priprava programov aktivnosti mogoča od 1. 
decembra 2014 dalje. Program bo moral biti narejen najka-
sneje en dan pred vnosom zbirne vloge, vendar najkasneje 
do zadnjega dne rednega roka za oddajo zbirne vloge. Ker 
kmetijski svetovalci v roku za oddajo zbirnih vlog ne bomo 
imeli časa za pripravo programov aktivnosti, že sedaj pozi-
vamo vse, ki se boste odločili za vstop v ukrep KOPOP, da 
s pripravo programov aktivnosti ne odlašate in se po opra-
vljenem izobraževanju čim prej naročite na izpostavi Celje za 
izdelavo programa. Prijave za izdelavo programov aktivnosti 
bomo kmetijski svetovalci zbirali že na predhodnih usposa-
bljanjih. 

Nov, samostojen ukrep za ekološko kmetovanje
V novem programskem obdobju bo možno vlagati zahtevke 
tudi za ukrep Ekološko kmetovanje (EK), ki se bo po novem iz-
vajal samostojno oziroma ločeno od ukrepa KOPOP. Podpore 
bodo dodeljene tako za izvajanje ekološkega kmetovanja kot 
tudi za preusmeritev. Pri tem ukrepu bo potrebno biti za vstop 
vpisan v RKG, prijavljen v kontrolo pri eni od kontrolnih orga-
nizacij (najkasneje do 31. decembra 2014; velja tudi za tiste, ki 
nameravajo podaljšati, obnoviti prijavo) ter imeti vsaj en dan 
pred oddajo zbirne vloge izdelan program aktivnosti, ne bo pa 
potrebno opraviti obveznega predhodnega usposabljanja kot 
pri ukrepu KOPOP. Kljub temu bodite na obvezo predhodnega 
usposabljanja pozorni tisti ekološki kmetje, ki boste ukrep EK 
kombinirali z zahtevami iz ukrepa KOPOP.  

Povabilo k lastnemu obveščanju 
Kljub temu da Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 
2020, v okviru katerega sta poleg drugih predvidena tudi ukre-
pa KOPOP in EK, še ni potrjen in se lahko posamezne zahteve in 
pogoji, ki smo jih navedli v tem članku, še spremenijo, smo vam 
želeli predstaviti okvirne informacije o tem, kaj se načrtuje ter 
na kaj morate biti že sedaj še posebej pozorni.

Zaradi veliko novosti tako na področju ukrepa kmetijsko okolj-
sko podnebnih plačil kot tudi pri ostalih ukrepih (neposredna 
plačila, OMD, ekološko kmetovanje, dobrobit živali …) vam pri-
poročamo, da se v naslednjih mesecih preko javnih medijev ter 
preko izobraževanj v organizaciji Javne službe kmetijskega sve-
tovanja pri KGZS čim bolje seznanite z vsebino in zahtevami no-
vih ukrepov skupne kmetijske politike programskega obdobja 
2014–2020. Le z dobro obveščenostjo se boste lahko odločili za 
izvajanje pravih ukrepov ter se izognili zamudam pri izpolnjeva-
nju posameznih zahtev oz. oddaji zahtevkov.

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

KGZS - Zavod CE 

(vir: Zelena dežela, št. 124, oktober 2014)
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Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota
Datum Lokacija Ura Tel. št. za prijavo

19. 12. 2014 Gasilski dom Beltinci, Ulica Štefana Kovača 5, 9231 Beltinci 9.00 02 5421504 (Puhan)

22. 12. 2014 Gasilski dom Gornja Radgona, Gasilska cesta 2, 9250 Gornja Radgona 9.00 02 5651055 (Fišinger), 
02 5698136 (Topolovec)

23. 12. 2014 Dvorana Občine Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče 9.00 02 5721250 (Seči)

 6. 1. 2015 Dvorana gostilne Pri Zlatici, Gornji Petrovci 91A, 9203 Gornji Petrovci 9.00 02 5569115 (Hari, Bencak)

Seznam lokacij in terminov predhodnih usposabljanj 
za ukrep KOPOP

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Datum Lokacija Ura Tel. št. za prijavo

20. 12. 2014 Osnova šola Idrija, Lapajnetova 50, Idrija 8:00 05/3772254

 7. 1. 2015 in 
14. 1. 2015

Osnovan šola Dobravlje, Dobravlje1, 5263 Dobravlje (2x3ure) 18:00 05/3671070, 05/3671074, 05/3671075

12. 1. 2015 in 
13. 1. 2015

Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 
6240 Kozina (2x3ure)

16:00 05/7312850, 05/6800168

13. 1. 2015 Kulturni dom Bovec, Ledina 6, Bovec 8:00 05/3884282

15. 1. 2015 Hotel Cerkno, Sedejev trg 8, Cerkno 8:00 05/3772254

15. 1. 2015 Dvorana Krajevne skupnosti Pobegi, 
Cesta I. istrske brigade 59, 6276 Pobegi

9:00 05/6304061,  
05/6304062

21. 1. 2015 Dvorana Srednje šole Veno Pilon, Cesta 5. maja 12, 5270 Ajdovščina 15:00 05/3671070, 05/3671074, 05/3671075

Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj
Datum Lokacija Ura Tel. št. za prijavo

22. 1. 2014 Gostišče Erjavc, Vas 23, 2360 Radlje ob Dravi 9.00 02/877 06 90 in 02/877 0691

podjetnik se 
predstaviPonovno odkriti zaklad na Dobrni

Hotel, gostilna TRIGLAV
O družini Pirh
Podjetniška družina Pirh iz 
Spodnje Savinjske doline se 
je odločila za projekt revitali-
zacije gostilne, s katero je, kot 
pove Drago Pirh, povezano 
njegovo otroštvo:

“Rojen sem na domu, v gostil-
ni Pirh, v Šentilju pri Velenju. 

mi partnerji, vedno pa sem ga 
zapuščal zadovoljen.
Leta so minevala, Triglav pa se 
je v tem času spreminjal, na-
zadnje zaprl vrata, zapuščen 
propadal in kazil lepoto turi-
stičnega kraja Dobrna. 
A tudi po zaprtju je vedno pri-
tegnil moj pogled. Opazoval 
sem ga po nedeljskih pohodih 
po Kozjaku, ko sem se vračal 

Med leti 1968 in 1972 sem 
živel v Dobrni, v znani gostil-
ni Koren, ki jo je moja mama 
vodila do upokojitve leta 1973.
V tistem obdobju je bila go-
stilna Triglav obnovljena in 
domačini so jo še vedno ime-
novali hotel Triglav, kakor se je 
imenoval nekoč. 
Velikokrat sem bil gost Triglava 
– sam, z družino ali s poslovni-

mimo njega. 

Moj življenjski hobi je vzniknill 
iz poklica: stare poškodova-
ne stvari, potrebne obnove, 
spraviti v prvotno stanje in to 
opravljam z veseljem.
Moj hobi se v povezavi s Tri-
glavom počasi zaključuje, od-
piramo vrata in ta projekt je 
zame pri koncu.
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PODJETNIK SE PREDSTAVI

Sam upam, da je to nov zače-
tek za osebje, ki bo skrbelo za 
vas, kakor sem sam skrbel za 
ohranitev dediščine.

Želim si, da bi gostje od blizu 
in daleč iz Triglava odhaja-
li zadovoljni in da bo Triglav 
kmalu znova dobil sloves do-
bre gostilne in prijaznih ljudi, 
kakršne najdeš na Dobrni. To 
bo moje največje zadovolj-
stvo.”

HOTEL TRIGLAV
Hotel Triglav pripoveduje  sta-
ro zgodbo o ljudeh, ki z ve-
seljem prihajajo in zadovoljni 
odhajajo od nas – zgrajen je 
bil že leta 1932, leta 2014 pa v 
celoti obnovljen. Odprt je od 

Noči, ki jih ne boste pozabili
Hotel Triglav vam za udobno 
in prijetno bivanje nudi:
• osem dvoposteljnih sob
• dve enoposteljni sobi
• štiri triposteljne sobe
• en apartma v velikosti 40 

m2 s spalnico, kuhinjo z 
dnevnim prostorom in ko-
palnico. 

   Apartma ima svoj vhod in 
teraso.

Vse sobe so zračne, moderne 
in tople, vsaka ima kopalnico s 
tuš kabino in sušilcem za lase, 
prostorno garderobno omaro, 
televizijski sprejemnik in brez-
plačno brezžično omrežje, da 
boste svoje prijetne trenutke 
lahko delili z drugimi.

KULINARIKA
Dober okus, ki ostane ...
Gostilna Triglav, ki vam po-
boža dušo in želodec, je že v 
času Avstro-Ogrske pomenila 
pomembnega ponudnika go-
stinskih storitev, kamor so go-
stje radi prihajali razvajat svoje 
brbončice.
Tradiciji kuhinj naših babic in 
živilom iz naše neposredne 
okolice smo zavezani še da-
nes, a sledimo tudi novim ku-
harskim trendom. Kulinarika 

19.  novembra 2014 dalje.
Hotel Triglav ima vse, kar po-
trebuje vsak pravi hotel za 
udoben počitek in prijetno 
počutje svojih gostov: sodob-
no recepcijo, gostilno z vrhun-
sko kulinarično ponudbo, pa-
viljon, parkirišče, brezplačno 
brezžično omrežje za pove-
zavo s svetom ter predvsem 
uigrano in prijazno ekipo, ki 
bo za vas skrbela od prihoda 
naprej.
Nahaja se v samem centru 
Dobrne in omogoča enosta-
ven dostop do vseh naravnih 
in kulturnih znamenitosti kra-
ja – samo 200 metrov od nas 
se nahaja najstarejše delujoče 
termalno zdravilišče v Sloveni-
ji, Terme Dobrna.

sezonskega značaja bo vsako 
priložnost – naj bo to poro-
ka, obletnica, rojstni dan, za-
ključek izleta ali pa nedeljsko 
družinsko kosilo – naredila za 
posebno doživetje.
Lokalni pridelovalci so jam-
stvo, da sestavine, iz katerih 
pripravljamo naše specialitete, 
nimajo za sabo tisoče kilome-
trov dolge poti, ampak so jih 
skrbno negovali in izbrali naši 
ljudje, zrastle in dozorele so 
na bližnjih vrtovih, poljih in v 
gozdovih okoli nas, plavale v 
naših potokih in jezerih ali se 
pasle na bližnjih zelenih pašni-
kih in še sveže pristale prav na 
vašem krožniku.
Slastne umetnije našega šefa 
bodo zadovoljile še tako zah-
teven okus, prav lahko pa se 
zgodi, da boste v času bivanja 
pri nas spoznali dobrote, kakr-
šnih ne najdete nikjer drugje 
kakor v Dobrni – morda se bo-
ste prav zaradi njih radi vračali 
k nam.!

NAŠ ŠEF SE PREDSTAVI
Naš Boštjan Rožanc je svojo 
strast odkril dovolj zgodaj, da 
je svojo zgodnjo mladost po-
svetil ustvarjanju v kuhinji.
A ker samo ljubezen do kuli-
naričnega ustvarjanja ne za-
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dostuje, vseskozi izpopolnjuje 
tudi svoje znanje – tako si je 
pridobil več uradno priznanih 
potrdil, licenc in certifikatov, 
med drugim NPK dietnega 
kuharja, tečaje tajske kuhinje, 
priprave hrane finger food, so-
dobnega kreiranja krožnikov, 
molekularne kuhinje, trendov 
v kulinariki, uspešno pa je 
opravil tudi izpit za sommeli-
erja prve stopnje.
Je član Zveze gostinskih de-
lavcev Slovenije in Svetovnega 
združenja kuharjev – WACS.
Redno se udeležuje gostin-
skih srečanj in tekmovanj in 
za svoje delo redno prejema 
nagrade.
Pod njegovim okriljem deluje 
celotna ekipa gostilne. Nekaj 
zaposlenih je iz Dobrne, ostali 
prihajajo iz bližnje okolice.
Jedi, ki jih pripravi naša kuhar-
ska ekipa, pa ne nudijo samo 
užitka v ustih, ampak razvese-
ljujejo tudi oko.

MALICE
Kdor dela, naj tudi je …
Prazen žakelj ne stoji pokonci, 
pravijo. Kdor trdo dela, temu 
pritiče tudi krepka malica. Ti-
stim s sedečim delom pa se 
bo verjetno prileglo kaj laž-
jega. Gostilna Triglav ponuja 
bogato izbiro raznovrstnih 
jedi za najlepši del delovne-
ga dneva, kjer si v miru lahko 
privoščite nekaj časa zase in 
svoje sodelavce ter uživate v 
obroku, ki ste si ga zaslužili.
Nudimo vam ugodnost pri na-
kupu paketa 9 malic,  podari-
mo vam 10 malico. 
Malice vam postrežemo od 
ponedeljka do petka med 10. 
in 13. uro. Cena malice je od 
4.60 EUR dalje. 

Dnevno ponudbo malic naj-
dete na www.gostilna-triglav.
si

SOBOTNO in NEDELJSKO 
KOSILO
Ko je dober tek še boljši ...
Ko kdo omeni kosilo, brez 
dvoma najprej pomislite na 
krožnik juhe, iz katere se kadi, 
in domačo glasbo v ozadju. 

Morda je čas, da te podobe 
zamenjate z novimi. Takimi z 
družino, ki se ji popolnoma 
posvetite, stran od domače 
kuhinje, ko lahko samo sedi-
te, uživate in čakate, da vas za 
spremembo postrežejo drugi. 
In ko si lahko vsakdo zaželi kaj 
drugega: tradicionalne jedi, 
kakršne so pripravljale naše 
babice, sodobne specialitete, 
jedi za vegetarijance, … 
Gostilna Triglav poskrbi, da se 
bo za vsakogar kaj našlo.
Kosila so objavljena na naši 
spletni strani www. gostilna-
-triglav.si.  Cena kosila je  12,00 
EUR.
Zaradi zasedenosti omizij pri-
poročamo pravočasno rezer-
vacijo na telefonski številki 78 
011 30.

ROMANTIČNE VEČERJE V 
DVOJE
Ljubezen gre skozi želodec …

Gostilna Triglav je pravi naslov, 
kamor lahko brez skrbi pripe-
ljete ljubljeno osebo na prije-
tnih par večernih uric, če želite 
nanjo napraviti vtis. S prijetno 
večerjo ob sveči in izbrani ka-
pljici zaključite potepanje po 
naravi. Lahko pa si omislite 
popoln romantičen večer, ki 
ga zaključite v naših udobnih 
sobah in doživite naravo ali 
storitve za sprostitev in dobro 
počutje naslednji dan.

A LA CART PONUDBA
Tradicija, spoštovanje in lju-
bezen do gostinstva so glavni 
vzrok, da so se odprla vrata 
hotela Triglav s slovensko GO-
STILNO. 
Naša želja je ohranjati jedi na-
ših dedkov in babic na vašem 
krožniku. 
Spoštujemo tudi sodobne 
trende, prav tako pa nam niso 
tuje jedi naših sosedov. Vse je 

NAŠA PONUDBA

Gostilna Triglav 
Soba Triglav – 60 sedežev
Soba Amalija – 20 sedežev
Soba Veronika – 12 sedežev

Nudimo:
- DNEVNO SVEŽE MALICE
- PRIGRIZKE
- KOSILA
- NEDELJSKA KOSILA
- ROMATNIČNE VEČERJE
- A LA KART PONUDBA
- DOMAČE SLADICE iz VI-

TRINE
- SVEŽE SOKOVE
- ODLIČNO KAVO Illy
- DOMAČE ČAJE
- IZBRANA VINA SLOVEN-

SKIH VINORODNIH PO-
DROČIJ

Paviljon
Stekleni paviljon – 
80 sedežev
Letni vrt – 40 sedežev

Nudimo:
- PRAZNOVANJA ZA 

ZAKLJUČENE DRUŽBE
- ROJSTNI DNEVI
- POROČNA SLAVJA
- KRSTI, OBHAJILA, BIRME
- OBLETNICE
- SEDMINE
- OBČNI ZBORI

Hotel Triglav***
Sodobno opremljene sobe
Klimatizirane
Brezplačni Wi-fi
Dvigalo
8 dvoposteljnih sob
4 triposteljne sobe
2 enoposteljni sobi
1 apartma s kuhinjo

Nudimo:
- UGODNI VIKEND 

PROGRAMI
- POPUSTI ZA 

UPOKOJENCE
- PROGRAM SPOZNAJMO 

SE
- DARILNI BONI

PODJETNIK SE PREDSTAVI
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DECEMBRSKO DOGAJANJE v ZNAMENJU 
GLASBE, ZABAVE in DRUŽENJA

V gostilni Triglav bomo v mesecu decembru poskrbeli za za-
nimive glasbene dogodke. Vsak petek in soboto si rezerviraj-
te večer za ples.
Mesec december je mesec zaključkov, priporočamo, da si 
pravočasno rezervirate omizje.
Spremljajte dogodke na FB profilu Hotel, gostilna Triglav.  
Postanite naš prijatelj in delite našo zgodbo naprej.

ČAS ZA OBDARITEV

Ste sami že doživeli dobrote, ki jih nudi gostilna Triglav? Bi 
doživetje radi delili s tistimi, ki jih imate radi? Potem je darilni 
bon za pakete storitev in nočitve hotela Triglav pravo darilo 
za rojstni dan, obletnico poroke ali kakšno drugo priložnost. 
Darilni bon lahko naročite po elektronski pošti info@
gostilna-triglav.si, po telefonu 03 780 11 30 in osebno v 
hotelu Triglav.

Z darilnim bonom gostilne in hotela Triglav preprosto ne mo-
rete zgrešiti!

Hotel, gostilna Triglav, T: 03 78 011 30, 
info@gostilna-triglav.si, www.gostilna-triglav.si

DOBRODOŠLI v HOTELU, GOSTILNI TRIGLAV na Dobrni!

pripravljeno iz svežih, lokal-
no pridelanih živil, za izbrane 
okuse pa smo posegli vse do 
Jadranskega morja, ki je poleg 
našega najvišjega vrha, TRI-
GLAVA, simbol naše domovi-
ne.
Triglav ima tri vrhove, zato je 
naša hišna kulinarika simbolno 
povezana z njim. Hišne jedi, ki 
vam jih ponujamo, so sesta-
vljene iz treh sestavin, pripra-
vljene v treh tehnikah, s tremi 
okusi.

Prepustite se užitkom ob hrani 
in pijači! Dober tek vam želijo 
sodelavci TRIGLAVA

VINSKA KARTA
Vsak kozarec pripoveduje 
zgodbo o prsti, soncu in pri-
dnih rokah …

Slovenija je vinsko bogata 
dežela, ugodno podnebje in 
izjemna lega, predvsem pa 
pridne roke pridelovalcev ji 
omogočajo dobro uspevanje 
vrhunskih sort praktično v vsa-
ki pokrajini. 

Gostilna Triglav ima na enem 
mestu zbrano bogato ponud-
bo slovenskih umetnikov vr-
hunske kapljice vseh barv in 
okusov, predvsem pa znanje, 
da vam lahko z veseljem po-
magamo izbrati tisto pravo, ki 
se bo najbolje ujemala s kuli-
narično poslastico ali s poseb-
no priložnostjo, ki zahteva ob 
sebi tisto piko na i – penina, 
belo, rdeče ali rose in seveda 
posebno vino, katerega jago-
da je na trti ostala kanček dlje 
kot je običajno. 

Ko se frizerstvo in nega združita
Naj se vam predstavim: sem 
Natalija Dobovičnik, Dobrčan-
ka s Klanca.   S frizerstvom se 
ukvarjam že dobrih 14 let, vse 
od leta 2000, ko sem zaključi-
la frizersko šolo v Celju. Prakso 
sem opravila v frizerskem salo-
nu v Socki in se tam po šolanju 

frizerskih izkušenj so  dobra 
popotnica za delo v lastnem 
salonu. Z idejo, da združim fri-
zerstvo in nego, sem se prija-
vila na projekt Podjetno v svet 
podjetništva 2014. V Razvojni 
agenciji Savinjske regije sem 
s pomočjo izobraževanj in de-
lavnic skupaj z mentorji svojo 
poslovno idejo pripeljala do te 
faze, da lahko začnem poslo-
vati na trgu.
Moj salon FND Frizerstvo in 
nega na domu vas pričakuje 
na Klancu 40, 3204 Dobrna.  V 
salonu izvajam vse vrste frizer-
skih storitev za moške, ženske 
in otroke. Ob skodelici kave in 
prijetnem vzdušju bomo tu 
skupaj našli videz, ki vam naj-
bolj pristaja. 

 
tudi zaposlila. Tam ter kasneje 
še v salonu v Celju  sem s sa-
mostojnim delom pridobila ve-
liko koristnih izkušenj, ki so bile  
popotnica za nadaljnje delo. 
Po porodniškem dopustu se je 
moja pot nadaljevala v Velenju, 
kjer sem 3 leta delala kot poslo-
vodja v trgovini s frizerskimi pri-
pomočki, dokler se lastniki niso 
odločili za zaprtje trgovine.  
Po temeljitem premisleku sem 
se odločila za  samostojno 
poslovno pot in sledenje svo-
jim ciljem. Ker sem želela biti 
drugačna v frizerski panogi 
in ponuditi ljudem nekaj več, 
sem pridobila nacionalno po-
klicno kvalifikacijo za socialno 
oskrbovalko na domu. To do-
datno znanje in  štirinajst let 
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Posebnost moje storitve  je 
friziranje in nega las na domu. 
Namenjena je  predvsem sta-
rejšim ljudem, osebam s sta-
tusom invalida ter tistim , ki 
zaradi gibalnih ali katerih koli 
drugih omejitev ne morejo 
priti v frizerski salon. Kot uspo-
sobljena frizerka z dodatno iz-
obrazbo socialne oskrbovalke 
na domu bom za vas poskrbe-
la še bolj strokovno, s seboj pa 
prinesem tudi vse potrebne 
pripomočke. Še posebej bi iz-

postavila prenosni umivalnik, 
tako da tudi umivanje las ne 
bo več neprijetna in boleča 
izkušnja nagibanja v tuš ka-
bine. Vse, kar potrebujete ob 
mojem prihodu, je brisača in 
topla voda ter dobra volja.
Res je, da lepota  prihaja od 
znotraj, a zakaj je ne bi s pra-
vo pričesko in urejenostjo še 
poudarili? Na voljo sem vam 
od ponedeljka do sobote, za 
lokacijo in termin pa pokličite, 
da se dogovorimo! 

