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SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI
Če smo v preteklih letih, v prejšnji finančni perspektivi 2007 -2014, bili
navajeni, da smo vsako leto na razpisih iz evropskih razvojnih skladov v Občini Dobrna realizirali kakšen večji projekt, gradili stanovanja in poslovne prostore v centru, vodovode, kanalizacije, čistilno
napravo, ceste, kulturni dom, šolo, vrtec, uredili center Dobrne …,
je država večino razvojnih vzpodbud sedanje finančne perspektive
2014 - 2020 usmerila v projekte, ki naj bi ustvarjali produkte z visoko
dodano vrednostjo, v raziskovalne in razvojne programe, za tehnično pomoč ministrstvom za črpanje evropskih sredstev - financiranje
dela ministrstev, itd..
Medtem pa za razvoj občin in regij država še vedno usklajuje regijske in sektorske projekte, ki naj bi jih bilo preko evropskih razvojnih
skladov možno sofinancirati. Tudi razpisov resornih ministrstev za te
namene še ni. Tako smo občine v nekakšnem vakumu, ko ne vemo,
katerim vsebinam naj damo več pozornosti pri pripravi projektov,
kakšni bodo razpisi in katere vsebine bo možno prijavljati v finančni
perspektivi 2014 - 2020. Splošno znano je, da bo v prihodnje možno
izvajati le projekte, ki bodo sledili ciljem razvoja širšega prostora in
bodo zasnovani regijsko. Pri tem skupnem delu pa imamo problem
vse občine in regija kot celota, ker še vedno ni jasnih meril, usmeritev
in pogojev razpisov za perspektivo 2014 - 2020, ki traja že dve leti.
Odraz stanja družbe so tudi proračuni občin, kjer ob pomanjkanju
investicij, ki smo jih bili vajeni v obdobju 2007 – 2014, močno izstopajo potrebe po socialnih transferih, ki so posledica velike brezposelnosti naših ljudi ob splošni krizi zaradi slabe politike države, zaradi
znanega lastninjenja državnega premoženja, davčnih oaz, sanacij
bank itd.. Vsega tega se je v zadnjih dvajsetih letih nabralo kar precej
in preveč, zadolžili smo se za več kot 30 milijard evrov oz. za slabe tri
letne proračune RS in vsakega Slovenca obremenili za cca 15. 000 €.
Da smo se vsega tega v tej naši družbi že kar navadili, ni prav. Občutek je, da Slovenci kar mirno sprejemamo take rešitve in politiko, ki
vse to omogoča. Malce se sicer jezimo in kritiziramo, ko pa je čas, da
bi lahko vplivali in svoja stališča prenesli na ljudi, ki jim zaupamo, se
jih za takšno odgovornost odloči vedno le malo, okoli 40% slovenskih volivcev. Ste morda razmišljali, ali bi bilo v tej naši lepi domovini
kako drugače, če bi na volitvah svoje mnenje o odgovornosti do
države in naroda ter delo politike ocenjevali vsi, ali vsaj velika večina Slovencev, in ne le dobra tretjina volivcev, ki po vseh analizah
predstavljajo jasno strankarsko profilirane volivce. Ti pa vedno volijo
svojo stranko in svoje ljudi (kar seveda ni nič narobe), zato se pri
nas po nobenih volitvah nič ne spremeni. Vedno iste stranke, vedno

beseda
župana
isti obrazi., vedno ista in podobna politika, ki se glede na stanje v
državi do sedaj ni najbolje izkazala. Dokler bodo na volitve hodili
samo strankarski volivci, bo vedno enako. Podatki kažejo, da cca
60% slovenskih volivcev ne voli in tako ne izrazi svojega mnenja o
delu politike in dogajanju v družbi, tako vedno o naši usodi odloča
manjšina jasno profiliranih volivcev, ki se zaradi strankarske pripadnosti volitev vedno udeležijo. Tako nekako to poteka v tej naši lepi
domovini že dvajset in nekaj let. Morda pa bi skupaj zmogli izločiti
slabo in poiskati boljše rešitve za naš jutri in naše otroke ?!
Vsaka palica ima dva konca. Tako nam ob čakanju na pogoje, navodila in razpise te finančne perspektive ter iskanju možnosti sodelovanja pri večjih regijskih projektih ostaja nekaj več prostora za projekte
in vsebine doma. Pri pripravi skupnih projektov se povezujemo z
drugimi občinami in iščemo možnosti za sodelovanje pri projektih
regije, ki bodo tudi Dobrni zagotovili določeno dodano vrednost. V
tem smislu Dobrna sodeluje in pripravlja regijski projekt ureditve
kolesarskih poti Savinjske regije, skupaj iščemo možnosti in pripravljamo projekte sanacije sivih lis oziroma izgradnje širokopasovnih
telekomunikacijskih omrežij na območjih, kjer danes še ni omrežij
in ustreznih elektronskih povezav s svetom, in ponovno čakamo na
ustrezen razpis države. V preteklosti smo enkrat to vajo že naredili,
vendar potem razpisa države ni bilo. Skupaj z Občino Vojnik pripravljamo projekte za gradnjo kanalizacije v obeh občinah za območja,
kjer sami ne dosegamo kriterija 2000 PE, skupaj pa lahko dosežemo
območja večja od 2000 PE, kar bo verjetno pogoj za sofinanciranje
gradnje kanalizacije, itd...
Glede na predvideno (ne)financiranje razvoja v slovenskih občinah
v finančni perspektivi 2014 – 2020 se v Občini Dobrna trudimo poiskati projekte in vsebine, za katere predvidevamo, da jih bo možno
kljub omejenim lastnim virom in občinam nenaklonjenemu financiranju realizirati v prihodnje. Nekatere bodo predstavljene v nadaljevanju tega uvodnika.
Posebej sem vesel pobud posameznih investitorjev, ki so Dobrno
prepoznali kot svojo razvojno priložnost, kot izjemno bivanjsko in
turistično okolje z urejenimi komunalnimi, ekološkimi in okoljskimi
problemi, ki v tem raju pod Paškim Kozjakom vidijo del svoje prihodnosti in so v to prihodnost in razvoj Dobrne pripravljeni tudi
vlagati. Za ta namen na občini že pripravljamo OPPN za gradnjo
stanovanjskih enot za mlade družine.
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Zelo bi bili veseli, če bi Dobrno tako videli in njeno prihodnost
obravnavali tudi lastniki našega turizma. Izjemna okolica zdraviliškega kompleksa s termalnim vrelcem, z dvestoletnim parkom, ki na
obronkih doline prehaja v stoletni gozd z mnogimi sprehajalnimi
potmi in stezami, dolina s potokom, z bogato stavbno in kulturno
dediščino so lepe primerjalne prednosti Dobrne, ki jih ni mogoče
spregledati in jih moramo izkoristiti pri promociji Dobrne, pri razvoju in trženju našega turizma doma in v svetu.
Svoje delo društva in organizacije, kjer občanke in občani s prostovoljnim delom udejanjate svoje interese in bogatite življenje v
naši občini, nam vsako leto predstavljate na občnih zborih v začetku leta. Veliko koristnega, lepega in dobrega postorite, spoštovane prostovoljke in prostovoljci na vseh področjih, kjer se srečujete
v naših društvih in organizacijah. Za vse opravljeno iskrena hvala v
mojem imenu, v imenu Občine Dobrna in v imenu vseh, ki vas na
prireditvah in dogodkih, ki jih prirejate, tako ali drugače spremljamo
in vam sledimo. Spoštovane občanke in občani, izvajalci in organizatorji prireditev bodo veseli in njihov trud bo poplačan, če bodo
dvorane polne.
Spoštovane občanke in občani, večkrat se sprašujem, kako z informacijami o prireditvah in drugem dogajanju v občini priti do vas, da
bodo naše proslave, prireditve in drugi dogodki v občini obiskani in
vi ne boste osamljeni doma, čeprav vas morda tema zanima in bi
želeli biti prisotni pri dogodku.
Dovolite, da vas po tej poti, v kolikor imate to možnost in želite biti
informirani o življenju, prireditvah in drugih dogajanjih v vaši občini,

posebej povabimo, da obiščete spletno stran Občine Dobrna www.
dobrna.si, kjer so v koledarju prireditev objavljena vsa vabila in informacije o prireditvah.
Ob takih priložnostih se čutim dolžnega povedati in izraziti besede
zahvale in spoštovanja občankam in občanom, ki nam vedno tako
korektno stojite ob strani, ko potrebujemo vaše sodelovanje pri skupnih projektih za razvoj in napredek Občine Dobrna.
Občina smo ljudje, ki si prizadevamo za najboljše v naši lokalni skupnosti in širše. Vsak posameznik je neponovljiv in enkraten v tem
našem skupnem sobivanju in ustvarjanju. Vsako leto se ob občinskem prazniku želimo posebej zahvaliti društvom, organizacijam,
gospodarstvenikom in posameznikom, katerih delo in ustvarjanje
izstopa iz povprečja in bogati naš skupni bivanjski, kulturni in življenjski prostor.
Spoštovani prejemniki priznanj za leto 2016!
Iskreno čestitam za vse vaše uspehe v življenju in vam želim uspešno delo tudi v prihodnje. Iskrena zahvala za vse, kar ob vašem delu
uspete narediti dobrega za družbo, za naš skupni napredek.
Spoštovane občanke in občani, vljudno vabljeni na svečanost ob
občinskem prazniku, na slavnostno sejo občinskega sveta s podelitvijo priznanj letošnjim nagrajencem, ki bo v sredo, 15. junija
2016, ob 18. uri v dvorani Zdraviliškega doma v Dobrni.
župan Občine Dobrna,
Martin Brecl

RASR – razvojna agencija Savinjske regije, ki združuje 31 občin
Savinjske regije, je na predsednika vlade naslovila pobudo
Dr. Miro Cerar
Predsednik Vlade RS
Kabinet predsednika Vlade RS
Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana

ar 2014 – marec 2016. Na podlagi tega poročila ugotavljamo, da
je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko od
3.011.899.768 € razpoložljivih sredstev programskega obdobja 2014
– 2020 uspela dodeliti 13 % (387.565.495 €) razpoložljivih sredstev in
sklenila pogodbe za 5 % (158.518.130 €) sredstev. Županji in župani
Celje, 27. 5. 2016
Savinjske regije izražamo svojo zaskrbljenost, ker smo na podlagi
poročila ugotovili, da v eni tretjini (1/3) programskega obdobja še
Zadeva: Pobuda Vladi za izboljšanje
ni bilo nobenih povračil sredstev s strani EU. Nadpovprečno visok
črpanja razpoložljivih evropskih sredstev
delež dodeljenih sredstev (92 %) se izkazuje le v dodelitvi sredstev
za tehnično pomoč, to je za financiranje ministrstev.
Spoštovani!
Ugotavljamo tudi, da smo 15. 12. 2015 skladno s pozivom in ZSRR2 na Ministrstvo za gospodarstvo razvoj in tehnologijo oddali
Svet Savinjske regije se je seznanil s potrjenim Poročilom o izva- Osnutek dogovora za razvoj Savinjske regije za obdobje 2016 –
janju evropske kohezijske politike 2014 – 2020 za obdobje janu- 2019. Do 15. 5. 2016, to je v obdobju petih mesecev, smo bili s stra-
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ni MGRT obveščeni le, da so prioritetni regijski projekti v medresorskem usklajevanju. Prav tako tudi mehanizem CTN (Celostne
teritorialne naložbe) za mestne občine še vedno ni pripravljen.
Savinjska regija je bila v preteklem programskem obdobju zelo
uspešna pri črpanju evropskih sredstev. Smiselno bi bilo prenesti
znanje in dobre prakse preteklega obdobja tudi v sedanje.
Z odgovornostjo do gospodarskega, socialnega in okoljskega razvoja naše države predlagamo pospešitev zakonsko določenega
teritorialnega dialoga. Za izboljšanje kakovosti življenja naših državljank in državljanov predlagamo tudi hitrejše in učinkovitejše
izvajanje javnih pozivov in razpisov, ki bodo omogočili sofinanci-

ranje projektov in zastavljenih ciljev države.
V pričakovanju odgovora oz. povabila na sestanek Vas lepo pozdravljamo,
Iva Zorenč, spec.
direktorica RASR d.o.o.
V vednost:
-

ga. Alenka Smerkolj, ministrica brez resorja, pristojna za razvoj, strateške
projekte in kohezijo,

-

g. Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo,

-

vsi poslanci Savinjske regije.

Končana sanacija stopnic in obzidja
Posebej sem vesel, da po šestih letih zaključujemo z deli na sanaciji obzidja in stopnic do cerkve Marije vnebovzete v centru
Dobrne. Z navedenim projektom smo v okviru režijskega obrata
občine vseskozi zagotavljali najmanj eno stalno delovno mesto
in kar nekaj let dela za javna dela, ki jih država razpisuje vsako
leto posebej. Pri gradnji je ob sodelavcih režijskega obrata sodelovalo več sodelavcev iz javnih del, predstavniki Zavoda za
varstvo kulturne dediščine Celje, strokovni sodelavec za tehnologijo betonov in nadzornik.
Nekaj statistike; za sanacijo obzidja in stopnic je bilo porabljenih: KV zidar 7 900 ur in NKV delavec 10 000 ur, porabljenih je
bilo 37 ton cementa, vgrajene je bilo 4 tone armature ter 64
m3 betona. Z vgradnjo navedenih materialov je bilo s kamnom
na novo pozidano 284 m2 obzidja in obnovljeno 63 m2 obstoječega obzidja, zabetoniranih je bilo 174 m2 stopnic, ometanih 83
m2 zidov in izdelanih 79 m ograj. Skupna vrednost investicije je
302. 982,00 evrov, od tega je strošek dela 252.982,00 €, materialni stroški in storitve pa skupaj 50.000,00 €.
Iskreno se zahvaljujem vsem, ki so sodelovali pri realizaciji tega
projekta, sodelavcem v občinski upravi za idejo in pripravo projekta obnove stopnic in obzidja, Zavodu za varstvo kulturne dediščine Celje, ki je z vidika varstva kulturne dediščine spremljal
in usmerjal obnovo, predstavniku nadzora in strokovnemu sodelavcu za pripravo betonov za posebno obdelavo in namen,
odpornih na mraz in sol z dovolj porami, da ne drsijo. Posebej
velja zahvala našim sodelavcem režijskega obrata, ki so vsak po
svojih močeh in znanju prispevali k izvedbi projekta, največ se-

veda mojstru zidarju, Darku Voršniku, ki je tako lepo pozidal kamnito obzidje in obdelal stopnice, Janku Čerenaku za vse ideje
in inovativne rešitve pri izdelavi latnika potomke najstarejše trte
in ograje ter delovodju režijskega obrata Tonetu Zagrušovcem,
ki je moral skrbeti za vse, da so dela na projektu lahko potekala
čim manj moteno. Res velika zahvala gre tudi vsem javnim delavcem, ki so v vseh teh šestih letih sodelovali in bili del ekipe pri
obnovi obzidja in stopnic do cerkve tukaj na Dobrni. Iskrena zahvala našemu župniku, g. Milanu Strmšku, za lepo sodelovanje
in potrpljenje, ko smo ropotali okoli cerkve, vseskozi je spremljal
gradnjo in motiviral ekipo. Velika in iskrena zahvala tudi našemu
občanu g. Brecl Jožetu, ki je lokalni skupnosti podaril potreben
kamen za gradnjo obzidja. Navedeni projekt predstavlja del ureditve severnega dela trga Dobrna.
Veliko je bilo usklajevanj in različnih mnenj skozi čas gradnje
tega projekta in kot radi rečemo:« Konec dober, vse dobro.«
Verjamem, da je zahvala vsem sodelujočim pri gradnji v imenu
vseh občanov danes iskrena.
Prireditev ob zaključku del na stopnišču in obzidju v centru
Dobrne bo v nedeljo, 12. junija 2016, ob 11. uri.
Vljudno vabljeni.
župan Občine Dobrna,
Martin Brecl
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Invalidom prijazna občina
Precej potrebnih aktivnosti tega projekta smo v Občini Dobrna
že opravili; od popisov kritičnih točk, raznih promocijskih dejavnosti, predstavitev in sestankov z uporabniki, itd. Skupaj z
invalidi smo obiskali vse naše pomembne institucije in družbe
v občini. V skladu z veljavnimi predpisi, standardi in normativi
imamo v celoti izdelane rešitve za ureditev vseh kritičnih točk
tako, da ekipe na terenu lahko dela tudi že izvajajo.

zaznamo, invalidom pa predstavljajo veliko oviro pri njihovem
vsakdanjem življenju in vključevanju v družbo. Predvsem pa je
namen tega projekta urediti vsa javna in druga mesta v občini
dostopna vsem invalidom. Navedeno pomeni, da lahko vsak
invalid sam, brez spremstva obišče vse željene javne ustanove,
institucije in druge dejavnosti v občini.
Predvidevamo, da bomo projekt lahko zaključili še v tem letu.

Namen projekta je ozaveščanje javnosti o problemih, ki jih
invalidi imajo v prostoru in času, o problemih, ki jih zdravi ne

župan Občine Dobrna,
Martin Brecl

Plaz pod domačijo Doler v Zavrhu
Po suhem zimskem obdobju je v Občini Dobrna v mesecu januarju in februarju večdnevno dokaj intenzivno deževje povzročilo v Zavrhu nad Dobrno, pod stanovanjsko hišo številka 9, plaz
na območju velikem cca 30 x 50 m.
Po mnenju geomehanika je bil zaradi premikanja zemljine in
nadaljnjega plazenja ogrožen stanovanjski objekt Zavrh nad
Dobrno 9. Prav tako so bili zaradi drsenja zemljine v dolino potencialno ogroženi trije stanovanjski objekti pod plaziščem, in
sicer objekt Žalar Kristine, Brdce nad Dobrno 1a, objekt Štraus
Romane in Kamenik Milana, Zavrh nad Dobrno 8a, in vikend
objekt Lužar Mirana. Ogrožena je bila tudi edina dovozna cesta - javna pot, številka 965605, do navedenih objektov.
Z veliko ogroženostjo navedenih stanovanjskih objektov in
ceste smo seznanili tudi Ministrstvo za okolje in prostor in jih
prosili za pomoč pri sanaciji plazu. Sledil je ogled plazu s strani predstavnikov ministrstva in po izvedenem javnem zbirnju

pobudb za izvedbo del tudi soglasje države za sofinanciranje
upravičenih stroškov sanacije plazu (samo gradbenih del) v višini cca 57 000, 00 €. Vsi ostali stroški, kot so 22% DDV, nadzor in
drugo, niso upravičen strošek.
S tega mesta se moram zahvaliti vsem, ki so sodelovali pri reševanju tega plazu in tokrat tudi državi, Ministrstvu za okolje in
prostor, katerega predstavniki so si plaz ogledali in na osnovi
predhodnih geomehanskih raziskav terena in projekta sanacije
plazu ter stanja na terenu prepoznali nevarnost ogrožanja stvari
in tudi življenj zaradi nastalega plazu in na osnovi teh dejstev
zagotovili tudi potrebna sredstva za sanacijo oziroma za izvedbo s projektom predvidenih gradbenih del. Iskrena hvala tudi
vsem lastnikom zemljišč, ki ste brezpogojno podpisali tudi vse
potrebne odstopne izjave in služnostne pogodbe, da smo lahko projekt izpeljali.
župan Občine Dobrna,
Martin Brecl

Obeležje osamosvojitve Slovenije 1990 -1991
Naša domovina praznuje letos 25-letnico samostojnosti. Čas
med letoma 1990 – 91 je bil v marsičem prelomen in odločilen
za slovenski narod.
Slovenska policija, enote rezervistov in drugih pripadnikov takratnih teritorialnih enot Slovenske vojske, ki so nastale iz predhodno tajno ustanovljenih manevrskih struktur, so skupaj pričakale precej bolje oborožene napadalce – vojsko takratne JNA
in jih v medsebojnih spopadih povsod po Sloveniji uspešno
odbile, jih onesposobile in nekatere tudi zajele.
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Tako pogumen in odločen odpor takratne Slovenske vojske in
policije nasproti mogočni, a moralno že razpadajoči JNA in
odpor celotnega slovenskega naroda na barikadah, je močno
zmanjšal apetite takratne Jugoslavije in generalov JNA po novi
Jugoslavij, ki bo po meri Srbov tudi na ozemlju Slovenije.
Danes gledano, iz 25-letne časovne razdalje in poznavanju takratnih razmer, postaja še bolj jasno, da smo se Slovenci takrat
po zaslugi Slovenske vojske in policije ter resnične enotnosti
slovenskega naroda z mnogo manj žrtvami kot drugi narodi

GLASILO OBČINE DOBRNA

Končni izgled ureditve trga Dobrna

takratne skupne države izvili iz večletne vojne in tragedije, ki je
potem sledila in je tako tragično in močno zaznamovala večino
narodov na Balkanu.
Prav je, da se tako pomembnih mejnikov v zgodovini naroda
spominjamo, da se ne bi nikoli več ponovilo tisto najhujše, in se
morda iz zgodovine kaj naučimo.
Sprejeli smo pobudo Združenja veteranov vojne za Slovenijo
in Združenja policijsko veteranskih društev SEVER za postavitev obeležja v spomin na osamosvojitev Slovenije 1990-1991 v
Dobrni. Tako je Občinski svet Občine Dobrna sprejel pobudo za
postavitev obeležja na predvidenem trgu, severni del, v skladu
s predlogom in rešitvijo projektanta trga. Zasnova trga s pavi-

ljonom in prireditvenim prostorom ohranja obstoječi spomenik
NOB in obeležje osamosvojitve Slovenije 1990-1991 umešča na
JZ del trga pred zeleno bariero, skupaj z obstoječim spomenikom NOB.
Gornja slika prikazuje situacijo - končno ureditev trga s paviljonskim objektom, z velikim prireditvenim prostorom z vodnimi
motivi in umeščenimi obeležji na JZ delu trga.
Odkritje obeležja osamosvojitve Slovenije 1990-1991 bo v
soboto, 18. junija 2016, ob 11. uri. Vljudno vabljeni.
župan Občine Dobrna,
Martin Brecl

Sanacija posledic žledoloma v zdraviliškem parku
Skozi stoletja so naši predniki živeli s turizmom, kar utemeljuje
najstarejše toplice v tem delu Evrope z več kot 610-letno tradicijo. Izjemna okolica zdraviliškega kompleksa s termalnim vrelcem, z dvestoletnim parkom in stoletnimi gozdovi na obronkih,
z mnogimi sprehajalnimi potmi in stezami, potoček in dolina z
bogato stavbno in kulturno dediščino, so izjemna zapuščina naših prednikov, ki nas zavezuje, da jo ohranjamo in nadgrajujemo
za prihodnost.
Dvestoletni zdraviliški park daje kraju in zdraviliškemu kompleksu posebno estetsko, kulturno, duhovno, naravno, zgodovinsko in še kakšno vrednost, zato si zasluži vso pozornost. To pozornost mu poskušamo dajati skupaj s Termami Dobrna.
Terme Dobrna v parku opravljajo redna vzdrževalna dela, občina pa si prizadeva v okviru možnosti zagotoviti sredstva za
potrebna investicijska, sanacijska in obnovitvena dela v parku
in bližnji okolici. Tako smo v celoti že obnovili in prenovili Trim

stezo ter uredili vse mostičke v parku.
Veseli smo bili sodelovanja ZVKD Celje, ki je pripravil sanacijski
elaborat za odpravo posledic žleda, ki je v zdraviliškem parku
povzročil veliko škode. Občina se je na tej osnovi prijavila na razpis MOP in pridobila nekaj sredstev za odpravo posledic žleda.
Na razpisu za izvedbo potrebnih sanacijskih del je bilo izbrano
za tovrstna dela usposobljeno podjetje TISA iz Ljubljane.
Na enak način je bil, na osnovi sanacijskega elaborata ZVKD
Celje in prijave na razpis MOP, saniran tudi park okoli Novega
gradu, katerega sanacijo je izvajalo podjetje Arboretum Volčji
Potok.
Tako smo uspeli sanirati in podaljšati življenjsko dobo večini
parkovnih dreves v naših parkih, nekaj pa jih je bilo potrebno
odstraniti in posaditi nova.
župan Občine Dobrna,
Martin Brecl
št. 70 / 2016
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Polnilna mesta za električna vozila tudi na Dobrni
Občina Dobrna je okolju in
ljudem prijazna občina. Da je
temu res tako, kažejo prejeta
priznanja in nazivi, ki jih na
osnovi dejansko realiziranih
pokazateljev in meril podeljujejo različne institucije v državi. Dobrna je prejela naziv
najbolj zelena občina, je čebelam prijazna občina, prejela
je priznanje Turistične zveze
Slovenije za urejenost trških
in vaških jeder, izvajamo projekt invalidom prijazna občina,
itd. Za vsemi temi priznanji so
konkretni realizirani projekti s
področja varovanja okolja in
krajine, urejanja kraja, uvajanja

energetsko varčnih konceptov, obnovljivih virov, itd…
Energetski trendi družbe danes gredo v smeri energetsko
varčnih rešitev in čistih energij. Ena najbolj čistih energij
današnjega časa je električna
energija. Tudi avtomobilska
industrija počasi sledi temu in
na trgu je na razpolago že nekaj električnih vozil, ki so energetsko varčna in v tem smislu
cenovno neprimerljiva s klasičnimi avti na naftne derivate,
predvsem pa so ekološko najmanj oporečna.
Eden izmed pogojev za več
električnih vozil je tudi več

možnosti oskrbe teh vozil z
elektriko. Tudi Občina Dobrna, še posebej kot turistična
občina , želi zagotoviti svojim
občanom in turistom možnost javnega dostopa in polnjenja njihovih vozil z električno energijo.
Tako smo skupaj z Elektrom
Celje pristopili k promocijski
postavitvi dveh elektro polnilnih postaj v Dobrni, in sicer na
osrednjem parkirnem prostoru, skupaj z dvema parkirnima
prostoroma za invalide, ki bosta urejena v sklopu projekta
invalidom prijazna občina.
Do vzpostavitve trga z elek-

tro energijo za polnjenje vozil,
predvsem pa kot vzpodbuda
za čim več teh vozil v kraju,
bo polnjenje na teh polnilnih
mestih brezplačno na osnovi evidenčne kartice, ki jo bo
možno dobiti na določenih
lokacijah blizu polnilnih mest.
Otvoritev polnilnih mest z
možnostjo poskusne vožnje
z vozilom na elektro pogon
bo v torek, 21. junija 2016,
ob 11. uri na osrednjem parkirnem prostoru v Dobrni.
Vljudno vabljeni.
župan Občine Dobrna,
		

Martin Brecl

Končana je sanacija polomljenih dreves v zdraviliškem parku
V aprilu smo arboristi podjetja Tisa zavzeli zdraviliški park v Dobrni. Po naročilu Občine Dobrna in v okviru odprave posledic
škode po žledu februarja 2014 smo dobra dva tedna izvajali arboristične ukrepe, ki so bili določeni s strani Zavoda RS za varstvo kulturne dediščine in licenciranega arborista.