Delovni čas: 
ponedeljek - sobota
Termin po dogovoru pri vas 
doma ali v salonu 
Pokličite!
Kontakt: Natalija Dobovičnik
Gsm: 051 606 112
Mail: 
natalydobovicnik@gmail.com
Facebok: 
FND frizerstvo in nega las na 
domu 
Spletna stran: 
www.fnd.si

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev občinskih svetov in župana v Občini Dobrna z dne  

5. 10. 2014

I.  Občinska volilna komisija Občine Dobrna je na svoji šesti 
seji, dne 7. 10. 2014, na podlagi zapisnikov o delu volilnih 
odborov pri ugotavljanju izida glasovanja na volitvah za 
člane občinskega sveta v Občini Dobrna z dne 5. 10. 2014 
ugotovila: 

1.  V volilne imenike na območju Občine Dobrna je vpisanih 
1809 volilnih upravičencev.

2.  Svoj glas je na glasovanju oddalo 1114 volivcev ali 61,58 
% vseh volivcev, ki so imeli pravico glasovati, in sicer 1113 
volivcev na voliščih, eden pa po pošti.

3.  Oddanih je bilo 1114 glasovnic, od tega je bilo 1106 vel-

javnih glasovnic in neveljavnih 8 glasovnic.

4. Občinska volilna komisija je opravila ponovno štetje 
neuporabljenih glasovnic na volitvah v občinski svet 
za volilno enoto št. 2 – Lokovina, Loka pri Dobrni, da je 
preverila nejasen zapis na zapisniku volilnega odbora, v 
občinski svet za volilno enoto št. 6 - Vrba, da je preverila 
nejasen zapis na zapisniku volilnega odbora, in v občin-
ski svet za volilno enoto št. 7 – Parož, Strmec nad Dobrno 
zaradi tesnega rezultata in števila neveljavnih glasovnic, 
ki bi morebiti lahko vplivale na rezultat glasovanja.

5. Posamezni kandidati za člane Občinskega sveta Občine 
Dobrna so dobili naslednje število glasov:

Občina Dobrna 
Občinska volilna komisija
Št.: 041-0001/2014-208 (OVK)
Datum: 7.10.2014

občinska volilna 
komisija
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Volilna enota št. 1  - Dobrna
1. Salah Abbas 96 glasov   22,48 %
2. Stanislav Pečnik 71 glasov   16,63 %
3. Branka Gal  91 glasov   21,31 %
4. Mojca Abbas 22 glasov   5,15 %
5. Andrej Kravos 54 glasov   12,65 %
6. Ivan Štimulak 27 glasov   6,32 %
7. Danijel Šibanc 66 glasov   15,45 %

Volilna enota št. 2 – Lokovina in Loka pri Dobrni
1. Jože Lugarič 77 glasov   62,60 %
2. Mateja Kreuh 25 glasov   20,33 %
3. Marjana Dobovičnik 21 glasov   17,07 %

Volilna enota št. 3 – Vinska Gorica in Pristova
1. Marija Ocvirk 55 glasov   41,98 %
2. Alenka Pušnik 49 glasov   37,40 %
3. Silvester Podlesnik 27 glasov   20,61 %

Volilna enota št. 4 – Klanc
1. Jožef Polenek 23 glasov   8,88 %
2. Branko Dobovičnik 131 glasov   50,58 %
3. Stanka Repas 52 glasov   20,08 %
4. Jožef Podvršan 53 glasov   20,46 %

Volilna enota št. 5 – Zavrh nad Dobrno in Brdce nad Dobr-
no
1. Aleksander (Sandi) Podpečan  

 57 glasov   35,40 %
2. Branko Brecl 68 glasov   42,24 %
3. Srečko Štraus 36 glasov   22,36 %

Volilna enota št. 6 – Vrba
1. Nataša Krajnc – Zakrajšek  

 10 glasov   12,20 %
2. Stanislav Božnik 39 glasov   47,56 %
3. Damian Žerjal 13 glasov   15,85 %
4. Matej Zagrušovcem  

 20 glasov   24,39 %

Volilna enota št. 7 – Parož in Strmec nad Dobrno
1. Branko Ramšak 34 glasov   32,69 %
2. Marta Javornik 34 glasov   32,69 %
3. Matej Bračič 36 glasov   34,62 %

5.  Na podlagi 85. člena Zakona o lokalnih volitvah je Občin-
ska volilna komisija Občine Dobrna ugotovila, da so bili v 
Občini Dobrna izvoljeni naslednji člani Občinskega sveta 
Občine Dobrna:

 v volilni enoti št. 1: Salah Abbas, Dobrna 14 B, Dobrna, 
roj . 13. 03. 1967, in Branka Gal, Dobrna 12 B, Dobrna, 
roj. 01. 07. 1964;

 v volilni enoti št. 2: Jože Lugarič, Lokovina 20 B, Dobrna, 
roj. 17. 03. 1979;

 v volilni enoti št. 3: Marija Ocvirk, Vinska Gorica 26 A, 
Dobrna, roj. 30. 04. 1955;

 v volilni enoti št. 4: Branko Dobovičnik, Klanc 40, Dobr-
na, roj. 26. 09. 1955;

 v volilni enoti št. 5: Branko Brecl, Brdce nad Dobrno 2 A, 
Dobrna, roj. 13. 12. 1953;

 v volilni enoti št. 6: Stanislav Božnik, Vrba 13, Dobrna, 
04. 02. 1959;

 v volilni enoti št. 7: Matej Bračič, Strmec nad Dobrno 29, 
Dobrna, roj. 24. 10. 1983.

II.  Občinska volilna komisija Občine Dobrna je na svoji šesti 
seji, dne 7. 10. 2014, na podlagi zapisnikov o delu volilnih 
odborov pri ugotavljanju izida glasovanja na volitvah za 
župana v Občini Dobrna z dne 5. 10. 2014 ugotovila: 

1.  V volilne imenike na območju Občine Dobrna je vpisa-
nih 1809 volilnih upravičencev.

2.  Svoj glas je na glasova nju oddalo 1114 volivcev ali 61,58 
% vseh volivcev, ki so imeli pravico glasovati, in sicer 
1113 volivcev na voliščih, eden pa po pošti.

3.  Oddanih je bilo 1114 glasovnic, od tega je bilo 1104 vel-
javnih glasovnic in neveljavnih 10 glasovnic.

4. Posamezni kandidati župana Občine Dobrna so dobili 
naslednje število glasov:

1. Nataša Krajnc-Zakrajšek  353 glasov   31,97 %
2. Martin Brecl    751 glasov   68,03 %

5. Na podlagi 107. člena Zakona o lokalnih volitvah je Ob-
činska volilna komisija Občine Dobrna ugotovila, da je 
bil v Občini Dobrna za župana izvoljen naslednji kandi-
dat:

 Martin Brecl, Zavrh nad Dobrno 3 D, Dobrna, 
 roj. 15. 10. 1957.

Občinska volilna komisija
Občine Dobrna,

mag. Mitja Podpečan, predsednik

GLASILO OBČINE DOBRNA
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z zasedanja 
Občinskega sveta 
Občine Dobrna

27. REDNA SEJA OB-
ČINSKEGA SVETA 
OBČINE DOBRNA 
(mandatno obdobje 2010 
- 2014) – dne 25.9.2014
Od izida zadnje številke gla-
sila Občine Dobrna, ki je izšla 
v mesecu septembru 2014, 
so svetniki Občinskega sveta 
Občine Dobrna v mandatnem 
obdobju 2010-2014 zasedali 
na zadnji seji tega manda-
tnega obdobja, in sicer na 27. 
redni seji, ki je bila dne 25. 9. 
2014. Na tej seji so bili imeno-
vani predstavniki v svet Javne-
ga zavoda za turizem, šport in 
kulturo Dobrna, sprejet pa je 
bil tudi Sklep o ukinitvi druž-
bene lastnine v splošni rabi.

KONSTITUTIVNA SEJA 
OBČINSKEGA SVETA 
OBČINE DOBRNA 
(mandatno obdobje 2014 
- 2018) – dne 23.10.2014
V novem mandatnem obdo-
bju 2014 - 2018 pa so se svetni-
ki novoizvoljenega Občinske-
ga sveta Občine Dobrna, po 
lokalnih volitvah 5. 10. 2014, 
sestali najprej na konstitutivni 
seji dne 23. 10. 2014. Na  njej 
so se najprej seznanili s poro-
čilom Občinske volilne komisi-
je o izidu rednih volitev  v ob-
činski svet in župana v Občini 
Dobrna z dne 5. 10. 2014, ki ga 
je podal predsednik Občinske 
volilne komisije Občine Dobr-
na, mag. Mitja Podpečan.

Z zasedanja Občinskega sveta 
Občine Dobrna

Občinski svet v stari sestavi

Občinski svet v novi sestavi
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Z ZASEDANJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE DOVRNA

Na konstitutivni seji so se potrdili mandati novoizvoljenih svetnikov 
Občinskega sveta Občine Dobrna, sprejet je bil ugotovitveni sklep o 
konstituiranju Občinskega sveta Občine Dobrna v  novem mandatu. 
Člani Občinskega sveta Občine Dobrna v mandatu (2014 - 2018) so 
naslednji:    za VE 1 (Dobrna) Salah Abbas, Dobrna 14 b, 3204 Dobrna 
in Branka Gal, Dobrna12 b, 3204 Dobrna, za VE 2 (Lokovina in Loka pri 
Dobrni) Jože Lugarič, za VE 3 (Vinska Gorica in Pristova) Marija Ocvirk, 
za VE 4 (Klanc) Branko Dobovičnik, za VE 5 (Zavrh nad Dobrno in Brd-
ce nad Dobrno) Branko Brecl, za VE 6 (Vrba) Stanislav Božnik in za VE 
7 (Parož in Strmec nad Dobrno) Matej Bračič. Občinski svet Občine 
Dobrna je na konstitutivni seji, dne 23. 10. 2014, potrdil mandat na 
lokalnih volitvah 2014 izvoljenemu županu Občine Dobrna, župan v 
novem mandatu (2014 - 2018) je Martin Brecl, roj. 15. 10. 1957, stanujoč 
Zavrh nad Dobrno 3 d, 3204 Dobrna.
Na konstitutivni seji je Občinski svet Občine Dobrna imenoval tudi 
Komisijo za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Ob-
čine Dobrna, v naslednji sestavi:  Branka Gal, Jože Lugarič, Branko Bre-
cl, Branko Dobovičnik in Stanislav Božnik.

Na 2. redni seji, ki je bila dne 6. 11. 2014, pa so svetniki Občinskega 
sveta Občine Dobrna potrdili delovna telesa in komisije občinskega 
sveta, kot sledi v nadaljevanju:
Odbor za družbene dejavnosti sestavlja 7 članov, v naslednji sestavi:
predsednica Branka Gal  
namestnik Ivan Žerjav  
člani Jože Lugarič
 Salah Abbas 
 Marija Ocvirk 
 Stanka Repas 
 ravnatelj OŠ Dobrna

Odbor za turizem, kmetijstvo in razvoj podeželja sestavlja 9 članov, v 
naslednji sestavi:
predsednik Branko Brecl   
namestnik Marta Javornik  
člani Branka Gal 
  Jože Lugarič 
 Stanislav Božnik 
 Marija Ocvirk 
 direktorica  ZTŠK Dobrna
 predstavnik Term Dobrna d.d.
 predstavnik Turističnega društva Dobrna

Odbor za malo gospodarstvo in obrt sestavlja 5 članov, v naslednji 
sestavi:
predsednik Branko Dobovičnik  
namestnik Salah Abbas  
člani Stanislav Pečnik 
 Matej Bračič  
 Boštjan Brecl   

Odbor za finance in občinsko premoženje sestavlja 5 članov, v nasle-
dnji sestavi:
predsednik Stanislav Božnik  
namestnik Danijel Šibanc   

člani Jože Lugarič  
 Drago Pungartnik  
 Matej Bračič   
   
Odbor za okolje in prostor ter komunalo sestavlja 9 članov, v naslednji 
sestavi:
predsednik Jože Lugarič   
namestnik Stanislav Božnik 
člani Branko Brecl  
 Branko Dobovičnik 
 Marija Ocvirk  
 Salah Abbas  
 Branka Gal  
 Matej Bračič  
 Vlado Olenšek  

Statutarno–pravna komisija sestavlja 5 članov, v naslednji sestavi: 
predsednica Marija Ocvirk  
namestnik Jože Lugarič  
člani Branko Dobovičnik  
 Stanislav Božnik 
 Salah Abbas  

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Dobrna je v 
naslednji sestavi:
- Danijel Sluga 
- Lipičnik Ivan 
- Stanislav Pečnik
- rajonski policist PP Celje 
- ravnatelj OŠ Dobrna
- vodja Medobčinskega inšpektorata občin Dobje, Dobrna, Oplotni-

ca, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče
- poveljnik PGD Dobrna

Komisijo za socialna vprašanja je v sestavi:
- Stanislava Krajnc 
- Marjana Dobovičnik 
- dr. Drago Karl Ocvirk 
- Ivica Žerjav  
- Branka Gal

Na tej seji je bil imenovan tudi nov petčlanski Nadzorni odbor. Nadzor-
ni odbor Občine Dobrna v novem mandatnem obdobju 2014 - 2018 
je v naslednji sestavi: Vera Horjak Kravos, mag. Vlasta Žerjav, mag. Uroš 
Stropnik, Stanka Repas in Mateja Čerenak. Na tej seji se svetniki prejeli 
informacijo o imenovanju podžupana Občine Dobrna, ki je Stanislav 
Božnik, rojen 4. 2. 1959, stanujoč Vrba 13, 3204 Dobrna in informacijo 
o pooblaščenki za področje družbenih dejavnosti v Občini Dobrna, ki 
je Branka Gal.
Na 3. redni seji, ki je bila dne 4. 12. 2014, so svetniki med drugim  obrav-
navali in sprejeli 3. rebalans proračuna Občine Dobrna za leto 2014 in 
Odlok o 3. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2014 ter obrav-
navali in sprejeli osnutek Proračuna Občine Dobrna za leto 2015.

Po gradivu Občinskega sveta Občine Dobrna 
povzela Mateja Smrečnik
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Srečanje občanov, starejših od 70 let

V petek, 26. septembra, je Občina Dobrna v sodelovanju z Za-
vodom za turizem, šport in kulturo Dobrna in Društvom upoko-
jencev Dobrna v kulturnem domu pripravila srečanje za občane, 
starejše od 70 let. V kulturnem programu, ki ga je povezovala 
ga. Irena Artank, so nastopili učenci osnovne šole Dobrna in Se-
stre Jakob. Zbrane udeležence sta nagovorila in pozdravila tudi 
župan Občine Dobrna, g. Martin Brecl, in predsednik Društva 
upokojencev Dobrna, g. Anton Drev. Najstarejšima udeležen-
kama prireditve, ge. Marici Pasarič in ge. Mariji Kreuh je župan 

kot skromno pozornost izročil šopek cvetja, vsi prisotni na pri-
reditvi pa so prejeli tudi zgoščenko ljudskih pesmi.  Po kosilu je 
za veselo vzdušje, ki se je zavleklo v pozno popoldne, poskrbel 
g. Branko Mešl, ki je prisotne še posebej ganil z nepričakovano 
glasbeno točko, ko se mu je ob harmoniki s petjem pridružil 
tudi njegov sin. Naj izkoristim priložnost, da se ob tej priliki za-
hvalim vsem, ki ste sodelovali pri izvedbi letošnje prireditve.

ZTŠK Dobrna

Marija Švent

Ogled dobrih praks na Dolenjskem
V torek, 23. septembra, smo se odpravili proti Dolenjski z name-
nom ogledov primerov dobrih praks podeželja. Glede na to, da 
smo zaradi obilnega dežja in poplav na Dolenjskem strokovno 
ekskurzijo prestavili za teden dni kasneje, smo bili še posebej 
veseli, da so nas na prvo jesensko jutro pozdravili sončni žarki, 
ki smo jih že pošteno pogrešali po vseh deževnih dnevih leto-
šnjega poletja.
Pot nas je vodila mimo Celja in Laškega naprej čez Radeče do 
Novega mesta, kjer se nam je pridružila vodička in nam pred 

prvo točko ogleda predstavila značilnosti tamkajšnjih krajev in 
navad ter načina življenje ljudi. Kmalu smo prispeli do splava na 
reki Krki, kjer smo med plovbo doživeli Slakovo zgodbo, obiska-
la pa nas je tudi Primičeva Julija. Plovba se je zaključila s spla-
varskim krstom, ki ga je uspešno opravil naš župan g. Martin 
Brecl. Sledil je ogled Novega mesta in stolne cerkve sv. Nikolaja, 
ki krasi vrh griča s pogledom na staro mestno jedro. Med potjo 
do Pahe smo imeli še postanek pri čebelarki Andreji, ki poleg 
medenih dobrot ustvarja tudi izdelke iz gline. Na Pahi smo obi-
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skali 150 let staro domačijo, ki jo je sedanji lastnik, strastni ljubi-
telj kulturne dediščine, rešil pred skorajšnjim podrtjem. Skupaj 
s svojo družino jo je kupil, obnovil in jo uredil do faze, da v njej 

izvaja oglede hiše in tudi vinske kleti. Poudarek ogleda je bil 
na predvajanju multimedijske predstavitve zgodbe o zgodovini 
vinske trte in priljubljene vinske kapljice - cvičku. Seveda pa ni 
manjkala niti degustacija domačih dobrot in vin. Nato smo se 
odpravili do kmetije Škrbina, kjer je celotna družina navdušila 
z večgeneracijskim sodelovanjem pri hiši, kar se kaže v hitrem 
razvoju njihove domačije. Po ogledu kmetije smo se opravili 
še v njihovo nekoliko oddaljeno in povsem obnovljeno zida-
nico, kjer so nam pripravili odlično domačo večerjo. Sledil je še 
povratek proti Dobrni s še svežimi vtisi novih znanj in doživetij 
dobrih praks strokovne ekskurzije. Upamo, da so udeleženci ek-
skurzije veliko novega izvedeli in mogoče pridobili kakšno idejo 
kot pomoč pri razvoju lastne dopolnilne dejavnosti.

ZTŠK Dobrna

Marija Švent

Srečanje Božnikove žlahte

V lepem sončno - jesenskem dnevu smo se zbrali sorodniki Bo-
žnikovega rodu pri sv. maši, ki je bila namenjena vsem Božniko-
vim pokojnikom. Po maši smo se odpravili na pokopališče, kjer 
smo obiskali grobove pokojnih. 
Srečanje smo nadaljevali na Božnikovi domačiji, kjer smo se ob 
dobri hrani in pijači veselili, obujali spomine ter se ob glasbi an-
sambla Pregrešni fantje tudi zavrteli. 
Tega lepega dogodka pa ne bi bilo, če ne bi naši sestrični Majda 
Kolar in Lojzka Pihler vse to organizirali in nas združili na vese-
lem srečanju, zatorej, dragi sestrični ISKRENA HVALA. Zahvala 
tudi bratrancu Branku za gostovanje na njegovi domačiji. 
Bilo nam je lepo in toplo pri srcu, kot že dolgo ne. Veselimo se 
naslednjega snidenja.

Besedilo: Jožica Špegel

Foto: Danica Drgajner
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Ličkanje v Lokovini

Tudi letos, že kar tradicionalno, smo se jeseni zopet zbrali 
na«kožuhanju » koruze na kmetiji  Jane in Tineta, po domače 
Mršnjakovih  v Lokovini. Prišlo je mlado in staro, od blizu in da-
leč. Zbralo se nas je okoli dvajset.
Družina Višner se izredno potrudi, da poskrbi za lepoto starih 
časov s petjem, glasbo in sladkimi presenečenji med storži za 
najmlajše in ostale. Najbolj nas je razveseljeval  njihov najmlajši  
nečak Matej s harmoniko in petjem, da je bilo ličkanje skoraj 
prehitro končano. Manjkalo pa ni tudi smeha ob pripovedova-

DOGODKI

Dejavnosti in dogodki v Folklorni skupini Dobrna
Po poletnih počitnicah je Fol-
klorna skupina Dobrna znova 
pričela z delom. Najprej smo 
preselili svoje noše v nove 
prostore v kulturnem domu.  
Dosedanji prostor je bil na-
mreč neprimeren za našo de-
javnost, saj je bila garderoba 

nju šal.  Seveda pa je na koncu sledila  pojedina in petje ob zvo-
kih harmonike  pozno v noč. Domov smo odhajali s prijetnimi 
občutki , saj smo doživeli nekaj lepega.
Hvala družini Višner za ohranjanje tradicije z željo, da se vidimo 
naslednje leto.  

Besedilo: Marjana Potočnik

Fotografije: Danica Drgajner

nad večnamenskim prosto-
rom – kuhinjo, kar je pomeni-
lo, da smo večkrat motili osta-
le uporabnike teh prostorov. 
Narava našega delovanja je 
pač  taka, da ne moremo vseh 
svojih aktivnosti – nastopov 
vnaprej predvideti. Prav tako 

je bil prostor neprimeren tudi 
zaradi noš, ki so precej obču-
tljive na vlago in razne vonja-
ve, ki so bile prisotne v kuhinji.

Že nekaj časa so potekali po-

govori z Občino Dobrna o 
zamenjavi prostorov. Župan 
Martin Brecl je imel  posluh 
za naše probleme in letos se 
je pokazala priložnost, da bi 
dobili prostor v pisarni direk-
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torice javnega zavoda, ki se je 
preselila v nove prostore. Tako 
smo v začetku oktobra gar-
derobo s pomočjo delavcev 
režijskega obrata Občine Do-
brna  prestavili in jo  na novo 
uredili.
Naši članici Sabina Marošek in 
Sara Pihler se v letošnjem letu 
v Ljubljani udeležujeta izobra-
ževanja za vodenje folklornih 
skupin. Izobraževanje poteka  
od oktobra do aprila, in sicer 
en vikend mesečno. Seminar 
omogoča pridobitev širokega 
znanja, ki je danes nujno po-
trebno za uspešno usmerjanje 
in vodenje odrasle folklorne 
skupine. Ob uspešno opravlje-
nem izpitu bosta pridobili na-

ziv - strokovni vodja odrasle ali 
otroške folklorne skupine. 
Na martinovo soboto pa smo 
se odpravili na izlet po Prlekiji. 
Ogledali smo si grad in cerkev 
v Veliki Nedelji, klet P&F Jeru-
zalem Ormož, oljarno v Sredi-
šču ob Dravi, se popeljali po 
Jeruzalemski vinski  cesti do 
Turistične kmetije Hlebec, kjer 
smo se v dobri družbi povese-
lili. 

V domačem kraju so se  v teh 
dneh znova odprla vrata hote-
la in gostilne Triglav. Na otvo-
ritvi so sodelovali tudi člani 
naše skupine, ki so s svojo pri-
sotnostjo popestrili otvoritve-
no slovesnost.  

Na zadnji novembrski dan pa 
smo se odpravili v Ravne pri 
Šoštanju, kjer smo gostovali 
na prireditvi Ravne se predsta-
vijo, ki jo je organiziralo tam-
kajšnje kulturno-umetniško 
društvo. Predstavili smo se z 
dvema spletoma plesov, ob 

koncu pa je sledilo prijetno 
druženje.
Vsako nedeljo zvečer se sreča-
mo na vajah in znova vabimo 
vse, ki jih veseli ples, pesem, 
ljudsko izročilo in druženje, da 
se nam pridružijo. Veseli vas 
bomo! 

Ernest Ovčar

DPM Celje-Dobrna-Štore-Vojnik
Naše društvo obstoja že 10 let in je letos na občnem zboru 
ponovno osvežilo vrste, zamenjalo in pomladilo UO DPM, ter 
pričelo z nadaljevanjem projektov, ki so stalnica vsakoletnega 
plana Zveze Slovenske Podeželjske Mladine-ZSPM. Tako smo se 
udeležili Regijskega kviza Mladi in kmetijstvo, tekmovali smo na 
Regijskih kmečkih igrah, ki ohranjajo stare običaje, ko še ni bilo 
toliko strojev. 
Poleti, ko se lažje najde kakšen trenutek, smo se za en dan od-
pravili na kopanje Izolo ter izkoristili en lep dan sonca, ki je za 
letošnje poletne mesece bil že pravi dogodek. V mesecu avgu-

stu smo se mladi aktivno vključili v pomoč na tradicionalnem 
kmečkem prazniku Govedorejskega društva Celje, ki se zadnja 
leta odvija na dvorišču pušnšanka pri Tini v Dobrovi pri Celju. Ko 
smo se bližali novembru, smo se dogovorili za odhod na mar-
tinovanje v Goriška Brda, ki je postal tako tradicionalni projekt. 
Tako pa sedaj na zimske mesece pripravljamo strokovno ekskur-
zijo, ki se bo odvila v prvem ali drugem mesecu prihodnjega 
leta, se pa bomo malo ravnali po vremenu. Iskreno vabljeni mla-
di od 15 let naprej, da se nam pridružite, ustvarite kakšno doda-
tno vez v bližnjem okolju, ki ga povezujemo mladi iz štirih ob-
čin. Več o aktualnem dogajanju na Facebooku v skupini  DPM 
Celje- Dobrna- Vojnik- Štore ali na telefon 040-759-269 Jože. 
Društvo se zahvaljuje za mentorstvo g. Mitju Dimcu, ki že vse od 
pomoči pri ustanovitvi in sedaj bdi nad nami in nam strokovno 
pomaga.
UO DPM Celje-Dobrna-Štore-Vojnik želi vsem vesele decembr-
ske dni, ter prijetno v prihodnjem letu. Mlade pa seveda vabi-
mo, da nam z novimi idejami pomagajo ter s prisotnostjo pusti-
jo svoj pečat pri prihodnjih projektih. 
Lep pozdrav, 

Jože Verdel, predsednik Društva podeželjske mladine

 Celje-Dobrna-Štore-Vojnik
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Predstavitev zgoščenke 
kvarteta Grče

V nedeljo, 16. novembra 2014, 
smo pevci kvarteta GRČE v se-
stavu Franci Špegel prvi tenor, 
Ivan Krivec drugi tenor, Jože 
Čerenak bariton in Matevž 
Švent bas predstavili v Kultur-
nem domu Dobrna  svojo prvo 
zgoščenko, na kateri je 12 pe-
smi. Program so nam pomagali 
sooblikovati harmonikar Dejan 
Krivec, pevci ansambla Pod-
krajski fantje iz Velenja s citrar-

ko Urško Vedenik in voditeljica 
Mojca Zaponšek. Pri oblikova-
nju predstavitve nam je veliko 
pomagal naš strokovni vodja, 
g. Janez Kolerič, ki nas je tudi 
pripravil, da smo lahko odšli v 
studio posneti te pesmi. Zgo-
ščenka, ki smo jo predstavili, je 
nastajala dobro leto. Snemanje 
je potekalo v studiu Zlati zvoki 
Izlake, pri g. Igorju Podpeča-
nu, ki je tudi tonski mojster in 

producent našega projekta, iz-
šla pa je pri založbi Zlati zvoki. 
Mislimo, da nam je promocija 
lepo uspela, kar je bilo videti 
tudi po obisku poslušalcev pa 
tudi po njihovem pogovoru 

po zaključku koncerta ob pri-
grizku in kozarčku dobre kaplji-
ce. Vsem, ki ste nam na kakršen 
koli način pomagali pri izidu in 
predstavitvi naše zgoščenke, 
se še enkrat lepo zahvaljujemo.

Ivan Krivec
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Koncert Ljudske pevke 2014

V mesecu oktobru smo priredile naš jubilejni 10. koncert, ki smo 
ga letos zasnovale malo drugače, saj smo tokrat obujali spomi-
ne na  vseh 10 let te prireditve.
Vsi nastopajoči so se skupaj z nami veselili na odru in bilo je 
čudovito vzdušje.
Zahvala gre vsem, ki nam vsa ta leta stojijo ob strani in nam 
pomagajo s svojim delom in idejami. Ker če ne bi bilo takšne 

ekipe, kot jo imamo, tudi samo naše petje ne bi bilo to, kar je. Še 
posebej pa smo vesele naše male pesmarice, ki ni samo pesma-
rica, ampak je tudi delček vsake izmed nas. Zato se tudi vsem, ki 
so omogočili izid te pesmarice iskreno zahvaljujemo in upamo, 
da bomo tudi v prihodnje še marsikaj skupaj ustvarili 
Hvala vsem, najbolj pa našim družinam za vso podporo, ki nam 
jo dajejo. 

Marta Javornik

Martinov sejem in krst mladega vina

Scenarij iz leta 2013 se je ponovil. Zaradi muhastega vremena smo 
morali tudi letos v soboto, 8. novembra, sejem prestaviti pred avlo 
hotela Vita, kjer se je potem odvijalo vse po napovedanem progra-
mu. Stojnice s ponudniki raznovrstne robe so na sejem privabile 
kar lepo število obiskovalcev, saj je bila ponudba zelo pestra, lahko 
bi rekli, celo boljša od preteklega leta. Vsekakor pa priložnost za go-

ste iz hotelov TERM Dobrna, da so lahko sobotno popoldne skupaj 
z občani Dobrne preživeli v prijetnem vzdušju.
Organizatorjem: Občini Dobrna in ZTŠK Dobrna ter Termam Do-
brna so se pridružili tudi vinogradniki s področja Občine Dobr-
na, ki kot sekcija delujejo pod okriljem Turističnega društva Do-
brna. Bogato okrašeno ozadje v jesenskih barvah listov vinske 
trte, pred njim pa miza s steklenicami različnih vrst mošta iz kleti 
dobrnskih vinogradnikov z enotno nalepko DOBRA DOBRNA s 
sliko Orozlove zidanice na Klancu. Za slovesnost so ga podarili: 
Herman Juršič, Karli Božnik, Dušan Marošek, Štefan Oprčkal, Bo-
ris Repas, Roman Ramšak, Branko Dobovičnik, Marko Pirkmajer, 
Darko Brusl in Matej Brecl.
Ne samo to. Pozornost je zbujal tudi sod na posebnem odru, 
mogoče več kot 50 litrov, ki ga je podaril g. Milan Strmšek, žu-
pnik dobrnski, iz njegove kleti v Špitaliču.
V kulturnem programu so sodelovali: Moški pevski zbor KUD 
Dobrna, Ženski pevski zbor Korona, Ljudske pevke Dobrna, har-
monikaš Aleš Špegel, ansambel Pregrešni fantje in Godba Dobr-
na. Program je povezoval g. Dejan Ažman.
Vse je bilo pripravljeno za slovesen blagoslov, ki ga je opravil g. 
župnik Milan Strmšek. 

Mošt bo vino postalo
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V uvodnem nagovoru ni pozabil na vrsto težav, ki so spremljale 
letošnjo letino grozdja in močno vplivale na kvaliteto in količino 
vina, kot že dolgo ne. Po blagoslovu sta s predsednikom sekcije 
vinogradnikov TD Dobrna, g. Romanom Ramšakom, v sod za-
bila pipo in pritekle so prve kaplje mladega vina letnika 2014. 
Dišalo je po praženem krompirju in klobasicah, ki sta jih pripra-
vila Marko in Edi, da je vince lažje teklo. Velika fešta je trajala, 
dokler ga je bilo kaj. Za dobre natakarje se je izkazala tudi sku-
pina upokojencev iz avstrijskega Welsa, ki so Dobrno obiskali 
kot turisti.
VIDIMO SE DRUGO LETO! So nam povedali dobre volje.

Anton Mogu   

Foto: Bojan Vrečer, Edi Dobovičnik
Na zdravje vinskemu letniku 2014

Jesen v gorah
Jesen je čas, ko se ljubitelji pohodništva spet začnemo ozirati po 
okoliških vrhovih. Dnevi se krajšajo, zato namenimo svoje korake k 
barvam jeseni  kar na domačem pragu.
Že tradicionalno gremo prvo nedeljo v oktobru na najvišji vrh v 
naši občini, Štrukljev vrh, ki  je z 1227 m nadmorske višine eden od 
vrhov grebena Paški Kozjak. Nemalokrat spotoma naberemo še kaj 
gob, na Ostrici pokukamo proti Savinjskim Alpam in Pohorju ter 
spotoma pokramljamo z domačini, ki nas razvajajo z dobrotami.

 
V oktobru si radi privoščimo slastne dobrote narave tudi drugod 
po Sloveniji. S planinci iz PD Vitanje se vsako leto odpravimo na 
izlet v neznano. Najprej se napotimo na nekaj urni pohod,  ob za-
ključku izleta pa uživamo ob pečenem kostanju, sladkem jabolč-
niku in slastnem domačem pecivu. Letos smo raziskovali Mozirsko 
planino, njen najvišji vrh Boskovec, Medvednjak in Golte. 

 
Letošnje muhasto vreme nam je v poletnih mesecih odneslo kar 
nekaj planiranih izletov, zato smo bili na novembrsko nedeljo, ko je 
v dolini že vztrajala megla, veseli obljube vremenoslovcev, da bo v 
višje ležečih krajih sijalo sonce. V upanju, da to drži, smo se odpra-
vili na tretji del Šaleške poti. Šaleška pot je planinska obhodnica, ki 
poteka okrog Šaleške doline. Naš kraj leži na robu Šaleške doline in 
tako se nam omenjena pot v enem delu povsem približa, in sicer 
ob meji z Vinsko Goro, kamor pride iz Velenja. Od tu poteka mimo  
Osredčana,  Ramšaka in Jurka do Planinskega doma na Paškem 
Kozjaku. Naše območje pa zapusti pri cerkvi sv. Jošta in se spusti 
v Hudo luknjo. Od tu se vzpne čez Graško goro do prelaza Sleme, 
potem pa preko Belih Vod in Skornega preide na rob Savinjske do-
line. Tu se vzpne na Goro Oljko in se spusti  nazaj proti Velenju.

Na Štrukljevem vrhu, foto: PD Dobrna

Golte – pogled proti Ojstrici, foto: PD Dobrna
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Naša pot po Šaleški poti se je tokrat pričela v Hudi luknji, od ko-
der smo se kar hitro dvignili nad meglo in kmalu zaslišali zvonove 
cerkve sv. Jošta, ki nas je pozdravil v toplem soncu. Sonce nas je 
potem  spremljalo še večji del poti.  

Razgled nad meglo proti Peci in Uršlji gori, foto: PD Dobrna

Pri Domu na Paškem Kozjak, foto: PD Dobrna

Od Doma na Paškem Kozjaku nas je pot vodila čez Visoko do Jurka, 
potem pa mimo Ramšaka še na Ramšakov vrh. Ko smo se spuščali 
proti kmetiji Gonžar, kjer smo v našo knjižico o Šaleški planinski poti 
ta dan odtisnili zadnji žig, nas je zapustilo tudi sonce in spet smo 
bili v sivem novembrskem dnevu.  

Polni sonca smo se spustili v megleno Vinsko Goro in se vrnili do-
mov na toplo nedeljsko juho.

Za PD Dobrna: 

Ana Žužek

Kmalu nas je spet zajela megla, foto: PD Dobrna

Pregled aktivnosti PGD Dobrna
Spoštovane občanke in občani!

Kar ne moremo verjeti, kako hitro se izteka leto, ko pomislimo, 
da nas od novega loči le še nekaj tednov. To pa je tudi čas, da 
vas kot pretekla leta tudi v tem letu še zadnjič preko občinskega 
glasila Dobrčan seznanimo z opravljenim delom in aktivnostmi 
v prostovoljnem gasilskem društvu Dobrna v zadnjem obdobju, 
ki pa je tokrat nekoliko daljše, saj je od zadnjega obveščanja 
minilo že nekoliko več časa. V vseh prispevkih vas poskušamo 
sproti in tekoče seznanjali s pomembnejšimi aktivnostmi v na-
šem društvu predvsem z namenom, da bi lahko ob zaključku 
leta ocenili uspešnost našega dela. V društvu se še kako zave-
damo, da bi brez vaše podpore, razumevanja in pomoči, ki nam 
jo nudite  upoštevajoč tudi vse večje potrebe in zahteve v dru-
štvih, nikakor ne uspeli tako uspešno izvajati nalog iz področja 
gasilstva oziroma zagotavljanja požarne varnosti v naši občini. 
V tem letu v društvu nismo načrtovali večjih pridobitev, toda 

kljub temu smo zadovoljni, da nam je uspelo nabaviti nekaj 
nove gasilske opreme in z njo nadomestiti staro, iztrošeno, po-
škodovano in v večini primerov neuporabno. Povsem drugačni 
pa so načrti za naslednje leto 2015, ko naše društvo praznuje ča-
stitljivih 140 let uspešnega delovanja, o čemer pa bo nekaj več 
navedenega ob zaključku tega članka. Večje aktivnosti gasilcev 
so bile najbolj opazne v mesecu oktobru, mesecu požarne var-
nosti, ko se je zvrstilo kar nekaj gasilskih intervencij, ki so bile 
izvedene na osnovi simuliranih požarov na objektih. Razdeljene 
so bile zgibanke in izobešeni plakati, na katerih je bila osrednja 
tematika posvečena ljudem s posebnimi potrebami in je pote-
kala pod geslom »KO ZAGORI, POMOČ POTREBUJEMO VSI«. V 
društvu smo skozi vse leto namenjali veliko časa pripravam in 
sodelovanju na raznih tekmovanjih, kjer so nas uspešno zasto-
pali naši predstavniki v vseh kategorijah od najmlajših do ga-
silcev veteranov. Tudi izobraževanje je naša prioritetna naloga 
v društvu, saj se vsako leto raznih tečajev specialnosti udeleži 
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večje število naših članic in članov. Še bi lahko navajal nekatere 
pomembnejše aktivnosti v društvu, toda naj bo dovolj za uvod 
v zadnji članek v letošnjem letu.

Kronološki pregled dogodkov, ki so obeležili delovanja društva 
v zadnjem obdobju:   

 24. 05. 2014 - smo gasilke in gasilci PGD Dobrna z gasilskimi 
vodnimi curki simbolično obeležili poroko naše članice ter njej 
in ženinu izrekli iskrene čestitke.

 26. 05. 2014 - je bil opravljen prevoz obnovljene ročne gasil-
ne brizgalne, ki bo v bodoče krasila naš gasilski dom kot ponos 
in drag spomin na začetke gasilstva v našem kraju.

 Od 06. do 08. 06. 2014 - Komisija za delo z mladino pri GZ 
Vojnik-Dobrna je pripravila taborjenje z izobraževanjem za pi-
onirke, pionirje, mladinke in mladince v Planinskem rudarskem 
domu na Kalu. Organizirano je bilo več predavanj in praktičnih 
vaj, med drugimi tudi iz področja nudenja prve pomoči, sku-
paj s praktičnim delom. Taborjenje je bilo zaključeno z izpiti 
iz teoretičnega in praktičnega dela ter podelitvijo priznanj. Za 
uspešno izvedeno izobraževanje gre zahvala GZ Vojnik-Dobrna, 
predavateljem, vsem predstavnikom gasilskih društev in men-
torjem, ki so prispevali svoj delež pri izvedbi programa.

 13. 06. 2014 - zaradi obilnega deževja je bila opravljena in-
tervencija v trgovini TUŠ na Dobrni, kjer so gasilci očistili jaške za 
meteorno vodo ter oprali prostor pred trgovino.
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 14.  06. 2014 - smo gasilke in gasilci PGD Dobrna z gasilskimi 
vodnimi curki simbolično obeležili poroko našega člana ter nje-
mu in njegovi nevesti prav tako izrekli iskrene čestitke. 

 15. 06. 2014 - 
so se naši najmlaj-
ši gasilci udeležili 
meddruštvenega 
pionirskega tek-
movanja za pokal 
Stanka LESKOVŠKA 
v Ljubečni.

 28. 06. 2014 - je na nogometnem igrišču pri bivšem domu 
Miha PINTER – CUDV Dobrna potekalo tekmovanje za prehodni 
pokal Občine Dobrna. Na tekmovanju je sodelovalo 12 moških 
in 8 ženskih ekip. V moški konkurenci je zmagala in osvojila pre-
hodni pokal ekipa PGD Gorenje nad Zrečami. V ženski konku-
renci je zmagala in osvojila prehodni pokal ekipa PGD Zreče.

 12. 07. 2014 - je skupina naših članic in članov obiskala gasil-
ce v Sakalovcih na Madžarskem, s katerimi naše društvo ohranja 
že dolgoletne prijateljske vezi. 

 Od maja do julija 2014 - je ob nogometnem igrišču v Loko-
vini potekala postavitev lesene ute, ki bo služila za shranjevanje 
določene gasilske opreme. Lesena uta bo kot nadomestilo za 
leseni objekt, ki je pred nekaj časa stal v neposredni bližini OŠ 
Dobrna.

DOGODKI
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 13. 08. 2014 - je prišlo do manjšega dimniškega požara v 
Lokovini. Požar je bil ob hitri intervenciji gasilcev uspešno poga-
šen, nastala je le manjša materialna škoda.

 19. 08. 2014 -  je v Zavrhu nad Dobrno s cestišča zdrsnilo po-
čitniško vozilo avtodom. Posredovali so gasilci ter vozilo izvlekli 
in ga postavili nazaj na cestišče. 

 31. 08. 2014 -  je bilo organizirano srečanje gasilske mladi-
ne GZ Vojnik – Dobrna v Lembergu. Ta srečanja so namenjena 
predvsem druženju naših najmlajših gasilk in gasilcev ter med-
sebojnem spoznavanju, predvsem z zabavo skozi razne zanimi-
ve igre.
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 01. 09. 2014 - je zaradi močnega deževja prišlo do vdora me-
teorne vode v večstanovanjskem objektu Dobrna 15d in s tem 
do poplavljanja kletnih prostorov. Gasilci so izčrpali vodo ter 
skupaj s stanovalci pomagali počistili površino tal v prostorih.