Vsakodnevni nadzor

Na najvišja drevesa so se arboristi plezalci podali z vrvno tehniko.
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Po odstranitvi nevarnega drevesa smo
zasadili novo drevo.

Največje drevo v parku nima več suhih
in polomljenih vej.

GLASILO OBČINE DOBRNA

Prekrasna bukev sredi parka - pravilno
obrezovanje starih dreves se izvaja
tako, da laično oko na prvi pogled ne
vidi, da je bilo karkoli narejeno.

Poseku suhega divjega kostanja je
sledila zasaditev novega, ki ga bo
potrebno redno zalivati.

Obrezali smo 80 dreves, jih posekali devet in jih toliko tudi nadomestili. Zasadili smo 4 divje kostanje, 2 lipi, bukev, javor in
hibo. S sistemom za vezavo krošenj smo preventivno povezali
šest dreves, da bi preprečili morebitne odlome večjih vej ali sovladajočih debel.
Lepo vreme, prijaznost in nesebična pomoč dobrih ljudi iz Dobrne so nam vsem polepšali delovne dneve, ki so kar hitro
minili. Vsem se iz srca zahvaljujemo.
Lena Marion s sodelavci Tisa d. o. o.

Plaz Doler
Plaz je premik manjše ali večje količine zemlje, kamenja, blata, itd. po pobočju hriba. Plaz je posledica nekih sprememb, ki
nastanejo zaradi različnih dejavnikov, kot so potresi, aktivnosti
delujočih vulkanov, tresenje zemlje zaradi prometa, večjih strojnih del, erozije rek, večjih prekomernih zbiranj vode, kot posledica močnih padavin. Vsi našteti dejavniki neugodno vplivajo
na spremembo sil, predvsem na silo teže. Končna posledica pa
je, da nestabilni materiali zdrsijo v ugodnejši stabilni položaj.
Družino Doler in njihove spodnje sosede je 15. februarja 2016
prestrašil plaz, ki se je zgodil na brežini pod domačo hišo Dolerjevih. Deževje je v tistih dneh namočilo nestabilna tla in narava
je naredila svoje. Ni lahko gledati grozeče gmote zemlje, ki grozi, da bo spolzela še nižje v dolino proti spodaj ležečim hišam.

20 m, sestavljena je iz 20 pilotov premera 60 cm in rastra 100
cm, globoki pa so od 5 do cca 11m.

Pilote povezuje AB greda 150/80 cm. Vse skupaj pa je sidrano z
osmimi sidri.

Na Občini Dobrna smo izvedli javno naročilo male vrednosti
za izbor izvajalca, ki bi plaz saniral. Po zaključku postopka smo
izbrali AGM Nemec, ki je v najkrajšem možnem roku pričel z
nujnimi deli na plazu.
Po zakoličbi objekta in vseh potrebnih pripravljalnih delih je izvajalce izkopal brežino in pripravil delovni plato. Nato so začeli z
izvedbo pilotov. Armirano betonska pilotna stena je dolžine cca

Katja Drofenik
št. 70 / 2016
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Ob dnevu Zemlje

ci. Na Dobrni smo letos skupaj
z Občino Dobrna akcijo namenili zasaditvi novega drevoreda v podaljšku od šolskega
parka do odcepa v Lokovino.

Nekdo je takole zapisal: »Sveta si zemlja in blagor mu, komur plodiš.« 22. april, dan, ki
vsako leto bolj pridobiva na
pomembnosti. Ozaveščenost
ljudi in skrb za zdravo življenje
se izboljšuje. O številnih akci-

jah zasajanja dreves in drugih
ukrepih za izboljšanje našega
bivalnega okolja so sredstva
obveščanja o 22. aprilu veliko
poročala.
Lepo, da so pri tem številčno
najbolj sodelovale šole in vrt-

14 sadik hrasta doba, po katerem naj bi Dobrna dobila ime,
bo sedaj ob skrbni negi delavcev Režijskega obrata Občine
Dobrna skrbelo za čim boljšo
rast zasajenih dreves.
V parku na Novem gradu si
lahko ogledate dve hrastovi
drevesi, stari več kot 200 let, ki

jih je zob časa že močno načel in nista mogli poskrbeti za
potomce.
Anton Mogu

Stojnica – invalidom prijazna občina
V nedeljo, 8.maja 2016, je na Dobrni potekal vsakoletni cvetlični sejem. Občina Dobrna, ZTŠK Dobrna in Društvo delovnih
invalidov Celje smo sočasno organizirali promocijsko stojnico,
kjer smo zainteresiranim obiskovalcem predstavili aktivnosti, ki
potekajo v okviru projekta »Invalidom prijazna občina«. Na voljo
je bilo tudi izvajanje brezplačnih meritev holesterola, krvnega
tlaka in krvnega sladkorja.

Pripravili smo tudi anketo, s katero smo pridobivali podatke
o položaju invalidov in vseh ljudi v naši občini. Hvaležni smo
vseh odzivov, ki nam pomagajo izboljšati kakšno oviro, kar nam
bo omogočalo boljše počutje in gibanje pri opravljanju vsakodnevnih opravkov.
Zavedamo se, da je na tem področju bilo že veliko storjenega. Do želenega stanja nas čaka še nekaj dela. Trenutno režijski
obrat občine izvaja poglobitve pločnikov za lažje gibanje oseb
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z vozički. O nadaljnjih aktivnostih na tem področju bomo poročali v naslednji številki Dobrčana. Naj izkoristimo priložnost
in vas povabimo k sodelovanju, da s predlogi pomagate sooblikovati nabor potrebnih ukrepov, ki bi jih na tem področju še
bilo potrebno izvesti za boljši vsakdan vseh občanov. Trudili se

jih bomo upoštevati v okviru prioritet in finančnih zmožnosti.
Predloge lahko posredujete po elektronski pošti na naslov obcina@dobrna.si ali osebno na sedež občine.
ZTŠK Dobrna,
Marija Švent

Medobčinsko društvo delovnih invalidov Celje se predstavi
MDDI Celje združuje člane iz občin Celje, Vojnik, Štore in Dobrna.

Uradne ure imamo ob ponedeljkih od 9. do 13. ure in v sredo
med 9. in 11. uro na sedežu društva.
Telefonska številka: 03 5484 350
MOBITEL: Predsednica 051 302 112
Invalidi se združujemo z namenom ugotavljanja, zagovarjanja
in zadovoljevanja skupnih potreb njihovih članov pri izvajanju
posebnih socialnih programov in storitev, posebej prirejenih za
delovne invalide in osebe s telesno okvaro, ter zastopanja interesov delovnih invalidov in oseb s telesno okvaro na državni in
lokalni ravni. Izvajamo osem socialnih programov. Pripravljamo
različna druženja , delavnice, športne aktivnosti, delavnice s predavanji.
Včlanite se lahko na podlagi odločbe o invalidnosti ali z izvidom
zdravnika specialista.
Ugodnost za člane ZDIS / zveza delovnih invalidov Slovenije/
- Pomoč socialno ogroženim,

-

Brezplačna pravna pomoč,
Koriščenje počitniških kapacitet ZDIS,
Oprostitev plačila turistične takse v Sloveniji in pod posebnimi pogoji na Hrvaškem,
- Popusti v zdraviliščih/določenih trgovinah v Sloveniji ob
predložitvi članske izkaznice,
- Udeležba na delavnicah, ki jih organizira ZDIS,
- Izobraževanje, ki ga organizira ZDIS,
- Udeležba na rehabilitacijskih programih, ki jih organizira
ZDIS.
Koriščenje raznovrstnih popustov in ugodnosti:
- Z zdraviliščem Laško smo podpisali pogodbo za 20% popust pri kopanju, savni in fitnesu,
- Kopanje v BTC Atlantisu imamo invalidi z veljavno izkaznico
30% popust,
- Članice in člani imajo z veljavno izkaznico pri plačilu hotelskih uslug, če je to navedeno v razpisu, 10% popust,
- Nekatere slovenske TERME oziroma zdravilišča vam nudijo
popust na kopališke storitve,
št. 70 / 2016
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10 % popust nam nudi Avto Celje pri tehničnem pregledu
osebnega avtomobila.

Uveljavljanje popustov
Popuste za navedene storitve člani uveljavljajo na podlagi članske izkaznice Zveze delovnih invalidov Slovenije (in plačane članarine za tekoče leto - kar dokazuje znamkica na hrbtni strani
članske izkaznice).

Člani se lahko obrnejo tudi na brezplačno pomoč na pravno
informacijski center nevladnih organizacij-PIC, Metelkova 6.
Ljubljana, telefon: 01 521 18 88
Bolj natančna obvestila o popustih in ugodnostih dobite na
sedežu društva v času uradnih ur.
Dragica Mirnik,
predsednica

priznanja Občine
Dobrna za leto 2016

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

Zlati grb Občine Dobrna
prejme
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO DOBRNA
Organizirana kulturna dejavnost v Dobrni ima svoje začetke v
letu 1946 z začetkom moškega pevskega zbora, ki je bil prva
sekcija takratnega Kulturno prosvetnega društva Kajuh. Kmalu
so bile pod njegovim okriljem ustanovljene še druge sekcije:
tamburaši, gledališka skupina, kino sekcija, pridružila pa se jim
je tudi folklorna skupina, ustanovljena leto prej. Kasneje sta
še nastala ženski in mešani pevski zbor. Izmed teh sta 70 let
neprekinjeno delovali dve sekciji – folklorna skupina in moški
pevski zbor. Leta 1988 se je društvo preimenovalo v Kulturno
umetniško društvo Dobrna, ki je bilo krovno društvo tudi za
Modrijane v prvih korakih njihove uspešne poti na sceno narodno zabavne glasbe. Pred desetletjem je bila na novo ustanovljena ženska vokalna skupina Korona, društvo pa se lahko
pohvali tudi z godbo na pihala.
Vodenje društva je dokaj zahtevna naloga, saj odbor skrbi za
finančna in administrativna opravila ter usklajuje programe
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sekcij, ki za kvalitetno rast potrebujejo veliko sredstev za nakup opreme in strokovno delo. S prijavo na razpis občinskih
sredstev in z donatorskimi prispevki uspejo vsako leto priskrbeti finančna sredstva za realizacijo plana dela društva. To se
odraža v pestri paleti nastopov, s katerimi člani KUD-a sooblikujejo kulturno podobo kraja. Zlasti odmevna je Mlinarska
nedelja – srečanje sosesk, Dobrne in Vinska Gora, ki se je porodila iz ideje članov društva in že 10 let na prvo septembrsko
nedeljo v dolino mlinov v Lokovini privablja krajane in goste
Term Dobrna.
V sedmih desetletjih so v KUD Dobrna aktivno sodelovali
številni krajani. Mnogi mladi so v društvu spoznali svoje življenjske sopotnike, vse pa povezuje ljubezen do ljudskega
izročila iz bogate skrinje kulturne dediščine in veselje do ljubiteljske kulturne dejavnosti.

PRIZNANJA OBČINE DOBRNA

Srebrni grb Občine Dobrna
prejme
MOŠKI PEVSKI ZBOR KUD DOBRNA
Zametki moškega pevskega zbora segajo v čas pred drugo
svetovno vojno, v skupini Zvonček, uradno pa za ustanovitev
zbora štejemo leto 1946 v okviru takratnega Prosvetnega društva KAJUH Dobrna. Vse od takrat ljubiteljsko zborovsko petje
na Dobrni ni povsem utihnilo. V preteklih 70 letih je število
pevcev nihalo, v tem obdobju pa zbor šteje, skupaj z zborovodkinjo, go. Marino Hrovat Božnik, 20 članov. V bogatem repertoarju imajo pretežno slovensko ljudsko in umetno pesem,
uspešno pa izvajajo tudi zahtevne skladbe tujih avtorjev. Zbor
ustvarja praznično vzdušje na številnih prireditvah v kraju, z

lepoto slovenske pesmi pa je na gostovanjih v Avstriji, Nemčiji in na Hrvaškem promoviral v turizem usmerjeno Občino
Dobrna.
Kvaliteto svojega petja preverjajo na vsakoletni območni reviji
pevskih zborov, kjer se uvrščajo med bolje ocenjene pevske
skupine, saj so se zadnji dve leti uvrstili na regijsko revijo, kar
jih motivira za kontinuiteto zborovskega udejstvovanja, predvsem pa jim pesem predstavlja dragoceno vez prijateljstva
in emocionalno sprostitev ob obremenjujočem tempu življenja.

Srebrni grb Občine Dobrna
prejme
LOVSKA DRUŽINA DOBRNA
Lovska družina Dobrna, ki neprekinjeno deluje že 70 let, je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje ljudi, ki jim
je mar varstvo narave in življenje divjadi v njej. Njena osnovna
naloga je trajnostno gospodarjenje z divjadjo v okviru lovišča,
ki ni majhno in celo presega meje občine. Za občane je pomembno, da dobro izvajajo ukrepe za preprečevanje in omejitev škode po divjadi in pri tem dobro sodelujejo z lastniki
zemljišč in gozdnih površin. Lovska družina Dobrna skrbi za
svoj podmladek z izobraževanjem in dobrim zgledom, saj je
število mladih v njihovih vrstah kar precejšnje. Dobro sodeluje

z osnovno šolo pa tudi z drugimi društvi kraja in s celotno
lokalno skupnostjo.
Zgledno skrbi za svoj lovski dom, Kočo na Trojni, kjer imajo
strelišče za prestrel lovskih in malokalibrskih pušk ter meddruštvena tekmovanja v streljanju na umetne golobe. Ob koči
je urejen piknik prostor - pogosto prizorišče prijetnih srečanj
krajanov.
Večina članov Lovske družine Dobrna, predvsem starejši lovci,
imajo Znak za lovske zasluge Lovske zveze Slovenije.

Bronasti grb Občine Dobrna
prejme
g. ANTON DREV
G. Anton Drev, rojen 24. 12. 1941, stanujoč Dobrna 13, je aktiven član skupnosti Občine Dobrna. V prosvetnem društvu,
predhodniku današnjega KUD-a, je deloval v dramski sekciji,
folklorni skupini, moškem pevskem zboru in kasneje tudi v
moškem pevskem zboru upokojencev. Najmočnejši pečat pa
pušča v Društvu upokojencev Dobrna, ki mu predseduje že

dva mandata. Člani so v njem našli človeka, ki zna populacijo starejših občanov združevati, jih vključevati v utrip kraja in
seznanjati o možnostih za družbeno pomoč ostarelim krajanom. Je pobudnik ustanovitve kar nekaj sekcij v društvu, v katerih starejši najdejo priložnost za pestrost dogajanj v tretjem
življenjskem obdobju.
št. 70 / 2016
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Bronasti grb Občine Dobrna
prejme
g. RUDOLF PODPEČAN
G. Rudolf Podpečan, rojen 20. 2. 1958, Vinska Gorica 16, je
aktiven član Prostovoljnega gasilskega društva Dobrna že od
leta 1978. V gasilskih vrstah se je vseskozi izpopolnjeval in izobraževal, v društvu pa je opravljal tudi organizacijske funkcije. Bil je član disciplinske komisije, član nadzornega odbora
in predsednik nadzornega odbora. Posebej dejaven je bil pri
izgradnji novega gasilskega doma, v zadnjem obdobju pa pri
ureditvi ribnika, ki ga ima v najemu PGD, hkrati pa je prevzel

tudi naloge predsednika ribiške sekcije. Za svoje delovanje v
društvu je prejel številna odlikovanja, nazadnje letos za 40 let
prizadevanj za požarno varnost v občini in nesebično pomoč
občanom ob požarih in vremenskih ujmah.
Njegovo vključevanje v lokalno skupnost presega delo v društvu, saj je poznan kot sponzor pri izpeljavi marsikatere prireditve na Dobrni.

Bronasti grb Občine Dobrna
prejme
ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB DOBRNA
Združenje borcev za vrednote NOB v Občini Dobrna deluje
že 60 let. Njegovo delovanje se odraža predvsem v skrbi za
obeležja in grobišča padlih, ki so se borili za ideale svobodne
domovine, v ohranjanju vrednot NOB in združevanju svojih
članov.
Združenje se povezuje z veterani za vojno za samostojno Slo-

venijo, s policisti, z organizacijo Sever in organizirajo pohode
ob spominskih obeležjih.
Člani s svojo prisotnostjo in neprekinjenim delom ohranjajo
zgodovinski spomin in povojne generacije opominjajo, da
svoboda naroda in domovine ni sama po sebi umevna.

Župan Občine Dobrna podeljuje Župansko priznanje
g. DUŠANU SKUTNIKU
za uspešno rast in razvoj samostojnega podjetništva, za fleksibilno ponudbo prevoznih storitev
in odgovorno sodelovanje z javnimi ustanovami, gospodarskimi subjekti in društvi v občini.
Samostojni podjetnik Dušan Skutnik, roj. 6. oktobra 1973, Zavrh
nad Dobrno 20 a, je na živilsko tehnični šoli v Mariboru pridobil
poklic živilski tehnik. Njegova prva zaposlitev je bila v pekarni
na Dobrni, nato je delal v Celju in Velenju.
Delo v pekarni mu je bilo všeč, vendar je vseskozi čutil, da ga
bolj vleče v turistične vode. Želel je postati turistični vodič in
šofer avtobusa. Dušan je hitro spoznal, da zgolj želje niso dovolj,
ampak je treba za konkretne cilje trdo in vztrajno delati. Tako
je ob redni zaposlitvi opravil izpite za vse kategorije vozil v
cestnem prometu.
Nekaj časa je vozil turiste pri drugih prevoznih podjetnikih, leta
1995 pa je odšel na svoje, takrat z enim kombijem za prevoz
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devetih potnikov. Danes njegov vozni park presega potrebe lokalnega prostora, zato ima razvejano mrežo storitev v širši regiji.
Specifika njegovega voznega parka in ponudbe je fleksibilnost;
z dvema mini-busoma, dvema kombijema, štirimi osebnimi vozili in službenim terenskim vozilom se prilagaja različnim potrebam in različnim ciljnim skupinam. Vedno pa so na razpolago
tudi avtobusi za večje skupine.
Kot uspešen in odgovoren podjetnik je g. Dušan Skutnik vpet v
življenje kraja, dobro sodeluje z javnimi ustanovami, gospodarskimi subjekti in društvi v občini. Odlikuje se po pripadnosti in
naklonjenosti lokalni skupnosti.

PRIZNANJA OBČINE DOBRNA

Župan Občine Dobrna podeljuje Župansko priznanje
URŠKI KRAMBERGER
za uspešnost v raznovrstnih kulturnih dejavnostih, posebej na literarnem področju za
naziv najbolj perspektivne pesnice na Festivalu mlade literature Urška v Slovenj Gradcu –
URŠLJANKA leta 2015.
Urška Kramberger, roj. 6. marca 1993, Dobrna 7 a, je po osnovni
šoli obiskovala I. gimnazijo v Celju, študij nadaljevala na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani in diplomirala iz kozmetologije, sedaj
nadaljuje magistrski študij laboratorijske biomedicine.
Urška se čuti razpeto med naravo in družbo, rada ima naravoslovje in realnost tega sveta in rada tudi pobegne v brezmejni
duhovni svet človeka; sama pravi, da se nekako odpelje v svoj
svet, kjer se uravnoteži v svojih razmišljanjih. Mladi gledajo na
svet s svojimi očali, moti jih sprenevedanje družbe in manj jih
zanima materialni svet.
Kot dijakinja na I. gimnaziji v Celju se je Urška prvič seznanila z
resnejšo literaturo, sodelovala je pri nastajanju časopisa, svoje
pesmi je objavljala v reviji Vsesledje. Do sedaj se je udeleževala
različnih literarnih delavnic in večerov, v letu 2014 je zmagala na

Pesniški olimpiadi in v letu 2015 postala Uršljanka leta na Festivalu mlade literature Urška v Slovenj Gradcu. Za ta naslov se je
potegovalo 99 mladih avtorjev iz vse Slovenije.
Zmagovalka Urška Kramberger bo v letu 2016 od pokrovitelja
festivala, Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, prejela nagrado knjižni prvenec, zbirko svojih pesmi, ki bo izšla v založništvu JSKD po mentorstvom državne selektorice 2015, pisateljice
ge. Barbare Pogačnik, ki je v obrazložitvi med drugim zapisala:
»Urška se zaveda lastne razvite zavesti o jeziku, ki presega ustaljene vzorce, kar z nežno ironijo označi v verzih. V njenem pisanju je zaznati morda najbolj drzno in igrivo obvladovanje razdalj med pomenskimi polji in iznajdevanje redkih besed znotraj
letošnje bere.«

Župan Občine Dobrna podeljuje Župansko priznanje
g. DUŠANU MAROŠKU z družino
za uspešno nadaljevanje tradicije vinogradništva, kletarjenja in promocije lokalnih vin ter
za ustvarjalno vpetost celotne družine v kulturno podobo Občine Dobrna.
Dušan Marošek, rojen 9. februarja 1962, Klanc 29 b, je odraščal v
Dobrni in po končani osnovni šoli izobraževanje nadaljeval v Velenju, kjer se je kasneje tudi zaposlil. Z življenjsko sopotnico sta
v Ravnah nad Šoštanjem zasnovala družino z dvema otrokoma.
Leta 1994 so se preselili v Dobrno, na Klanc 29 b, k mami Štefki,
poročeni z Mihom Šventom, priznanim vinogradnikom.
S selitvijo na Dobrno sta zakonca Lidija in Dušan Marošek postopoma prevzemala tudi skrb za vinograd, g. Miha Švent pa
ju je uvajal v skrivnosti pridelave vina in predvsem kletarjenja.
Izkušen učitelj in zavzet učenec skupaj sta zagotovo garant za
kvaliteto, kar Dušan vseskozi tudi potrjuje z izjemnimi vini, ki na
ocenjevanjih dobivajo visoke ocene in medalje. Na letošnjem
ocenjevanju vin v Vojniku se ob prvaku letnika ponaša še z

dvema zlatima medaljama. Dušan je do zlate medalje donegoval tudi skupno trgatev vinogradnikov Dobrne, poimenovano
»Naše vino«.
Maroškovi pa niso prepoznavni kot vredni nasledniki žlahtne
vinogradniške zapuščine pokojnega g. Miha, temveč tudi po
vpetosti družine v kulturno življenje občine. Starša sta aktivna
člana folklorne skupine KUD Dobrna od leta 1999, po dveh letih
se jima je pridružila hči Sabina, ki je hkrati tudi članica Godbe
Dobrna, sin Mitja, akademski glasbenik, pa je strokovni vodja
godbe.
Ustvarjalnost celotne družine Marošek soustvarja kulturno podobo Občine Dobrna, ohranjanje in razvoj vinogradništva ter
kvaliteta pridelanih vin pa je nenadomestljiva pri prepoznavnosti v turizem usmerjene občine.
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Zdraviliški park Dobrna
Zdraviliški park je razlog, zaradi katerega mnogo ljudi
obišče Dobrno. Poleti je zaradi mogočnih dreves prijetno
svež in nam ponuja ohladitev
v največji vročini. V jeseni
nas navdušuje s prečudovito
barvno paleto listja na drevju.
Je biser Dobrne, je nenadomestljiva naravna dediščina.
Na našo veliko žalost pa je v
žledolomu februarja 2014 park
utrpel veliko škode. Mogočna
drevesa so pod težo ledu klonila, polomile so se jim veje,
odlomili so se vrhovi, nekatera
starejša drevesa pa so izgubila
boj in končala na tleh. Zaradi
velike škode so na Zavodu za
varstvo kulturne dediščine Celje pripravili konservatorsko –
restavratorski načrt za obnovo
parka.