 13. 09. 2014 - je bilo v Dragomlji vasi pri Metliki organizi-
rano tradicionalno srečanje pobratenih društev Gasilske zveze 
Metlika (PGD Suhor, PGD Grabrovec, PGD Jugorje, PGD Drago-
mlja vas) z društvi iz celjske regije (PGD Vojnik, PGD Dobrna, 
PGD Teharje, PGD Nova Cerkev). Srečanje, ki ga je organizator 
popestril z raznimi z gasilsko-športnimi igrami, je bilo nadvse 
prijetno. Glavni namen teh srečanj ni le tekmovalnost, temveč 
tudi druženje in spletanje novih prijateljskih vezi.

 14. 09. 2014 - je v Novi Cerkvi bilo organizirano tradicionalno 
gasilsko tekmovanje v hidrantni vaji za pionirje. Na tekmovanju 
je sodelovalo pet ekip, med njimi tudi dve ekipi iz Dobrne. Eki-
pa pionirk je dosegla 1. in ekipa pionirjev 3 mesto. Čestitamo! 

 19. in 20. 09. 2014 - je ekipa gasilcev našega društva obiskala 
gasilce pobratenega gasilskega društva iz Bochuma v Nemčiji. 
V naslednjem letu, ko praznujemo 140 let uspešnega delovanja 
našega gasilskega društva pa pričakujemo njihov obisk.

 27. 09. 2014 - je na gasilskem ribniku v Lokovini potekalo 
tekmovanje za ribiškega carja za leto 2014. Ker želimo, da to tek-
movanje postane tradicionalna prireditev, je bilo predlagano, 
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da se hkrati tekmuje tudi za prehodni pokal. V času ribolova 
je bila izven konkurence ulovljena tudi prekrasna ščuka-na sliki. 
Letošnji zmagovalec, ki je postal »Ribiški car« in hkrati tudi dobi-
tnik prehodnega pokala za eno leto, je postal Drago TEMPRAN, 
2. mesto je osvojil Adi-Martin KOZOVINC in 3. mesto Silvester 
KUDER. Vsem najboljšim ribičem kot tudi ostalim sodelujočim 
iskrene čestitke za dosežene rezultate.

 04. 10. 2014 - je v okviru aktivnosti ob mesecu požarne var-
nosti potekala prva skupna vaja v Črnovi, na kateri so sodelovala 
gasilska društva PGD Vinska Gora, PGD Bevče in PGD Dobrna. 
Simuliran je bil požar na stanovanjski hiši, ki stoji v bližini go-
spodarskega poslopja in požar na tovornem vozilu parkiranem 
ob hiši. Sodelujoči na vaji-intervenciji so pokazali veliko znanja 
in sposobnosti, kako ravnati v primeru resnične potrebe po in-
tervenciji.

 05. 10. 2014 - je bil za gasilsko mladino PGD Dobrna, njihove 
starše ter mentorje organiziran kostanjev piknik pri gasilskem 
ribniku v Lokovini. Obisk je bil zadovoljiv, vendar pa si želimo, da 
bi v naslednjem letu bila udeležba še boljša, saj je to dogodek, 
ki se ga otroci radi spominjajo.

 19. 10. 2014 - je v dopoldanskem času na rokometnem igri-
šču pri bivšem domu Mihe Pintarja potekalo tekmovanje ga-
silske mladine GZ Vojnik – Dobrna. V popoldanskem času pa 
še tekmovanje članic in članov GZ Vojnik – Dobrna. Vsem ude-
ležencem tekmovanje gredo vse čestitke za dosežene dobre 
rezultate. 
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 23. 10. 2014 - je na Paškem Kozjaku v okviru meseca požarne 
varnosti potekala še druga gasilska vaja, na kateri so sodelovala 
gasilska društva PGD Dolič, PGD Vitanje, PGD Šalek in PGD Do-
brna. Tudi tokrat je šlo za simulacijo požara na objektu bivše 
osnovne šole na Paškem Kozjaku. Vaja je bila kljub izredno sla-
bemu vremenu uspešno izvedena. 

 24. 10. 2014 - je bila v okviru meseca požarne varnosti izve-
dena še tretja in zadnja gasilska vaja, ki je potekala na Klancu na  
stanovanjskem objektu. Tudi v tem primeru je šlo za simuliran 
požar na stanovanjski hiši. Na vaji so sodelovala gasilska društva  
PGD Lemberg, PGD Socka in PGD Dobrna. Na osnovi ocene po 
izvedbi vaje, je bilo ugotovljeno da je bila tudi ta vaja izvedena 
zelo uspešno oziroma v skladu s pričakovanji. 

 22. 10. 2014 - je v večernih urah na cesti v smeri Gutenek – 
Klanc tovorno vozilo vlačilec zapeljalo v obcestni jarek. Tovorno 
vozilo so gasilci s pomočjo domačinov, ki so s traktorskimi vitli 
izvlekli vozilo iz obcestnega jarka, pomagali odpeljati nazaj do 
glavne ceste. 

DOGODKI
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Toliko o nekaterih pomembnejših aktivnostih in delu članstva 
PGD Dobrna v zadnjem obdobju. Pred nami je še zadnji mesec 
letošnjega leta in gasilci želimo vsem, da bi ga preživeli čim bolj 
veselo, mirno in varno. Zadnji večer v tem letu lahko preživimo 
skupaj na silvestrovanju, ki bo potekalo v centru Dobrne, ka-
mor vas prisrčno vabita Občina in ZTŠK Dobrna, v sodelovanju 
s PGD Dobrna.  

Spoštovane občanke in občani, v uvodnem 
delu je bilo omenjeno, da prostovoljno gasil-
sko društvo Dobrna, ki se uvršča med deset 
najstarejših gasilskih društev v Sloveniji, v na-
slednjem letu praznuje visoko obletnico140 
let svojega uspešnega delovanja. To častitljivo 
obletnico želimo še posebej obeležiti z naku-
pom novega gasilskega vozila kot zamenjavo 
za sedanje nekaj več kot 20 let staro dotrajano 
gasilsko vozilo CITROEN C25 4x4. Nabava ta-
kšnega gasilskega vozila za naše društvo predstavlja velik finanč-
ni zalogaj, ki pa ga sami brez vaše pomoči, spoštovane občanke 
in občani, nikakor ne bomo zmogli. Na vas se obračamo s pro-
šnjo za finančno, materialno ali kakršno koli drugo pomoč, s kate-
ro bomo lahko zbrali oziroma zagotovili dovolj sredstev za nakup 
novega gasilskega vozila. Za vašo nesebično pomoč pri nakupu 
novega vozila se vam že v naprej iskreno zahvaljujemo. 

Članstvu PGD Dobrna in vsem občanom voščimo
vesele božične praznike ter srečno, zdravo, uspešno in 

varno novo leto 2015

Na pomoč!
Tajnik PGD Dobrna:

Stanislav Pečnik

 25. 10. 2014 - je v prostorih osnovne šole Dobrna potekal 
kviz gasilske mladine GZ Vojnik-Dobrna. Tekmovanja se je ude-
ležilo skupaj 11 pionirskih ekip, 10 mladinskih ekip in 1 ekipa 
pripravnikov. Vsem ekipam čestitamo za dosežene dobre rezul-
tate. Zahvala za dobro izvedbo kviza gre vsem organizatorjem 
in vodstvu OŠ Dobrna, ki nam je omogočilo izvedbo tekmova-
nja v njihovih šolskih prostorih. Zaključek tekmovanja, podeli-
tev pokalov, medalj in priznanj je potekal v prostorih gasilskega 
doma na Dobrna. 

 01. 11. 2014 – tudi letos smo ob dnevu spomina na premi-
nule članice in člane društva v spomin nanje prižgali sveče. Obi-
skali smo grobove na Dobrni in v Novi Cerkvi. Gasilci se na ta 
način spomnimo tudi vseh naših preminulih članov in se jim v 
čast poklonimo ob njihovih grobovih.

 14. 11. 2014 – je na Frankolovem potekala zaključna praktič-
na vaja za vse udeležence nadaljevalnega tečaja v GZ Vojnik-
-Dobrna. Vaja je bila skrbno načrtovana, saj so morali tečajniki 
prikazati praktično vse, kar je potrebno vedeti in storiti v prime-
ru resne intervencije. Tako so gasili z vodnimi curki, s peno ter 
pri iskanju in reševanju ponesrečencev izvajali notranje napade 
z vso za ta namen razpoložljivo gasilsko opremo. Tudi ta vaja je 
bila po zaključku s strani vodstva GZ ocenjena kot zelo uspešna. 
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O dejavnosti DU Dobrna
Tokrat vam dejavnost DU Dobrna predstavljamo bolj bogato 
opremljeno s fotografijami. Menimo namreč, da fotografije veli-
ko bolj zgovorno prikažejo dogodke pa tudi močneje pritegne-
jo našo pozornost.
Ker v predhodni številki Dobrčana ni bilo našega prispevka, mo-
ramo v spomin priklicati vso našo dejavnost, ki se je odvijala v 
drugi polovici leta.
Začeti moramo z razstavo ob prazniku Občine Dobrna. Kako 
aktivne in ustvarjalne so naše članice in člani, je bilo lepo pri-
kazano na tej razstavi. Veselilo pa nas je, da je bila tudi lepo 
obiskana. 

V zahvalo in kot povabilo, da bi tudi v bodoče radi sodelovali, 
smo za vse razstavljavce in sodelujoče na razstavi priredili pi-
knik. Bilo je zelo veselo in dalo se je razumeti, da volja po sode-
lovanju na razstavi ne bo usahnila.

Naši izleti so vselej skrbno pripravljeni in zato je udeležba nav-
kljub kriznim časom dobra. Fotografije s potepanja po Avstriji 
naj obudijo spomin in vabijo na izlete, ki bodo sledili. 

DOGODKI
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Da so izleti prijetni in zanimivi, je podkrepilo tudi »srečanje upo-
kojencev Pokrajinske zveze Celje«, ki je bilo v Podčetrtku. Še bolj 
pa nas je s temi občutki ogrelo »martinovanje«. Po ogledu zani-
mivosti Rogaške Slatine je sledil zaključek, kot se za martinovo 
spodobi. 

DOGODKI

Zelo živahno je bilo tudi na področju delovanja sekcij. Balinarji in 
strelci so morali pridno vaditi, saj so se tekmovanja nenehno vrstila.
Balinarji so tekmovali v ŠT-SA ligi, ob prazniku Občine Dobrna, v 
času »Noči pod kostanji« so se pomerili tudi medsebojno, da bi 
ugotovili, kdo je najboljši med članicami in člani sekcije. 
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Naši balinarji so med 12 ekipami v ŠT-SA ligi osvojili 5. mesto. 
Ob občinskem prazniku so naši člani osvojili 1. mesto, članice pa 
3. mesto. Rezultate članskega prvenstva pa bomo proglasili na 
srečanju ob zaključku leta.
Nič manj tekmovalno razpoloženi niso bili strelci. Ti so se pome-
rili v članskem prvenstvu v streljanju z zračno in malokalibrsko  
puško. Izvedli so tudi meddruštveno tekmovanje ob prazniku 
Občine Dobrna in organizirali prijateljske tekme s sosednjimi 
društvi upokojencev, odzvali pa so se tudi na vsa povabila so-
sednjih društev. Vselej so častno zastopali naše vrste ter osvajali 
pokale in medalje.

Od oktobra dalje se vsak ponedeljek zvečer redno izvaja rekre-
ativna telovadba. Razveseljivo pa je, da se je letos število sode-
lujočih zopet povečalo. Članice pa se zavedajo tudi koristnosti 
in pomena pohodov, ki se izvajajo v skupinah pa tudi individu-
alno.

V tem času 
smo z vese-
ljem obiskali 
tudi kar nekaj  
jubilantov.  V 
tem letu se je 
njihovo števi-
lo povzpelo 
na 19.  
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Že  vrsto let se, zahvaljujoč Občini Dobrna, ki je nosilec stroškov 
in našim članicam in članom, ki pomagajo pri  realizaciji, opravi 
tudi srečanje občanov starejših nad 70 let. To srečanje je vselej 

zelo prijetno. Seveda pa zato poskrbijo tudi izvajalci kulturne-
ga programa. Ponovno so bili to učenci OŠ Dobrna in »Sestre 
Jakob«.

S pozornostjo do starejših pa s tem še ni konec. V mesecu de-
cembru bomo obiskali in obdarili vse starejše občane od 80 let 
in seveda naše občane, ki  zaradi razmer bivajo v domovih za 
ostarele. Vsem obiskanim prav obiski nadvse veliko pomenijo, 
mi pa jih radi opravimo.

V okviru projekta » Starejši za starejše« smo v tem času imeli 
kar precej izobraževalnih vsebin.  Seveda pa tudi po tej plati 
niso izostali obiski  ter manjše usluge in pomoč, če ja ta bila kje 
potrebna. Razdelili smo tudi nekaj paketov iz  »banke  hrane«.

Tako, leto 2014 se izteka. V našem društvu smo se trudili, da 
sprejeti program kar se da uspešno realiziramo. In če izvzame-
mo vremenske nevšečnosti in to porajajočo se krizo, lahko reče-
mo, da je bilo leto 2014 še kar znosno.

V letu, ki prihaja, naj vam bo prizaneseno z raznimi 
nevšečnostmi, naj vas vselej spremlja dobra volja, 

predvsem pa bodite srečni in zdravi!

To vam srčno želi vodstvo DU Dobrna!
Predsednik DU Dobrna:

Anton DREV

Foto: Stanislav Pečnik, Edi Dobovičnik

Utrip Župnijske karitas Dobrna
Za nami je še eno leto, ko so 
družbene in socialne  razme-
re narekovale povečan obseg 
dela na karitativnem podro-
čju. Stiske, v katerih so posa-
mezniki in družine v našem 
okolju, smo skušali blažiti po 
ustaljenem načinu razdelitve  
paketov z živili, ki smo jih do-
bili s pomočjo Škofijske  karitas  
Celje iz državnih blagovnih re-
zerv, v tem mesecu pa nam 
obljubljajo tudi prvo letošnjo 
pošiljko hrane iz Evropske uni-
je. S  sredstvi, ki smo jih prejeli 
na osnovi občinskega razpisa 

v višini 1.600,00 €, smo uspeli 
poravnati večino položnic za 
električno energijo posame-
znikom, ki jim je grozil odklop, 
za plačila komunalnih stori-
tev in vodarine ter za  nakup 
dodatnih živil, s katerimi smo 
dopolnili pakete ob veliki noči 
in božiču. Skrbi pred zimo pa 
smo razbremenili starejšo go-
spo, saj smo ji na dom dosta-
vili 4 m3 bukovih drv.
Sodelavce Župnijske kari-
tas  posebej veseli, da nam 
je na naše stroške uspelo dva 
osnovnošolska otroka iz dru-

žine, kjer je mati hudo bolna, 
poslati za teden dni na poči-

tnikovanje v Portorož. Tudi 
letos sta se dve osebi udele-

DOGODKI

Smeh dobro dene
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žili  letovanja  za starejše, prav 
tako v Portorožu; minimalne 
stroške sta poravnali sami. 
Uspešno smo izpeljali tudi 
vsakoletno romanje na Brezje, 
kjer je  tretjo soboto v juniju 
srečanje bolnikov in invalidov. 
Vedno nas je za poln avtobus. 
Po svečanem dopoldanskem 
bogoslužju smo udeležencem 
nudili kosilo v bližnjem gosti-
šču, nato pa smo jih popeljali v 
dolino Drage  in se ustavili pri 
Avsenikovih v Begunjah. Bil je 
lep in dober dan.
Na četrto nedeljo v novem-
bru, ob začetku Tedna karitas, 
pa smo pripravili srečanje sta-
rejših, ki še zmorejo od doma. 
Najprej smo jih povabili na 
ogled veseloigre Mož moje 
žene, ki so jo v župnijski Slom-
škovi dvorani uprizorili ama-
terski gledališčniki iz Šmartne-
ga v Rožni dolini, zatem pa še 
na prijetno druženje ob mizi. 
Žal je bila udeležba manjša 

od pričakovane, nekaj zaradi 
poznega popoldneva, največ 
pa zaradi odvisnosti od pre-
voza, ki jim ga nudijo domači. 
Za lepo pogostitev so prispe-
vale članice ŽK, posebej pa se 
zahvaljujem Pekarni Banovšek 
za bogato pošiljko pekovske-
ga peciva in ge. Ireni Jakob za 
izvrstne preste ter Hrovatovim 
iz Zavrha in  g. župniku za sad 
trte in dela njihovih pridnih 
rok.
In še eno prijetno druženje v 
novembru smo doživeli pro-
stovoljci naše Karitas, ko smo  
izdelovali adventne venčke, in 
jih na prvo adventno nedeljo 
prodajali. To je naša tradicio-
nalna oblika zbiranja denarnih 
sredstev za delovanje ŽK.  Za-
hvaljujem se vsem, ki z naku-
pom izražate solidarnost do 
ljudi v stiski. Iskrena hvala tudi 
našima zvestima podpornica-
ma, ge. G. Ž. z Dobrne in V. B. s 
Klanca, ki z denarnim prispev-

kom obeležita vsak Teden ka-
ritas ter Golčarjevim s Klanca 
za podarjeni poljski pridelek. 
Še posebej pa prisrčna hvala 
vsem anonimnim dobrotni-
kom, ki v nakupovalni voziček 
v Mercatorju  odlagate živila, 
toaletne potrebščine in sla-
ščice. Letos ste napolnili že 
dva , kaže pa, da bo tudi tretji  
kmalu poln. Na vaši praznični 
mizi se ne bo poznalo, če ob 
nakupu kaj malega namenite 
za našo dejavnost, praznični 

paketi naših prosilcev pa bodo 
bolj pestri. Bodite v tem ad-
ventnem času lučka dobrote 
v svojem okolju, iz osebnega 
nagiba in za zgled.

Naj vas, spoštovane občanke 
in občani, opogumlja spo-
ročilo božičnega dogodka, 
v novem letu pa -  mir in vse 
dobro.

Župnijska karitas Dobrna,

Herta Rošer, vodja

Dogajanja in aktivnosti KORK Dobrna
Zopet je za nami leto polno skrbi, skrbi za dostojno preživetje 
ljudi, ki živijo na pragu revščine. Živimo v času pomanjkanja in 
stisk, ki močno vplivajo na življenje vsakega posameznika.
Socialni položaj je zelo zaskrbljujoč, saj se iz dneva v dan spre-
minjajo potrebe po pomoči v prehrani, obleki in vsem, kar je 
potrebno za normalno preživetje. Zato vso leto skrbimo za po-
moč, ki jo potrebujejo družine oziroma posamezniki. Sodeluje-
mo s CSD in z RKS OZ Celje, da lahko izvajamo delitev paketov 
s prehrano socialno ogroženim. Skozi vso leto zbiramo oblačila, 
obutev, posteljnino in vse, kar se potrebuje dnevno. Precej zbra-
nega razdelimo našim prosilcem, ki nas prosijo takrat, ko potre-
bujejo določene stvari. Ostalo odpeljemo v Celje v skladišče RK. 
V spomladanskem času smo omogočili osebi starejši nad 65 let 
in dvema deklicama letovanje v mladinskem letovišču Debe-
li rtič. Meseca maja smo skupaj z Občino Dobrna in Župnijsko 
Karitas Dobrna organizirali akcijo zbiranja pomoči za prizadete 

v poplavah v Srbiji, BiH in na Hrvaškem. Zbrali smo najnujnejše 
dobrine za življenje, ki so jih takrat najbolj potrebovali. To je bila 
konzervirana hrana, higienski pripomočki, hrana za dojenčke, 
ustekleničena voda ter vse za osebno nego in spanje. Vse, kar 
smo zbrali, smo dostavili na Območno združenje RK Celje in na 
Škofijsko Karitas v Vrbje, od koder so bili organizirani prevozi z 
vlačilci, ki so potem naloženi s tonami hrane, pijače in vsega 
zbranega odpeljali na prizadeta območja. OZRK Celje je prejelo 
zahvalo iz Kalesije v Bosni za vso pomoč, ki so jo prejeli ob tej 
elementarni nesreči. 
Junija smo se udeležili krvodajalske proslave, ki je vsako leto v 
Celju. Še vedno je zaželeno, da se proslave in podelitve priznanj 
udeleži večje število krvodajalcev. Lep dan smo preživeli tudi v 
Veržeju na 25. srečanju krvodajalcev, kjer smo združeni iz vseh 
krajev. 
V septembru je v Cankarjevem domu v Ljubljani potekal dobro-

Del omizja na novembrskem srečanju
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delni koncert, kjer smo s svojo prisotnostjo podprli akcijo »Lepo 
je deliti«. 
Vsako prvo nedeljo v mesecu med 8. in 10. uro izvajamo me-
ritve krvnega tlaka, sladkorja v krvi, holesterola in trigliceridov. 
To je v prostorih Kulturnega doma Dobrna. Sredstva za nabavo 
merilnih lističev in ostalega materiala nabavljamo s pomočjo 
sredstev, ki nam jih prispeva OZRK Celje in Občina Dobrna, za 
kar se obema toplo zahvaljujemo. 
Vse leto smo v rednem sodelovanju z osebjem Pegazovega 
doma v Rogaški Slatini, kjer biva naš občan, ki je brez svojcev. 
Ob koncu leta obiščemo naše bolne občane, ki so zaradi bole-

zni prikrajšani za srečanja s svojimi vrstniki. Čeprav jih obiščemo 
tudi med letom, so našega obiska ob prazničnih dneh še po-
sebno veseli. S priložnostnim darilcem in našim koledarjem jim 
ob prijetnem klepetu voščimo zdravja še v prihodnjem letu. 
Mi pa poleg zdravja in želje, da bi pomagali osrečiti čim več 
tistih, ki so se znašli v stiski, potrebujemo še naprej tako dobro 
sodelovanje z Občino Dobrna in OZRK Celje, kot je bilo do sedaj. 
Hvala vsem. Prisrčna hvala tudi tistim, ki darujete in vsem, ki sku-
paj z nami pomagate v stiski sočloveku, saj vemo: Najbolj srečen 
je tisti, ki deli srečo z drugimi.     

Predsednica KORK Dobrna,

Stanislava Krajnc

Novi dom našega Zupanc Franca – Zupija
Tako smo ga vsi klicali. Zupi je bil od mladih nog sam na tem 
svetu. Staršev ni poznal. Bil je še premajhen, ko ga je sovražniko-
va roka med vojno iztrgala iz maminega naročja in  ga pahnila 
na Petriček pri Celju med vojne sirote. Mame ni nikdar več videl, 
kdo ve, kje je končala, niti se je ne spomni. Odraščal je po ra-
znih domovih za vojne sirote. Pozneje je kot mlad fant pomagal 
sosedom pri različnih domačih opravilih. V življenju mu ničesar 
ni bilo težko narediti, še posebej za prijatelje ne. Nekaj časa je 
hodil v službo pa zopet pomagal sosedom za hrano in pijačo. 
Poleti in pozimi je spal na kozolcu pri sosedu, saj se je tam po-
čutil najbolj svobodnega. Bil je pač takšen.
 
Leta so tekla in posledice težkega življenja so se začele kazati pri 
zdravju. Čeprav ni imel nobenega od svojcev, ki bi skrbel zanj, 
smo našli skupno rešitev. S pomočjo občine in Rdečega križa 
smo kozolec, ki je bil do takrat njegov dom, zamenjali za toplo 
sobico, za kar je bilo treba precej pogovora, preden je privolil. 
Zaradi slabega zdravstvenega stanja pa je kasneje bilo treba za-
gotoviti 24-urno oskrbo. Odločitev ni bila lahka za nikogar, saj je 
bil navezan na Dobrno, na prijatelje, s katerimi je preživel večji 
del svojega življenja. 

Nastopil je dan, ko smo se peljali v Rogaško Slatino, v Pegazov 
dom, kjer smo dobili prosto mesto. Ob lepem sprejemu je bil 
zelo zadovoljen, čeprav ni bil nikoli vajen tako urejenega življe-
nja. Dobil je svojo sobico in lepo se je vključil v nov ritem vsak-
dana. Sedaj teče že tretje leto Zupijevega bivanja v domu in 
ob obisku vedno pripoveduje, kako poleg drugih vsakodnevnih 
obveznosti telovadi, se sprehaja, gleda TV in posluša glasbo. 

Včasih rad naredi kaj po svoje, vendar so zaposleni vajeni vseh 
muh posameznikov in treba jim je izreči vso pohvalo, da imajo 
naši najbližji tako lepo jesen življenja. 

Za vse je poskrbljeno, za rekreacijo, zdravje in veselje. Lahko si 
le želimo, da bi tudi mi, ko ne bomo več sposobni skrbeti zase, 
imeli možnost preživljati dneve v takšnem domu, kot je Pega-
zov dom, in v družbi prijaznega osebja, ki v njem skrbi za svoje 
stanovalce. 

Vsem prisrčna hvala!

Stanka Krajnc, 

»Varuhka«, kot me je klical Zupi.

DOGODKI
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Ob dnevu spomina 
Že oktobra so dnevi očitno 
krajši. Verjetno je daljša noč, 
njena tema našim prednikom 
zbudila spomine na njih, ki jih 
ni več. Ne samo pri nas, tudi 
drugod po svetu in v drugih 
verstvih je to čas, ko se spomi-
njajo preminulih.
Na letošnji osrednji slovesnosti 
ob dnevu spomina na mrtve 
nam je svoje misli o življenju 
in vojni zaupala naša sokrajan-
ka Nataša Krajnc Zakrajšek. 
Komemoracijo, kot priložnost 
prenašanja vedenja o dogod-
kih preteklosti, organiziramo v 
dopoldanskem času, ko se je 
lahko udeleži kar največ šolar-
jev. Nam, ki smo v tistem času 
zaposleni z vsakodnevnimi 
opravili ali opravljamo službe-
ne dolžnosti pa ostane mo-
žnost, da sporočilo nagovora 
preberemo v našem časopisu.
Nataša Krajnc Zakrajšek je svo-
je misli in sporočilo o življenju 
in vojni strnila v naslednjih 
povedih: »Ob povabilu, da na 
proslavi ob spominu žrtvam, 
ki so dali življenje za našo do-
movino, spregovorim nekaj 
besed, sem v mislih poiskala 
spomine, kako sem se kot de-
klica udeležila komemoracije 
ravno tukaj na tem mestu. V 
spominu mi je ostala prosla-
va izpred 23 let, ko sem obi-
skovala drugi razred tukajšnje 
osnovne šole in sem recitirala 
tole pesem:
Postoj človek, 
ti, ki hitiš, 
ti, ki se s puško v roki mudiš. 
Kam hitiš, 
da tako vneto bežiš? 
A hitiš tja na bojno polje, 

tja v središče vojne, 
kjer kri v potokih se vije 
in kjer brat brata ubije? 
Kjer tisoče trupel leži 
in noben za to ne skrbi. 
Ti, ki si borec, 
ti mi povej, 
čemu ta pekel na zemlji tej? 
Z odločilnim korakom 
in puško na rami greš 
in nič te ne ustavi na poti tej.
Mogoče zadnjič se uzreš po lju-
deh,
mogoče zadnjič vidiš upanje v 
očeh.
A hočeš se boriti, 
kri za svojo domovino preliti. 
Je potrebno toliko življenj, 
toliko trpljenj in prelite krvi, 
da spet v miru zaživeli bi?! 

Bila je pesem, ki je nisem razu-
mela, nisem vedela, kaj pome-
ni. Bila sem brezskrben otrok. 
Danes pa vem, da je bila vojna 
upor na smrt obsojenih, ki se 
je hitro pričel in naglo širil, ni 
bil nikakršna avantura zasle-
pljenih zanesenjakov, temveč 
naravna človeška pravica in 
celo moralna dolžnost. Vda-
nost v usodo pa bi pomenila 
kapitulacijo pred nečloveškim 
nasiljem. Goreli so domovi, pa-
dali aktivni borci, talci, aktivisti 
in njih družine, simpatizerji 
gibanja in druge nedolžne žr-
tve. Padali in umirali so doma, 
na bojiščih, v pregnanstvu, v 
ječah, zaporih in taboriščih. 
Padali in umirali so moški in 
ženske, otroci in starci. Pa niso 
umirali samo zaradi nacistov, 
umirali so tudi od domačih 
ljudi. 
Vojna ali arhaično vojska je iz-

redno zaostren družbeni spo-
pad, v katerem se družbene 
skupnosti (plemena, ljudstva, 
verske in druge skupnosti), 
gibanja, države in združenja 
držav, kontinuirano in organi-
zirano na vseh straneh borijo 
za uveljavitev svojih ciljev, ob 
pretežni uporabi množičnega 
oboroženega boja, ki po ob-
segu in posledicah bistveno 
presega druge oblike obo-
roženega nasilja, na isti ravni 
družbenega razvoja in vojaške 
tehnologije. To je vojna. 
Vojna ni to, kar danes otroci 
vidite na računalniku, vojna ni 
igra, ki jo igrate, ko pa zgubi-
te življenje, jo začnete znova. 
Ponavljate jo lahko znova in 
znova. Preveč enostavno je-
mljemo ta pojem, naši pred-
niki pa so trpeli in trepetali za 
svoja življenja.
Za boljše poznavanje sloven-
ske zgodovine, k čutu za sku-
pnost in hvaležnost do vseh 
rodov pred nami bi morala 
prispevati šola z več domo-
vinske vzgoje, ki premalo 
poudarja zasluge ljudi, ki so 
vedeli, kaj je treba storiti in so 
to tudi storili, čeprav so tve-
gali svoja življenja, da je osta-
la naša Slovenija, da smo se 
izvili iz lovk nacizma, fašizma, 
stalinizma in končno komu-
nizma, da Slovenci živimo v 
svoji državi. Da imamo svojo 
državo, svoj dom, svoj jezik. Za 
pomanjkanje domovinske pri-
padnosti pa zagotovo ni kriva 
samo šola. Krivi smo vsi, ki bi 
morali bolj poudarjati pomen 
domovine za vsakega drža-
vljana. Znati bi morali prisluh-

niti našim dedkom, babicam, 
pradedkom in prababicam, ki 
nam bi lahko dobro opisali, kaj 
vse so občutili na svoji koži.

Končala bom z upanjem. Čas 
je, da postanemo dovolj zreli 
in tudi odgovorni, da bomo 
rešili krizne situacije, s tem pa 
odgovornost do soljudi, do 
vrednot, kot so spoštovanje, 
zaupanje, ljubezen in mir, in 
do našega planeta. Vojne in 
prepiri ne prinesejo tistega, 
kar si tisti, ki jih netijo, želijo, 
pač pa prinesejo žene brez 
mož, može brez žen, otroke 
brez staršev, starše brez otrok, 
porušene domove, grobove, 
opustošene pokrajine, strah 
in bolečino. Skupaj se v mislih 
spomnimo na vse padle v voj-
ni, spomnimo se tudi na naše 
sorodnike, ki smo jih izgubili in 
jim prižgimo svečko v zahvalo 
za vsako pogumno dejanje, ki 
so ga storili, da smo lahko da-
nes tukaj.«
Tudi to, da takrat, ko je najbolj 
temno, sonce naredi nov dan, 
je resnica, ki so jo naši predniki 
spoznali skozi izkušnje mno-
gih let. Vedno daljša noč se v 
določenem dnevu konča, dan 
se prične daljšati. Pred nami 
je eno najlepših obdobij leta, 
upam, da za vse nas, pričako-
vanje novega leta. Kot je za-
pisano v naši čestitki, na eni 
izmed strani našega časopisa, 
vam, drage sokrajanke in so-
krajani, želi združenje borcev 
za vrednote narodno osvo-
bodilne borbe vse najlepše v 
prihajajočem letu.

Andreja Stopar
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Ustanovitev kolesarskega društva na Dobrni
V času, ko je vedno bolj po-
membna ekološka osveščenost 
in aktivno preživljanje prostega 
časa, smo se na pobudo lokal-
nih kolesarjev odločili za usta-
novitev kolesarskega društva. 
Društvu smo nadeli ime Kole-
sarsko društvo KROKAR Dobr-
na. Verjetno se sprašujete zakaj 
krokar? To ime smo uporabili, 
ker je bil simbol krokarja  v grbu 
družine Gačnik, ki je imela v lasti Kačji grad. Podoba krokarja pa 
je krasila tudi prejšnji grb našega kraja.
V društvu želimo za kolesarjenje po obronkih Dobrne navdušiti 
čim več domačinov in tudi gostov, ki naš kraj obiščejo v želji 
po aktivnem oddihu. V ta namen nameravamo uredili prostore 
društva, kjer bodo za vse željne kolesarjenja na voljo informaci-
je o urejenih kolesarskih poteh, možnost vodenih izletov večjih 
skupin, servis ter izposoja koles.
Z ustanovitvijo društva pa se seveda nismo želeli osredotočili 
samo na kolesarsko dejavnost. Tako smo se odločili, da bomo 
ob zadostni količini snega uredili sankališče in organizirali špor-
tne igre za najmlajše ter mlade po srcu. Ob tem bomo ude-
ležencem ponudili tudi tople napitke in izdelke naših lokalnih 
ponudnikov. Upamo, da nas boste z udeležbo podprli in s tem 
pripomogli, da bomo kolesarsko sezono 2015 pričakali pripra-
vljeni.
V letu 2015 imamo željo po izvedbi naslednjih projektov:
- označitev gorsko kolesarskih poti po Paškem Kozjaku
- skupni projekti z ostalimi društvi v Dobrni
- organizacija in ponovna oživitev vzpona na Lovsko kočo
- organizacija kolesarskih popoldnevov za varovance CUDV
- izdelava kolesarskih dresov 
Naš dolgoročni cilj pa je, da Dobrno predstavimo Sloveniji in 
svetu kot idealno izhodišče za gorsko kolesarjenje in s tem pri-
pomoremo k razvoju domačega kraja ter lokalnih ponudnikov.
Seveda pa do spomladi ne bomo čakali samo na lepo vreme 
za naše aktivnosti. Vse  rekreacije željne vabimo vsako sredo ob 
19. uri na redne večerne pohode z lučkami. Dobimo se v cen-
tru Dobrne pri novem Turistično-informacijskem centru. Naša 
redna trasa poteka iz centra Dobrne  do Mobitelovega oddajni-
ka nad Vinsko Gorico, od tam nadaljujemo pot mimo Vinskega 
vrha do cerkvice Sv. Miklavža in nazaj do centra Dobrne. Pohod 
traja dobro uro. Članstvo ni pogoj za udeležbo.
Vse, ki bi se nam želeli pridružiti, vabimo, da nas kontaktirate na 
elektronski naslov: kd.krokar@gmail.com. Društvo ima trenutno 

14 članov, upravni odbor pa sestavljajo Mihael Miheljak, Denis 
Tomazin, Ana Štimulak in Klemen Štimulak. 

Vodstvo Kolesarskega društva Krokar želi vsem  miren božič in 
srečno 2015.

Predsednik društva,

Klemen Štimulak

LAŽ IN RESNICA
legalizirana laž vse lepša od 
resnice – hitreje koraka – 
govori vse glasneje –
ljubi vse bolj sladko

močnejše opija od vseh 
mogočih pijač
kipi od strasti –
oblečena v najlepše oči  igra 
pravo damo

hitro napreduje in vse bolj 
lažnive
postajajo želje in upi – 
zvita laž
premaguje človeka na 
vsakem polju

papir za ljubezen – 
legalizirana laž –
pojavila se je kriza – 
resnica je še samo
trditev – 
da je laž najbolj donosna

TO BO DAN
ha! danes bo vroče – 
si bom oblekel 
hladno barvo z odprtimi 
pogledi …
zdaj še ne vem na koga 
ali kaj dokler 
ne srečam nasmejano 
priložnost v 
mrežnici očesa za dogodke 
sončnega dneva

potem – saj upam vedno na 
bolj odkrite
subjekte – se bom poglobil 
v nevidne
dražljaje – kako je sploh 
možno zajeti
detajle vsega mimoidočega 
doživetja …
zvečer se bom ohladil 
v mislih na zeleno

IN TO BO NOČ
Josip Bačić Savski

Kontrasti pod lupo časa:

DOGODKI

Logotip društva
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Tudi v letošnjem šolskem letu smo aktivni v OŠ Dobrna. Treningov se udeležuje 31 učencev, ki vadijo v dveh starostnih skupinah. 
Vadba poteka dvakrat tedensko. Poleg nogometa, ki je primarna dejavnost, spoznavamo tudi druge športne panoge. Utrinke s 
treningov smo strnili v foto zgodbi…

Vir : Kmn Samorastniki(D.A.)

Nogometni krožek na OŠ Dobrna

Luka si je na treningu poškodo-
val roko. Želimo mu čimprejšnje 
okrevanje.

Poziranje pred vajo Pripravljeni na vajo

Gremo akcija…  Ubraaaaaanil kazenski strel Tik pred startom štafetne igre

Perspektivna športnika Mlajša skupina Starejša skupina

KLUB MALEGA NOGOMETA
SAMORASTNIKI

DOBRNA 19, 3204 DOBRNA
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zdravo 
življenje

Akupunktura in menopavza 
Novost v ponudbi Centra medicine v Termah Dobrna

Imate tudi vi  težave meno-
pavze?
-  pogosti vročinski vali in po-

tenje,
- nihanje razpoloženja,
- občutek tesnobe,
- razdražljivost,
- suhost nožnice ali upad libi-

da,
- nespečnost,
- utrujenost,
- glavoboli.

Pri vseh omenjenih težavah 
smo za zdravljenje v Centru 
medicine Term Dobrna izbrali 
tradicionalno kitajsko medici-
no - akupunkturo, ker ravno 
na tem področju najbolj zasije 
in daje najboljše rezultate.  
Le redka področja zdravja 
žensk podžigajo toliko zmede 
in razprav kot hormonsko na-
domestno zdravljenje. Čeprav 
lahko ublaži vročinske oblive 

in prepreči prezgoden nasta-
nek osteoporoze, pa hkrati 
poveča tveganje za rak dojke, 
jajčnikov, maternice ter ima 
številne pomembne stranske 
učinke. 
Tradicionalna kitajska medi-
cina pa meni, da menopavza 
ni motnja, ampak hormonsko 
neravnovesje, ki v ženskem te-
lesu povzroči nekakšen notra-
nji kaos. Človeško telo ima več 
kot 2.000 akupunkturnih točk. 
Akupunkturne točke so pove-
zane v dvajset različnih poti ali 
meridanov, ki potekajo vzdolž 
telesa in po katerih naj bi se 
pretakala življenjska energija. 
Vsak meridan služi kot pove-
zovalnik med površino telesa 
in notranjimi organi. V prime-
rih, da so meridani prekinjeni 
ali blokirani, življenjska ener-
gija ne more neovirano krožiti 
po telesu in pojavijo se prvi 

simptomi bolezni. Sprostitev 
meridanov bo prispevala k 
ponovni vzpostavitvi pretoka 
energije, simptomi bolezni se 
bodo umaknili.

Individualni načrt zdravlje-
nja
Vsaka ženska drugače doživlja 
simptome menopavze, zato 
je potrebno akupunkturo pri-
lagoditi vsaki posameznici 
posebej. Dejansko nam bodo 
vaši duševni in čustveni simp-
tomi, ki jih doživljate, pomagali 
ustvariti jasno sliko, na podlagi 
katere lahko ustvarimo načrt 
zdravljenja posebej za vas.
Akupunkturne točke za zdra-
vljenje čustvenih in telesnih 
posledic menopavze se na-
hajajo po celem telesu. Vsta-
vitev igel ni močno boleča. 
Zdravljenje nima negativnih 
stranskih učinkov. Po številnih 
raziskavah, ki so bile narejene 
v zvezi z učinkovitostjo aku-
punkture pri odpravljanju 
težav z menopavzo, pa aku-

punktura doseže 70% učin-
kovitost nadomestnega hor-
monskega zdravljenja.
Danes je akupunktura pri-
znano in cenjeno področje 
medicine. V večini držav je 
akupunktura zakonodajno 
sprejeta in zagotavlja kakovo-
stno zdravljenje.

V Termah Dobrna delujejo tri-
je zdravniki, ki imajo narejeno 
subspecializacijo iz akupunk-
ture, kar zagotavlja strokovno 
in vestno opravljeno terapijo. 
Izvajamo tudi: protibolečin-
sko akupunkturo (glavoboli, 
bolečine v hrbtenici, sklepih, 
nevralgične bolečine), aku-
punkturo za odvajanje od-
visnosti, revmatske bolezni, 
bolezni pljuč (kot sta bronhi-
tis in astma, tudi pri otrocih), 
preventivno akupunkturo 
ter akupunkturo v nosečno-
sti.

Zapisala: 

Annemary Kotnik, dr. med.
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Darilni boni Term Dobrna 
Zanimive ideje daril za praznične dni. 
Podarite  zdravje in sprostitev! Izbrati pravo darilo za bližnje ali poslovne partnerje ni enostavno delo. Za lažjo odločitev vam mi 
predlagamo darilo, s katerim ne morete zgrešiti – darilni boni Term Dobrna, ki so primerni za vsakogar in ob vsaki priložnosti. Iz-
berete lahko katerokoli storitev Term Dobrna: bivanje, kopanje, obiska savne, masaža, termalna kopel….
Naročila na: info@terme-dobrna.si ,http://www.terme-dobrna.si/shop/, T: +386 (0)3 78 08 110.
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Razpored predavanj in ambulant za december 2014
ZDRAVNIK PREDAVANJE DATUM AMBULANTA
DR. ČATER ROBERT,
spec. nevrolog

Možganska kap, ob 16h 08. 12. 2014

DR. BUHANEC BOŽIDAR,
spec. travmatolog

Težave in poškodbe lokom. 
aparata, ob 17.30h

Datum objavimo na spletni 
strani www.terme-dobrna.si

DR. KOSI IWONA EVA, 
spec. nevrolog

Ustavimo možgansko kap, 
ob 17h

11. 12. 2014 Konzultacija z nevrol. pacienti 
Samoplačniška ambulanta 
ob 17.30h

DR. KOSI, spec. 
ginekologije in porodništva, 
akupunkturolog

19. 12. 2014 Samoplačniška ambulanta  
ob 17h

PROF. DR. LUKANOVIČ 
ADOLF, spec. ginekolog

Urinska inkontinenca,
ob 16h

05. 12. 2014 Samoplačniška ambulanta  
ob 17h

DR. LUNDER LEONARDA, 
spec. psihiater

Depresija Burn-out sindrom, 
ob 16.15h

2. 12. in 30. 12., 16. 12. 2014 Konzultacija s pacienti
ob 17h

DR. ZIMMERMANN JANEZ, 
spec. žil. kirurgije

Težave z ožiljem, 
ob 17.30h

04. 12., 17. 12. 2014 Konzultacija s pacienti 
ob 15h

DR. KORŠIČ LJUBO, 
spec. urolog

04. 12. 2014 Samoplačniška ambulanta  
ob 17h

DR. VORŠIČ MATJAŽ, 
spec. nevrokirurg

Težave s hrbtenico Januar 2015

DR. STRAHOVNIK ANDREJ, 
spec. ortoped

Poškodbe in težave v ramenu, 
ob 16h

Januar 2015 Samoplačniška ambulanta  
ob 17h

DR. KOMADINA RADKO, 
spec. travmatolog

Težave in poškodbe lokom. 
aparata, ob 17.30h

16. 12. 2014

DR. ISAKOVIĆ SUZANA, 
spec. radiolog

18. 12. 2014 Samoplačniška ambulanta 
ob 15.30h

Pridružujemo si pravico do sprememb v razporedu, zato priporočamo, da predhodno preverite izvedbo predavanja in vodenja 
ambulante zaradi morebitnih nepredvidenih odpovedi s strani zdravnika.
E: patricija.goubar@terme-dobrna.si , cvetka.kozelj@terme-dobrna.si  ter T: 03 78 08 140,  03 78 08 141.