V mesecu aprilu so se v našem parku na Dobrni izvajala
dela po pripravljenem načrtu.
Poškodovana drevesa v žledolomu so za to usposoblje-

komunala
in okolje

ni izvajalci obrezali in uredili.
Lahko bi se reklo, da so drevesom dali nove pričeske. Nekatera drevesa so morali zaradi
prevelike poškodovanosti in
nevarnosti za sprehajalce odstraniti. Na njihova mesta so
posadili nova drevesa, ki bodo

sedaj od pravilni negi rasla in
dajala celovito podobo našemu zelenemu parku.
Park je dobil s prenovo še lepšo podobo in bo nas in še veliko rodov za nami razveseljeval
in navduševal s svojo lepoto in
mogočnostjo.
Katja Drofenik

Komunala in okolje
Režijski obrat Občine Dobrna
V Režijskem obratu Občine Dobrna so redno zaposlene tri osebe, šest oseb pa je zaposlenih preko javnih del. Režijski obrat je
tisti, ki izvaja redna vzdrževalna dela na javnih površinah, ureja
in čisti okolico, vzdržuje in obnavlja lokalne ter javne ceste, skrbi
za občinski vodovod ter lepo urejeno pokopališče.

Snegolom
Letošnja zima nam je sicer prizanesla in snega ni bilo veliko. Nas
pa je konec aprila presenetilo muhasto vreme, ki nam je postreglo s snegom in mrazom. Sneg in nizke temperature so naredile
precej škode.
Pod težo snega so se lomile veje in podirala drevesa. Režijski
obrat je poskrbel za odpiranje cest in obžagovanje vej ter dreves ob cestah.
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Končanje stopnic in obzidja

Ureditev makadamskih cest in bankin

Stopnice, ki vodijo do cerkve Marijinega vnebovzetja, so dobile
končno podobo. V prvi polovici maja je RO izvedel zaključna
dela na stopnicah.

Vsako spomlad je potrebno urediti vse bankine in popraviti makadamske ceste, ki so poškodovane zaradi pluženja snega. RO
je takoj, ko se je pokazalo primerno vreme, poprijel za delo in
uredil bankine in zakrpal vse luknje na makadamskih cestah.

Nov propust na LC v Klancu
Na LC v Klancu je bil preko ceste nefukcionalen in poškodovan
propust. RO je naredil nov propust.

Izdelava propusta

Občina po meri invalidov – poglobitve na hodnikih za pešče

Saditev dreves ob Dnevu Zemlje

Občina Dobrna ima v načrtu postati občina po meri invalidov.
Korak k temu je tudi, da se po celotnem središču Dobrne uredijo
hodniki za pešce tako, da se bodo lahko invalidi in osebe s posebnimi potrebami nemoteno gibale. Urejajo poglobitve na hodnikih za pešce, v kratkem pa bodo urejene tudi klančine, ki bodo
omogočile lažji dostop v zdravstveni dom, pošto, občino, itd..

Dan Zemlje se praznuje 22. aprila, ko se odvijajo dogodki za
osveščanje glede varovanja okolja na Zemlji. V praksi se po navadi na ta dan zasadi kakšno novo drevo. Župan, g. Martin Brecl,
občinska uprava, režijski obrat, učenci OŠ in Vrtca Dobrna, varovanci CUDV in g. Mogu so zasadili 14 sadik hrasta dob in s tem
obeležili dan Zemlje.

Izvedba poglobitve

Sajenje dreves

Katja Drofenik
št. 70 / 2016
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GLASILO OBČINE DOBRNA

Čistilna akcija

V soboto, 2. aprila, je v organizaciji Občine Dobrna in ZTŠK Dobrna potekala tradicionalna čistilna akcija po zaselkih. Ob 9. uri
zjutraj smo se zbrali na dvanajstih zbirnih mestih po celotni
občini. Po razdelitvi zaščitnih sredstev in vreč smo pričeli s čiščenjem okolice. Opoldne smo se zbrali na Novem gradu – zadovoljni ob pogledu na kupe pripeljanih smeti, ki jih je bilo preveč, da bi jih vse odložili v pripravljene kontejnerje. Kot običajno

smo čistilno akcijo zaključili z druženjem ob golažu.
Kljub vsakoletnim čistilnim akcijam žal še vedno opažamo, da
nekateri ljudje nimajo pravega odnosa do narave in ob cestah
ter v gozdovih puščajo kupe smeti – tudi takšne, ki se še stoletja
v naravi ne razkrojijo. Zato smo še posebej veseli, da se v čistilno akcijo vključijo tudi otroci vrtca, osnovne šole ter Centra za
usposabljanje, delo in varstvo in se tako navajajo, da je skrb za
okolje vsakodnevna obveza vsakega izmed nas.
Zahvaljujemo se vsem sodelujočim, svetnikom in prostovoljcem, ki ste se nam pridružili, še posebej tudi posameznikom, ki
ste s svojimi prevoznimi sredstvi zagotovili prevoz do odlagališča na Novem gradu.
ZTŠK Dobrna,
Marija Švent

Delovanje medobčinskega inšpektorata in redarstva
Medobčinski inšpektorat in
redarstvo opravlja upravne
naloge izvajanja inšpekcijskega nadzorstva nad izvajanjem
občinskih predpisov in drugih
aktov predvsem na naslednjih
področjih:
1. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
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2. ravnanje s komunalnimi
odpadki,
3. nadzor nad občinskimi cestami,
4. nadzor nad odlokom javnega reda in miru,
5. turistične takse,
in na drugih področjih, ki jih
določijo občinski in drugi
predpisi.

Občinski redarji na cestah v
naselju (vključno z nekategoriziranimi cestami, ki so dane v
javno uporabo), na občinskih
cestah zunaj naselja in nekategoriziranih cestah zunaj naselja, ki se uporabljajo za javni
cestni promet, izvajajo nadzor nad določbami Zakona o
pravilih cestnega prometa in

izrekajo globe v primeru ugotovljenih kršitev. S pristojnostmi glede nadzora mirujočega
prometa in izvajanja meritev
hitrosti v cestnem prometu
so občani že seznanjeni, bi
pa izkoristili priložnost in na
tem mestu opozorili tudi na
pristojnost, da občinski redar
nadzira določilo, da morajo

GLASILO OBČINE DOBRNA
med vožnjo biti osebe v motornem vozilu na vseh sedežih, kjer so vgrajeni varnostni
pasovi, pripete na način, ki ga
je predvidel proizvajalec vozila glede na konstrukcijo zadrževalnega sistema (33. člen)
ter da voznik in učitelj vožnje
med vožnjo ne sme uporabljati opreme ali naprav na način, ki bi zmanjševale njegovo
slušno ali vidno zaznavanje ali
zmožnost obvladovanja vozila
(maska, slušalke, telefon itd. 35. člen).
Končne ugotovitve izvajanja
nadzora iz delovnega področja MIR-a kažejo:
- na splošno se na področju
mirujočega prometa stanje izboljšuje. Opaža se, da

je prometna ureditev na
parkiriščih sprejeta, vozniki upoštevajo obveznosti,
predpisane s prometno
signalizacijo. Problem na
tem področju predstavlja
še mirujoči promet v okolici nekaterih gostinskih
lokalov, ki predstavlja ovire
za ostali promet. Kritične
točke so še vedno dostava,
parkiranje na pločnikih in
mestih za invalide, parkiranje v križiščih ter na cestišču v naselju, kjer niso vrisane ločilne črte in parkiranje
na neprometnih površinah
v času prireditev oz. večjih
dogodkih;
- nadzor javnega reda in
miru izvajamo zaradi kadrovskega
primanjkljaja

izključno v sodelovanju s
policijo, in sicer v okviru v
naprej dogovorjenih akcij;
- na inšpekcijskem področju
se ugotavlja manj kršitev
na področju cest, v smislu
nepridobivanja upravnih
dovoljenj/soglasij, vendar
pa kršitve izhajajo zaradi izvedenih dejanj, ki so
v nasprotju s pridobljeno
dokumentacijo. Zelo veliko
nepravilnosti izhaja iz posegov na ceste, opažamo
pa tudi, da posamezniki po
opravljeni košnji zemljišč
neposredno ob cestnem
telesu po opravljenem
delu ne odstranijo posledic košnje iz cestnih jarkov,
cestnih muld in jaškov, kar
lahko ob deževju ali osta-

Slovenci gojimo čebelarsko tradicijo
Čebelarstvo je kmetijska dejavnost, ki ima na ozemlju
naše države že dolgotrajno
tradicijo. Zasluge za to imajo
številni znani čebelarji – učitelji, duhovniki, mentorji, ki so
svoje znanje s tega področja
prenašali tako na druge kot
tudi iz roda v rod oz. na mlajše
generacije. Tako smo Slovenci
v 18. stol. dobili prvo čebelarsko knjigo, ki jo je v nemščini
napisal slovenski čebelar in
učitelj čebelarstva na čebelarski šoli na Dunaju, Anton Janša, v slovenščino pa jo je pre-

lih vremenskih neprilikah
povzroči večjo škodo. Ugotavljamo tudi nepravilno
ravnanje z odpadnimi vodami, predvsem na območjih, kjer ni zgrajene javne
kanalizacije. Na področju
odpadkov pa je opaziti
manjše zadeve nepravilno
odloženih odpadkov v okolje.
Če povzamemo, zaznati je večjo osveščenost ljudi in s tem
posledično manjše število kršitev, kar dosegamo s konstantnim pojavljanjem na terenu
in s sistematskim nadzorom
po posameznih področjih.
mag. Nataša Kos,
Medobčinski inšpektorat
in redarstvo

kmetijstvo

vedel župnik Janez Goličnik. In
ker je 20. maj rojstni dan Antona Janše, bo Republika Slovenija Organizaciji združenih
narodov predlagala, naj ta dan
razglasi za svetovni dan čebel.
Kot rečeno so znanje čebelarjenja v preteklosti – tako pa je
še dandanes –posameznikom
ali skupinam posredovali tudi
mentorji. V Sloveniji je čebelarstvo zelo dobro organizirano,
saj gradi svoje temelje že pri
najmlajših. Trdimo lahko, da
smo v primerjavi z drugimi če-

belarstvi po svetu edinstveni.
Že desetletja je pri nas znano
mentorsko delo v čebelarskih

krožkih. Sprva so bili krožki, ki
so delovali na osnovnih šolah
po Sloveniji, v domeni društva
št. 70 / 2016
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ali kar posameznega čebelarja. Šlo je za številne čebelarske
zanesenjake, ki so s svojo iznajdljivostjo prenašali znanje
o čebelarstvu na mlade. Pozneje je Čebelarska zveza Slovenije krožke povezovala na
letnih srečanjih mentorjev in
državnih tekmovanjih mladih
čebelarjev. Zadnje desetletje
pa se je na tem področju zgodil velik premik. Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano je delo čebelarskih
krožkov uvrstilo v program
Javne svetovalne službe v čebelarstvu. V tem obdobju sta
nastala 40-urna učna načrta
za čebelarstvo za nižjo in višjo stopnjo, po katerih od tedaj
poučujejo mentorji. V okviru
programa skušamo krožkom
zagotoviti nekatere pripomočke za njihovo delovanje,
med drugimi tudi učbenike z
delovnimi zvezki.
Vsako leto se povečuje tako
število čebelarskih krožkov
kot tudi število učencev in
dijakov, ki so vključeni vanje.
Na osnovnih in srednjih šolah
zdaj deluje skupaj 163 krožkov,
vanje pa je vključenih več kot
2300 otrok in mladostnikov.
Če to število primerjamo s

številom izpred osmih let, se
je število čebelarskih krožkov
v tem obdobju povečalo za
114 odstotkov, število krožkarjev pa za 170 odstotkov.
Lahko smo ponosni, da so
brezplačni čebelarski krožki,
za njihovo delo po večini skrbijo člani čebelarskih društev,
edinstven primer tudi v sistemu osnovnošolskega izobraževanja. Kje bi se lahko otroci
bolj poglobljeno naučili osnov
čebelarjenja, če ne pri izkušenih čebelarjih praktikih? Kot je
zapisano v navodilih za uporabo učnega načrta za čebelarske krožke, mentorji opravljajo
pomembno delo – otrokom
in mladostnikom pomagajo
razviti čebelarsko znanje, spretnosti in vrednote. Vključitev v
čebelarski krožek jim prinaša
veliko pozitivnega. Omogoča
jim stik z naravo, ustvarjalnost,
razvijanje ročnih spretnosti,
upoštevanje pravil vedenja pri
čebelnjaku itd. V nekaterih primerih v krožkih dobro sodelujeta in dopolnjujeta svoje delo
tudi učitelj in mentor praktik
ter tako še bolj celostno predstavita čebelarstvo. Ne nazadnje imajo zasluge za to tudi
šole, ki omogočajo delovanje
čebelarskih krožkov, s čimer

razširijo tudi nabor svojih obšolskih dejavnosti.
Vemo, da vsi učenci in dijaki, ki
so bili ali so vključeni v čebelarske krožke, ne bodo postali čebelarji. Vendar to ni pomembno. Pomembno je predvsem
to, da mladim že zelo zgodaj
posredujemo jasno sporočilo
o pomembni vlogi čebel in
čebelarstva v naravi. Otroci
in mladostniki v čebelarskih
krožkih spoznavajo načine dejavnega varovanja in ohranjanja naravnega okolja ter medsebojno povezanost okolja in
človekovih dejavnosti.
Z delom v čebelarskih krožkih
skušamo tako oblikovati njihov
pozitiven odnos do kulture čebelarstva, tradicije in ohranjanja okolja. Naša prizadevanja
so že obrodila sadove. Na vsakoletnih državnih tekmovanjih
mladih čebelarjev, vključenih v
čebelarske krožke (letošnje je

že 39.), je kljub vse bolj zahtevnim temam podeljenih vedno
več zlatih priznanj. Torej, mladi
vedo vedno več. Skupine najboljših uspešno zastopajo Slovenijo na mednarodnih tekmovanjih mladih čebelarjev.
Nekateri nekdanji krožkarji so
postali tudi uspešni čebelarji,
ki si zdaj s čebelarstvom služijo svoj kruh.
Čebelarji vseskozi vlagamo
veliko truda v ozaveščanje
otrok in širše javnosti o pomenu čebel in čebelarstva. Naše
dejavnosti podpirajo tudi številne druge organizacije, šole,
občine in posamezniki. Vse to
kaže, da se čedalje bolj znova
vračamo k naravi in da z našim
skupnim delom prispevamo
k ohranjanju kolikor mogoče
zdravega okolja.
Lidija Senič,
vodja Javne svetovalne službe v
čebelarstvu

Občani Dobrne so se pridružili pobudi za
razglasitev svetovnega dne čebel
Veliko se govori in sliši, da so čebele in drugi opraševalci zelo
pomembni za naš obstoj, saj je od njih odvisna kar tretjina
pridelane hrane. Ker se Slovenci zavedamo tega, smo podprli
pobudo čebelarjev, da se na dan 20. maj razglasi Svetovni dan
čebel. Da pa se dan prizna v svetovnem merilu oz. razglasi za
svetovni dan, je potrebno mnogo angažiranja različnih deležnikov. Tako je najprej Republika Slovenija na predlog Čebelarske
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zveze Slovenije uradno podprla predlog, da se razglasi Svetovni dan čebel, poleg nje pa prejemamo številne ustne in pisne
podpore k razglasitvi s strani strokovne, laične in politične javnosti. Z željo, da se s pobudo seznani širša javnost v Sloveniji, je
Čebelarska zveza Slovenije s predsednikom g. Nočem in njegovimi sodelavci ter funkcionarji od decembra 2015 do aprila 2016
obiskovala vsa čebelarska društva v Sloveniji (206) in javnost

KMETIJSTVO

seznanjala o pobudi. Akcijo so poimenovali Svetovni dan čebel
združuje Slovence in povezuje svet.
V torek, 16. februarja 2016, zjutraj smo bili obiska deležni tudi v
Čebelarskem društvu Dobrna. Dogodku, ki je potekal v stekleni dvorani gostilne in hotela Triglav, so se čebelarjem pridružili
podporniki pobude iz Občine Dobrna: župan Občine Dobrna,
g. Martin Brecl, podžupan Občine Dobrna, g. Stanislav Božnik,
direktorica ZTŠK, ga. Marija Švent, ravnatelj Osnovne šole Dobrna, g. Marko Šteger, direktorica CUDV Dobrna, ga. Irena Ceglar, lastnik hotela Triglav, g. Drago Pirh, predsednica Turističnega društva Dobrna, ga. Marija Dev Vrečar, predsednik Društva
upokojencev, g. Anton Drev, predsednik sekcije vinogradnikov,
g. Roman Ramšak, predstavnik planinskega društva Dobrna, župnik župnije Dobrna, g. Milan Strmšek, čebelarski krožek na OŠ
Dobrna, kvartet GRČE, ga. Kata Laštro, g. Josip Bačič in ostali
prisotni. V slabo uro trajajočem programu, sledila mu je sladka
pogostitev, ki so jo pripravili člani Čebelarskega društva Dobrna,
je spregovorilo tudi nekaj gostov, ki so izrazili podporo temu
projektu. Zgoraj omenjeni prisotni so s strani g. Noča prejeli v
znak zahvale listino podpore. Vsem prisotnim se v imenu Čebe-

larskega društva Dobrna zahvaljujem za prisotnost in njihovo
podporo.
Aktivnosti za razglasitev Svetovnega dne čebel se odvijajo tudi
drugod po svetu. Pričakuje se, da naj bi Generalna skupščina
OZN dan razglasila konec prihodnjega leta (2017). Do takrat pa
bo potrebno pobudo obravnavati še na različnih političnih telesih, kot je Odbor za kmetijstvo pri FAO in Svet FAO. Čebelarji
pričakujemo in se veselimo, da bi Svetovni dan čebel prvič praznovali maja 2018. Slovenski čebelarji pa 20. maj praznujemo v
Sloveniji že 14. leto, to je na dan rojstva velikega čebelarja, svetovno znanega učitelja in slikarja Antona Janše. Letošnji praznik
bo za nas še prav poseben, saj na prazniku gostimo generalnega sekretarja FAO José Graziana da Silvo.
Lidija Senič,
predsednica ČD Dobrna

Čebelarsko društvo Dobrna praznuje 80-letnico delovanja
Čebelarsko društvo Dobrna letos praznuje 80 let delovanja. Organizirano čebelarstvo v Dobrni sega tako v leto 1936, ko so
se čebelarji s tega območja začeli sestajati in izmenjavati svoje znanje. V društvo so bili v teh letih včlanjeni tako čebelarji
iz območja Dobrne kot tudi izven nje. Ne morem mimo tega,
da ne omenim dolgoletnega predsednika ČD Dobrna, g. Karla
Žerjava, blagajnika, g. Martina Jurka in tajnika, g. Petra Rošerja. Vsi omenjeni so bili čebelarski zanesenjaki, ki so imeli v društvu odgovorna mesta kar nekaj desetletij. Poleg njih pa so za
delovanje društva zaslužni tudi ostali čebelarji, ki so bili ali so
vključeni vanj in so ali še s sodelovanjem pri delu uresničujejo
dolgoročne in kratkoročne cilje društva.
Trenutno društvo šteje 30 članov. Članstvo je raznoliko in ga
sestavlja tako moška kot tudi ženska zasedba, razvidna je tudi
precejšnja starostna razlika. Ne glede na te razlike pa smo čla-

ni odprtega srca, med sabo prijatelji, ki znamo stopiti skupaj in
opraviti delo, kadar je treba in tako kot je treba. Dejavni smo na
področju usposabljanja čebelarjev, osveščanja širše javnosti o
čebelarstvu, posebej ponosni pa smo na čebelarski krožek, ki
deluje na OŠ Dobrna od leta 2008. Krožek je na OŠ Dobrna v
preteklosti nekaj let deloval tudi pod vodstvom učitelja Franca
Ambroža, Karla Žerjava in Petra Rošerja, od leta 2008 pa pod
okriljem Rudija Zanoškarja in Andreja Jerneja. Veseli nas, da zanimanje za čebelarstvo obstaja in da otroci vestno obiskujejo
krožek. Da bi njihovo delo potekalo čim bolj nazorno, tudi pri
čebeljih družinah, smo za ta namen s pomočjo sponzorjev in
tudi Ivana Krulca, ki je odstopil zemljišče, ter z našim prostovoljnim delom postavili učni čebelnjak in uredili medoviti vrt.
Slednjega smo urejali kar nekaj let, vendar nam ga je uspelo
dokončno vizualno urediti, v bližini stanovanjske hiše Žemva,
št. 70 / 2016
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aprila letošnjega leta. S tem nam seveda dela ne bo zmanjkalo,
saj bo potrebno še nadalje vzdrževati oboje. Omeniti moram
člane, ki so pri ureditvi učnega čebelnjaka, kasneje pa nekateri
tudi pri ureditvi medovitega vrta sodelovali (abecedni red): Čater Boris, Dolenjc Bogdan, Drev Anton, Jernej Andrej, Jeseničnik
Marija, Jošt Jožef, Jurko Martin, Korenak Stanko, Krulec Ivan, Krulec Sonja, Lesjak Marko, Lešnik Elizabeta, Mešl Alojz, Mešl Marjana, Miheljak Štefan, Olenšek Andrej, Senič Darko, Senič Lidija,
Škoflek Jože, Štravs Ljubo, Zanoškar Rudolf. Vrtu manjka še pika
na i, to je ureditev napisnih tabel posameznih medovitih rastlin,
kar pa bo sledilo še v nadaljevanju dela pri učnem čebelnjaku.
Čebelarji se vsako leto predstavimo tudi v času občinskega praznika, kjer predstavljamo svojo dejavnost. Tudi letos, že desetič
zapored bo tako, zato vas že sedaj vabimo, da se v Zdraviliškem
domu udeležite dogodka v nedeljo, 19. 6. 2016, in ponedeljek,

20. 6. 2016. Dogodek bomo izkoristili tudi za obeležje 80 let
delovanja Čebelarskega društva Dobrna. Ponosni smo, da smo
pred leti s strani Čebelarske zveze Slovenije (ČZS) prejeli odličje
Antona Janše III. stopnje in s strani Občine Dobrna Bronasti grb
Občine Dobrna. Letos pa bomo ob 80. obletnici delovanja društva s strani ČZS prejeli še odličje Antona Janše II stopnje. Dogodek sovpada tudi z vseslovenskim čebelarskim projektom, to je
Dan odprtih vrat slovenskih čebelarjev, ki se odvija v tem času.
Do danes so člane društva spremljali številni izzivi, ki jih je prinesel čas, v katerem so oz. še živimo. Tudi v bodoče bo tako. Želim
in upam, da bodo člani društva le-tem kos in bodo še nadalje
vestno opravljali delo v organih in pri aktivnostih društva. Zatorej zahvala za do sedaj opravljeno delo in ostanite naprej »pridni kot čebele«.						
Lidija Senič,
predsednica ČD Dobrna

Poročilo o opravljenem pregledu porabe sredstev
v Občini Dobrna v letu 2015
V skladu s 37. členom Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99,
15/01, 112/02, 136/04, 134/06 in 101/2011) in 9. členom Poslovnika NO
Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 10/00) smo na podlagi letnega programa dela NO Občine Dobrna, ki smo sprejeli na svoji 3. seji, dne
23. 9. 2015, opravili nadzor nad razpolaganjem z občinskim premoženjem, preverili namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev.
Nadzor smo opravljali člani NO Občine Dobrna:
Predsednica NO
Podpredsednik NO
Članica NO		
Članica NO		
Članica NO		

mag. Vlasta ŽERJAV
mag. Uroš STROPNIK
ga. Vera HORJAK KRAVOS
ga. Stanka REPAS
ga. Mateja ČERENAK

Člani NO Občine Dobrna smo pregledali naslednjo dokumentacijo:

1. POROČILO: JAVNI RAZPIS ZA ORGANIZACIJO
PRIREDITVE - NOČ POD KOSTANJI 2015
Predmet nadzora je bil pregled izvedbe Javnega razpisa za organizacijo prireditve: »Noč pod kostanji 2015«. Razpis je bil objavljen v občinske glasilu Dobrčan št. 65, z dne 19. 3. 2015. Javni zavod za turizem,
šport in kulturo Dobrna (v nadaljevanju: ZTŠK Dobrna) je za izvedbo
predmetne prireditve, po tem javnem razpisu, zagotovilo izbranemu organizatorju tudi finančna sredstva v višini 5.000,00 EUR. Pogoj
za pridobitev teh sredstev je bilo izpolnjevanje razpisnih pogojev v
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razpisu. Razpisna sredstva je moral prejemnik porabiti prioritetno za
pokrivanje naslednjih stroškov: prijava prireditve, zagotavljanje nujne
medicinske pomoči v sklopu prireditve, varovanje prireditve in zagotavljanja reda na parkiriščih, zagotovitev požarne varnosti na prireditvi, odvoz odpadkov, stroški sanitarnih kabin, stroški zavodov Sazas-a
in IPF – a, promocijo prireditve in drugih aktivnosti povezanih z organizacijo prireditve.
Občina Dobrna je za izvedbo razpisa imenovala razpisno komisijo.
Na razpis je prispela samo ena vloga, ki je bila podana na zahtevanem obrazcu, k temu obrazcu je bila priložena tudi večina zahtevanih prilog. Glede na to, da vloga ni bila v celoti popolna, je komisija
vlagatelja pozvala k dopolnitvi vloge, ki jo je vlagatelj tudi dopolnil v
zakonitem roku. Po popolnosti vloge je bil vlagatelj s strani komisije z
obvestilom obveščen o izboru.
Na podlagi izbora je bila sklenjena Pogodba o organizaciji in financiranju prireditve »Noč pod kostanji 2015« med ZTŠK Dobrna in Društvom Noč pod kostanji.
Po izvedeni prireditvi je izbrani organizator prireditve ZTŠK Dobrna posredoval še vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi prireditve »Noč pod kostanji 2015«, h kateremu so bile predložene tudi vse
ustrezne zahtevane izjave o skladnosti organizirane prireditve.

2. POROČILO O UGOTOVITVAH NADZORA STROŠKOV VZDRŽEVANJA POKOPALIŠČ V OBČINI DOBRNA
Občina Dobrna (v nadaljevanju: občina) je na podlagi Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč in Zakona

GLASILO OBČINE DOBRNA
o zdravstveni inšpekciji obvezana, da skrbi za pokopališko dejavnost.
Na podlagi te zakonodaje je občina sprejela Odlok o pokopališkem
in pogrebnem redu na območju Občine Dobrna in sklep o povišanju
cen grobnin za m² grobnega prostora v Občini Dobrna in povišanju
cen za žarni grob v Občini Dobrna. Navedeni akti opredeljujejo obseg
pokopališke in pogrebne dejavnosti - pogrebne storitve, storitve v
zvezi z upepeljevanjem in oddajanje prostorov za grobove v najem.
Urejanje pokopališč obsega vzdrževanje, razdelitev na posamezne
zvrsti grobov, prekop grobov in opustitev pokopališč.

gramom kulture Občine Dobrna za leto 2015, sprejetim na 4. redni seji
Občinskega sveta Občine Dobrna, dne 15.12.2014.

Na območju občine delujeta dve pokopališči, in sicer na Dobrni in na
Paškem Kozjaku (kot podružnično pokopališče). Izvajalec pogrebnih
storitev na obeh pokopališčih je Pogrebna služba Usar, Vinska Gora.

Rok za oddajo vlog se je iztekel dne 22. 4. 2015.

Nadzor, ki je bil izveden s strani nadzornega odbora, je obsegal pregled stroškov vzdrževanja pokopališč na območju občine. Iz dokumentacije, ki je bila predložena v nadzoru je razvidno, da občina vodi
ločeno evidenco stroškov za pokopališči.
Vzdrževanje pokopališča na Dobrni izvaja režijski obrat občine v sklopu svoje redne dejavnosti in tako občina nima za vzdrževanje pokopališča najetih nobenih zunanjih izvajalcev. Iz pregledane dokumentacije, ki jo vodi občina za to pokopališče, je razvidno, da so v letu
2015 nastali naslednji stroški: odvoz odpadkov (sveč in drugih odpadkov s pokopališča), ti predstavljajo večino stroškov v tem letu (več kot
60%), elektrike in vode. Minimalni pa so bili stroški nakupa materiala
za vzdrževanje pokopališča.
Vzdrževanje pokopališča na Paškem Kozjaku izvaja najet pogodbenik, in sicer je to domačin. Iz dokumentacije je razvidno, da so bili
poravnani stroški pogodbenega dela, stroški odvoza odpadkov (sveč
in drugih odpadkov), elektrike in vode. V letu 2015 je bilo sicer potrošenih malo sredstev za vzdrževanje tega pokopališča, bila pa je nabavljena črna zastava za to pokopališče. V letu 2015 so bila Župniji Paški
Kozjak nakazana tudi sredstva letne najemnine za uporabo mrliške
vežice in pokopališča, za obdobje od 2010 – 2015. Navedeno nakazilo je bilo izvedeno v skladu z Aneksom št. 1 k Pogodbi o najemu
in prenosu zemljišča v upravljanje – pokopališče in mrliška vežica na
Paškem Kozjaku, ki je bil podpisan dne 2. 12. 2010.
Občina je poskrbela da je v kompletu z ostalimi zavarovanji, ki jih je
sklenila, zavarovala tudi obe pokopališči, in sicer proti požaru in vlomu.

3. POROČILO: JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PONUDB S PODROČJA LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI DOBRNA ZA LETO 2015
Navedeni razpis je bil objavljen v lokalnem časopisu Dobrčan št. 65,
19. 3. 2015.
Program se financira v skladu s pogoji in merili Pravilnika za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Dobrna (Ur. l. RS, št.
32/05, 113/07, 22/2010, 105/2010, 92/2014) ter v skladu z Letnim pro-

Skladno z usmeritvami Odbora za družbene dejavnosti Občine Dobrna (v nadaljevanju: občina) je bilo na proračunski postavki številka:
- 18003 za redno dejavnost ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Občine Dobrne razpisanih 10.750,00 EUR in
- 18020 za nabavo opreme za ljubiteljsko kulturno dejavnost razpisanih 11.325,00 EUR.

Iz predložene dokumentacije je razvidno, da je bila s strani župana, s
sklepom, št.: 41011-0004/2015-2(6), z dne 19. 3. 2015, imenovana tričlanska
strokovna komisija. Naloga navedene komisije so bile:
- pripraviti pogoje in merila, ki so bila navedena v razpisni dokumentaciji;
- odpiranje vlog,
- pregled vseh vlog glede popolnosti,
- pripraviti predlog sofinanciranja izbranih izvajalcev.
Iz zapisnika o odpiranju ponudb za programe na področju ljubiteljske
kulturne dejavnosti v Občini Dobrna za leto 2015 je razvidno, da so do
roka za oddajo vlog (ta se je iztekel 22. 4. 2015 ob 16.30 uri) na naslov
občine prispele tri prijave. Vse prijave so bile oddane pravočasno in so
bile popolne, skladno z razpisno dokumentacijo.
Natančneje je bila v nadzoru pregledana ena naključno izbrana vloga
in bilo je ugotovljeno sledeče: vloga je oddana pravočasno, je tudi
vsebinsko popolna (sedež v Občini Dobrna, registrirani več kot eno
leto, področje delovanja je kultura, delajo v javnem interesu, dejavnost
se izvaja na neprofitni osnovi, vzpostavljene so evidence o članstvu,
redno se dostavljajo letna poročila o realizaciji programov, pripravijo
eno samostojno prireditev, udeležijo se strokovnega izobraževanja).
Vlagatelju - izvajalcu je bila najprej posredovana odločba, nato je bila
še z njim sklenjena pogodba.

4. POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU PRORAČUNSKE POSTAVKE – JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM,
ŠPORT IN KULTURO NA OBMOČJU OBČINE DOBRNA ZA LETO 2015 – Proračunska postavka 14039
ZTŠK-prireditve in projekti
Pri nadzoru je bilo ugotovljeno, da je za leto 2015 bilo na tej proračunski postavki z 2. Rebalansom proračuna planirano 15.000,00 EUR. Od
tega se je v navedenem letu na tej postavki porabilo 10.906,42 EUR,
kar pomeni, da je bila realizacija 72,71%.
Sredstva na tej postavki so bila porabljena za:
- predstava in obdarovanje otrok ob božiču (iz te postavke je bil krit
samo en del, saj je bila razlika za celotno prireditev pokrita z donatorskimi sredstvi);
- izvedba silvestrovanja 2014/2015 (penina, glasba, varovanje,nujna
med.pomoč in avtorski honorar SAZAS);
- prireditev Pokop pusta (malica, avtorski honorar SAZAS). Sklenjena
št. 70 / 2016
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pogodba o načinu financiranja prireditev pokopa pusta med Javnim zavodom za turizem, šport in kulturo Dobrna in Prostovoljnim
gasilskim društvom Dobrna;
izvedba kresovanje (glasba, avtorski honorar SAZAS);
Noč pod kostanji; sklenjena pogodba za izvedbo javne prireditve
Noč pod kostanji, in sicer med Javnim zavodom za turizem, šport
in kulturo Dobrna in Društvom Noč pod kostanji Dobrna;
tisk turističnega vodnika (ponatis);
pridobitev sredstev Leader (prihodek ) 2.543,58EUR;
posvet LAS.

Med občino in Javnim zavodom za turizem, šport in kulturo Dobrna (v
nadaljevanju: ZTŠK) je tudi sklenjena pogodba o financiranju stroškov
uporabe prostorov in opreme ter stroškov dogovorjenega programa
za leto 2015. Iz te pogodbe je razvidno, da je občina ustanoviteljica
ZTKŠ, da ZTKŠ pridobiva med drugim tudi sredstva za izvajanje svoje
dejavnosti iz proračuna ustanovitelja, tako se za ZTKŠ po sprejetem
proračunu za leto 2015 nameni 79.000,00 EUR, od tega gre za operativne stroške 18.000,00 EUR, za stroške dela 30.100,00 EUR, programsko delo in projekti 26.900,00 EUR in za stroške upravljanja paviljona
na južnem delu trga Dobrna 4.000,00 EUR. S sprejetimi rebalansi so se
tudi zneski na teh proračunskih postavkah ustrezno spremenili.
Občina ima s SAZAS-om sklenjeno letno pogodbo za izvajanje glasbe na prireditvah, in sicer iz tega razloga, ker je tak način sklepanja
pogodb veliko ugodnejši, kot pa da bi zavod z njim sklepal pogodbe
za vsako prireditev posebej.
Pri nadzoru je bila predložena pogodba o javni priobčitvi glasbenih
del na koncertih in javnih prireditvah, ki je sklenjena med Občino
Dobrna in SAZAS-om za leto 2014. K tej pogodbi je nato še sklenjen
aneks, in sicer za podaljšanje te pogodbe za leto 2015. Na vpogled
pa je bil predložen tudi osnutek aneksa k pogodbi za podaljšanje do
konca leta 2017, z možnostjo avtomatičnega podaljšanja za nedoločen čas.
Predložene so bile tudi kartice in vse naročilnice, ki bremenijo to proračunsko postavko, k naročilnicam so priložene tudi vse priloge ter
poslovno poročilo ZTŠK za leto 2015. V ZTŠK je zaposlena ena oseba.

5. POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU NAD
JAVNIM RAZPISOM ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTA
NA OBMOČJU OBČINE DOBRNA ZA LETO 2015
Občinski svet je na 4. redni seji, dne 15. 12. 2014, sprejel letni program športa v Občini Dobrna za leto 2015. Iz navedenega programa
je tudi razvidno, da se iz občinskega proračuna sofinancira za ta namen 5.730,00 EUR. Naveden razpis je nato bil objavljen v občinskem
glasilu Dobrčan, št. 65/2015, ter na spletni strani Občine Dobrna. V
razpisni dokumentaciji je bilo objavljeno: predmet javnega razpisa,
razpisni pogoji, način prijave in roki za prijavo, vsebina prijave, način
poročanja o izvedbi programov ...).
S strani župana občine je bil izdan sklep o imenovanju komisije. V
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njem so bili navedeni predsednik in člani komisije ter njihove naloge.
K dokumentaciji je predložena tudi tabela, iz katere je razvidno točkovanje različnih programov športa v Občini Dobrna. Točkovanje je
bilo izvedeno po Pravilniku za vrednotenje športnih programov v Občini Dobrna, ki je bil sprejet 14. 3. 2005. Gre za 6 različnih programov
in za vsakega je posebej izdelana tabela točkovanja.
Rok za oddajo vlog se je iztekel dne 22. 4. 2015, ob 16.30 uri.
Dne 7. 5. 2015 je bilo odpiranje vseh prispelih vlog. O tem je bil sestavljen zapisnik o odpiranju programov športa za uresničevanje letnega
programa športa v Občini Dobrna, št. 41011-0003/2015-3 (6).
Pri nadzoru je bilo ugotovljeno, da je na Javni razpis za sofinanciranje
športnih programov v Občini Dobrna za leto 2015 bilo podanih 13
vlog, ki so bile vložene pravočasno do razpisnega roka, ki je potekel
22. 4. 2015 ob 16.30 uri. Od vseh podanih vlog je bilo 12 vlog popolnih, 1 vloga pa je bila nepopolna. Prijavitelj z nepopolno vlogo je bil
pozvan k dopolnitvi, vendar vloge z manjkajočim podatki ni dopolnil,
zato je bila vloga s sklepom zavržena. Po pregledu te prijave je bilo
ugotovljeno, da k prijavi niso priložene listine, ki izkazujejo registracijo
društva pri pristojnem registrskem organu ter datum uradne ustanovitve društva. K prijavi tudi ni bilo priložene evidence o članstvu društva in ni bilo priloženega programa dela društva za leto 2015, ki ga
sprejeme pristojen društveni organ. Ta prijavitelj tudi ni imel izpolnjenega pogoja iz javnega razpisa, pod točko II, in sicer da imajo pravico
do sofinanciranja programov športa nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo pogoj, da so registrirani za izvajanje športne
dejavnosti najmanj eno leto. Občina je v času razpisnega postopka z
vpogledom v register AJPES ugotovila, da se je ta prijavitelj registriral
oz. ustanovil društvo šele 17. 11. 2014.
Iz ostale predložene dokumentacije je bilo tudi razvidno, da se je en
prijavitelj prijavil na razpis s štirimi različnimi športnimi programi –
sekcijami (strelska, nogometna, ribiška in namizni tenis), ki delujejo
znotraj prijavitelja. Zato je komisija v tem primeru postopala kot določa zakonodaja (130. člen Zakona o splošnem upravnem postopku), in
sicer je vse sekcije, ki delujejo znotraj tega prijavitelja - društva združila v en postopek in izdala sklep, s katerim je vse štiri vloge istega
prijavitelja združila v en postopek. Prijavitelju pa so bila nato nakazana
sredstva v skupni vrednosti določena po točkovanju za 4 različne programe – sekcije.
Glede na navedeno točkovanje in vse izpolnjene pogoje so prijavitelji
s strani občine prejeli različne zneske za namen športa, tako je bilo
med njih razdeljenih 5.730,00 EUR.
Vsem prijaviteljem, ki so izpolnjevali pogoje, je bila izdana odločba ter
je bila z njimi naknadno podpisana še pogodba.
Pri nadzoru je bil naključno izbran en prijavitelj in podrobno pregledan. Pri pregledu je bilo ugotovljeno, da je njegova vloga prispela
pravočasno na občino ter je imela priloženo vso potrebno dokumentacijo (statut, izpisek članov, vsi obrazci podpisani in potrjeni…). Iz-

GLASILO OBČINE DOBRNA
dana sta bila sklep, s katerim je občina vse sekcije, ki delujejo znotraj
tega prijavitelja - društva združila v en postopek, in odločba. Na koncu
je bila še z njim sklenjena pogodba o sofinanciranju izvedbe letnega
programa športa, ki je bila podpisana s strani izvajalca in naročnika.

Pridobitev dodatne ponudbe za nabavo kartuš
V preteklih letih smo kartuše nabavljali samo pri MK. Ker je bil strošek
res velik, smo zbirali ponudbe in izmed vseh zbranih ponudb je bilo
izbrano podjetje X najcenejše.

6. POROČILO O NAKUPU GASILSKEGA VOZILA

Pravno in kadrovsko svetovanje
Raznolikost in obsežnost zakonodaje pri poslovanju občin, ki se tudi
nenehno spreminja, zahteva ažurno spremljanje in uvajanje vseh novosti na področju delovanja občin, kar pa je ob mnogih specifikah
lokalne samouprave in področjih delovanja občin za minimalno število zaposlenih v občinski upravi občine Dobrna ( 4 sodelavci) skoraj
nemogoče, zato so tovrstna sodelovanja z zunanjimi sodelavci potrebna. Po naših ocenah so posredni učinki tovrstnih sodelovanj pri
poslovanju občine mnogo večji, kot so stroški sodelovanja (pojasnilo
Občinske uprave Občine Dobrna)

Pregled za nakup gasilskega vozila še poteka in bo poročilo naknadno
oddano.

7. POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU PRORAČUNSKE POSTAVKE – MATERIALNI STROŠKI –
UPRAVA
Navedena proračunska postavka predstavlja materialne stroške uprave Občine Dobrne in je bila predvidena v proračunu v višini 46.342,00
EUR, z zadnjim rebalansom pa 44.109,00 EUR. Realizirana je bila v višini
40.978,35 EUR, kar je 92,90 %.
Ugotovljeno je bilo, da se največ sredstev porabi za električno energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacijo, pisarniški material in
storitve ter druge operativne odhodke. Najvišje postavke so bile tudi
pregledane. Pisarniški material in storitve se nabavljajo pri treh večjih dobaviteljih in še nekaj manjših. Visok strošek predstavlja nabava
kartuš za tiskalnike in fotokopirni stroj pri podjetju X. Predlagamo, da
se pridobi ponudba še pri kakšnem konkurenčnem dobavitelju. Celostno vzdrževanje strežniške in komunikacijske opreme izvaja firma
Informatik.si, strošek računalniških storitev se je nepričakovano zvišal,
zaradi okužb datotek z virusi, nakar je bil potreben večji obseg dela za
vzpostavitev predhodnega stanja. Pogodba za pravno in kadrovsko
svetovanje je bila sklenjena do konca leta 2015, za leto 2016 naj se
preuči, v kolikšni meri je res potrebno še zunanje pravno in kadrovsko
svetovanje. Občinska stavba se ogreva s plinom, ki ga dobavlja Istrabenz plini d. o. o. . Strošek je zelo visok, ker je stavba stara in energetsko potrošna. Pogodba z Istrabenz Plini je bila avtomatsko podaljšana
za sedem let, po tem obdobju se predlaga, da se pridobijo tudi druge
ponudbe. Za telefonijo (stacionarni telefon in službeni mobiteli) in
internet so sklenjene tri pogodbe, v strošek ni zajet mobitel župana, ki
se vodi ločeno glede na klasifikacijo izdatkov občinskega proračuna,
prav tako ne telefoni režijskega obrata. Strošek poštnine je mesečno
konstanten, ob izidu glasila Dobrčan se nekoliko zviša. Potni stroški za
službene poti in seminarje se izplačujejo mesečno pri plači zaposlenim, ki so poti tudi opravili, evidenca je vodena vzorno. Občina ima
sklenjene zavarovalne police za naslednje objekte: občinsko stavbo,
paviljon, Dobrna 15 in mrliški vežici na Dobrni in Paškem Kozjaku. Zavarovalna kritja zajemajo požarno in zavarovanje v primeru vloma,
strojelom, splošno odgovornost zaposlenih, steklo in odgovornost iz
dejavnosti civilne zaščite. Na postavki drugi operativni odhodki so bili
kontrolirani stroški konferenc, seminarjev in simpozijev; strošek je minimalen. Pregledani so bili tudi avtorski honorarji izplačani za govore
na pogrebih in zastavonoši. Posebnosti in pomanjkljivosti pri nadzoru
ni bilo ugotovljenih.
Glede na podana priporočila je občina podala nadzornemu odboru
tudi dodatna pojasnila, in sicer

8. POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU PRORAČUNSKE POSTAVKE - LOKALNA SAMOUPRAVA
DOBRNA, VITANJE, VOJNIK
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Skupna občinska uprava Dobrna, Vitanje, Vojnik« , ki je bil objavljen v Ur. l. RS, št.
93/2012 z dne 7. 12. 2012 in je podpisan s strani županov. Zajema vsa
bistvena določila, pravice in obveznosti ter naloge navedenega organa. Sredstva za delo SOU in druga materialna sredstva zagotavljajo
občine ustanoviteljice v svojih proračunih, in sicer v naslednjih odstotkih: Občina Dobrna 24 %, Občina Vitanje 21 % in Občina Vojnik 55
%. Smiselnost in upravičenost organa SOU Dobrna, Vitanje, Vojnik je
v zniževanju stroškov, pretoku znanja in informacij. Iz te proračunske
postavke se sredstva porabljajo za naslednje namene: plače in prispevke, pisarniški material, tiskovine, računalniške storitve, publikacije,
stroške mobilnih telefonov, poštnino, stroški energije, vode, odvoza
odpadkov, varovanje zgradb, stroški goriva in čiščenja, seminarji, izobraževanje in drugo. 85 % navedenih sredstev se porabi za financiranje plač in prispevkov, ostalo predstavljajo materialni stroški. V času
nadzora je bilo v SOU Dobrna, Vitanje, Vojnik zaposlenih šest oseb,
s tem da je ena od teh zaposlenih zaposlena samo za štiri ure, ena
javna uslužbenka pa je trenutno na porodniškem dopustu. Glede na
zakonodajo tako občine prejmejo povračilo sredstev v višini 50 % od
realizacije na tej postavki, in sicer s strani Ministrstva za notranje zadeve, kar je zelo stimulativno. Občina Dobrna je del sredstev za leto 2014
prejela v mesecu juniju, razliko pa v mesecu januarju 2016. Sredstva
so nakazana zelo pozno s strani ministrstva, na kar pa občina nima
vpliva.

9. POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU NAD
DODATKOM ZA STALNO PRIPRAVLJENOST V OBČINI DOBRNA, JAVNEMU ZAVODU ZA TURIZEM,
ŠPORT IN KULTURO IN VRTCU DOBRNA
Nadzorni odbor je po javnem pozivu Ministrstva za javno upravo RS
v plan dela nadzora za leto 2015 še dodatno dodal nadzor nad izplačilom dodatkov za stalno pripravljenost v Občini Dobrna (v nadaljevanju: občina), Javnem zavodu za turizem, šport in kulturo (v nadalješt. 70 / 2016
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vanju: ZTŠK) in Vrtcu Dobrna.
Nadzor je bil opravljen z vpogledom v vse plačilne liste zaposlenih na
občini in ZTŠK za celotno leto 2015 ter poročilom, ki ga je posredoval
Javni zavod Osnovne šole Dobrna - Vrtec Dobrna.
Iz plačilnih list je bilo razvidno, da se dodatki za stalno pripravljenost
na občini kot tudi v ZTŠK niso izplačevali. Prav tako je nadzorni odbor
s strani pristojne uradne osebe prejel ustno informacijo, da se ti dodatki tudi niso izplačevali v preteklih letih.
Javni zavod Osnovne šole Dobrna - Vrtec Dobrna je na poziv nadzornega odbora podal poročilo o izplačilu dodatka za stalno pripravljenost v Vrtcu Dobrna. V letu 2014 in 2015 je bilo skupaj iz tega naslova
izplačanih 124,35 EUR. Do dodatka so bile upravičene delavke vrtca, ki
so spremljale otroke v vrtcu v naravi. Višina dodatka za stalno pripravljenost se je gibala od 20,27 EUR do 45,09 EUR in je bil izplačan štirim
delavkam, ki so spremljale otroke v vrtcu v naravi. Prav tako so za to
izplačilo podali zakonsko osnovo, in sicer je ta določena v Pravilniku
o šoli v naravi (Ur. l. RS, št. 61/04) v 6. členu, četrte alineje, ki določa, da
se plača dežurstvo in stalna pripravljenost ob spremljavi otrok v šoli
v naravi. Določba 17. člen istega pravilnika navaja:»plačilo v skladu s
kolektivno pogodbo za največ 5 ur dežurstva in dela preko polnega delovnega časa na dan, oziroma do 16 ur dežurstva in dela preko
polnega delovnega časa na teden, in do 6 ur stalne pripravljenosti na
dan,«. »Ravnatelj in strokovni delavci, ki izvajajo šolo v naravi, pred
izvedbo šole v naravi sklenejo pisni dogovor o številu ur dežurstva
in stalne pripravljenosti v okviru izvedbe posamezne šole v naravi.«

10. POROČILO O NADZORU PRORAČUNSKE POSTAVKE - DRUGE PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI
Predmet nadzora je bil pregled porabe sredstev na Občini Dobrna za
druge promocijske aktivnosti v letu 2015.
V letu 2015 je bilo porabljeno 18.321,78 EUR, in sicer za naročila in
plačila izdelkov oz. storitev.
Pri nadzoru so bila pregledana naključno izbrana naročila in plačila
dobaviteljev izdelkov oz. storitev. Pri tem je bilo ugotovljeno, da je
občina dobavitelju najprej izdala naročilnico in šele na podlagi izdanega računa s strani dobavitelja v zakonskem roku ( 30 dni po prejetju računa) je določen znesek tudi poravnala. Pri večjem znesku pa
je z dobaviteljem sklenila tudi pogodbo.
Pri nadzoru je bilo ugotovljeno, da Občina Dobrna na področju drugih promocijskih aktivnosti posluje ustrezno in ni bilo ugotovljenih
nepravilnosti.