Navadni prehlad - najpogostejša bolezen jesenskega in zimskega časa
Počasi se nam približuje zim-
ski čas in z njim tudi polne ča-
kalnice zdravstvenih domov. 
Zamašeni nosovi, bolečine 
v žrelu in grlu, slabo počutje 
in povišana telesna tempera-
tura so težave, zaradi katerih 
ljudje v tem času pogosto 
obiščemo svojega osebnega 

zdravnika. Vsi poznamo te na-
dležne težave. Najpogosteje 
so to simptomi navadnega 
prehlada, ene najpogostejših 
nalezljivih bolezni, posebej 
v tem obdobju leta. Pa se je 
ob začetku takih težav vedno 
potrebno odpraviti k svojemu 
izbranemu zdravniku in od 

njega morda celo zahtevati 
antibiotik za lajšanje težav? Ne, 
in v naslednjem članku se bo-
ste poučili zakaj.

Kaj je navadni prehlad in 
zakaj vedno znova zboleva-
mo?
Navadni prehlad je zelo na-

lezljiva bolezen, ki jo najpo-
gosteje povzročajo rinovirusi, 
lahko pa tudi drugi. Obstaja 
približno 200 različnih vrst ri-
novirusov, poleg tega se ti vi-
rusi neprestano genetsko pre-
oblikujejo, kar vodi v nastanek 
še dodatnih podtipov virusov. 
To je razlog, zakaj ne postane-

ZDRAVO ŽIVLJENJE
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kadar težave ne minejo po 
dveh tednih samozdravljenja, 
ali pa se jim pridružijo druge, 
hujše težave, kot so zelo po-
višana telesna temperatura, 
izrazit glavobol, izrazito slabo 
počutje z močnimi bolečina 
v mišicah, bolečine v ušesih, 
težave z dihanjem ali bolečine 
v prsnem košu, zatekanje be-
zgavk v področju vratu, pojav 
belih čepov na mandljih.

Kako zdravimo prehlad?
• Žal za navadni prehlad 
zdravila ni! Stara ljudska mo-
drost pravi, da prehlad traja 
sedem dni, če ga ne zdravi-
mo, oziroma en teden, če ga 
zdravimo. Prehlad načeloma 
mine sam od sebe v sedmih 
do desetih dneh, pri otro-
cih pa v desetih do štirinaj-
stih dneh. Predvsem kašelj 
in splošno slabo počutje pa 
lahko vztrajata tudi do tri te-
dne. Priporočljivo je lajšanje 
simptomov, ker s tem zmanj-
šamo slabo počutje. Ko se 
pojavijo prvi znaki prehlada, 
je pomembno, da si znamo 
pomagati sami in ne iščemo 
takoj zdravniške pomoči. 
Najbolje je samozdravljenje 
začeti v prvih dneh, saj so te-
žave takrat najhujše.
Ker gre za virusno okužbo, 
je uporaba antibiotikov pov-
sem neučinkovita in strokov-
no neutemeljena! Antibiotiki 
so zdravila, ki so namenje-
na zdravljenju bakterijskih 
okužb, ne pa viroz.

Kako si lahko sami pomaga-
mo?
Pomembno je, da več počiva-
mo, pijemo dovolj tekočine, 
zrak v prostoru pa naj ne bo 

posredno preko kužnih kapljic, 
ki so na površinah predmetov 
( kljuke vrat, mobiteli, daljinski 
upravljalnik) ali na dlaneh. Ob 
dotiku teh površin prenesemo 
kužne kapljice nase, nato pa z 
rokami v usta, nos ali oči.

Običajne prehladne težave
Najpogosteje se navadni pre-
hlad začne dva do tri dni po 
okužbi. Simptomi in znaki se 
od bolnika do bolnika raz-
likujejo. Težave so blage. V 
grobem pa lahko posplošimo, 
da so prve težave pekoča bo-
lečina v žrelu in oteženo poži-
ranje, voden izcedek iz nosu, 
zamašen nos, kihanje, pekoče 
oči,  lahko tudi suh, dražeč ka-
šelj. Težavam se lahko pridruži 
splošno slabo počutje, boleči-
ne v mišicah, povišana telesna 
temperatura (predvsem pri 
otrocih).  Bolezen je blaga, bol-
nik običajno ne obleži, huje pa 
lahko prizadene kadilce. 

Kdaj pa je potrebno iskati 
zdravniško pomoč?
Nosečnice, doječe matere, 
dojenčki in starejši od 65 let 
so bolj nagnjeni k nastanku 
zapletov, zato je priporočlji-
vo, da obiščejo zdravnika. Po-
leg tega je potrebno obiskati 
svojega osebnega zdravnika, 

presuh. Nahod lahko blažimo 
s kapljicami za nos, pri mote-
čem kašlju si lahko pomaga-
mo s sredstvi za zmanjšanje 
kašlja, telesno temperaturo pa 
načeloma znižujemo le, kadar 
preseže 38,5 stopinje Celzi-
ja. Nedvomno pa lahko sami 
veliko pripomoremo tudi k 
preprečevanju obolevanja za 
prehladom z uživanjem zdra-
ve prehrane in z redno telesno 
vadbo, saj tako krepimo naš 
obrambni sistem in s tem ve-
čamo odpornost proti okuž-
bam.

Nekaj preprostih ukrepov, s 
katerimi lahko preprečimo 
prenos okužb
Najučinkoviteje preprečujemo 
prehlad z rednim in natanč-
nim umivanjem rok. Čim manj 
se dotikajmo oči, nosu, ust in 
obraza. Vedno kihajmo v pa-
pirnati robček, ki ga po upora-
bi zavrzimo. Prav tako brisače 
za brisanje rok. Izogibajmo se 
javnih, zaprtih prostorov, kjer 
je hkrati veliko ljudi.

Tea Kasnik,

študentka 6. letnika 

splošne medicina 

na Medicinski fakulteti Ljubljana

mo odporni na njih in zakaj 
vedno znova zbolevamo za 
prehladom. Povprečni odra-
sli ljudje letno zbolijo dva do 
štirikrat, šoloobvezni otroci 
osem do desetkrat, otroci v 
vrtcu pa celo do dvanajstkrat. 

V hladnejšem delu leta so te 
okužbe pogostejše, saj se veli-
ko zadržujemo v zaprtih in sla-
bo prezračenih prostorih, kar 
olajša prenos okužb med lju-
dmi, poleg tega pa so nosna 
in žrelna sluznica zaradi mraza 
in suhega zraka bolj dovzetni 
za okužbe.

Kako se okužimo?
Virusi, ki povzročajo navadni 
prehlad, se prenašajo na dva 
načina: lahko neposredno, ko 
okužena oseba kihne ali zaka-
šlja, drobne kužne kapljice pa 
potujejo po zraku in jih lahko 
vdihajo drugi ljudje; lahko pa 
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Dobrodelni koncert

V petek, 21. 11. 2014, je bilo v Kulturnem domu Dobrna veselo. 
Šolski sklad OŠ Dobrna je organiziral dobrodelni koncert z naslo-
vom Odprimo srce otrokom. Nastopalo je devet glasbenih skupin 
(Modrijani, Poskočni muzikanti, Mladi korenjaki, Veseli potepuhi, 
Fantje z Dobrne, skupina Labirint, Pregrešni fantje, Zapeljivi fantje 
in Šaleški kvintet), harmonikarji MJUZ pod mentorstvom g. Mate-
ja Jagriča, otroški in mladinski pevski zbor OŠ Dobrna z zborovod-
kinjo Mileno Urlep Rogl, zbor otrok Vrtca Dobrna z zborovodkinjo 
Matejo Golčer, plesna skupina sedmošolk Dancing stars ter ple-
sna skupina otrok Vrtca pod mentorstvom Urške Iršič Plemenitaš 
iz plesne šole Pleši z mano. Naj omenim, da je na koncertu na-
stopalo kar pet skupin, ki so sodelovanje na koncertu ponudile 
same. 
Polna dvorana je potrdila, da se ljudje v trenutkih veselja radi dru-
žimo. Kadar smo v stiski in žalostni, se raje umaknemo v samoto. 
Žal se vse prepogosto zgodi, da se tudi naši učenci zaradi nepri-
čakovanih dogodkov v družini ali zaradi težke finančne situacije 
umaknejo in se ne želijo udeležiti šole v naravi ali kakšne dru-
ge dejavnosti. V šoli se vsi strokovni delavci trudimo, da bi stisko 
otrok opazili in bi lahko v takšni situaciji pomagali otrokom in 
njihovim družinam. Namen šolskega sklada je med drugim tudi 
dobrodelnost, zavzemanje za enakost med vsemi udeleženci uč-

nega in vzgojnega procesa ter financiranje dejavnosti, ki se ne 
financirajo iz javnih sredstev. V ta namen šolski sklad vsaki dve leti 
organizira dobrodelni koncert, katerega izkupiček je namenjen 
ravno sofinanciranju šol v naravi, nakupu nadstandardne opreme 
in pomoči družinam, ki se znajdejo v stiski. 
Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem, ki so na kakršenkoli način 
pomagali pri organizaciji in izvedbi koncerta. Hvala vsem nasto-
pajočim, otrokom vrtca in učencem OŠ Dobrna ter vsem sode-
lavkam in sodelavcem za pomoč pri pripravi in izvedbi koncerta, 
g. ravnatelju za vso pomoč in podporo, vsem članom upravnega 
odbora šolskega sklada OŠ Dobrna, vsem sponzorjem in dona-
torjem, še posebej g. Dragu Pirhu iz hotela Triglav, Prostovoljne-
mu gasilskemu društvu Dobrna, ge. Mariji Švent iz ZTŠK Dobrna 
ter združenju Sazas za dovoljenje za uporabo glasbenih del iz 
njihovega repertoarja. 
Posebno zahvalo pa dolgujem g. Gorazdu Špeglu, sicer tudi čla-
nu upravnega odbora šolskega sklada, za vso pomoč, podporo, 
ideje, dobro sodelovanje ter za odlično vodenje prireditve. 
Hvala tudi vsakemu posamezniku, ki je z nakupom vstopnice pri-
speval svoj delež v šolski sklad. 

Predsednica upravnega odbora šolskega sklada,

Martina Jovan

Kulturno-naravoslovni  dan v Ljubljani
V četrtek, 23. 10. 2014, smo se v deževnem in hladnem jutru učen-
ci od šestega do devetega razreda odpravili na kulturno-naravo-
slovni dan v Ljubljano.
V Cankarjevem domu smo si najprej vsi ogledali predstavo Pro-
sto po Prešernu. Trije igralci so iz poznanih Prešernovih pesnitev 
–  Turjaška Rozamunda, Povodni mož, Lepa Vida, Krst pri Savici (in še 
nekaterih drugih) – prikazali zanimivo, včasih tudi humorno, zabav-

no in celo napeto zgodbo o življenju in delu Franceta Prešerna. 

Šestošolci so si  v Botaničnem vrtu pod mikroskopom ogledali 
razna semena in cvetove, ob tem pa izpolnjevali delovne liste. 
V prenovljenem tropskem rastlinjaku so si lahko ogledali tropske 
rastline. Na koncu pa so si lahko kupili rastline. Največ se jih je 
odločilo za sramežljivke.
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Sedmošolci so z zanimanjem spremljali hranjenje živali v Žival-
skem vrtu Ljubljana, v obliki delavnice pa po bližje spoznali kar 
nekaj živali. Sledil je samostojen ogled. Kljub slabemu vremenu 
so spoznali veliko prebivalcev živalskega vrta.
Osmošolci so vedoželjno in z zanimanjem eksperimentirali v Hiši 
eksperimentov. Pred odhodom domov so se samostojno spre-
hodili po našem glavnem mestu.

Devetošolci so se odpravili v najstarejši muzej na Slovenskem. V 
osrednji muzejski zgradbi na Prešernovi so obiskali Prirodoslovni 
muzej in Narodni muzej. Z obiskom Mamutove sobe so spoznali 
okostje mamuta, v Zoisovi zbirki občudovali razne minerale, utr-
jevali razliko med minerali in kamninami, si ogledali predstavitve 
različnih življenjskih prostorov idr.. 

Novinarski krožek

Mentorica: Sonja Špegel

Štiridnevni izlet v London
V petek, 3. 10. 2014, se nas je 
šest osmošolcev, skupaj s spre-
mljevalko go. Sonjo Špegel, 
odpravilo na štiridnevni izlet 
v London.  Ob 13.30 smo se 
zbrali pred našo šolo, od ko-
der smo se rahlo vznemirjeni, 
a polni pričakovanj odpeljali v 
Ljubljano pred Halo Tivoli. Tu 
nas je pričakala vodička, ga. 
Damijana, in skupaj smo po-
čakali na avtobus, ki je pripeljal 
skupino devetošolcev in njiho-
vih spremljevalcev iz Kranja. 
Okoli treh popoldne smo se 
tako odpravili proti Benetkam. 
Po dobrih treh urah vožnje 
smo prispeli na letališče Marco 
Polo. Kar nekaj časa je trajalo, 
da smo opravili vse carinske 
formalnosti. Okrog 21.30 smo 
imel let do Londona. Polet je 
trajal skoraj dve uri. Bilo je zani-
mivo, saj so nekateri leteli prvič. 
Pristali smo na londonskem le-
tališču Southend. Po pristanku 
in opravljenih carinskih formal-
nostih smo se pozno zvečer z 

avtobusom odpravili do hotela 
Jurys Inn, kjer smo se hitro na-
mestili in se odpravili spat.
V soboto zjutraj smo se takoj 
po tipičnem angleškem zaj-
trku o dpravili raziskovat zna-
menitosti Londona. Najprej 
smo se seznanili s podzemno 
železnico in ves  dan potovali 
od znamenitosti do zname-
nitosti.  Ogledali smo si Horse 
guards  in menjavo straže pred 
Buckinghamsko palačo, se 
sprehodili do Big Bena in si na 
Oxford Street privoščili kar ne-
kaj časa za samostojen ogled 
in nakupovanje. Popoldne smo 
si ogledali še Natural History 
Museum, kjer so nam družbo 
delali dinozavri, kamnine, pri-
meri živali … Sprehodili smo se 
še do predelov Covent Garden 
in Chinatown in si med spre-
hodom ogledali razne ulične 
nastopajoče. Zvečer smo si na 
Leicester Square privoščili še 
nekaj prostega časa, nato pa se 
s podzemno železnico odpra-

vili do hotela. 
V nedeljo zjutraj smo se s pod-
zemno železnico odpravili do  
Monumenta, ki je postavljen 
v spomin na veliki požar, in 
se po 310 stopnicah povzpeli 
na vrh stolpa, od koder se je 
v lepem sončnem vremenu 
razprostiral pogled po skoraj 
celotnem Londonu. Sledila je 
vožnja z računalniško vodenim 
vlakom, nato pa še z pravim 
double-deckerjem. 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 Obser-
vatoriju se nam je ponudil lep 
razgled na Queen’s house, 
Naval College ter na London v 
ozadju. Po tipičnem angleškem 
kosilu – fish&chips smo se vkr-
cali na ladjico ter se popeljali 
po reki Temzi, od koder smo 
občudovali The Shart, Tower 
Bridge, St. Paul’s Cathedral, 
Globe Theatre, Westminster 
Bridge, London Bridge, Lon-
don Eye, Big Ben … Po prije-
tni popoldanski vožnji z ladjico 
smo se odpravili v muzej vo-
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ščenih lutk Madame Tussaud’s, 
kjer smo se lahko rokovali in 
fotografirali s slavnimi, uživali v 
hiši strahov, se z vlakcem pope-
ljali skozi zgodovino Londona, 
uživali v 4D kinu … Zvečer smo 
si ogledali še Trafalgar Square, 
nato pa na Leicester Square v 
piceriji Pizza Hut večerjali po 
principu ''eat as much as you 
can''. Že kar pozno zvečer smo 
se odpravili v hotel. Prijetno 
utrujeni smo si pospravili stva-
ri in se odpravili spat, saj smo 

se zjutraj že zgodaj odpravili iz 
hotela. Avtobus nas je odpeljal 
do Millenium Bridge,  po kate-

rem smo se sprehodili do Glo-
be Theatre, nato pa nas je pot 
vodila do Cambridge-a, kjer 

nas je prijetni vodič kljub dež-
ju popeljal po univerzitetnem 
mestu. Po še zadnjem nakupo-
vanju spominkov smo se od-
peljali do letališča Southend, 
od koder smo nad oblaki leteli 
do Benetk. Sledila je dolga vo-
žnja z avtobusom do Ljublja-
ne, nato pa še s kombijem do 
Dobrne. Domov smo prispeli v 
torek, 7. 10., v zgodnjih jutranjih 
urah. Bili smo utrujeni, a polni 
novih vtisov in občutkov.

Osmošolci

Tehniški dan na predmetni stopnji – Naravna in kulturna dediščina
V četrtek, 9. 10. 2013, smo učen-
ci od 6. do 9. razreda imeli teh-
niški dan, kjer smo spoznavali 
naravno in kulturno dediščino 
našega domačega kraja.
Šestošolci so se podali do Vov-
kove domačije, kjer so spoznali 
Vovkov mlin, njegovo zgodo-
vino in delo mlinarjev v pre-
teklosti, si ogledali notranjost 
ter spoznali razne pripomočke. 
Med potjo  so si ogledali Kačji 
grad, Novi grad ter druge na-
ravne in kulturne znamenitosti 
Dobrne.

Sedmošolci so se podali po 
Anini poti. Med potjo so si 
ogledali vilo Ružička in grašči-
no Dobrnica oz. Gutenek. Pot 
jih je vodila naprej proti soteski 
Hudičev graben. Pri vstopu v 
gozd so se seznanili z informa-
cijami o gozdni učni poti ter se 
podali do jame Ledenice. Po 
kratkem postanku so se podali 
po strmi gozdni poti do doma-
čije Šumej na Brdcah, kjer so si 
ogledali več kot 300 let staro 
hišo s črno kuhinjo. Ogledali 
so si hišne prostore, ohranjeno 

pohištvo, staro posodo in pri-
pomočke.
Osmošolci so si v galeriji Ka-
pelica v Dobrni ogledali obse-
žno zbirko nabožnih slik, knjig, 
mašnih oblačil, oltarjev, sveč 
in drugih nabožnih predme-
tov. Ogled so nadaljevali v Hiši 
kulturne dediščine. Spoznavali  
so orodja, posodo, pohištvo, 
oblačila, slike, šolske potrebšči-
ne idr. Med potjo nazaj proti 
šoli so se ustavili v zdraviliškem 
parku, kjer so merili obseg dre-
ves, spoznavali pestrost dreves, 
opazovali mogočne zgradbe 
idr.

Devetošolci pa so z ogledi vil 
spoznavali razgibano zgodovi-
no Dobrne. 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 ne-
katere vile še lepo ohranjene, 
druge so spremenjene v stano-
vanjske hiše, nekatere pa žalo-
stno propadajo. Vse pa pričajo 
o bogati in pestri zgodovini v 
našem domačem kraju.

Novinarski krožek

Mentorica: Sonja Špegel
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Prometno tekmovanje 
»Kaj veš o prometu«
Osnovni namen tekmovanj »Kaj veš o prometu« je otroke po 
opravljenem kolesarskem izpitu dodatno motivirati za prome-
tno varnost in prometno varno vedenje. 
Tekmovanje obsega preverjanje znanja CPP, spretnostno vožnjo 
na poligonu in vožnjo v prometu. 
Letos smo se z ekipo osmošolcev Žiga Dimec, Tim Sluga in Tadej 

Štepihar udeležili medobčinskega tekmovanja na OŠ Ljubečna. 
Četrti član naše ekipe je bil Vinko Rešetar iz CUDV Dobrna.
Fantje so se zelo potrudili in osvojili 1. mesto ekipno, Žiga Dimec 
pa zlato medaljo in se uvrstil tudi na 23. državno tekmovanje, ki 
je bilo 31. 5. 2014 v Brezovici pri Ljubljani.

Alenka Tešanović, mentorica

Varno s kolesom 

Učenci 5. razreda smo opravili kolesarski izpit. Že v preteklem šol-
skem letu smo imeli pouk teoretičnih vsebin, ki smo ga zaključili 
z izpitom iz teorije. Potem smo se podali na šolsko igrišče in tam 
prvič preizkusili naše »jeklene konjičke«. 
V petem razredu pa smo morali opraviti še praktični del kolesar-
skega izpita. Že septembra smo začeli z vožnjo v centru vasi. Spr-
va se nam je zdelo zelo težko. Še posebej levo zavijanje. Veliko 
stvari je bilo potrebno naenkrat upoštevati.  Pod vodstvom naše 
mentorice, Alenke Tešanović, smo opravili veliko ur praktične vo-
žnje. Ker smo veliko vadili in pri tem dobro opazovali ter poslušali, 
smo bili na izpitni vožnji zelo uspešni. Pred izpitom nas je bilo 
zelo strah. Šestčlanska komisija je natančno spremljala naše rav-
nanje v vseh križiščih. Po objavi rezultatov in napotkov za varno 
vožnjo smo bili zelo zadovoljni. 