11. POROČILO O NADZORU PRORAČUNSKE POSTAVKE – IZOBRAŽEVANJE - PRORAČUNSKI ŠTIPENDIJSKI SKLAD
Vsebina navedene postavke se nanaša na sodelovanje Občine Dobrna in Razvojne agencije Savinjske regije d. o. o (RASR), kjer sodelujejo
pri štipendiranju mladih občanov. Občina Dobrna je namero o sodelovanju v Regijski štipendijski shemi potrdila s Pismom o nameri.
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Navedeno pismo je bilo podpisano na osnovi razpisa (http://www.
rasr.si/si/projekti/regijska-stipendijska-shema) in s strani občine
posredovano 30. 6. 2014 (šifra dok.:5310-0001/2014-2(2)). V pismu je bil
naveden kriterij, da naj bosta delodajalec in štipendist iz naše občine.
S strani RASR je bila občina obveščena, da so bili izbrani v okviru projekta »Regijska štipendijska shema Savinjske regije 2014/2015«, in tako
je bila na občino posredovana v podpis tripartitna pogodba. Podpisniki so bili RASR, Občina Dobrna in delodajalec. Pogodba št.:_52004/
RŠS_2015/2015-O/2, je bila tako podpisana 23. 1. 2015 in 28. 1. 2015
posredovana nazaj na Razvojno agencijo Savinjske regije d. o. o.
Občina Dobrna je bila obveščena, da za šolsko leto 2015/2016 ne
bodo podelili sredstev razvojnim agencijam za izvajanje in sofinanciranje kadrovskih štipendij preko Regijske štipendijske sheme.
Glede na pregledano dokumentacijo smatramo, da gre za korektno
sodelovanje in spodbujanje regionalnega razvoja, žal pa šolsko leto
2015/2015 nima predvidenih sredstev za podobne razpise.

12. ZAKLJUČEK
Nadzorni odbor je na podlagi pregleda predloženih dokumentov
ugotovil, da je upravljanje z občinskim premoženjem gospodarno
in smotrno. Pri pregledu nismo ugotovili kršitev zakonskih predpisov, ki urejajo delovanje in financiranje občin. Pri določenih nadzorih so bila s strani nadzornega odbora podana priporočila, ki so
jih zaposleni na občini tudi sprejeli.
Hkrati se ugotavlja, da zaposleni na občini stremijo k temu, da se
čimbolj povezujejo z ostalimi sosednjimi občinami in ustanavljajo,
na področjih kjer je to možno, skupne službe. S takšnim načinom si
občine med drugim prizadevajo, da bi s strani države nazaj prejela
čimveč denarnih sredstev, hkrati pa bi delovale s čim manjšimi stroški
enako kvalitetno. Takšen način delovanja občine je zelo spodbuden
in naj še naprej občinska uprava stremi k temu, da se združi z ostalimi
občinami v skupni organ, kjer je to možno.
Občinskemu svetu Občine Dobrna predlagamo, da potrdi Zaključni
račun Občine Dobrna za leto 2015 in sprejme Odlok o potrditvi zaključnega računa Proračuna Občine Dobrna za leto 2015.
Povzamemo lahko, da je bila vsa dokumentacija, ki je bila pregledana,
vzorno in pregledno urejena, pogodbe in javna naročila so potekala
v skladu z zakonodajo, ki ureja posamezno področje.
Nadzor nakupa gasilskega vozila je še v nastajanju in do oddaje letnega poročila še ni bil zaključen. Po končanem nadzoru bo o ugotovitvah nadzorni odbor pisno posredoval poročilo.
Ob tem si zaposleni v občinski upravi zaslužijo vso pohvalo za njihovo
vestno in vzorno delo, kot je razvidno tudi iz samega poročila.
Zaposlenim na občinski upravi se člani Nadzornega odbora Občine
Dobrna lepo zahvaljujemo za prijazno in korektno sodelovanje.
mag. Vlasta Žerjav,
predsednica NO Dobrna

Z zasedanja Občinskega sveta
Občine Dobrna
Od izida zadnje številke glasila Občine Dobrna št. 69, ki je izšla
v marcu 2016, so svetniki Občinskega sveta Občine Dobrna zasedali kar na treh rednih sejah, na 11. redni seji, ki je bila dne 10.
3. 2016, na 12. redni seji, dne 24. 3. 2016, in na 13. redni seji, dne
26. 5. 2016.
Na 11. redni seji, dne 10. 3. 2016, so se svetniki Občinskega sveta
Občine Dobrna seznanili s poročilom Nadzornega odbora Občine Dobrna o opravljenem pregledu porabe sredstev v Občini
Dobrna v letu 2015, ki ga je Občinskemu svetu predstavila predsednica Nadzornega odbora, mag. Vlasta Žerjav. Obravnavan in
sprejet je bil Zaključni račun Proračuna Občine Dobrna za leto
2015. Na tej seji je bil sprejet tudi preklic sklepa sprejetega v
zadevi javne poti 964791 »Dobrna-Vila Zora-Klanc«. Svetniki so
se seznanili s plazom na javni poti 965605 - Doler, v Zavrhu nad
Dobrno. Na seji so svetniki dobili informacije o postavitvi elektro polnilnice v Občini Dobrna. Občinski svet je bil seznanjen
tudi o koriščenju sredstev Občine Dobrna po 23. členu Zakona
o financiranju občin (ZFO-1) za leto 2016. Na 11. redni seji je bilo
podano mnenje Občinskega sveta Občine Dobrna k imenovanju direktorice Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna
za mandatno obdobje 5 let. Mnenje, kot je bilo podano, je bilo
na seji izglasovano s tajnim glasovanjem.
Na 12. redni seji, dne 24. 3. 2016, so se svetniki, med drugimi točkami dnevnega reda, seznanili s Poročilom o delu skupne ob-

z zasedanja
Občinskega sveta
Občine Dobrna
činske uprave - medobčinskega inšpektorata in redarstva občin
Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje,
Vojnik in Zreče za leto 2015, ki ga je Občinskemu svetu Občine
Dobrna predstavila inšpektorica mag. Nataša Kos. Na tej seji so
se svetniki seznanili tudi z Oceno izvajanja Občinskega programa varnosti za leto 2015 in cilji delovanja v letu 2016. Na 12.
redni seji Občinskega sveta je bila sprejeta dopolnitev Letnega
programa prodaje občinskega finančnega premoženja ter Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Dobrna za
leto 2016 in Načrta ravnanja s premičnim premoženjem Občine
Dobrna za leto 2016. Obravnavan in sprejet je bil 1. rebalans Proračuna Občine Dobrna za leto 2016.
Na 13. redni seji Občinskega sveta Občine Dobrna, dne 26. 5.
2016, so svetniki, med drugimi točkami dnevnega reda, obravnavali pristop k ustanovitvi Zadruge Savinjske regije. Na seji je
bila potrjena Sprememba odloka o proračunu Občine Dobrna
za leto 2016. Obravnavana in potrjena je bila Sprememba članstva v delovnem telesu Občinskega sveta Občine Dobrna, v Odboru za malo gospodarstvo in obrt Občine Dobrna. Na 13. redni
seji so bili potrjeni prejemniki priznanj Občine Dobrna za leto
2016. Priznanja bodo podeljena ob občinskem prazniku Občine
Dobrna, in sicer na slavnostni seji Občinskega sveta Občine Dobrna dne 15. 6. 2016.
Po gradivu Občinskega sveta Občine Dobrna povzela :
Mateja Smrečnik

dogodki
70 let delovanja Moškega pevskega zbora KUD Dobrna
''Ptico boš spoznal po petju pa človeka tudi – če lepo poje, ima tudi
lepo srce. In kar velja za posameznega človeka, velja tudi nasploh.
Iz obilnosti srca se glasijo usta in kjer ni čednih pesmi, tam tudi prebivati ni veselo.''
Anton Martin Slomšek
Dobrna je kraj z bogato pevsko tradicijo. In če drži zgornja misel,
nam to le potrjuje, da smo Dobrčani dobri po srcu.
Naša zgodba se je pričela leta 1946, ko je Josip Božnik, ljubitelj
zborovskega petja in ambiciozen zborovodja, ustanovil Moški

pevski zbor Prosvetnega društva Kajuh Dobrna. Nekaj pevcev
MoPZ PD Kajuh je pod vodstvom Josipa Božnika ubrano prepevalo tudi v Mešanem pevskem zboru PD Kajuh. Po tragični smrti Josipa Božnika leta 1967 je po kratkem premoru oba
zbora prevzel mladi učitelj glasbe Emil Lenarčič. Številne vaje,
uspešni nastopi v domačem kraju in tudi drugod po Sloveniji,
sodelovanje na revijah pevskih zborov, preimenovanje v Moški
pevski zbor KUD Dobrna, petje v cerkvi, gostovanje v Nemčiji,
ubrano večglasno petje, predvsem pa prijateljsko druženje je
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zaznamovalo obdobje do leta 2006, v katerem je zbor deloval
pod Lenarčičevim strokovnim vodstvom.
V jeseni istega leta je zbor prevzela mlada zborovodkinja, Tjaša
Lešnik. Zbor je nadaljeval z rednim delom in s svojimi nastopi
navduševal zveste poslušalce v domačem kraju in okolici. Leta
2010 pa je zbor prevzela sedanja zborovodkinja, ga. Marina Hrovat Božnik. Zbor utrjuje in nadgrajuje svoje pevsko znanje na
rednih tedenskih vajah, občasno pa tudi na intenzivnih. S petjem ljudskih in umetnih domačih in tudi tujih pesmi se zbor
predstavlja na prireditvah v domačem kraju, vsako prvo nedeljo
v mesecu tudi pri obredu svete maše, poje na pogrebih in se
redno letno udeležuje revije pevskih zborov v Celju. Že druga
uvrstitev na regijsko tekmovanje potrjuje kvalitetno vodenje in
delo zbora. Ljubezen do petja in druženja povezuje pevce, nekatere že več kot trideset let.
Na jubilejnem koncertu ob 70-letnici delovanja MoPZ Dobrna,
ki je bil v petek, 20. maja 2016, v Kulturnem domu Dobrna so
pevci za aktivno udejstvovanje na področju ljubiteljske glasbene dejavnosti prejeli Gallusove značke.
Za več kot pet let udejstvovanja so
BRONASTE GALLUSOVE ZNAČKE
prejeli:
- Artank Dominik
- Podjavoršek Jure
- Pungartnik Drago
- Špegel Stanislav

Za več kot deset let udejstvovanja so SREBRNE GALLUSOVE
ZNAČKE
prejeli:
- Božnik Hrovat Marina
- Javornik Jože
- Rednjak Matej
Za več kot petnajst let udejstvovanja so ZLATE GALLUSOVE
ZNAČKE
prejeli:
- Golčer Andrej
- Krivec Ivan
- Rošer Primož
- Špegel Franci
Za več kot trideset let udejstvovanja so ČASTNE GALLUSOVE
ZNAČKE
prejeli:
- Bevc Jože
- Čerenak Jože
- Golčer Franc
- Kos Leon
- Pungartnik Jože
- Vrečer Bojan
Številne čestitke in vzpodbudne besede potrjujejo naše ljubiteljsko delo in nam dajejo energijo za intenzivno in kvalitetno
delo še za naprej.
V sodelovanju z Ženskim pevskim zborom Korona, povezovalko
programa go. Mojco Zaponšek, oblikovalko scene go. Andrejo
Čerenak in mnogimi donatorji smo pripravili pester in zanimiv
koncert ob 70-letnici delovanja MoPZ KUD Dobrna in KUD Dobrna.
Ob tem pa se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam kakorkoli
pomagali pri pripravi in izvedbi koncerta, ki nam pomagate, nas
podpirate in z nami sodelujete.
predsednik MoPZ KUD Dobrna,
Franci Špegel,
foto: Niko Smrečnik-NIKOS
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70 let Lovske družine Dobrna

Člani LD Dobrna pred občnim zborom pred Hotelom Triglav na Dobrni 2016, foto: Vrečer Bojan

LOV, dejavnost stara toliko kot
je obstoj človeka na planetu
Zemlja. Nekaterim še danes
služi kot sredstvo za preživetje, vendar je tega vse manj.
Pravica do lova pa se je skozi
tisočletja spreminjala vse do
danes. Prisotnost lova na slovenskih tleh potrjujejo mnoge
najdbe iz najstarejših obdobij
civilizacije.

Zakupnica lovišča Dobrna ga. Valburga
Rožanec od leta 1919 – 1945 z uplenjenim divjim petelinom na Kamšakovi
planini

Brez lova in lovcev bi bil opazen
porast škode po divjadi, ki bi jo
zelo hitro zaznali tako v gozdovih kot tudi na kmetijskih
površinah. Država bi morala
na stroške davkoplačevalcev
poskrbeti za odstrel divjadi.
Kako pa je pri nas, kjer je ob
sotočju hudourniške Dobrnice
in Klančnice nastajalo naselje
Dobrna? Še vedno je prisotno
ljudsko izročilo, ki pravi, da je
dolino pokrivalo jezero, okolica pa je bila porasla gozdovi
plemenitega hrasta DOBA.
Po njem naj bi kraj tudi dobil
ime. Ko je odtekla voda, se je iz
močvirja na severozahodnem
delu doline ob hladnih jutrih
vedno kadilo. Po močvirju so
radi rili divji prašiči. Pravijo, da
gre prav njim zasluga za odkritje termalne vode in nastanek
danes evropsko in svetovno
znanih TERM DOBRNA.
Nad dolino so krožili krokarji.
Nič čudnega ni, če je bil na

Lovski čuvaj pri zakupnici Walburgi
Rožanec - Alojz Pann

grbu Dobrne iz leta 1567 upodobljen ta ponosni črni ptič.
S termalnim vrelcem je povezana vsa zgodovina Dobrne.
Najstarejši pisni viri segajo v
12. stoletje. Znani so lastniki:
rodovina Gačnik, Schlangenberg, grofje Bogenski, Dinersbergi in drugi, ki so poleg lastništva nad zemljo pridobili
tudi pravico do lova v bogatih
loviščih okoliških gozdov.
Tako je bilo vse do cesarice
Marije Terezije, ki je po vsej

Ustanovni člani LD Dobrna leta 1946
Arlič Ivan, Božnik Metod, Cvikl Anton, Gabrič Ivan, Habe Jakob,
Jakob Karl, Lovasič Anton, Rener Stane, Toman Karl, Petan Ivan, Zlatolas Ludvik.
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državi Avstroogrski leta 1750
uveljavila vladarski regal in
določila, da se morajo vsa lovišča velikega in malega lova v
prihodnje dajati v zakup. Lovna pravica ni bila več vezana
na zemljiško lastnino. Nismo
ugotavljali, kdo vse so bili lovozakupniki v loviščih Dobrne
do konca vladavine Habsburžanov. Velja omeniti, da je bila
lovozakupnica od leta 1919 –
1945 lastnica hotela Triglav na
Dobrni, ga. Walburga Rožanec,
lovski čuvaj pa Alojz Pann.
Julija 1946 je bil sprejet Začasni zakon o lovu, ki je predpisal
ustanovitev lovskih družin, te
pa so bile po okrajnih lovskih
svetih povezane z Lovskim
svetom Ljudske republike Slovenije. Na podlagi tega zakona je bila ustanovljena tudi
Lovska družina Dobrna. Leta
1947 je republiški začasni zakon zamenjal Splošni zakon o
lovu, ki je veljal za celotno območje Jugoslavije. V letu 1948
je začelo izhajati društveno
glasilo LOVEC. Še danes vsak
mesec izide v več kot 22.000
izvodih, kolikor je članov lovcev Lovske zveze Slovenije.

Starosta dobrnskih lovcev Anton Cvikl
v popolni opremi
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pristojen tudi za lovstvo. Letne
načrte v sodelovanju z lovskimi organizacijami pripravlja
Zavod za gozdove Slovenije.
Lovska družina Dobrna gospodari z 4600 ha lovišča,
večina na področju Občine
Dobrna, nekaj pa tudi na področju občin Vojnik in Velenje.
Lovišče je razdeljeno na sedem revirjev, v katere je razporejenih 42 članov LD z vodjem
revirja. Koncesije za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo v loviščih podeljuje država, oziroma v njenem imenu vlada RS.
Lovska družina Dobrna je članica Savinjsko-Kozjanske zveze LD Celje in Območnega
združenja Lovsko-gojitvenega
območja Celje ter Lovske zveze Slovenije.

Lovska koča na Trojni ob otvoritvi 1958

Obnovljena Lovska koča ob otvoritvi 1989

Leta 1976 smo dobili Zakon o
varstvu, gojitvi in lovu divjadi,
ki je veljal vse do leta 2004, ko
je bil za samostojno Slovenijo
sprejet nov Zakon o divjadi in
lovstvu, po katerem je divjad
last države. Lovišče je prostorsko zaokrožena zemljiška ali
vodna površina, ki ne sme biti
manjša od 2.000 ha. Vsebino
načrtov za upravljanje z lovišči
določi in predpiše minister za
kmetijstvo in gozdarstvo, ki je

Lovska koča LD Dobrna, ko cvetijo češnje, foto: Edi Dobovičnik

Člani pevskega zbora LD Dobrna z vodjo zbora Lidijo Senič

Je društvena organizacija in
deluje kot ostala društva na
območju Občine Dobrna s
4-letnim mandatom.
Član lovske družine je lahko
vsak polnoletni državljan ob
izpolnjevanju pogojev, ki jih
zahtevajo pravila LD Dobrna.
Lovska družina si je vsa leta
prizadevala z lastniki in upravljalci zemljišč ohranjati čim
boljše odnose, ki so pogoj za

DOGODKI
uspešno delo na področju
ohranjanja divjadi kot sestavnega dela našega bivalnega
okolja.
Ker je večina lovišča v turistični Občini Dobrna, namenimo
vsako leto nekaj kosov divjadi
za odlov lovskim gostom iz

Mladi lovec v popolni opremi

sosednjih držav. Ti poleg lova
koristijo tudi usluge, ki jih ponujajo Terme Dobrna in tako
promovirajo Dobrno v turističnem smislu.
Z lastniki in upravljalci zemljišč
organiziramo vsako drugo leto
srečanje pri Lovski koči na Troj-

ni, letos pa bo to povezano z
jubilejem 70 let, ki ga bomo
proslavili 14. avgusta v sklopu
prireditve NOČ POD KOSTANJI. O programu prireditve vas
bomo z vabili pravočasno obvestili.		
Anton Mogu

Srečanje pevskih zborov občin Dobrna in Vojnik
Zborovsko petje je v Sloveniji
zelo priljubljeno. Saj vemo, trije pevci-zbor. Glede na število
prebivalcev v Sloveniji, 2 milijona nas je, premoremo kar
veliko število vokalnih skupin,
okoli 2300. Peti navadno začnemo že v vrtcu in nato nadaljujemo, dokler nam to dopuščajo moči. Zborovsko petje
ima pri nas globoke korenine,
ki segajo v leto 1498, k zametku zbora Dunajskih dečkov in
k prvi slovenski pesmarici iz
leta 1550.
Pevski zbori občin Dobrna
in Vojnik so že tradicionalno
v mesecu aprilu privabili na
svoje srečanje ljubitelje lepe
zborovske pesmi. Srečanja

krožijo po krajih Frankolovo,
Nova Cerkev, Vojnik in Dobrna. Za organizacijo letošnjega
srečanja sta poskrbela Občina
Dobrna in KUD Dobrna.
Dogodek se je odvijal v petek,
22. 4. 2016, v prostorih Kulturnega doma Dobrna. Nastopilo
je osem zborov, ki jih sestavlja
približno 180 pevcev. Pevski
večer je otvoril ženski pevski
zbor Korona pod vodstvom
Mihaele Podjavoršek, nadaljeval je moški pevski zbor A. Bezenšek Frankolovo, ki ga vodi
Matevž Pušnik, ženski pevski
zbor Kolorina je na oder pripeljala Janja Belej, mešani
pevski zbor društva upokojencev Vojnik je vodila Katja Klinc,

moški pevski zbor KUD France
Prešeren Vojnik je zapel pod
vodstvom Emilije Kladnik-Sorčan, mešani pevski zbor Forte
Vojnik je vodil Tomaž Marčič,
pod vodstvom Janje Belej
je zapel mešani pevski zbor
KUD Nova Cerkev, večer pa je
zaključil mešani pevski zbor
KUD Dobrna pod vodstvom
zborovodkinje Marine Hrovat
Božnik.
Vsi zbori so v svojih predstavitvah poudarili, da jih druži
ljubezen do lepe pesmi in
zborovskega petja in si želijo,
da bi se bogata pevska tradicija ohranjala kot kulturna dediščina za naslednje rodove.
Dva od nastopajočih zborov

to dediščino ohranjata že vrsto let saj praznujeta častitljivi
obletnici. Moški pevski zbor iz
Vojnika praznuje že 80 let, moški pevski zbor iz Dobrne pa
70 let neprekinjenega delovanja. Oba zbora sta svoj paznik
obeležila s samostojnim koncertom v mesecu maju. Srečanje zborov je dokaz, da se
bo tradicija nadaljevala, hkrati pa je tudi dokaz, da občini
Dobrna in Vojnik podpirata
to dejavnost. Župan Občine
Dobrna je navzoče nagovoril
z vzpodbudnimi besedami o
ohranjanju zborovskega petja, predsednik KUD-a Dobrna, Aleš Štepihar, pa je s svojim hudomušnim nagovorom
nastopajočim povedal, da je
dvorana kulturnega doma na
Dobrni že rezervirana za leto
2020, ko se bodo zbori spet
srečali na Dobrni.
Pevcev pa ne druži samo pesem, temveč tudi prijateljstvo,
kar smo dokazali tudi z druženjem po nastopu, ko smo
poklepetali ob pripravljenem
prigrizku in kozarčku. Druženje je trajalo do poznih ur, ko
smo skupaj tudi ubrano zapeli.
Za KUD Dobrna
Branka Gal
št. 70 / 2016
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Folklorna skupina KUD Dobrna

hvaljujemo.
Po koncertu pa je Turistično društvo Dobrna pripravilo degustacijo salam ter dobrot aktiva kmečkih žena.
Vsem, ki ste sodelovali in na kakršenkoli način pomagali pri organizaciji, še enkrat prisrčna hvala.
Kar pa je najbolj pomembno, pa ste to vi, spoštovane krajanke
in krajani Dobrne z okolico, ki ste nas z obiskom počastili na
tem koncertu in s tem pokazali, da naš trud ni povsem zaman,
skupaj z nami pa preživeli prijetne pozno popoldanske urice.

V nedeljo, 20. marca 2016, smo organizirali koncert ob materinskem dnevu z naslovom »LAJK ZA MAMO«; namenjen našim spoštovanim mamicam in mamam ter vsem ostalim, ki se
takšnih prireditev z veseljem udeležijo in pri tem uživajo. Poleg
naše folklorne skupine so sodelovali še člani ansambla POTEPINI, ansambel ODPEV ter ansambel VALOVI. Zelo pa smo veseli,
da so s svojo prisotnostjo prireditev popestrili tudi mladostniki
Centra za usposabljanje ,delo in varstvo (CUDV) Dobrna in pa
naši najmlajši - pevski zbor Vrtec Dobrna. Program sta prisrčno
povezovali naši plesalki Mojca in Tajda, za kar se jima lepo za-
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V soboto, 2. aprila 2016, smo se udeležili območnega srečanja odraslih folklornih skupin. Tokrat je bilo to srečanje v Kulturnem domu Šoštanj. Predstavili smo se s plesi vzhodne Štajerske: ketnpolka, zibenšrit, krajcpolka, jaz sem sirota, maširjajnka
in bušolenka. Moram povedati, da smo se dobro izkazali, saj nas

je strokovna spremljevalka srečanja zelo dobro ocenila. Dosegli
smo raven regijskega srečanja folklornih skupin, kar pa predstavlja za nas zelo lep dosežek.
Zapisala Ida Hrovat,
slike: Ana Repas in Ida Horvat

Godbeni utrinki

Konec prejšnjega leta je za nas godbenike na vajah bilo še
posebej pestro, saj smo se pripravljali za svoj prvi samostojni
koncert. Potrebno je bilo veliko priprav, sodelovanja in predvsem »vežbanja«, kot radi rečemo glasbeniki. Na koncertu, ki je
potekal pod naslovom »Novoletni koncert Godbe Dobrna«, so
sodelovali odlični glasbeni gostje, ki so za obiskovalce pripravili
širok spekter glasbe ter enkratno vzdušje. V goste so tako prišli
Ognjeni muzikanti, ansambel Banovšek, skupina Eros, piko na i
pa so dodali otroški in mladinski pevski zbor OŠ Dobrna, pod
vodstvom Milen Urlep Rogl, ki so v skladbi Gremo v kino skupaj
z godbo obudili pesmi iz mladinskih filmov. Koncert smo zaključili bogatejši za pohvale, kar nam daje nov zagon za nastope
v prihodnje.
št. 70 / 2016
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Kmalu po koncertu so zopet sledile vaje, na katerih smo že začeli pripravljati nove skladbe za ostale nastope, ki so sledili vse
tja do 1. maja. Sodelovali smo na raznih prireditvah, ki so potekala v kulturnem domu na Dobrni in pa presenečenjih, ki si jih
zaželijo naši poslušalci. Kot že prej omenjeno, smo tudi to leto
pripravili tradicionalno budnico po zaselkih Občine Dobrna, letos že kar 8. zapored.
Godba Dobrna se na vajah druži ob ponedeljkih ob 19. uri. Veseli nas, ker se godba tudi pomlaja, tako smo od lanskega leta
uspeli godbo pomladiti že kar s tremi novimi člani. Vsi, ki skrivate talent in imate željo po novih glasbenih poteh, prijetno
vabljeni med nas. Trenutno se pripravljamo za nastope, ki bodo
sledili v poletnih mesecih, teh pa se je v našem koledarju zbralo
že kar nekaj.
Mitja Marošek,
Foto: VREBO
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Dolina reke Glinščica
Skupaj s planinci iz Vitanja smo se v topli aprilski soboti potepali
po okolici in dolini reke Glinščice na Tržaškem.
Reka Glinščica, ki izvira v bližini Klanca pri Kozini, je v svoji dolgi
zgodovini na poti proti Trstu v kraški svet izdolbla globoko sotesko. Po njej je že v pradavnini potekala najkrajša pot od morja
v notranjost. V prvem stoletju so Rimljani vodo reke Glinščica
po 14 km dolgem vodovodu napeljali v bližnji Trst. Ta je deloval
skoraj do osmega stoletja in še danes se v bližini kraja Boljunec
vidijo ostanki tega vodovoda. Po dolini je dolgo potekala prometna pot, po kateri so v notranjost Evrope prevažali ne samo
sol iz bližnjih tržaških solin, ampak tudi začimbe in drugo blago,
ki je prispelo v Trst. Verjetno je bila to tudi pot Martina Krpana,
ki je prevažal sol. Po dolini je potekala tudi železniška proga Hrpelje – Kozina – Trst, ki so jo na žalost kmalu opustili.

Čeprav smo bili le nekaj metrov nad morjem, smo imeli občutek, kot da smo se nekje visoko v hribih in nekaj najbolj pogumnih med nami je preizkušalo ferate v stenah doline Glinščica.
Po kar strmih poteh smo se mimo cerkvice sv. Marije v Pečeh
spustili do kraja Botač, ob katerem poteka meja med Slovenijo
in Italijo. Od tu naprej smo hodili po italijanskem ozemlju, vendar so nas na vsakem koraku pozdravljali v slovenskem jeziku,
da smo se počutili, kot bi bili doma.

Mi smo našo pot pričeli pri gradu Socerb in se malo naokrog
spustili v dolino reke Glinščice. Med lepim, ne pretežkim pohodom smo uživali v razgledih na Trst in tržaški zaliv in nabirali
divje šparglje.

Dolina Glinščice, foto: PD Dobrna

Povzpeli smo se spet visoko nad dolino in se po drugi strani po
razgledni poti končno spustili v vas Boljunec.

Trst in Tržaški zaliv, foto: PD Dobrna

Razgledna pot nad Tržaškim zalivom, foto: PD Dobrna

Za PD Dobrna,
Del skupine nad Trstom , foto: PD Dobrna

Ana Žužek
št. 70 / 2016

35

DOGODKI

Velebit – Paklenica 21. in 22. maj
Ura je kazala tri zjutraj, ko smo se nasmejanih obrazov z avtobusom odpeljali na praznovanje rojstnega dne našega Planinskega društva. Naš cilj pa ni bila kakšna dobra gostilna ampak,
kot se za planince spodobi, planinska tura. Za dvodnevno planinarjenje smo izbrali Nacionalni park Paklenico, v južnem delu
Velebita.
Paklenica je dobila ime verjetno po smoli črnega bora – paklina,
ki raste na tem območju in so jo včasih uporabljali v domačih Del pohodnikov na Anića kuk – v ozadju Velebit, foto: Tomaž Kumer
lekarnah. Z imenom Paklenica danes imenujemo celotni Nacionalni park, katerega središče sta kanjona Velike in Male Pakle- ta - Crni vrh 1100m. Njegovo pobočje prekrivajo gozdovi, v
nice. V kanjonu Velika Paklenica najbolj uživajo plezalci iz vse katerih je tudi veliko črnega bora, njihove krošnje spominjajo
Evrope, ki v visokih stenah preizkušajo svoje moči. Paklenica s na bonsaje.
svojimi razglednimi vrhovi nudi tudi obilo užitkov običajnim
planincem.
Med vožnjo smo si nabirali dodatne moči z občasnim dremanjem, saj nas je takoj po prihodu na Jadran čakala prva tura.
Po sprehodu po delu kanjona, kjer so levo in desno v stenah
viseli, plezali, varovali in počivali nešteti plezalci, smo prišli do
prve ovire. Po obilnem deževju je bila pred nami deroča Paklenica, ki pa ni presenetila naših vedno pripravljenih vodnikov.
Ko smo premagali oviro, smo po markirani poti z nekaj truda
osvojili vrh Anića kuk 712m. Njena 300m visoka stena, ki pada v
kanjon Velike Paklenice, je pravi izziv za vse plezalce, mi pa smo
z osvojenega vrha predvsem uživali v nepozabnih razgledih.

Črni bor pod vrhom Crnega vrha, foto: PD Dobrna

V imenu udeležencev praznovanja se zahvaljujem vsem vodnikom s Tomažem in Ireno na čelu. Zahvaljujem se tudi vsem
Anića kuk 712m – pogled na Starigrad in Pag, foto: PD Dobrna
sponzorjem, ki so poskrbeli, da nismo bili med potjo lačni in
žejni, med drugimi tudi Pekarni Banovšek.
Za nepozabno družbo pa se prav posebej zahvaljujem vsem, ki
Prekrasno vreme nas je spremljalo tudi naslednji dan, ko smo
ste z nami skupaj preživeli dva prekrasna dneva.
vsak po svoje odkrivali Paklenico in obalo Jadrana. Med drugim
Za PD Dobrna,
smo osvojili Manito peć in enega od neštetih vrhov VelebiAna Žužek
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Turistično društvo skrbi za prepoznavnost Dobrne
Nova spletna stran http://www.turisticnodrustvodobrna.si/
Obiščite nas.
Naloga društva je tudi skrb za promocijo oz. prepoznavnost
Dobrne kot turistične destinacije, ki jo prepoznamo po zelenem
in po tradiciji zdraviliške dejavnosti.
V okviru turistične regije smo se predstavili tudi v Dravogradu v
soboto, 29. maja . Na predstavitvi so sodelovali Veseli fušarji in
Branko Lugarič z izdelki iz lesa . Ni manjkala niti salama Dobrne
z dobrim kruhom niti kozarec modre frankinje s Klanca.
Na predstavitvi smo predvsem vabili obiskovalce na prireditve:
Pohod med vinogradi, Poletno nedeljo v parku. Informirali smo
jih tudi o možnosti pohodništva, kolesarjenja, kopanja in seveda uživanja v odlični kulinarični ponudbi Dobrne.
BELI PAVLJON V PARKU od sedaj dalje v upravljanju TURISTIČNEGA DRUŠTVA
Prvotno je bil to PELIKANOV paviljon, tam je ustvarjal v fotografiji znani celjski fotograf Josip Pelikan. Bilo je dolgo obdobje, ko
je bil paviljon zapuščen. Družina Draž, ki se ukvarjajo z modo
pletenin, je paviljon pred leti obnovila in v njem imela svojo
trgovino. Sedaj je bil paviljon nekaj časa zaprt, čeprav ga ima v
najemu še vedno družina Draž. V soglasju s Termami Dobrna

smo se dogovorili z dosedanjim najemnikom, da uredimo na
tej lokacijo razstavni paviljon, ki bo razdeljen na več sklopov.
Del paviljona bodo uporabljali še Draževi za umetniško fotografijo.
Del paviljona bo opremil Muzej novejše zgodovine, ki upravlja s
Pelikanovo zapuščino.
Del paviljona bo namenjena domačim fotografom.
V vitrinah pa se bodo predstavili lokalni ponudniki z izdelki:
CUDV- keramika, Turistična kmetija Minka, Branko Lugarič …
Dan odprtih vrat bomo pripravili na občinski praznik, to
je 15. junija.
Paviljon bo zaprtega tipa, saj je ves v steklu, obiskovalci parka
pa bodo lahko dobili informacije o nakupih bodisi na kmetiji ali
prodajalnah.
Tako bomo zapolnili zapuščen prostor, hkrati pa informacije približali uporabnikom.
Predsednica Turističnega društva Dobrna,
Marija Deu Vrečer

Cvetlični sejem "Od cvetja do koles"
V nedeljo, 8. maja, smo člani turističnega društva organizirali
vsakoletni cvetlični sejem.
Gospodinjstvom smo skladno z pogodbo, ki jo ima društvo z
Občino Dobrna, v imenu občine razdelili po eno cvetlico, kar
je simbolno dejanje, saj želimo na ta način spodbuditi gospodinjstva, da svoje balkone ocvetličijo. Člani društva so prejeli še

eno cvetlico iz članarine. Obisk sejma je bil dober , saj je bilo
oddanih več kot 700 cvetlic. Temu smo letos namenili tudi predavanje, ki je bilo v prostorih kulturnega društva v sredini aprila
meseca.
Z željo, da se na tržnici oz. ploščadi pri TIC-u Dobrna še kaj
dogaja, smo na prireditev povabili še Petra Habeta, ki je velik
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zbiratelj starih predmetov, predvsem tehnične narave. Mnogi
ne utegnejo do njega, da bi spoznali njegovo zbirko, ki je ni za
spregledati. Veseli smo bili, da se je odzval in na tržnico pripeljal
del svojih starih koles. Tokrat je predstavil kolesa, ki so nekoč
služila ne le za prevoz, temveč tudi kot »mala obrtna delavnica«, saj so na kolesu imeli šivalni stroj, brusilni stroj, čevljarsko
delavnico, gasilci so kolo uporabili tudi kot prevozno sredstvo,
saj je opremljeno z gasilsko cevjo in prahom za suho gašenje,
pa kolo iz prve svetovne vojne. Med kolesi je bila predstavljena
tudi rikša, znano prevozno sredstvo, ki ga še danes uporabljajo
predvsem v azijskih deželah.
Na Dobrni je s pomočjo Petra in ljubiteljev koles nastala skupina »starodobnih kolesarjev«, ki so prireditev popestrili tudi z
vožnjo po Dobrni in na ta način animirali obiskovalce.
Ob bok starodobnih koles nam je Klemen Štimulak predstavil
tudi najsodobnejša kolesa za gorsko kolesarjenje pa tudi za laž-

je vožnje po kolesarskih poteh. Veliko obiskovalcev je z zanimanjem spoznavalo najsodobnejša kolesa, z veseljem so prisluhnili
njegovemu nasvetu.
Skupina kolesarjev z monokolesi, ki so jih vozili predvsem najmlajši kolesarji, pa je prikazala poskus kolesarjenja za spretne
kolesarje, ki morajo imeti dobro ravnotežje. S tem kolesarjenjem
se strokovno ukvarja g. Robert Pritržnik, profesor telesne vzgoje v Vitanju, ki živi na Dobrni in pripravlja magistrsko nalogo na
to temo.
Predsednica Turističnega društva Dobrna,
Marija Deu Vrečer

Vinogradniki ocenili svoje pridelke

Mnogi pravijo, da lastnik vinograda nikoli ne počiva. Če že ni
dela v vinogradu, pa je delo v kleti.
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Pridelek letnika 2015 je bil odličen, saj so bili idealni pogoji, da
je grozdje dozorelo. Z znanjem in s sodelovanjem med vinogradniki pa danes ne moremo reči, da vinogradniki Dobrne ne
pridelajo vrhunskega vina. Temu primerne so bile tudi ocene na
ocenitvi vin v Vojniku in v Slovenskih Konjicah.
Vino v ocenitev so oddali le posamezniki, velika večina se je odločila, da vina ne odda v oceno. Morda bo v prihodnje drugače,
saj nameravamo v letu 2016 izpeljati samostojno ocenitev vin
bodisi v okviru ocenitve v Vojniku ali Slovenskih Konjicah.
Po nazivu šampiona, zlata in srebrna medalja, so segli:
Ocenitev v Vojniku:
DUŠAN MAROŠEK
- šampion sorteZlata medalja:

Rumeni muškat –
zlata

Ocenitev v Slovenskih Konjicah:
Zlata medalja:
BRECL MATEJ

bela zvrst

ocena 18,18

DRAŽNIK MARTIN
DRAŽNIK MARTIN
Srebra medalja:
BRECL MATEJ
DRAŽNIK MARTIN

bela zvrst
laški rizling

ocena 18,34
ocena 18,20

modra frankinja
modra frankinja

ocena 18,04
ocena 18,04

ocena 18,40

»NAŠE VINO«- skupno bela zvrst
vino vinogradnikov
Dobrna

ocena 18,13

STRMŠEK MILAN župnik
MAROŠEK DUŠAN
Srebra medalja:
REPAS BORIS
RAMŠAK ROMAN
BRUSL SABINA
STRMŠEK MILAN župnik

rumeni muškat

ocena 18,30

modra frankinja

ocena 18,17

modra frankinja
modra frankinja
laški rizling
rose

ocena 17,79
ocena 17,77
ocena 17,73
ocena 17,73
Vinogradniki so v zimskih mesecih imeli strokovno vodenje pri
zimskih delih v vinogradu in predavanje, ki ga je vodil g. Roman
Stabuc iz Inštituta za vinogradništvo Maribor.
2. junija so opravili drugi del strokovnega izobraževanja o zelenih delih v vinogradu. V letu 2016 narava zamuja, zato so tudi
opravila v vinogradu z zamikom.
Med vinograde in vinske kleti pa nas vabijo vinogradniki
Dobrne v soboto, 11. junija, ob 15. uri v okviru prireditev ob
občinskem prazniku.
Vse, ki si želite udeležiti prijetnega druženja z vinogradniki,
vinom, kruhom in salamo, vas vabimo , da se zberete 11. 6.
ob 15. uri pri potomki stare trte- pod stopnicami pri župnijski
cerkvi.
Imeli bomo več postaj z degustacijo, za začetek pa bomo ob
potomki poskusili župnikovo vino !
Vabljeni !
Prispevek pripravila:
Marija Deu Vrečer, predsednica TD Dobrna
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Tretje ocenitev salam Dobrna 2016
bronasta priznanja.
Prireditev, ki so jo člani turističnega društva pripravili ob zaključku koncerta za
materinski praznik,
je bila lepo obiskana. Vsi so z zanimanjem degustirali salame v družbi kruha in
ostalih dobrot, ki so jih pripravile članice
sekcije podeželskih žena na Dobrni. Njim
iskrena hvala za prispevek.
Ocenjevalna komisija pa tudi posamezni ljubiteljski izdelovalci salam so
bili mnenja, da bi bila kvaliteta salam
bistveno boljša, če bi ocenitve izvedli
v mesecu aprilu. Zato smo se odločili,
da bomo v prihodnjem letu v mesecu
aprilu ocenili salame. Da bi bila komisija še bolj neodvisna, bomo v bodoče
v komisijo povabili le zunanje ocenjevalce. Po vzoru prireditve v Vojniku
bomo pripravili skupno prireditev:

Vino, kruh, salame in male
Vsem, ki si prispevali salame za oceni- salam. V oceno so prejeli 27 vzorcev.
pevske skupine.
tev, iskrena hvala.
Podeljeno je bilo eno zlato priznanje za
Že
sedaj
vabimo
vse izdelovalce, da se
slovensko salamo (klasična) in dve zlati
nam pridružijo na naši skupni prireditvi!
Potrjuje se ugotovitev, da je kvaliteta teh priznanji za špehovko.
mesnih izdelkov vsako leto višja. V letu Največ pa je bilo srebrnih priznanj, in siPredsednica Turističnega društva Dobrna,
2016 smo ocenili posebej še salame, ki ne cer kar 11 priznanj, podeljena so bila tudi
Marija Deu Vrečer
sodijo v pravilnik slovenskih salam. To
so bile salame pripravljene z divjačino,
jagnjetino in posebna kategorija »špehovke«, ki so ponovno priljubljene in
cenjene med poznavalci salam, saj je njihova sestava zahtevna bodisi po kvaliteti
slanine, kakor tudi po razmerju sestavin za
slovenske salame.
Komisija, ki so jo sestavljali trije domači
člani in dva zunanja člana, ocenjuje salame po pravilniku in kriteriju slovenskih
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Aktiv podeželskih žena
V preteklem obdobju je bilo delovanje aktiva podeželskih žena
zelo okrnjeno. Ker pa je želja po skupnem delu in druženju še
vedno prisotna, smo se odločili, da bomo delovanje te sekcije
poskusili obnoviti, saj ugotavljamo, da na marsikateri prireditvi
brez pridnih in marljivih rok te sekcije ne gre.
Na uvodnem sestanku smo se dogovorile, na katerih prireditvah bomo sodelovale s svojimi prispevki in izdelki. Ker smo
sekcija, ki deluje v okviru Turističnega društva Dobrna, bomo
sodelovale na vseh pomembnih prireditvah tega društva.
Naše delo je bilo že opazno po proslavi ob materinskem dnevu,
ko smo pripravile razstavo salam, kruha in peciva. V svoj načrt
smo zapisale, da bomo sodelovale tudi na poletni nedelji v parku, mlinarski nedelji, na koncertu ljudskih pevk, na martinovanju
z vinogradniki in prireditvah turističnega društva ob božiču.
Organizirale bomo tudi razne delavnice, na katerih bomo izmenjale izkušnje in mnenja o raznih opravilih, ki nam jih narekuje
naš vsakdanjik. Eno takšnih delavnic smo izpeljale v mesecu
maju, ko smo pletle iz ličja in zimzelena. Bilo je zelo zanimivo,
saj smo se nekatere s tovrstno obrtjo srečale prvič. Delo je potekale ob sproščenem pogovoru, kjer tudi smeha ni manjkalo.
Da pa ne bomo vedno govorili samo o tem, kaj je treba postoriti, smo se udeležile tudi slovensko-dalmatinskega večera v

Žalcu, kjer smo prisluhnile prijetnim zvokom citer Tanje Zupan,
ubranemu petju klape Gallus in Teje Saksida. V današnjem času,
ko nas kar naprej nekaj preganja, so tovrstna druženja zelo dobrodošla.
Vse, ki čutite, da bi vas naša druženja veselila in vam razbila vsakdanji ritem, prijazno vabim, da se nam pridružite.
Branka Gal,
za aktiv podeželskih žena

Ustanovna skupščina regijske turistične zveze Saška
Šoštanj, Maja Šelekar - TD Žalec, Marija Deu Vrečer - TD Dobrna, Alenka Koren Gombec – TD Dravograd, ter Marija Brložnik,
kot sekretarka zveze. Ko se bodo v zvezo vključila še društva iz
Zgornje Savinjske doline, bo eno mesto v UO pripadlo tudi njim.

Regijska TZ SAŠKA
Stari trg 3, 3320 Velenje
T: +386 896 15 47, E: info@tz-velenje.si
V četrtek, 21. aprila, je bila v Velenju v vili Bianca ustanovna
skupščina regijske TZ SAŠKA.
Vanjo se je vključilo 42 društev iz Spodnje Savinjske in Šaleške
doline ter nekaj društev s Koroške in TD Dobrna.
Po kratki predstavitvi vseh društev so sprejeli statut in plan dela
za letošnje leto. Za predsednika so izvolili Franca Špegla iz TZ
Velenje, za podpredsednico go. Ivico Čretnik iz Zveze TD iz Občine Žalec. V upravni odbor so bili še izvoljeni: Žan Delopst - TZ

O delu zveze je predsednik Franc ŠPEGEL povedal: »Namen
ustanovitve regijske TZ Saška je predvsem v nujnosti povezovanja med društvi. Če želimo postati zanimivi za izletnike in turiste
se moramo predstavljati kot regija in ne kot posamezniki«.
Zveza bo imela svojo spletno stran, na kateri bodo vidni vsi pomembni dogodki občinskih zvez in društev. Društva bodo na
prireditvah sodelovala med sabo. Skupaj se bodo predstavljala
na sejmih in drugih pomembnih prireditvah in dogodkih.
Sedež novoustanovljene zveze je v vili Bianca, v prostoru, kjer
deluje TZ Velenje. Prva naloga UO je, da v zvezo povabi še preostala TD s Koroške, društva iz okolice Dobrne in Zgornje Savinjske doline.
Franc Špegel
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Druga razstava fotografij Dobrne

Ljubiteljski fotografi Dobrne: Ana Repas, Edi Dobovičnik, Niko
Smrečnik in Bojan Vrečer so avlo v kulturnem domu ponovno
opremili z lastnimi fotografijami. Tokrat so to spomladanski motivi, ki vabijo obiskovalce v naravo …
Iz knjige vtisov smo prepisali po avtorici Lidiji Senič:
»Spoštovani ustvarjalci fotografske razstave!
Fotografski mediji so danes vsakemu dostopni, vendar le nekaterim uspe v objektiv ujeti trenutke, ki posredujejo globlje
sporočilo. Krasne črno bele in barvne fotografije izžarevajo ljubezen do fotografiranja in narave.
Fotografska razstava se osredotoča tako na posamezne motive
kot tudi na lepo krajino naše Dobrne. Razstava je skrbno in te-
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matsko izbrana ter je umeščena v pravi prostor- Kulturni dom
Dobrna, ki ga polepša in obogati.
Avtorjem želim, da v objektiv ujamejo še veliko lepih trenutkov
oz. motivov !«
je 6. maja zapisala Lidija Senič.
Ljubiteljski fotografi se pripravljajo že za naslednjo razstavo, ki
bo prav tako tematska in bo posvečena predvsem ljudem in
dogodkom v Dobrni.
Vabljeni!
Bojan Vrečer

DOGODKI

GZ Vojnik – Dobrna uspešno izvedla tečaj za
vodjo skupine in tečaj za vodjo enote
V GZ Vojnik – Dobrna se je pojavila potreba po dodatnem
usposabljanju in posledično s
tem po napredovanjih operativnih gasilcev. Tako je poveljnik GZ, Ivan Jezernik, odredil,
da se tečaja organizacijsko in
strokovno izpeljeta. Za vodjo
tečajev je določil Bredo Verbovšek in za njenega pomočnika
Stanislava Božnika. Po vneseni
potrebi in razpisu programa v
Vulkanu sta se v zimskem času
izvajala ta dva zahtevnejša tečaja operativnih gasilcev iz 6
društev. Tečaj za vodjo skupine je potekal v prostorih PGD
Frankolovo in tečaj za vodjo
enote v prostorih PGD Dobrna.
Po uspešnem uvodnem predtestiranju znanja, udeležbi na
teoretičnih predavanjih, na
obveznih praktičnih vajah, pripravi seminarskih nalog in po
zaključnih izpitih je 21 tečajnikov opravilo tečaj za vodjo
enote in 35 tečajnikov za vodjo skupine.

Po posredovanju obvezne
dokazne dokumentacije na
GZ Slovenije (dnevniki za teoretično in praktično usposabljanje s slikami) sta se tečaja
lahko zaključila. Za tečajnike
smo pridobili potrdila in čine
za napredovanje.
Hoteli smo tudi, da se podelitev potrdil in činov opravi na
dostojen in zgleden način.
Odločili smo se, da tečajnike
odpeljemo na strokovno ekskurzijo, na obisk h gasilcem in

na slavnostno podelitev s kosilom. Odpeljali smo jih v avstrijski kraj Lebring in obiskali
avstrijsko gasilsko šolo in tamkajšnjo prostovoljno gasilsko
društvo. Poleg tečajnikov so
se izleta udeležili tudi prevajalec Maks Lešnik, predavatelji in
vodstvo GZ Vojnik – Dobrna.
Zaključni izlet je bil 30. aprila
2016 in je potekal v prijetnem
gasilskem vzdušju.
V imenu GZ Vojnik – Dobrna
vsem tečajnikom še enkrat

čestitam za uspešna napredovanja v društvih z željo, da
bodo v svojih matičnih gasilskih društvih dobra strokovna,
organizacijska in humanitarna
pomoč.
Brez »gasilskih slik« pa ni nobenega dogajanja med gasilci!
Na pomoč!
Pripravila vodja tečajev:
Breda Verbovšek
Fotografije: Stanislav Pečnik
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Vaja evakuacije v JVIZ OŠ Dobrna

Namen in glavni cilj vaj evakuacije je, da
se preizkusi in izpopolni organiziranost
in pripravljenost zaposlenih za reševanje
v OŠ Dobrna v primeru požara ali drugih
ogroženosti. Ob predpostavki, da je prišlo
do požara lesenih omaric na hodniku levega vhoda v šolo, je bilo potrebno evakuirati vse, ki so se v tem času nahajali v
prostorih šole, v enem od razredov pa so
učenci in učiteljica ostali ujeti v dimu.
Praktična vaja evakuacije je bila izvedena
v sredo, 20. 4. 2016, v okviru tehničnega
dneva šole na območju JVIZ OŠ Dobrna.
Ravnatelj, g. Marko ŠTEGER, je k sodelovanju pri izvedbi vaje povabil tudi gasilce
iz lokalnega gasilskega društva. Tako so
poleg zaposlenih in učencev v vaji sode-

lovali še gasilci, ki so s svojim strokovnim
delom pripomogli k zelo poučni in uspešno izvedeni vaji evakuacije.
Vodja vaje evakuacije je bil ravnatelj
osnovne šole in vrtca. Gasilci PGD Dobrna
so strokovno organizirali in nadzorovali
potek vaje, z odrskim dimom so zadimili
hodnik, prikazali reševanje učencev ujetih v dimu in prikazali strokovno nudenje prve pomoči poškodovani učenki po
uspešnem reševanju iz dima. Večina učiteljev in učencev se je nato ob spremstvu
gasilcev sprehodila skozi ta dim, da so
začutili, kako to izgleda v realnosti, saj se
v dimu skoraj nič ne vidi. Vaja je potekala uspešno brez kakršnih koli zapletov pri
udeležencih.
Poveljnik PGD Dobrna, Boris REPAS, je v
vaji evakuacije operativno vodil 11 gasilcev. Strokovno je vajo evakuacije vodila
članica PGD Dobrna, Breda VERBOVŠEK,
ki je hkrati spremljala, opazovala ter analizirala celoten potek. Opažanja, pohvale in
pripombe je posredovala na zaključnem
zboru vsem prisotnim ter jih zapisala v
dokumentu »Načrt in analiza celotne vaje
evakuacije OŠ Dobrna za leto 2016«.
Ob koncu vaje je ravnatelj slovesno pred-

stavil gasilsko ekipo mladink PGD Dobrna,
ki so se že uvrstile na državno tekmovanje in tam se bodo borile za uvrstitev na
gasilsko olimpijado. Čestitamo jim za vse
do sedaj dosežene rezultate in jim želimo
čim več uspehov na nadaljnjih tekmovanjih.
Brez »gasilske slike« pa ni dogajanja med
gasilci!
Na pomoč!
Pripravila vodja tečajev:
Breda Verbovšek
Fotografije: Stanislav Pečnik

Aktivnosti in dejavnosti PGD Dobrna
Spoštovane občanke in občani tudi v tej številki občinskega
glasila Dobrčan vas želimo na kratko seznaniti z aktualnimi
dogajanji in aktivnostmi, ki so spremljale delo našega društva
v zadnjem obdobju oziroma od zadnjega poročanja v glasilu
Dobrčan. V tem obdobju se je v društvu poleg osnovnih dejavnosti izvajala še vrsta drugih aktivnosti in dogodkov, ki so v
kronološkem pregledu opisani v nadaljevanju tega članka.
V društvu vseskozi namenjamo glavno skrb opravljanju preventivnih nalog, ki so povezane z varstvom pred požarom,
varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami ter zaščito in
reševanjem na področju Občine Dobrna. Glede požarne varnosti lahko ugotovimo, da v naši občini v zadnjem obdobju ni
bilo zaznati večjih potreb po kakršnih koli večjih in zahtevnej-
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ših gasilskih intervencijah, kajti vemo, da v tem pomladanskem
obdobju predstavljajo največjo nevarnost požari v naravi, ki so
največkrat posledica neupoštevanja opozoril in nepravilnega
pristopa ob izvajanju del. Gasilci občane vedno in tudi tokrat
opozarjamo na skrajno previdnost pri izvajanju del, kjer je velika
možnost in verjetnost nastanka požara v naravnem okolju kot
tudi drugje.
V zadnjem obdobju so se v PGD Dobrna izvajale naslednje pomembnejše naloge in aktivnosti:
 6. 3. 2016 – je v dvorani gasilskega doma za člane in članice
društva potekalo predavanje in praktični preizkus uporabe defi-

DOGODKI
brilatorja – naprave, ki v primeru zastoja srca ob hitri in strokovni uporabi lahko rešuje življenja.