Prizadevali si bomo, da bomo vedno upoštevali prometne pred-
pise ter skrbeli za svojo varnost in varnost drugih. Mladi  kolesarji 
pa si tudi želimo, da bi (tudi) vsi ostali udeleženci v prometu zme-
raj upoštevali prometne predpise ter ravnali strpno.

Urška Ovtar, 5. razred

Obiskala nas je jesen

drobtinice iz vrtca

V mesecu oktobru smo ob 
tednu otroka v drugem staro-
stnem obdobju z otroki izvaja-
li športno-gibalne dejavnosti, 
plesno-glasbene dejavnosti 
ob spremljavi instrumentov, 
socialne igre, izdelovali smo 
male ritmične instrumente, 
v izvedbi strokovnih delav-

cev pa smo izvedli gledališko 
predstavo Polž Vladimir gre 
na štop. Iztočnica vseh dejav-
nosti, ki so se dogajale v tem 
mesecu, pa so bile »jesenske 
vragolije«. 
Velik poudarek smo dali zdra-
vemu načinu življenja, pome-
nu prehrane, pijače in giba-
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nja. V vseh skupinah drugega 
starostnega obdobja smo s 
čutili spoznavali sadje in zele-
njavo (s tipanjem, okušanjem, 
vonjanjem in prepoznava-
njem). Mlajši otroci smo izde-
lali sadno/zelenjavne kozarce, 
plakate ter svojo limonado. 
Spoznavali smo pomen pre-
hranske piramide. Odpravili 
smo se tudi na daljši pohod 
po TRIM stezi. 

V 6. skupini  smo si pripravili 
družabno igro Spomin, kjer so 
s pomočjo slikovnega gradiva 
utrjevali imena različnega sad-
ja in zelenjave. Le-to so opiso-
vali s pomočjo ugank,  iskali 
začetne glasove, ločili kratke 
in dolge besede … V 7. sku-
pini pa smo izhajali iz koroške 
narodne pravljice Mojca Po-

sodelovati v mednarodnem 
projektu PASAVČEK, ki temelji 
na spodbujanju pravilne upo-
rabe varnostnih sedežev ter 
varnostnih pasov med vožnjo 
v avtomobilu.

Osrednja figura projekta je lik 
PASAVČEK, ki na zabaven na-
čin opeva RED JE VEDNO PAS 
PRIPET! Posebno pozornost 
smo namenili prometni vzgo-
ji in NTC učenju po dr. Ranku 
Rajoviću v vrtcu. (osvajanje 
simbolov). Z otroki smo spo-
znavali bližnjo okolico Dobrne, 
njene značilnosti, prometne 
znake, simbole …
V 7. skupini smo prav tako pri-
čeli z uvajanjem metod NTC–
ja. Spoznavali smo svoj doma-
či kraj in Slovenijo s pomočjo 
simbolov (grb in zastava ter 
ostali simboli, ki predstavljajo 
določeno ustanovo). Kasneje 
smo delo nadgradili z asoci-
acijami med določenimi sim-
boli. Veliko časa smo namenili 
poslušanju, razumevanju in 
doživljanju jezika (posluša-
nje pravljic – bralna značka, 
ustvarjanje rim, reševanje 
ugank, zlogovanje besed, iska-
nje prvega in zadnjega glasu v 
besedi, slikopis - zapis pesmi s 
simboli, kviz Moj dom). 

Trim steza

Pripravljamo limonado

krajculja, kjer smo dejavnosti 
navezovali na sladkosnednost, 
zvijačnost in gibanje posa-
meznih živali. Z otroki smo 
ustvarili prehransko piramido, 
izslikovali tihožitje 'košarica s 
sadjem' in se preizkusili v izde-
lovanju lutk ter v dramatizaciji. 
Vsakodnevno otrokom (ne 
glede na vreme) omogočamo 
gibanje na prostem  (igrišče 
vrtca, bližnji travnik ali gozd) 
ali v prostoru (igralnica, telo-
vadnica OŠ). 
V sklopu gibalno/športnega 
programa Mali sonček smo 
otroci 6. in 7. oddelka izpeljali 
daljši in zahtevnejši pohod do 
Žeblarjeve peči.  

V mesecu novembru smo v 4. 
in 5. skupini začeli spoznavati 
ožjo in širšo okolico. Podrob-
neje smo spoznali Dobrno, 
grb Dobrne in različne simbo-
le. Na zemljevidu smo označili 
najpomembnejše znameni-
tosti Slovenije, omenili večja 
mesta in njihove grbe. Sezna-
nili smo se tudi s sosednjimi 
državami in njihovimi značil-
nostmi. Učili smo se ljudske-
ga izročila – ljudske pesmi in 
plesa, poslušali smo slovenske 
ljudske pravljice. 
V 6. oddelku smo se odločili 

21. 11. 2014 smo imeli v vrtcu 
tradicionalni slovenski zajtrk z 
živili lokalnega porekla – kruh, 
maslo, med, mleko in jabolko. 
Obiskali so nas je čebelarji in 
nam predstavili svojo dejav-
nost. Izdelali smo svečke, če-
belice in pobarvali vsak svojo 
pobarvanko. V enem samem 
dnevu smo se naučili veliko o 
čebelah. 

Rime, ki so jih ustvarili otroci 
(oddelek 7):
Luka z drevesa kuka. (Teja)
Luka kljuka. (Vita)
Rima - prima. (Nina)
Luka špuka iz drevesa kuka. (Luka S.)
Vita - pita. (Vita)
Rima - klima. (Apolonija)
Smuk – puk. (Uroš)
Matija rad gole zabija. (otroci 7. oddelka)
Škrat brez gat. (otroci 7. oddelka)
                                     
Pisana jesen
Pisana jesen prihaja,
zaplešimo ringaraja.
Rdeča jabolka zorijo,
hruške sladko se smejijo.   

Napisala: 

Maja Švab in Denis Golouh

 

Igra z SLO zastavo

Pasavček

 

Avtor slikopisa: Luka Smrečnik, 5 let

Obisk čebelarja
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Jesenske vragolije

Vsak letni čas ima svoj čar in 
nam ponuja mnogo izhodišč 
za naše raziskovanje. Tako nam 
je tudi letos jesen postregla s 
svojimi čari. Bila nam je zelo 
naklonjena, obsipala nas je s 
pisanimi barvami, toplimi dne-
vi in nam podarila izobilje goz-
dnih plodov, poljščin in drugih 
sadov narave.

Jesen je že krepko zakorakala 
tudi v naše igralnice prvega 
starostnega obdobja in mi 
smo jo z veseljem sprejeli. 
Otroci so skupaj s starši pridno 
nabirali jesenske pridelke in 
plodove ter jih prinašali v vr-
tec. Spoznavali smo jih z vsemi 

SLIKARKA
(Sabina Mali)

Vsako leto isti čas,
pride v našo malo vas

slikarka, znana dobra vsem,
ime ji je gospa jesen.

Rumeno, rdečo in rjavo
nam poslika vso naravo.
Ostane vedno le do zime,
tedaj se poslovi – in mine.

čutili, jih poimenovali in opi-
sovali. Opazovali in tipali smo 
plodove v plastenkah, v noga-
vicah in prilepljene na karton. 
Ličkali in luščili smo koruzo, se 
igrali s kostanji, orehi, želodom 
in bučami v kotičku »dom«, 
razvrščali jesenske plodove… 
Brali smo zgodbice o jeseni, 
peli pesmice, spoznavali nove 
deklamacije in prstno – gi-
balne igre. Jesenska dožive-
tja smo izrazili tudi s plesom, 
slikanjem, lepljenjem, obliko-
vanjem iz testa in odtiskova-
njem. Telovadili smo z bučami 
in drevesnimi listi. Jesenski 
plodovi so odličen naravni 
material, s katerim smo raz-
vijali fino motoriko. Otroci so 
plodove vstavljali, nizali, pola-
gali, prenašali, sortirali, pobira-
li, kotalili…

Vsak sprehod 2. in 3. skupine  
v okolici vrtca je ponujal dru-
gačno sliko narave, barve so 
se spreminjale in listje z dreves 
je vedno bolj odpadalo. Podili 
smo se po odpadlem listju v 
šolskem parku ali ob potoku, 

se z njim igrali, ga opazovali, 
kako v vetru pada, se za njim 
podili in ga skušali ujeti ter ga 
skrbno nabirali v košaro. Otroci 
1. skupine pa so spreminjanje 
narave doživljali na terasi, kjer 
so lovili tople jesenske žarke s 
toplo obarvanimi šelestečimi 
listi in jesenskimi plodovi. 
V tednu otroka je bila pr-
vim trem skupinam rdeča nit 
zgodbica: Mala miška in veli-
ko rdeče jabolko. Spoznali so 
živali v tej zgodbi, se gibalno 
in glasovno vživeli, ter peli 
pesmice o njih. Animirali in 
igrali smo z lutkami, se naučili 
deklamacijo o jabolku. Izde-
lovali smo jabolka, jih barvali, 
poslikali s prstnimi barvami in 
naredili lepljenko. Skupaj smo 
pripravili tudi lutkovno igrico, 
ki smo jo zaigrale vzgojiteljice. 
Na koncu smo rajali ob prije-
tnih zvokih harmonike. 

Teden zdrave prehrane smo 
začeli z izdelavo plakatov o 
sadju in zelenjavi. Spoznali, 
poimenovali in okušali smo 
različno sadje in zelenjavo. Pri-
pravili smo si sadna nabodala, 
sadje narezano na koščke, ze-
lenjavni krožnik in korenčkov 
namaz. 
Otroci so se igrali v kotičku 
»dom« s plastično hrano, kjer 

so pridno »kuhali«. Obeležili 
smo Svetovni dan hrane, 16. 
10., s skupno pripravo sadno- 
zelenjavnega napitka na terasi 
vrtca. 

Narava se počasi, a zagoto-
vo pripravlja na zimo. Preden 
pa nas pobeli sneg, imamo 
še čas, da budno spremljamo 
menjavanje letnih časov in se 
vedno topleje oblačimo. Skozi 
okno pa vsak dan v novembru 
budno spremljamo in opazu-
jemo vreme ter ga beležimo v 
vremenski koledar.  

Vremenske pojave in znake 
smo iskali v različnih knjigah, 
ob katerih smo se pogovarja-
li. Spoznavali smo oblačila in 

Rajanje ob glasovih harmonike s 
prijatelji

Skupna priprava sadno - zelenjavnega napitk



št. 64 / 201466

ugotavljali, kako se oblečemo 
vremenu primerno. Pripravili 
smo si tudi didaktične igre o 
vremenu. Peli smo pesmice, 
brali zgodbice, se gibalno in 
plesno vživljali, igrali elemen-
tarne in prstne igre, ter likovno 
izražali.  Prebrali smo zgodbico 
Pod medvedovim dežnikom 
ter jo večkrat tudi obnovili ob 
ilustracijah. Zgodbica nam je 
bila zelo všeč, saj v njej nasto-

pa veliko živali. Vse živali smo 
dobro spoznali tako glasovno 
kot gibalno. Predvsem nas je 
navdušil prijazen medved, zato 
smo se igrali in plesali s plišasti-
mi medvedi in si izdelali brlog. 
Vzgojiteljice pa smo otrokom 
pripravile tudi lutkovno igrico 
po tej zgodbici. V predstavi so 
zelo uživali, saj smo jo pope-
strili tudi s petjem pesmic ob 
igranju na instrumente. 

Konec leta bomo zaključili s 
pravljično obarvanim decem-
brom. Ustvarili si bomo pra-
znično vzdušje, okrasili vrtec, 
uživali ob branju pravljic ob 
svečkah, rajanjem ob glasbi, 
petju pesmic, peki keksov ter 
pripravi čajanke. Čaka nas ču-

dovit čarobni december. Tudi 
vsem vam želimo lepe, čarob-
ne decembrske dni. Preživite 
jih v krogu svojih najdražjih, 
vzemite si čas in se posveti-
te drug  drugemu. Poklonite 
drobne pozornosti, kot so: lep 
nasmeh, prijazen pozdrav, to-
pel objem … Nič vas ne stane, 
nekomu pa veliko pomeni … 
Vse lepo v letu 2015!  

Zapisala: 

Urška Mastnak

DROBTINICE IZ VRTCA

Ogled lutkovne igrice v izvedbi 
vzgojiteljic

utrinki iz 
CUDV

Svečana proslava ob 40. obletnici 
CUDV Dobrna

V letošnjem letu Center za 
usposabljanje, delo in varstvo 
Dobrna obeležuje štirideseto 
obletnico ustanovitve prve-
ga oddelka za učence, ki niso 
zmogli slediti programu od-
delkov s prilagojeno vsebino. 
V letu praznovanja jubileja se 
je zvrstila vrsta dogodkov - od 
glasbenih, športnih, kulturnih 

kot strokovno. Slavnostni go-
vorniki so vsak na svoj način 
podali svoj pogled na razvoj 
naše ustanove. Goste so  na-
govorili direktorica Centra, ga. 
Irena Ceglar, župan Občine 
Dobrna, g. Martin Brecl, dr-
žavna sekretarka Ministrstva 
za delo, družino, socialne za-
deve in enake možnosti, ga. 
Martina Vuk, in dolgoletna 
predsednica Sveta uporab-
nikov, ga. Nada Topolovec. V 
nadaljevanju smo zaposleni in 
uporabniki vsem zapeli himno 
Centra, se spomnili divjih 60 
let, ko so kraljevali hipiji in 80 
let, ko smo vsi navijali za naše 
smučarje. Voditelj proslave, g. 
Gorazd Špegel, nas je hudo-
mušno popeljal skozi zgodo-
vino; tudi na pot od mogočne 
graščine do sodobne stavbe, 

in strokovnih. V začetku me-
seca  oktobra smo pripravili 
Prvi posvet uporabnikov in 
uporabnic, imenovan »Iz prve 
roke«. Nekaj dni kasneje smo 
pripravili svečano proslavo. 
Ob tem dogodku smo se spre-
hodili skozi pestro zgodovino 
naše ustanove. Center se je 
spreminjal tako organizacijsko 

kjer danes poteka naša dejav-
nost. K sodelovanju smo po-
vabili tudi go. Ireno Artank, ki 
je bila na čelu naše hiše vrsto 
let. Nekdanja direktorica nam 
je iz prve roke povedala zgod-
bo o življenju v senci grajskih 
zidov in iskanju poti na son-
čen kraj. Plesna skupina The 
Hats (iz Plesnega vala Celje) je 
naše druženje še bolj razgiba-
la. Varuhinja človekovih pravic, 
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ga. Vlasta Nussdorfer, je v svo-
jem govoru podala nekaj na-
potkov za prihodnost in nam 
hkrati čestitala za dosedanje 
dobro opravljeno delo. Po za-
ključku proslave je voditelj vse 

povabil na ogled filma »Moja 
zgodba«, ki je nastal v hišni 
produkciji. Drugi so se lahko  
sprehodili po Centru. Popol-
dne smo sklenili s sproščenim 
kramljanjem ob dobrotah, ki 

so nastale v skupnem sode-
lovanju naših kuharic in Tu-
rističnega društva Dobrna. 
Predsednica TD Dobrna, ga. 
Marija Deu Vrečer, nam je s 
svojim strokovnim znanjem in 
dolgoletnimi izkušnjami po-
magala, da je naša pogostitev 
predstavila dobrote Dobrne 
na sodoben način. Naše kuha-
rice in kuharji so pod budnim 
očesom ge. Marije pripravili 
toplo-hladni bife. Na mizah so 

bile tudi pregrešno dobre po-
gače ge. Ivanke Štravs in odlič-
na potica ge. Marte Javornik, 
ki sta se prav tako odzvali naši 
prošnji za sodelovanje. 
Plod več mesečnega trdega 
dela  uporabnikov, zaposlenih 
in nekaterih občanov Dobrne 
je bil rezultat, na katerega smo 
upravičeno ponosni; tako kot 
na naših 40 let zgodovine.  

Tatjana Šušteršič

Dan specialnih in rehabilitacijskih pedagogov

V petek, 10.10. 2014, smo CUDV Dobrna 
z Društvom specialnih in rehabilitacijskih 
pedagogov Slovenije, ki deluje že dobrih 
šest desetletij, organizirali tradicionalno 
že 27. srečanje specialnih in rehabilitacij-
skih pedagogov, srečanje stanovskih ko-
legov, ki nas druži isto poslanstvo. 

Na srečanje so bili povabljeni strokovni 
delavci s področja vzgoje, izobraževanja, 
varstva in zaposlovanja otrok in mlado-
stnikov ter odraslih oseb s posebnimi po-
trebami.

V pozdravnem nagovoru so sodelovali: g. 
Martin Brecl, župan Občine Dobrna,  mag. 
Marko Strle, predsednik društva SRP in 
ga. Irena Ceglar, direktorica CUDV Dobr-
na. Svečanost podelitve najvišjih priznanj 
društva, priznanj Antona Skaleta, in pode-
litve priznanj za najboljša glasila zavodov 
za usposabljanje v Sloveniji, nam je priča-
rala moška vokalna skupina ob spremljavi 
citer, kvartet Svit. V kulturnem programu 
so se predstavili uporabniki CUDV, učen-
ci zasebne Glasbene šole Gvido in dijaki 
Šolskega centra iz Velenja. Predstavilo 
se je preko 30 nastopajočih z njihovimi 
mentorji. Po svečanosti v  prazničnem  
ambientu Zdraviliškega doma Term Do-
brna smo goste popeljali na oglede Hiše 
kulturne dediščine Polenek, Centra za 
usposabljanje, delo in varstvo Dobrna in 
galerije Zvonček, galerije našega VDC. V 
avli hotela Vita so si prisotni lahko ogleda-
li potujočo likovno razstavo Bodi umetnik, 

ki smo jo povezali tudi s tem dnem v okvi-
ru praznovanj 40-letnice Centra.
Prejeli smo kar nekaj pohval za organiza-
cijo in izvedbo srečanja. Bili so tudi manjši 
spodrsljaji, vendar brez teh ne gre.
Posebna zahvala in pohvala gre kolektivu 
Term Dobrna, gostinstvu v hotelu Vita za 
sprejem in postrežbo gostov.

Dogodek, ki se je odvijal na Dobrni, je bila 
priložnost za povezovanje in združevanje 
med kolegi.  Poskrbel je za izmenjavo iz-
kušenj in vplival na osebno ter strokovno 
rast udeleženih, ki so naš kraj zapustili z 
lepimi vtisi.

Zapisala: 

Bojana Lipičnik
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Posvet uporabnic in uporabnikov centrov za 
usposabljanje, delo in varstvo in varstveno 
delovnih centrov po Sloveniji,  »IZ PRVE ROKE«

UTRINKI IZ CUDV

V Centru za usposabljanje, 
delo in varstvo Dobrna smo v 
letošnjem letu praznovali več 
jubilejev. Osrednji je prav go-
tovo 40. obletnica ustanovitve 
prvega (poskusnega) oddelka 
za učence, ki niso mogli slediti 
programu oddelkov s prilago-
jeno vsebino, kar predstavlja 
tako vsebinski kot organizacijski 
začetek naše dejavnosti. Skozi 
celo leto 2014 smo priredili več 
dogodkov z željo in namero, da 
s vsakim posebej nagovorimo 
del  širše javnosti, s katero je de-
lovanje našega centra preplete-
no in povezano. 
S prav posebno skrbnostjo 
in zavzetostjo, in tudi z veliko 
mero dilem, negotovosti in od-
prtih vprašanj, pa smo pripra-
vljali posvet »IZ PRVE ROKE«. Ta-
kšen dogodek, kjer uporabnice 
in uporabniki centrov za uspo-

sabljanje, delo in varstvo in 
varstveno delovnih centrov po 
Sloveniji, na kongresno organi-
ziran način, sami spregovorijo 
o stvareh, ki so jim pomemb-
ne, je bil v slovenskem prostoru 
organiziran prvič. Predstavljal 
je novo obliko priložnosti za 
aktivno udeležbo ljudi z mo-
tnjami v duševnem razvoju. 
V centru se zavedamo, da je  
poslanstvo socialno varstvenih 
ustanov  tudi v ustvarjanju pri-
ložnosti zato, da so uporabnice 
in uporabniki njihovih storitev 
slišani. 
Posvet se je odvijal 1.10. 2014. 
Število prijavljenih prispevkov 
nam je potrdilo, da je bilo naše  
razmišljanje pravilno. Hkrati pa 
nas postavilo pred večji logi-
stični izziv kot smo načrtovali. 
Posvet je potekal od 8.30 do 
16 ure, v Kulturnem domu na 
Dobrni. Predstavitev prispev-
kov je potekala v treh dvo-
ranah hkrati. Uporabo dveh 
dvoran in telovadnice so nam 
prijazno omogočili na občini 
in v osnovni šoli.  Šestdeset 
avtorjev in soavtorjev je pred-
stavilo štirideset  prispevkov, 

ki smo jih uvrstili v posame-
zne dvorane po temah Delo 
in zaposlitev, Telo in zdravje, 
Ljubezen in pripadnost.
Udeleženci posveta so dogo-
dek hitro vzeli za svojega. Pri-
pravljene prispevke so podali  
skrbno in odgovorno, aktivno 
sodelovali z vprašanji in repli-
kami. Še posebej je pokala po 
šivih dvorana, kjer je bila osre-
dnja tema Ljubezen in pripa-
dnost. Tudi mediji so pokazali 
veliko zanimanja za te vsebine. 
Ob koncu posveta so bili izlu-
ščeni naslednji zaključki :
1. Delo je za nas pomemben 

del življenja. Potrebujemo 
priložnosti, da smo ob delu 
koristni in na svoje delo po-
nosni.