 2. 4. 2016 – smo z namenom nadaljnjega urejanja okolice
gasilskega doma pripravili prostor za postavitev klopi, na katerih
radi, poleg domačinov, posedajo tudi gosti TERM Dobrna.

 6. 3. 2016 – je v Vojniku potekalo tekmovanje v kvizu za gasilsko mladino GZ Vojnik-Dobrna. Ekipe iz našega društva so bile
zelo uspešne in so dosegle dve 1. mesti, eno 2. mesto in dve 4.
mesti.

 5. 4. 2016 – po postavitvi nove žične ograje ob cesti v smeri
Vinska Gorica smo razširili oziroma dogradili skalnjak, ki polepša
naš park in krasi okolico gasilskega doma.

 11. 3. 2016 – je skupina gasilcev skrbela za požarno varnost
ter učencem Osnovne šole Dobrna pomagala pri spuščanju
gregorčkov po potočku Topličica od Zdraviliškega doma TERM
Dobrna do centra Dobrne.
št. 70 / 2016
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 7. 4. 2016 – je na območju ribnika v Lokovini potekala spomladanska čistilna akcija okolice ribnika ter čiščenje notranjosti
lesenega objekta. Pograbili smo listje, suho travo ter odstranili
odpadle suhe veje in jih skurili. (8)

 9. 4. 2016 – mladinkam, ki so se uvrstile na državno tekmovanje, to bo v nedeljo, 12. maja, v Kopru, so bile razdeljene nove
delovne obleke in športni čevlji. Želimo jim čim boljšo uvrstitev,
ki jih lahko pripelje tudi na gasilsko mladinsko olimpijado. Srečno!

 8. 4. 2016 – je v Vrbi v stanovanjskem objektu zagorel pralni
stroj. Ob hitri intervenciji sosedov
in kasneje še gasilcev je bil požar
pogašen in pralni stroj odstranjen
iz objekta. Ob tem primeru želimo
opozoriti na nevarnosti, ki se lahko
pojavijo pri uporabi pralnega ali pa
katerega koli drugega stroja v gospodinjstvu, zato vam svetujemo,
da previdnost naj ne bo nikoli odveč.

 20. 4. 2016 – je v Osnovni šoli Dobrna potekala vaja evakuacije, o čemer pa je nekaj več napisanega v posebnem članku.
 21. 4. 2016 – je bila za naše članice in člane organizirana strokovna ekskurzija oziroma gasilski izlet v Črno Goro. Na poti smo
se ustavili v Herceg Novem, kjer smo obiskali gasilsko enoto
(vatrogasno jedinico) in s tamkajšnjimi gasilci preživeli čudovit
dan. Od tam pa smo pot nadaljevali do Budve in si v naslednjih
dneh ogledali še nekatere za obiskovalce Črne Gore zanimive
destinacije kot so Cetinje, Lovčen in Njegoše …

 9. 4. 2016 – je bila v Pekrah pri Mariboru organizirana praktična vaja uporabe izolirnih dihalnih aparatov (IDA), ki so namenjeni celovitemu varovanju človeških dihalnih organov, poleg tega
pa ščitijo tudi oči in ostale dele obraza pred strupenimi snovmi,
vročim zrakom, pomanjkanjem kisika v zraku in dimom. Praktične vaje se je udeležila tudi skupina gasilcev iz našega društva in
se preizkusila na zelo zahtevnem vadbenem poligonu.

 26. 4. 2016 – smo gasilci postavili mlaj, ki je letos že drugo
leto postavljen pri Kulturnem domu Dobrna. Postavljanje mlajev in z njim povezani običaji niso samo prvomajski simbol svobode in samozavesti, ki mesec dni opozarja na pravice delavcev,
pač pa tudi ponazarjajo bujno majsko rast, zelenje narave in s
tem starodavno predstavo o kozmični materi, ki poraja življenje.
Mlaj že od nekdaj simbolizira praznični dan, hkrati pa tudi krasi
pogled ob prihodu na Dobrno.
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 4. 5. 2016 – je bila Florjanova maša pred gasilskim domom v
Novi Cerkvi. Darovala sta jo mariborski nadškof, msgr. mag. Alojz
Cvikl, in dekan Alojz Vicman.

 30. 4. 2016 - smo gasilci tudi letos izvajali požarno varovanje ob kurjenja kresa na kmetiji MAROVŠEK v zaselku Brdce nad
Dobrno. Kresovanje je bilo dobro organizirano, prav tako je bilo
s strani organizatorja dobro poskrbljeno za požarno varno izvedbo kresovanja.
 30. 4. 2016 - je bil v okviru Gasilska zveza Vojnik-Dobrna za
udeležence dveh tečajev mentorje in predavatelje organiziran
strokovni izlet v avstrijski Lebring. Ogledali smo si eno največjih
gasilskih šol v Avstriji, obiskali pa smo tudi prostovoljno gasilsko
enoto v tem kraju. Izlet smo svečano zaključili v Slovenski Bistrici, kjer so bila tečajnikom podeljena napredovanja in čini v nižji
gasilski častnik oziroma v čin višji gasilec.

 2. 5.2016 – se je skupina gasilcev udeležila regijske Florjanove maše v Šmarju pri Jelšah, na kateri sta maševala celjski škof,
msgr. dr. Stanislav LIPOVŠEK ,in šmarski župnik Tadej LINASI.

 6. 5. 2016 – je bila Florjanova maša pri kapelici Sv. Florjana
pred gasilskim domom na Dobrni. Pred pričetkom oziroma pred
mašo je prisotne nagovoril predsednik PGD Dobrna, Štefan POHAJAČ, ter se jim zahvalil za njihovo udeležbo pri maši, ki jo je
daroval domači župnik Milan STRMŠEK. V svoji pridigi se je med
št. 70 / 2016
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drugim vsem gasilcem zahvalil za nesebično požrtvovalnost in
pripravljenost pomagati takrat, ko je njihova pomoč najbolj potrebna. V svojem nagovoru je spomnil tudi na vse preminule
članice in člane društva. Po maši je sledilo prijetno druženje in
pogostitev vseh prisotnih, za kar so poskrbele članice društva.
Vsem udeležencem še posebej pa vsem, ki ste kakor koli pripomogli k izvedbi sv. maše, se iskreno zahvaljujemo. Še posebej
pa se zahvaljujemo g. župniku Milanu za lep cerkveni obred.

v okviru GZ Vojnik-Dobrna organizira PGD Vojnik. Zbrali smo se
pred gasilskim domom v Vojniku, kjer nas je nagovoril predsednik GZ, Benedikt PODERGAJS. Zatem smo se napotili do cerkve, kjer je je bila maša, ki jo je daroval domači župnik Anton
PERGER. Po maši smo bili povabljeni še na pokušino dobrot, ki
so jih pripravile članice društva in žene.
 17. 5. 2016 – je bilo izvedeno urejanje okolice lesenega
objekta ob nogometnem igrišču pri bivšem domu CUDV oziroma v Lokovini, kjer se bodo v naslednjem mesecu odvijala razna
tekmovanja, ki jih organizira in izvaja PGD Dobrna.

Toliko naj bo dovolj o pomembnejših dogodkih, ki so spremljali
delovanje PGD Dobrna v zadnjem obdobju.
V naslednjih nekaj mesecih bodo glavne aktivnosti društva poleg osnovni dejavnosti namenjene pripravam in sodelovanju na
raznih tekmovanjih tako v okviru društev GZ Vojnik-Dobrna kot
tudi širše, o čemer pa vas bomo, spoštovane občanke in občani,
redno in sprotno obveščali tudi v občinskem glasilu Dobrčan.

 8. 5 .2016 – smo se udeležili še ene tradicionalne slovesne
Florjanove maše v cerkvi Sv. Florjana v Vojniku, ki jo vsako leto

Ob prazniku Občine Dobrna vsem občankam in občanom
iskreno čestitamo, še posebej pa vsem dobitnikom občinskih
priznanj za leto 2016, ki jih bodo prejeli na slavnostni seji občinskega sveta.
Na pomoč!

Tajnik PGD Dobrna,
Stanislav Pečnik
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O dejavnosti DU Dobrna - maj 2016
V mesecu marcu smo imeli letni zbor članov DU Dobrna. Bil je
dobro obiskan. Čeprav je bil volilni zbor, do želenih kadrovskih
sprememb ni prišlo. Program društva, ki pa je bil predstavljen
tudi v predhodni številki »Dobrčana«, je bil v celoti sprejet in se
že tudi uresničuje.

V začetku maja smo opravili prvi načrtovani izlet na zasavsko
Sveto goro in v osrčje Slovenije. Kot vselej doslej smo se, zahvaljujoč naši Marjani, tudi tokrat imeli lepo. Med drugim smo
na Sveti gori spoznali, kaj zmorejo pridne in ustvarjalne roke.

V Vačah in na GEOS-u pa so nas iznajdljivi in podjetni krajani
seznanili, kako se lahko znamenitosti in posebnosti kraja bolj
zanimivo predstavi.

V okviru ustaljenih aktivnosti smo z veseljem obiskali naše jubilante in jim poklonili šopek. Prav tako smo aktivno izvajali projekt »Starejši za starejše«, v sklopu katerega je bilo tokrat organizirano tudi izobraževanje koordinatorjev in računalničarjev.
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Povsem razumljivo pa je, da tudi obiski in stiki s članstvom niso
izostali.
Ožje vodstvo in vodje sekcij društva smo bili v tem obdobju
precej zaposleni s prijavami na razpise Občine Dobrna. Zavedamo se, da brez finančne podpore pridobljene preko razpisov Občine Dobrna izvajanje določenih projektov ne bi mogli
izvajati. Delovanje v sekcijah pa bi bilo močno okrnjeno ali pa
bi celo zamrlo. Upamo, da bo ta zavest prisotna tudi pri odgovornih, ki nam dodeljujejo finančna sredstva v ta namen. Za
razumevanje in naklonjenost pa se že v naprej zahvaljujemo.
Živahno delovanje sekcij ima sezonski značaj. Tako so rekreativni telovadci z aprilom zaključili z vadbo. Zaključili pa so jo
z nad vse prijetnim in veselim družabnim večerom pa tudi s
sklepom, da se jeseni zopet zberejo v telovadnici, morda še v
večjem številu.

Člani strelske sekcije so prav tako aktivnejši v zimskem času. Višek aktivnosti pa dosegajo sedaj, ko se pripravljajo na pomembna tekmovanja, kot so: meddruštveno tekmovanje ob prazniku
Občine Dobrna, pokrajinsko meddruštveno tekmovanje PZDU
Celje in tekmovanja ob praznikih sosednjih občin.
Člani balinarske sekcije smo težko čakali, da nam bodo razmere
dopuščale usposobiti balinišče. Čim je bilo mogoče, smo to sto-

rili in sedaj že aktivno vadimo ter tekmujemo. V polnem teku je
tekmovanje v Štajerski ligi, kjer smo v B- skupini trenutno drugi.
Udeležili smo se tudi meddruštvenega tekmovanja v Šentjurju.
V juniju pa bomo z meddruštvenim tekmovanjem moških in
ženskih ekip, na našem balinišču, dali obeležje prazniku Občine
Dobrna. Veseli bomo, če nas boste na tekmovanjih bodrili. Lahko pa se nam pridružite tudi kot aktivni člani. To željo izražajo
tudi telovadci in strelci. Podkrepimo pa jo s spoznanjem, da je
športna aktivnost pomemben vir zdravja.
V pripravi so že tudi prve izobraževalne vsebine. V sodelovanju
z Ljudsko univerzo Celje bo v maju in juniju izvajan študijski krožek »Sodobna tehnologija nas ne bo povozila.« V kolikor bo interes za ta projekt dovolj velik, se lahko to izobraževanje ponovi.
Ob prazniku Občine Dobrna bomo, kot že vrsto let doslej, pripravili tudi razstavo ročnih del, domačih dobrot, zeliščarstva in
zbirateljstva. Pridružili se nam bodo tudi čebelarji Dobrne, ki
letos slavijo 80. letnico obstoja čebelarskega društva. Naše članice in člane vljudno prosimo, da kar čim bolj bogato in pestro
predstavijo, kaj vse zmorejo in znajo izdelati, pripraviti, speči in
nabrati. Prav je, da se zavedamo pomena te razstave za naš
turistični kraj, hkrati pa s prikazanim seznanjamo mladino.
Ob prazniku Občine Dobrna vsem občankam in občanom
iskreno čestitamo, hkrati pa želimo, da ob prazničnih prireditvah doživite veliko lepega in da bi se v naši občini vedno dobro počutili!
Predsednik DU Dobrna,
Drev Anton

Dom, družina, dom …
Misli mi uhajajo nazaj v mlada leta, ko si ustvarjaš družino, si
gradiš dom. V njej živiš s svojimi dragimi, ki jih imaš rad in oni
imajo tebe.
V trenutku se stanje lahko spremeni. Moči ti pojenjajo, zdravje
je načela bolezen, tako da je iz dneva v dan vse hujše. Ostaneš
skoraj sam in nemočen, odvisen od svojih dragih domačih. Bojiš
se obremenjevati otroke in njihove družine, ker pač imajo svoje
življenje. Nekateri otroci skrbijo za svoje ostarele in bolne starše,
drugi žal ne morejo, dajo jih v dom za ostarele. Enim je to lepo,
drugim zelo hudo, da so v drugem domu v skupnosti, odvisni
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od tuje pomoči, sami nemočni, skoraj pozabljeni od svojih, njim
dragim osebam.
Dobrodelne organizacije in razna društva iz občine obiskujejo
te ljudi, naše občane po raznih domovih izven občine. Hudo ti
je in srce te boli, ko se srečaš s temi »domovci«, z varovanci domov za starejše. Zaiskrijo se ti oči, ko vidiš tisto otroško veselje,
če spoznajo, kdo prihaja k njim. Drugi so osamljeni, obupani,
žalostni. Lepo je videti sina pri mami, ko ji prinese kavo, da jo
lahko skupaj popijeta. Spet drugi hrepenijo po svojcih, da bi izvedeli, kako je doma. Poveš, če kaj veš? Daš jim upanje, da bodo
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prišli, daš jim lepo in toplo besedo, povrneš jim vero v življenje,
da le ni tako hudo, kot si sami predstavljajo. Posloviš se v upanju, da se drugo leto spet srečamo. Odhajaš potrt z bolečino v
srcu, misli se ti podijo od enega do drugega obiskovanca. Sprašuješ se, kaj je človek na stara leta? Kako bo? Ali bom stanovalec
v enem od domov? Ali bom deležen domače nege?
Misli zbledijo, dnevi teko in je spet leto naokoli. Srečaš se z istimi in novimi stanovalci, leta pa teko, teko tako dolgo, kot želi

Nekdo.
Imejmo se radi s pravo ljubeznijo in spoštovanjem eden do drugega. Imejmo radi starejše, spoštujmo jih, saj bomo mi kmalu
med njimi.
Oh, kako lepo bi bilo, če bi lahko ostali med svojimi dragimi in
čakali, čakali, da pride ….
Marjana Dobovičnik

Noč pod Kostanji Dobrna 2016
Prireditev s kar 38-letno tradicijo se bo tudi letos, od 13. do 21.
avgusta, odvijala na Dobrni. Poleg številnih nastopajočih, ki jih
bodo organizatorji v goste povabili letos, prireditev prinaša pomembno novost. Kot pred leti, ko je prireditev potekala na več
prizoriščih, se bo tudi letos prireditev odvija na dveh prizoriščih, in sicer na že poznanem igrišču za dobrnsko osnovno šolo
in pa na novem prizorišču, v parku pri Novem gradu v Lokovini.

PESTER PROGRAM ZA VSE GENERACIJE
Noč pod kostanji bodo, kot že tradicionalno, otvorili s športnimi turnirji, 13. avgusta, ki bodo potekali na igriščih za Osnov-

no šolo Dobrna. Uradno pa bo svoja vrata prireditev odprla v
nedeljo, 14. avgusta s praznovanjem 70. obletnice Lovske
družine Dobrna in narodno-zabavnim glasbenim dogajanjem.
Sedemdnevni program se bo nadaljeval 18. avgusta z moderno glasbo za mlade, vrhunec dogodka pa se bo odvijal od
četrtka, 19. avgusta, dalje z rock večerom na glavnem prizorišču in narodno-zabavnimi vižami na novem prizorišču. Sobota
bo že tradicionalno odmevala v ritmih slovenske narodno-zabavne in dalmatinske glasbe, vse skupaj pa se bo zaključilo v nedeljo, 21. avgusta, z dnevnim dogajanjem, piknikom
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PA ŠUFIT, ANSAMBEL VIKEND, ANSAMBEL STIL, POSKOČNI
MUZIKANTI in mnogi drugi. Organizatorji obljubljajo, da bodo
največja imena razkrili zelo kmalu.

in živo glasbo. Samo nekaj imen, ki jih bomo letos lahko slišali
in videli na Dobrni: ŠANK ROCK, NATALIJA VERBOTEN, KLA-

DVE PRIZORIŠČI ZA ŠE VEČ ZABAVE IN DRUŽENJA
Predstavnik organizatorjev dogodka, Društvo Noč pod kostanji
Dobrna, Rok Žerjav je za Dobrnčana povedal: »V veliko veselje
nam je, da bomo tudi letos lahko na Dobrni izvedli prireditev, ki je
poznana daleč naokoli in skrbi za širšo promocijo našega lepega
kraja.
Zelo si želimo razbiti »tabu«, da je dogodek primeren samo za mlajše generacije, zato bomo letos ponudili tudi eno dodatno prizorišče,
s poudarkom na narodno-zabavni glasbi in veselicah, ki so v naših
krajih zelo priljubljene.« S tem želimo dogodek približati vsem generacijam in ljudem, ki se radi veselijo in družijo ob dobri glasbi.«

Enduro Krokar 2016 s pestro mednarodno udeležbo
Serija SloEnduro 4fun je konec aprila potekala
na Dobrni z dirko Enduro Krokar. Enduro Krokar je bil premierno predstavljen že v sezoni
2015, tokrat pa smo vse skupaj le še nadgradili in tekmovalci so bili kljub nekaj dežnim
kapljam in nizkim temperaturam vidno zadovoljni. Tekmovanje je na Dobrno privabilo veliko število tako
domačih kot tujih tekmovalcev, ki so se po prijavi pred Gostilno
Triglav začeli vzpenjati čez Zavrh proti Brdcam. Tekmovanje je
uspešno zaključilo 95 tekmovalcev.

20. marca smo organizirali »Krokar Trail Building«.

Gneča kolesarjev pred Gostilno Triglav.

Pripravili smo hitrostno preizkušnjo, v kateri so bile združene
vse prvine gorskega kolesarstva od spusta pa do vzpona, tek-
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movalcem pa sta v skupni seštevek štela dva najhitrejša časa
posameznih voženj. Štart spusta je bil na ovinku pri domačiji
Urlčjek, trasa je nato potekala po stari planinski poti mimo pašnika pri domačiji Marovšek in nato po Gozdni učni poti mimo
slapa Drenovec do cilja pred jamo Ledenico.
V pripravo trase je bilo vloženo kar nekaj dni prostovoljnega
dela. Potrebno je bilo odstraniti podrto drevje, očistiti obstoječe
poti, na novo izkopati poti in narediti nekaj podpor in utrditev
poti. Glede na to, da tovrstno kolesarjenje postaja vse bolj priljubljen šport v Sloveniji, smo se odločili, da bomo izgradnjo
trase promovirali in na pomoč povabili prostovoljce. Organizirali smo t. i. »Trail Building Krokar«, ki se ga je udeležilo 25 prostovoljcev iz Slovenije in Avstrije. Teden dni kasneje, ko je bila

DOGODKI
trasa pripravljena in primerna za treninge, smo organizirali snemanje promocijskega videa dogodka. Snemanja se je udeležil
tudi selektor slovenske gorsko-kolesarske reprezentance, Urban
Ferenčak, ki je bil nad izbiro trase več kot navdušen.

če Šeško ter trgovinam s kolesarsko opremo Factory Store iz
Griž in Novak Bike iz Žalca. Za material in izdelavo pokalov se
zahvaljujemo žagi Štimulak, podjetju Adin iz Zavrha ter Gorazdu
Črepu iz Vrbe. Za pripravo hrane na prireditvi se zahvaljujemo
izletniški kmetiji Pri Minki.
Gorsko kolesarjenje na Dobrni ima zelo velik, še ne popolnoma
izkoriščen potencial, ki bo v prihodnosti v kraj privabljal vedno
več turistov, željnih kolesarjenja in avanture.

28. marca je potekalo snemanje promocijskega videa Enduro Krokar.

Trasa je v preteklih mesecih na Dobrno privabila veliko kolesarjev, ki so poleg uživanja v naravi koristili še druge turistične
storitve v kraju. Zaradi tega si želimo takšne in v prihodnosti
še podobne trase legalizirati in pridobiti vso potrebno dokumentacijo za ureditev mreže gorsko-kolesarskih poti na Dobrni.
Tovrstne trase so namenjene izključno kolesarjem. Kakršna koli
uporaba prog za motorna kolesa je strogo prepovedana in je
ne odobravamo.

Krokarčki.

Za izvedbo dogodka Enduro Krokar se zahvaljujemo vsem prostovoljcem, ki so pomagali pri realizaciji projekta. Od priprav do
izvedbe na dan dogodka nam je skupaj pomagalo več kot 50
prostovoljcev. Za podporo pri izvedbi se zahvaljujemo Občini
Dobrna, domačiji Marovšek in domačiji Urlčjek. Posebna zahvala velja Hotelu in gostilni Triglav, kjer so zagotovili izvedbo
prijavne službe, ugodne cene nočitev za kolesarje ter praktične nagrade. Zahvaljujemo se gostilni Pod kostanji, kjer so nam
pripravili pogostitev z dobrotami z žara za vse udeležence »Trail
Buildinga«. Za praktične nagrade se zahvaljujemo podjetju Sve-

Vse fotografije in video posnetke Endura Krokar si lahko ogledate na naši Facebook strani.
Avtor: Mihael Miheljak,
tajnik KD Krokar
št. 70 / 2016
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Prvomajski športni žur

Gasilska

Malo mlajši nogometaši

V sklopu prvomajskih praznikov se že vrsto let odvija v Dobrni
nogometna tekma Ledik : Oženjeni. Del te prireditve popestrimo tudi Kmn Samorastniki z člani nogometnega krožka OŠ Dobrna in Vrtca Dobrna, našimi mladimi nogometaši.
Zaradi načina življenja nam primanjkuje časa za sprostitev. Vedno bolj pogrešamo razne oblike druženja, zato smo se v Kmn
Samorastniki odločili, da skozi šport staršem in otrokom na zabaven način popestrimo nedeljsko popoldne.