2. Želimo si več dela v običaj-
nih delovnih okoljih.

3. Potrebujemo več povezo-
vanja z okoljem zunaj usta-
nov, da nas ljudje na naših 
življenjskih poteh vidijo sebi 
enake.

4. Z ustrezno podporo zmore-
mo živeti ljubezensko in par-
tnersko življenje po svojih 
lastnih željah in predstavah.

5. Za zadovoljno življenje 
potrebujemo občutke 
pripadnosti, sodelovanja, 
sprejetosti in priznanja v 
skupnosti.

6. Zaupanje in medsebojna 
pripadnost nam dajeta 
vero v varno prihodnost.

7. Potrebno je izboljšati do-
stopnost okolja za ljudi z 
različnimi ovirami, vključno 
z ustreznimi pripomočki in 
prilagoditvami. 

8. Vsem mora biti zagotovlje-
na kvalitetna rehabilitacija, 
po njej pa različne storitve 
in dejavnosti, ki so name-
njene ohranjanju dobrega 
počutja.

9. Za lastno zdravje in dobro 
počutje smo pripravljeni 
veliko narediti, zato potre-
bujemo ustrezno podporo 
v družini in okolju.

Zaključke smo ažurno posre-
dovali na več naslovov tistih, 
ki jih delo povezuje z obliko-
vanjem zakonodaje in dru-
gih vidikov življenja in dela 
v socialnovarstvenih usta-
novah, in je zato pomemb-
no, da se z njimi seznanijo.                                                                                                                                       
        

CUDV Dobrna
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okviru praznovanj našega ju-
bileja, smo uresničili idejo, da 
postavimo na ogled del likov-
ne razstave »Bodi umetnik« 
tudi na Dobrni. S postavitvijo 
likovnih izdelkov na ogled 
smo povedali, da smo tudi 
mi, učenci CUDV Dobrna, že 
nekajkrat zapored sodelovali 
v natečaju, da se vključujemo 
v vse integracijske in inkluziv-

ne tokove, ki nas povezujejo 
z otroki in odraslimi večinske 
populacije. 
Razstava, ki so jo postavili 
učenci s pomočjo svojih uči-
teljev in otvorili s kulturnim 
programom v recepciji hotela 
Vita, je bila na ogled od  29. 
septembra do 13. oktobra 20
14.                                                                                                                                           

            Zapisala: 

Bojana Lipičnik
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Potujoča likovna razstava Bodi umetnik

V okviru praznovanj 40-letni-
ce Centra smo v naš kraj pri-
peljali likovno razstavo med-
narodnega likovnega natečaja 
»Igraj se z mano«, ki ga orga-
nizirata Center Janeza Levca 
iz Ljubljane in Društvo za kul-
turo inkluzije.  Cilj natečaja je 
organizacija dejavnosti, kjer se 
skozi različne aktivnosti briše-
jo meje med osebami s po-

sebnimi potrebami in ostalo 
populacijo. 
Na 7. mednarodnem nateča-
ju je sodelovalo več kot 300 
šol, vrtcev, zavodov in drugih 
izobraževalnih ustanov iz Slo-
venije in tujine s preko 5000 
likovnimi izdelki na papirju v 
različnih tehnikah. Mednaro-
dni likovni dogodek »Igraj se 
z mano« se vsako leto januarja 
in februarja odvija v Cankarje-
vem domu, nato pa v različ-
nem obsegu zaokroži po vsej 
Sloveniji.
Iz želje, da širši javnosti, ki je 
obiskala Dobrno v začetku 
oktobra, in vsem, ki so se ude-
ležili svečanosti in prireditev v 

Projekt 5 tekov 125 nasmehov
Ideja je nastala v CUDV Radovljica, kjer so 
želeli premakniti meje zmožnosti upo-
rabnikov, saj je do sedaj bila najdaljša 
disciplina v okviru Specialne olimpijade 
Slovenije tek na 800 metrov. Želeli so se 
udeležiti petih tekov na razdalji od 6 do 
10 kilometrov, s finalno udeležbo na lju-
bljanskem maratonu - 10 km. Projekt jim 
je odlično uspel, zato so ga hoteli razši-
riti še na preostale CUDV-je po Sloveniji. 
Z navdušenjem smo se prijavili in pričeli 
s treningi. Ti so potekali od meseca maja 
pa vse do konca oktobra. Dodelili so nam 
strokovnjaka za vzdržljivostno vadbo, ki 
je vodil celotno pripravo na tekmovanja. 
Najprej je bilo treba izbrati petčlansko eki-
po tekmovalcev in njihove spremljevalce. 
Pet fantov se je z navdušenjem udeležilo 
priprav. Začeli smo postopno: malo hoje, 
tek , spet hoja, dokler niso bili sposobni 
preteči daljšo razdaljo v kosu. Kmalu je 
bila na vrsti prva resna preizkušnja, in sicer 

so dokazali, da so zmožni še marsikaj več. 
Navdušenje je bilo nepopisno. S tem smo 
dokazali, da so tudi ljudje s posebnimi 
potrebami zmožni ekstremnih naporov, 
seveda ob spremstvu in strokovno vodeni 
vadbi. V naslednjem letu se nameravamo 
prav tako udeležiti vseh teh tekov. Upaj-
mo, da še v večjem številu. Projekt pa se 
bo v prihodnje širil še na preostale zavode 
po Sloveniji in kaj lahko se zgodi, da bo to 
postal vseslovenski projekt. 

Športni pedagog

Andrej Pompe

Mali blejski maraton. Kot nalašč je bila to 
najkrajša preizkušnja, le šest kilometrov. 
Za uvod je bilo to kot naročeno. Vsi so 
pretekli ves krog okoli blejskega jezera, 
kar je bila potrditev, da smo na dobri poti. 
Motivacija za treninge je še narasla. Posto-
poma smo podaljševali pretečeno razda-
ljo, tako da so bili sposobni preteči že  8 
km, včasih tudi v klanec. Sledila je druga 
preizkušnja, in sicer tek okoli ribnikov, ki ga 
je priredila CUDV Draga Ig. Tudi razdaljo 
8 km so premagali vsi udeleženci, tek pa 
je bil v zelo lepem okolju okoli ribnikov 
Iga. Dveh tekov se na žalost nismo mogli 
udeležiti, saj smo imeli druga tekmovanja. 
Sledila je še finalna preizkušnja, na katero 
smo vsi že nestrpno čakali, Ljubljanski ma-
raton. Deset kilometrov pa ni bilo kar tako. 
Trenutke krize so nam lajšali navijači, ki so 
bili navzoči ves čas ob progi. Še nikoli niso 
tekli na tako množični prireditvi. Prav vseh 
pet uporabnikov je preteklo progo in tako 
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Rdeči noski na obisku
V ponedeljek, 3. 11. 2014, so nas obiskali Rdeči noski s predstavo 
Pester orkester. Pričakali smo jih v našem bivalnem prostoru in 
napeli ušesa, ko smo slišali na hodniku glasbo. Najbolj navdušen 
je bil Aljoša, saj se je pozibaval v svojem vozičku in se naglas 
smejal. Pester orkester je vstopil skozi vrata, zaigral pesem do 
konca in nato so se nam predstavili. Spoznali smo Božota, Mar-
jetko in Tonko. Maj jih je z navdušenjem opazoval. Pristopili so 
k vsakemu posebej, ga pozdravili ter poklicali po imenu. To jim 
je bilo zelo všeč, Tadeja se je na glas smejala. Sestavili smo svoj 
orkester in zaigrali s ključi, ki so jih s sabo prinesli Noski. Najgla-
snejši inštrument je imel Aljoša, saj je s ključi igral na vso moč 
in jih ni želel izpustiti, tudi ostali so lepo sodelovali. Zatem se 
je orkester počasi poslovil od vsakega in mi smo zopet napeli 

UTRINKI IZ CUDV

ušesa ter poslušali, kako so odhajali po hodniku. Bili so super, 
zelo zabavni in res smo uživali, predvsem pa smo se počutili 
prijetno, saj so k vsakemu posebej pristopili, mu zapeli pesem 
na njegovo ime in nas vključili v samo predstavo. Z veseljem bi 
si jih še enkrat ogledali. 

Anja in Jasmina

obvestila/vabila

Prostor s stojnicami za trženje lokalnih pridelkov in izdelkov 
ter eko tržnica, v sklopu novozgrajenega paviljona na južnem 
delu trga Dobrna, je še vse do 31. 12. 2014 lokalnim pride-
lovalcem, društvom in javnim zavodom iz območja Občine 
Dobrna na voljo brezplačno, zaradi pospeševanja promocije 
trženja lokalnih pridelkov in izdelkov.
Od 1. 1. 2015 dalje bo stopil v veljavo tržni red in cenik, na 
podlagi katerega bodo lahko zainteresirani pridelovalci z 
upravljavcem sklenili pogodbe za najem prostora. 
Ustrezna dovoljenja od 1. 10. 2014 dalje si mora za prodajo 

Obvestilo o uporabi stojnic in eko tržnice v paviljonu na južnem 
delu trga Dobrna

vsak pridelovalec urediti ustrezno glede na prodajni asorti-
man, v skladu z veljavno zakonodajo. Dovoljenje za prodajo 
mora imeti pri sebi ves čas prodaje.
Tržnica trenutno obratuje ob sobotah med 8. – 12. uro. Vkoli-
kor se bo pokazal interes s strani ponudnikov in kupcev, bomo 
določili dodaten termin obratovanja tudi med tednom.
Več informaciji dobite pri upravljavcu ZTŠK Dobrna – ga. Ma-
riji Švent na telefonski številki 041/ 851 523, pišete pa lahko 
tudi na e-naslov: tic@dobrna.si.
Operacijo »UREDITEV TRGA DOBRNA - paviljon na južnem 
delu trga Dobrna« delno financira Evropska unija, in sicer iz 
Programa razvoja podeželja 2007-2013 sofinanciranega iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), 
ukrep Obnova in razvoj vasi.

ZTŠK Dobrna

Marija Švent

 



št. 64 / 2014 71

OBVESTILA/VABILA

PRAZNIČNA PREDSTAVA Z 
OBISKOM BOŽIČKA 

IN OBDAROVANJEM OTROK

V soboto, 20. 12. 2014, ob 16. uri bomo v 
Kulturnem domu Dobrna za otroke pripravili 
praznično predstavo z obiskom Božička in 
obdarovanjem otrok. Otroci od 2.- 9. leta 
starosti 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 zahvaljujemo.

Dodatne informacije: marija.svent@dobrna.si; (041) 851–523.
Prijazno vabljeni!

 

Za radost naših najmlajših 
daruje tudi Petrol Dobrna

Petrol je tudi letos v sklopu Projekta Naša energija pove-
zuje vsakemu  bencinskemu servisu dal na voljo 200 evrov, 
ki jih namenjajo za dobro v naši skupnosti. Tako smo prišli 
na idejo v sklopu dogajanja v kraju, da darujemo sredstva 
za otroke, ki bi bili drugače prikrajšani določenih osnovnih 
stvari v izobraževalnih programih osnovne šole.  

Vse dobro v prihajajočem letu vam želi kolektiv Bencinskega 

servisa Dobrna!

Vabimo vas na 
tečaj prve pomoči s 

poudarkom 
na uporabi defibrilatorja, 

ki bo v četrtek, 22.1.2015, ob 16. uri 
v Kulturnem domu Dobrna.

Ker je število mest omejeno prosimo, da svojo udeležbo do 20. 
1. 2015  prijavite v tajništvu Občine Dobrna, tel. št. 03 780 10 50, 
oziroma na elektronski naslov: tic@dobrna.si .

Projekt Za življenje je projekt, ki ga izvaja Društvo študentov 
medicine Maribor (DŠMM), ki se med drugim ukvarja tudi z izo-
braževanjem in osveščanjem širše javnosti o zdravstveno-var-
stvenih temah ter uveljavljanjem in širjenjem etičnih idej. 
S projektom Za življenje želijo izobraziti ljudi o postopkih prve 
pomoči, povečati odziv mimoidočih v primeru nesreče, srčne-
ga zastoja,.. vzgojiti osnovnošolce v odgovorne in empatične 
posameznike ter razširiti obstoječo mrežo avtomatskih defibri-
latorjev v Sloveniji. 
Tečaj traja približno 2 uri. Sestavljen je iz predavanja o prvi 
pomoči (30-40 min), nato sledijo delavnice oz. postaje. Tečaj 
vsebuje 4 postaje (na vsaki postaji sta po en/dva študenta), na 
katerih se udeleženci poučijo o imobilizaciji, ustavljanju krvavi-
tev, položaju nezavestnega in uporabe AED. 
Defibrilator AED se na Dobrni nahaja pri velikem zemljevidu 
v novem paviljonu, nabavljen je bil v času izvajanja projekta 
Ureditev trga Dobrna – paviljon na južnem delu trga Dobr-
na. 
Zato vas vljudno vabimo na izobraževanje, kjer boste dobili na-
vodila, kako ravnati z njim, če pride do zastoja srca. S pravilno 
uporabo lahko ravno vi postanete tisti, ki boste nekomu rešili 
življenje.
Tečaj organizira Občina Dobrna v sodelovanju z Javnim zavo-
dom za turizem, šport in kulturo Dobrna in je za vse udeležen-
ce brezplačen. Prednost pri prijavi imajo udeleženci iz Občine 
Dobrna.

Prijazno vabljeni!

KOLEDAR POHODOV IN IZLETOV  PLANINSKEGA DRUŠTVA DOBRNA

SMER POHODA DATUM KONTAKT GSM ELEKTRONSKI NASLOV

STOLPNIK-KONJIŠKA GORA 26. 12. 2014 JANEZ ŠKOFLEK 041 515 578 pd@dobrna.si

NOVOLETNI POHOD NA 

PAŠKI KOZJAK
1. 1. 2015 JANEZ ŠKOFLEK 041 515 578 pd@dobrna.si

VOJNIK-URŠULA NAD 

DRAMLJAMI
25. 1. 2015 PAVLI ŽUŽEK 031 380 191 pd@dobrna.si
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voščila

 

 
 

Srečno 2015 
 

ŽELIJO VSI ČLANI TURISTIČNEGA DRUŠTVA VSEM OBČANKAM 
IN OBČANOM DOBRNE! 

 
Vabimo vas, da nas obiščete v novih prostorih 

tržnice na Dobrni.  
Za vas smo odprti vsak petek od 15.00 do 17.00 in  

soboto od 9.00 do 11.00. 
 
 

Ogledate in nakupite si lahko ročno izdelane izdelke domačih 
izdelovalcev. Na zalogi pa imamo tudi lične kartonske doze s 
podobami stare Dobrne, ki so primerni za darila z različnimi 

vsebinami! 



št. 64 / 2014 73
 

 

VOŠČILA

Sonce sreče naj prežene mrak iz src in plamen 
veselja naj ponosno kvišku plapola. 

Prijateljstvo naj postane svet enega trenutka, 
ko tisoče nevidnih nitk ustvari vezi in 

poveže naša srca.

Z vami želimo vse lepo deliti in s tem srečo 
pomnožiti.

Kolektiv JVIZ OŠ Dobrna 
vam želi vesele božične praznike in 

srečno novo leto 2015.

Leto spet odhaja od nas,
kaj vemo, kaj nosi novi nam čas.

Morda vse hudo nekam bo skrilo,
nam novega upanja vlilo.

Nam polne košare zdravja, sreče
in duševnega miru podarilo.

Le naj odhaja in prav, da nam
veliko lepega podarja,

da bo novo leto čim lepše in polno
zaživelo in se z vsemi prav dobro ujelo.

VSE DOBRO V LETU 2015 IZ SRCA VOŠČIJO 
LJUDSKE PEVKE DOBRNA

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Vsak tiho zori,
počasi in z leti,
a kamor že gre,

vse poti je treba na novo  začeti.

2015 naj bo pot dobre volje, 
ljubezni in zdravja.

Leto upov in pričakovanj, novosti in sprememb,
velikih dogodkov in novih začetkov.

Naj se uresničijo sanje, udejanjijo želje in izpolnijo pričakovanja.

Da poln prijaznih in toplih besed bil bi vaš poslovni 
in domači svet!

Da v prijetnem praznovanju bi tekel dan vam  samostojnosti!
                                                                                        

                                                
                                        predsednica ZZB za vrednote NOB Vojnik-Dobrna

                                                                     Andreja Stopar
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VOŠČILA

Čebelarsko društvo Dobrna želi 
vsem občankam in občanom vesele 

in zadovoljne božične praznike ter 
srečno, zdravo in medeno leto 2015!

Čebelarsko društvo Dobrna
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OO Dobrna              

 

Ustvarite, kar ste snovali. 
Dosegajte, za kar ste se trudili. 

Najdite, kar ste pogrešali. 
In živite, kot ste želeli. 

Vesele božične praznike, polne miru in 
topline ter obilo sreče v 2015 vam želimo. 

 

Iskreno se zahvaljujemo za zaupanje na 
lokalnih volitvah v letu 2014, ki ste ga 
izkazali našim članom, kandidatom za 
svetnike in župana Občine Dobrna. 

VOŠČILA

Včasih čas prehitro beži,
včasih se zdi, kot da spi,...           
Vsakdo mu da svoj obraz, 
ki v sebi skriva lepši čas.

Prelepe božične praznike in srečno novo leto 2015 vam 
želi SDS Dobrna.

Vsem občanom Občine Dobrna in še posebej članom, 
podpornikom, simpatizerjem stranke SDS želimo vse dobro 
v prihajajočem letu 2015.
Zahvaljujemo se vam tudi za vso podporo in vaš glas, ki 
ste ga dali za našo stranko na letošnjih lokalnih volitvah. 
Še naprej se bomo trudili za razvoj celotnega kraja in 
boljše življenje v naši lepi Dobrni.

OO SDS Dobrna
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Vsem želimo čudovito novo leto, naj bo polno 
veselja, zdravja in dragocenih trenutkov.

Naj bo leto 2015 vaše najlepše leto!

Sodelavci
Hotel, gostilna Triglav

VOŠČILA

»Naj iskrivost decembrskih luči polepša 
drobne trenutke v mozaiku časa, 
naj čarobnost zimskega ivja na drevju 
zasenči črne misli, 
naj toplina in iskrenost besed 
osrečujeta vso leto. 
Naj pozitivne misli svetlijo jutro 
kot zarja zasneženih gora. 
Naj sreča šepeta neizpeto melodijo 
o radosti, zdravju in prijateljstvu!« 
 
            VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE  
 in ZDRAVO ter USPEŠNO NOVO LETO 2015 
                          vam želi 
 
            KLAUDI, K laudija Felicijan,  
         prevajanje in lektoriranje s.p. 
      Zavrh nad Dobrno 7/a, 3204 DOBRNA 
T: 041/533-666, E: klaudija.felicijan@gmail.com 
 

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

IN USPEHOV POLNO NOVO LETO

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

Vesel božič in srečno
 novo leto 2015
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Koledar prireditev in dogodkov januar-marec 2015

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

NOVOLETNI PLES 1. 1. 2015 20.00 Hotel, gostilna Triglav Hotel, gostilna Triglav 03 780-11-30 info@gostilna-triglav.si

PROSLAVA OB SLOVENSKEM  KULTRURNEM PRAZNIKU 8. 2. 2015 16.00 Kulturni dom Dobrna KUD Dobrna, g. Aleš Štepihar (031) 886-161 ales.stepihar@lu-celje.si

VALENTINOV VEČER 14. 2. 2015 20.00 Hotel, gostilna Triglav Hotel, gostilna Triglav 03 780-11-30 info@gostilna-triglav.si

KONCERT OB 15.OBLETNICI ŽENSKEGA PEVSKEGA 
ZBORA KORONA

22. 2. 2015 16.00 Kulturni dom Dobrna
Ženski pevski zbor Korona, 
ga. Vikica Golčer

(040) 512-141 mateja.golcer@gmail.com

DAN ŽENA 8. 3. 2015 20.00 Hotel, gostilna Triglav Hotel, gostilna Triglav 03 780-11-30 info@gostilna-triglav.si

PRIREDITEV OB MATERINSKEM DNEVU 29. 3. 2015 17.00 Kulturni dom Dobrna
Folklorna skupina KUD 
Dobrna; g. Ernest Ovčar

(040) 645-891  ernest.ovcar@gmail.com 

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   

Vesel božič in srečno novo leto 2015

OGLASI/KOLEDAR PRIREDITEV
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Dobrodelni koncert OŠ Dobrna
Foto: Nevenka Tratnik, Sara Kokotec, Blaž Sluga 

Mladinski pevski zbor s Harmonikarji MJUZ

Harmonikarji MJUZ in predstavniki nastopajočih ansamblov

Modrijani

Poskočni muzikanti

Plesna skupina otrok Vrtca Dobrna

Dancing stars - sedmošolke OŠ Dobrna
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VREBO

Obstaja čudovit, skrivnosten zakon narave, 
da tri reči, po katerih v življenju najbolj hrepenimo –
srečo, svobodo in duševni mir, 
vedno pridobimo tako, da jih podarimo 
nekomu drugemu.
V letu, ki prihaja, jih podarite tudi vi.

Voščimo vam vesele božične praznike, 
polne miru in topline ter srečno novo leto 2015!

Martin Brecl, župan
Občinski svet 

Občinska uprava 