Mlada ekipa staršev

Kam naj jo vržem

Najmlajši nogometaši

Kje je žoga
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Udeležba nastopajočih je bila več kot odlična, ni manjkalo pa
tudi gledalcev in njihove glasne vzpodbude. V dveh tekmah
smo videli veliko borbe, teka, vsi so pokazali zavidljivo raven
nogometnega znanja, ni manjkalo tudi šaljivih vložkov. S svojim ostrim očesom je dogodke poskušala v objektiv fotoaparata
ujeti fotografinja Ana Repas.

DOGODKI

Napeto, zadetek ali ne...

Strel in...

Letošnje poletje bo v veliki meri zaznamoval največji športni
dogodek na svetu -olimpijske igre v Riu de Janeiru. Kot pripravo
nanje bomo v začetku junija organizirali novo športno druženje
staršev in otrok - Rio 2016. Verjemite, zabavno bo.
Sam proti vsem

Drago Adamič

Naša občanka je uspešna plavalka v kategoriji invalidov
Maruša Golčer, učenka CVIU Velenje, članica Plavalnega kluba
Velenje, je na državnem prvenstvu za invalide osvojila 1. mesto
na 50 m hrbtno in 2. mesto na 50 m prsno. Na evropskih paraolimpijskih igrah mladih v Varaždinu je osvojila tri druga mestana 50 m in 100 m prsno ter 50 m hrbtno. To so besede, ki so
bile slišane v filmski predstavitvi na odru prireditve Športnik leta
2015 v Mestni občini Velenje. Maruša je bila ena izmed treh nominirank za športnico invalidko leta 2015. Žlahtni naziv je prejela
njena plavalna kolegica. Pokale pa jim je podelil Dejan Zavec.
Ponosni smo na našo Marušo.
Družina Golčer

Srečkov posrečeni dogodek
Saj sem že velikokrat pisal o
mojemu zvestemu prijatelju
– Srečku, da me vedno razveseljuje s svojimi besednimi iznajdbami. Tako sva pred kratkim dobre volje sedela v naši
vaški gostilni, ko mi je rekel, da
ima levo nogavico na levi in
desno na desni nogi.
Pozorno sem ga gledal in pre-

mišljeval – kaj ima spet za bregom … Rekel sem:« Srečko,
prosim te, ne meči me spet v
nakovalo svojih iznajdb.«
»Saj te ne,« mi reče, » toda
kako bi te še mogel naflancati
bolj, kot si to delaš – sam.«
»Kaj si delam sam – kaj?«
»Ah, kaj … okoli se spuščaš z
ljudmi v razgovor o zelo za-

vozlanih stvareh sodobnega
življenja, a padeš v navadno
lužo pozabljenih šeg.«
»Kakšna luža, kakšna šega,
Srečko?«
»Ja, ko se midva sedaj ne moreva najti skupaj v tem primeru – desna – leva na moji desni ali levi nogi, mogoče si bo
kdo drug prišel na jasno, kje

tiči zajec.«
»Hej, gospod,« nagovori Srečko naključnega človeka za sosednjo mizo,« ali verjamete, da
imam na svoji desni – desno
in na levi – levo nogavico?«
Neznanec smeje reče: »Oprostite, ne spuščam se v analize
– ne Ane ne Lize, v današnjem
št. 70 / 2016
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času protislovnih ugank brez
dostojnega rezultata.«
Potem je prisedel k naši mizi
še tretji, tudi Srečkov znanec
in ko je zvedel, za kaj gre, je
kar zmajal z glavo in rekel: «
Odpiram stavo s Srečkovimi
nogavicami s komerkoli, ker bi
mi prav prišlo nekaj skupnega
denarja, da se odžejam,« in na
mizo položi dvajset evrov.
Prej od Srečka naslovljeni neznanec za sosednjo mizo si
premisli in tudi on položi poleg dvajset evrov za stavo.

V tem trenutku k naši mizi pristopi gospa Greta, Srečkova
soseda, in reče Srečku:
»Ali mogoče spet flancaš ljudi
s svojimi nogavicami?«
»Zakaj bi, če je to resnica, kar
trdim, da imam na desni – desno in na levi nogi – levo nogavico.« » Kdo bo to dokazal?«
je vprašal tisti drugi, ki je stavil.
»Jaz!« je energično rekla Greta.
»Samo pod resnim pogojem, ker
gre za Srečkovo resnično trditev.
Pogoj pa je, da bomo po odkritju te resnice vsi zmagovalci.«

V času premišljevanja sta utihnili obe sosednji omizji.
Potem je Greta rekla: »Naročimo si pijačo, da popijemo teh
štirideset evrov, namreč zaenkrat toliko stane ta Srečkova
resnica.« Obrnila se je k Srečku
in mu ukazala:« Sezuj oba čevlja! Na desni nogi je bila nogavica z odtisnjeno črko: »R«
,kar v nemškem jeziku pomeni
– rechts – desna – in na levi
nogavici črka »L« – links – kar
pomeni – leva. (Nogavici sta
bili kupljeni v trgovini izdelkov tovarne Polzela. Zanimivo

kako se učimo tujih jezikov,
svojega pa vse bolj pozabljamo? Potrošništvo kot tudi slaba ekologija že osvajata celi
svet, mar ne?)
Udeleženci omizij so se zakrohotali, pijača stekla, pesem in
besede z nasmejanih obrazov
… »Greta! Hvala, hvala!« Tako
se je, zahvaljujoč njej, ta dogodek končal, sicer kot plačana
šala, saj je Greta že poznala
nekatere izbrane Srečkove posrečene ukane.
Josip Bačić Savski

Poletna kulinarična razvajanja pod zvezdami
Poletni večeri pod zvezdami
V vročih dneh in večerih se priležejo lahki in osvežilni napitki.
V Triglavu smo pripravili OSVEŽILNO POLETNO PONUDBO s poletnimi napitki kave Illy. Osvežili in oplemenitili smo jo z mlekom,
ledom, sladoledom, kakavom, zmletim piškotom, domačim rumom, konjakom in karamelnim prelivom. Topli večeri so kot
nalašč za posedanje ob kozarcu osvežilne pijače. Naši koktajli
so odličen uvod v dolge poletne večere pod zvezdami na letni
terasi. Nudimo brezalkoholne in alkoholne cocktaile.
Dober POLETNI okus, ki ostane ...
V hotelu, gostilni Triglav smo pripravili nov poletni jedilni list, ki
vam poboža dušo in želodec. Nudimo osvežilne poletne okuse,
ki bodo razvajali vaše brbončice.
Lokalni pridelovalci so jamstvo, da sestavine, iz katerih pripravljamo naše specialitete, nimajo za sabo tisoče kilometrov dolge poti, ampak so jih skrbno negovali in izbrali naši ljudje, zrasle
in dozorele so na bližnjih vrtovih, poljih in v gozdovih okoli nas,
plavale v naših potokih in jezerih ali se pasle na bližnjih zelenih
pašnikih in še sveže pristale prav na vašem krožniku.
Slastne umetnije naših kuharskih mojstrov bodo zadovoljile še
tako zahteven okus, prav lahko pa se zgodi, da boste pri nas
spoznali dobrote, kakršnih ne najdete nikjer drugje kakor v Dobrni – morda se boste prav zaradi njih radi vračali k nam

Naravni sokovi
V Triglavu nudimo več vrst naravnih in osvežilnih napitkov, ki
poskrbijo za naše zdravje. V poletnih dneh ni bolj osvežilnega
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nizem in ga okrepimo. Vrne mu odpornost in se tako zaščitimo
pred virusi in bakterijami.

Ko vam je vroče in si zaželite nekaj sladkega,
je sladoled vedno najboljša poletna osvežitev
za vse generacije.

napitka, kot sta bezgova šabesa ali razredčen bezgov sirup. Sok
iz bezgovih cvetov ni le poln okusa, ampak premore tudi zdravilne moči, saj lajša težave ob prehladu in vnetju dihal, odlično
pa se odreže tudi v vlogi blagega odvajala. Malinovec, sok naše
mladosti. Osvežilen, slasten in tako lepo rdečkast - kot naročen
za otroški okus. S pomočjo soka iz malin prebudimo svoj orga-

Putika (protin ali giht)
Putika je presnovna bolezen,
pri kateri gre za vnetje sklepov
zaradi povišane sečne kisline
v krvi. Povišanje sečne kisline
v krvi ima veliko ljudi, vendar
kljub vsemu vsi nimajo putike.
Do vnetja sklepov pride, ko se
zaradi zelo povišanih vrednosti sečne kisline v krvi začnejo
tvoriti trdi kristali. Ti se najpogosteje nalagajo v sklepih, kjer
povzročajo vnetje.

iz purinov (v zaužiti hrani ali
nastalih v telesu). Drugi razlog
pa je lahko njeno zmanjšano
izločanje s sečem, predvsem
pri ledvičnih boleznih. Hrana, ki vsebuje veliko purinov,
je meso (svinjina, govedina),
živalska jetra, nekatere vrste
morskih plodov in rib. Poleg
tega škoduje tudi alkohol, ki
zvišuje nastajanje sečne kisline.

Zakaj se poviša raven sečne
kisline v krvi?
Najpogostejši razlog za povišano raven je zvečano nastajanje sečne kisline in njenih soli

Kdo je bolj nagnjen k pojavu
putike?
Najpogosteje za putiko zbolijo
moški med 40. in 50. letom.

Domači sladoled pa je še slastnejši. Jagode, borovnice, kivi,
morda banana, maline ali marelice? Zelenjava? Začimbe? Eksotika? Čoko navdušenec? V naši ponudbi bodo vedno novi okusi
sladoleda. Uporabili bomo sveže sadje, jogurt, kefir, čokolado,
kava, vaniljo, mlete oreščke, kokos, pistacijo, karamelo, piškote,
sivko, meto, cimet, citruse ... V Triglavu pripravljamo domače
sladolede za vse okuse in voilà - naši fantaziji ni postavljena
nobena sladoledna meja.
Prepustite se užitkom ob hrani in pijači ter sladkemu razvajanju
pod zvezdami!
Hotel, gostilna Triglav, T: 03 78 011 30,
www.gostilna-triglav.si

zdravo
življenje
Kako izgleda putika?
Napad putike se v večini primerov pojavi kot vnetje enega
samega sklepa. Največkrat je
prizadet osnovni sklep palca
na nogi. Sklepna oteklina in
bolečina se lahko pojavita čez
noč. Začetek je praviloma nenaden. Otečen sklep je otrdel
in toplejši. Ob napadu se lahko
pojavi tudi mrzlica s povišano
telesno temperature in splošnim slabim počutjem.
Kateri so dejavniki tveganje
za nastanek bolezni?
Najpogostejši vzroki napada so blagi ali hudi prekrški v

prehrani, kot so uživanje alkoholnih pijač, mastnega mesa,
drobovine, stročnic, kože rib,
perjadi. Lahko pa tudi poškodbe, okužbe, hujši stresi, visok
krvni tlak, operativni posegi,
stradanje, debelost, visok holesterol, sladkorna bolezen in
jemanje nekaterih zdravil.
št. 70 / 2016
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Kronična putika
Sčasoma se pri nezdravljenih
bolnikih razvije kronična oblika bolezni. Pojavijo se t. i. tofi.
To so skupki večji kristalov, ki
se nalagajo v koži uhlja, nad
sklepi rok, v sklepnih ovojnicah, v kitah, lahko pa celo v
srčni mišici, srčnih zaklopkah,
v grlu in drugje. Pomembno
pa je predvsem ledvično delovanje, bolnike s putiko ogroža
ledvična odpoved.

Kdaj moram k zdravniku?
Kakšne preiskave bo naredil
osebni zdravnik?
Zdravniško pomoč je potrebno poiskati pri nenadnem napadu bolečin v enem sklepu,
najpogosteje na palcu noge!
Osebni zdravnik bo naredil
osnovne krvne preiskave in
postavil diagnozo na podlagi
težav. Ko se bo vnetje v sklepu umirilo, bo lahko naredil
punkcijo sklepa in v punktirani
tekočini dokazal kristale sečne
kisline. Čezmerno tvorbo sečne kisline lahko potrdi tudi z
določitvijo izločene sečne kisline v 24-urnem zbirku seča.
Kako poteka zdravljenje?
Ključni del zdravljenja so
zmanjšanje telesne teže, opu-

stitev uživanja alkohola in dieta. S temi ukrepi lahko zmanjšamo število napadov. Med
napadom je priporočljiv počitek in hlajenje vnetega sklepa z ledom večkrat dnevno
ter uporaba protibolečinskih
zdravil (t. i. nesteroidni antirevmatiki). Pri pogostih napadih se bo vaš osebni zdravnik
odločil za posebna zdravila,
ki lahko zmanjšajo nastajanje
sečne kisline. Ta zdravila lahko
uvede šele po umiritvi vnetja.
Med samim napadom ne pomagajo.
Kaj so najpogostejši zapleti
bolezni?
Praviloma bolniki, ki se držijo
prehranskih navodil in redno
jemljejo predpisano zdravi-

lo, nimajo večjih zapletov in
težav. Bolnike, ki se ne držijo
navodil, ogrožajo hude okvare
sklepov in ledvic.
O primerni dieti in o načinu
zmanjšanja telesne teže se
posvetujte s svojim izbranim
zdravnikom.
Tea Cvetko,
absolventka splošne
medicine na MF LJ

Poletje v Termah Dobrna
Novo odprta Pivnica v Zdraviliškem domu
Pomlad se počasi poslavlja in poletje vse glasneje trka na vrata.
Dobrna je pravi raj za sprehode v naravi in odklop od vsakdanjih skrbi ter stresa. V Termah Dobrna pa so vsemu temu dodali
še popoln prostor za počitek v senci 200 letnega parka. Z mislijo
na domačine so s 1. majem odprli vrata Pivnice v Zdraviliškem
domu. S ponovno otvoritvijo prostorov v Zdraviliškem domu so
tako omogočili odličen prostor za druženje, kamor lahko vsakdo
zaide na popoldansko kavo ali večerno zabavo ob kozarcu piva
in dobri glasbi. Pivnica je super prostor namenjen tako mladini
kot starejši populaciji. V Termah Dobrna upajo in verjamejo, da
bo zabavno glasbeno dogajanje privabilo veliko število obiskovalcev in bodo skoraj pozabljeni prostori ponovno oživeli.
Petkove večere v Pivnici bodo popestrili narodno-zabavni ansambli iz oddaje Glasbeni skavt, ki jo boste lahko spremljali na
Golica TV. Vsi rokerji in rokerji po duši pa bodo na svoj račun
prišli julija in avgusta, ko bo s svojo glasbo navduševala glasbena skupina Resonanca.
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Zabavni in pestri ne bodo samo večeri. Pivnica poleg bogatega
glasbenega programa, kot novost, ponuja različne igralne avtomate. Svoj športni talent in srečo lahko preizkusite na ročnem
nogometu, biljardu ali pikadu.
Odprti so ob petkih in sobotah od 15. ure dalje. Vabljeni na partijo igre ob dobri družbi in ohlajeni pijači.
PRIHAJAJOČI DOGODKI:
24. 6. 2016
Razpon
8. 7. 2016
Me 3 do polnoči
22. 7. 2016
Lun'ca
5. 8. 2016
Janče
26. 8. 2016
Družina Jurjevič
2. 9. 2016
Upanje
16. 9. 2016
Razigrani fantje
*Vstop na navedene dogodke je brezplačen. Možne spremembe terminov nastopajočih bodo sproti objavljene na spletni
strani www.terme-dobrna.si

ZDRAVO ŽIVLJENJE

Zakorakajte v poletje pripravljeni
Dolge hlače in puloverje smo že pospravili v omare. Bliža se čas,
ko bomo ponovno oblekli najljubšo obleko, že pozabljene kratke hlače in tiste super kopalke, ki smo si jih kupili lansko leto. Pripravite sebe in svoje telo na prihajajoče poletje. Oblikujte telo,
s katerim boste privabili številne pozitivne poglede. Podarite
si poseg pomlajevanja, oblikovanje telesa, zmanjšanje obsega,
topljenje maščobe in odpravo manjših nepravilnosti na obrazu
in telesu. V masažno lepotnem centru La Vita Spa & Beauty so
na voljo tretmaji, ki so neinvazivni, neboleči, varni in učinkovita
alternativa agresivnim kirurškim posegom.
Kot novost pa vam tokrat predstavljajo:

zagorelosti, neguje kožo ter je prijetnega vonja. Na voljo so tudi
produkti LIČENJA V SPRAJU za domov, ki bodo polt vsakodnevno osvežili in podaljšali obstojnost.
Prednosti teniranja:
• sami izberete, kakšno barvo kože želite: espresso, latte, cappuccino,
•    več kot 50% prekrije strije in celulit,
•    hitrost postopka (trajanje 15-20 minut),
•    ne pušča lis,
•    ne maši por,
•    je koži ter zdravju neškodljivo,
•    popolnoma naraven videz.

P O M L A J E VA N J E
OBRAZA – hitra in
neinvazivna obravnava:
• za trajno zmanjševanje gubic, pomlajevanje kože in
povečanje napetosti kože z najvišjo
stopnjo varnosti in
udobja,
• hitra in neinvazivna obravnava, primerna za vse tipe kože,
• popolna kontrola tudi v predelu oči

Pomembna dejstva teniranja That'so Sun makeup:
•    po teniranju se lahko takoj oblečete,
•    pred teniranjem priporočamo, da si doma ali v salonu naredite temeljit piling,
• po teniranju so lahko na obleki vidni madeži, ki jih lahko odstranimo s pranjem, zato priporočamo temnejša oblačila,
•    po teniranju odsvetujemo tuširanje vsaj 6 ur,
•    na dan teniranja odsvetujemo uporabo parfuma ali deodoranta, saj lahko porjavite neenakomerno,
•    barva zdrži 7-10 dni in enakomerno oslabi,
•    kljub porjavitvi priporočamo uporabo zaščitnega faktorja na
soncu.

Cena tretmaja 40,00 € (po sklopih - predel oči, ust, vratu, ličnic
ali podbradek).

CENA:
• Body Tanning - celo telo 30,00 €
• Body Tanning - del telesa 10,00 €

Body tanning –
naravna zagorelost v nekaj minutah
Izpostavljenost soncu ali uporaba solarija je eden glavnih vzrokov staranja kože in se je zato temu bolje izogibati. Za vse, ki si
kljub temu želite naravno zagorelost in lep videz kože, imajo v
Termah Dobrna popolno rešitev. Izberite varno in naravno zagorelost – body tanning. Je edinstven sistem pršenja barve na
telo, ki zagotavlja takojšnjo porjavitev in doseže videz naravne

20% popust

na redne cene velja
do 30. 6. 2016.
Popusti se ne seštevajo.
Storitev je potrebno predhodno rezervirati.
Informacije in rezervacije: 03 78 08 555 ali
lavita@terme-dobrna.si
št. 70 / 2016
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Turizmu pomaga lastna glava 2016
Tudi letos smo se člani turističnega krožka prijavili na festival TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA, ki ga je letos že tridesetič razpisala Turistična zveza Slovenije. Za letošnje šolsko leto je izbrana
tema ZELENI TURIZEM. V sodelovanju s Turističnim društvom Dobrna smo se odločili, da predstavimo naš skoraj dvestoletni park
in da raziščemo, zakaj se v parku tako dobro počutimo oziroma
kakšno energijo oddajajo mogočna drevesa.
Najprej smo pobrskali po gradivu in iskali informacije o skoraj
dvestoletnem zdraviliškem parku. Po navedbah literature ima tudi
drevo, kot vsako živo bitje, svoje energijsko polje, ki seva od njega.
Drevesa nam lahko s svojimi energijami pomagajo pri zdravljenju
na telesni, čustveni, mentalni, duševni in duhovni ravni. Dandanes se pogosto omenja objemanje dreves, ki dobro dene tako
duši kot telesu. Drevesa namreč poživljajo čute, pomirjajo dušo in
tudi zdravijo. Lahko se zatečemo pod njegove veje. Drevo je tih
poslušalec in zvest sprem¬ljevalec skozi mnoge življenjske viharje. Drevesa nam bodo dala toliko, kolikor bomo od njih pripravljeni vzeti … Glede na to smo mladi raziskovalci brskali po literaturi
in iskali informacije o tem, kakšno energijo oddajajo drevesa, ki jih
najdemo v zdraviliškem parku. In ugotovili smo, da prav domača
drevesa imajo energijo, tujerodna pa lahko bolj opazujemo in
občudujemo zaradi njihove drugačnosti, posebnosti.
Glede na pridobljene informacije smo zdraviliški park nekako razdelili na pet področij, in sicer na: rumeno, rdeče, zeleno, oranžno
in modro območje.
SRCE PARKA ali RUMENO PODROČJE je področje v središču parka, kjer je posajen hrast dob, po katerem je tudi kraj dobil ime. Področje je dokaj odprto in svetlo, sprehajalne poti vodijo okrog velike
cvetlične gredice ali pa kar na vse strani parka. Čeprav je dob že precej
star (ima pa mlajšega potomca pri hotelu Vita) in zaradi tega tudi
dokaj v slabem stanju, pa vendarle izžareva moč in plodnost ter prinaša optimizem, pozitivno razmišljanje, stabilnost in vztrajnost. Prav
zaradi te značilnosti in tudi pozicije v parku smo to področje izbrali
za izhodiščno področje in mu dodelili rumeno barvo, ki je najsvetlejša in najbolj vedra med vsemi barvami. Rumena tipično simbolizira
sonce, veselje, srečo, optimizem, idealizem, inteligenco in prodornost.
Je barva intelekta, mentalnih procesov in navdiha. To je torej področje, ki nekako simbolizira naš kraj, ime našega kraja in nas, domačine,
da smo Dobrčani dobri, vedri in optimistični ljudje. Ko se naužijemo
pozitivne energije, se predamo trenutnemu navdihu in raziskujemo
park naprej.
PODROČJE LJUBEZNI IN TOPLINE ali RDEČE OBMOČJE je
področje na severnem delu parka. Je območje harmonije, ljubezni
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in topline. Poimenovali smo ga rdeče območje, saj je rdeča barva
moči, intenzivnosti, strasti, energije in ambicij. V osrednjem delu tega
področja so ob potki v obliki dveh polkrogov posajeni mogočni divji
kostanji, ki pomirjajo vznemirjenost, harmonizirajo pretok energije, prinašajo jasnost in mir. Mogočne krošnje se prepletajo in tvorijo
mogočno katedralo, ki je tudi zelo akustična. Petje sprošča, povezuje
in osvobaja. Prav tako pa nas osvobaja energija pušpana, ki kakor
neka živa meja poteka ob posaditvi kostanjev. Za pušpan pravijo, da
je božanski grm, ki simbolizira dolgoživost in nenehno obnavljanje.
Pušpanove energije nas osvobajajo nerešenih izkušenj, čustvenih
blokad in miselnih vzorcev iz preteklosti, ki se pogosto kažejo v obliki
kroničnih bolezni, kot so astma, ekcem in prebavne motnje. Pot nas
vodi naprej do pergole, kjer je posajenih nekaj rdečih vrtnic, ki jih je
že precej prerasel bršljan. Rdeče vrtnice pa seveda simbolizirajo strast
in ljubezen. Pot od pergole nas vodi tudi do mogočnih rdečelistnih
bukev. Bližina bukev nas prepoji z vedrino, osvobodi negotovosti in
strahov ter okrepi čustva. V bližini je tudi paviljon, v katerem si številni
pari obljubijo večno ljubezen in zvestobo. V rdečem območju pa lahko občudujemo tudi javorolistno platano, z obsegom kar 464 cm
in dve drevesi ginka biloba, in sicer moško in žensko drevo, kar morda tudi ponazarja povezovanje, zvestobo, njuna energija pa vpliva
na izboljšano delovanje možganov.
PODROČJE ŽIVLJENJA – ZELENO PODROČJE je področje pod
rdečim območjem, ki hkrati objema središče oz. srce parka. Dodelili
smo mu zeleno barvo, saj zelena barva simbolizira naravo, mladost
in razigranost, hkrati pa pomirja in deluje sproščujoče.
Gre za območje od potoka, ki nekako predstavlja tok življenja, do različnih drevesnih vrst. Te nas s svojo energijo napajajo in nam dajejo
moč, da znamo prebroditi tudi težke trenutke.
V zelenem območju se pojavi potoček – Topliški potok, ki razigrano
teče po parku. Kar nekaj pritokov je opremljenih z lepimi lesenimi
mostički, kjer se lahko prepustiš šumenju, petju ptičkov in čarobnosti

ZDRAVO ŽIVLJENJE

raznovrstnih dreves.
Ob potoku so ob križpotju sprehajalnih poti posajene tise, ki naj bi
imele skrivnostno moč, saj predstavljajo večno življenje, smrt in ponovno rojstvo; so darovalke energije.
Po pripovedovanju nekaterih domačinov je v zdraviliškem parku v
območju, kjer so ob križpotju posajene tise, moč začutiti neke vrste
energetsko polje (kot nekakšno mravljinčenje po telesu). V preteklosti
pa so veljale za pravo 'semensko banko', saj so tod vrtnarji nabirali
semena in tako vzgajali potomke naših tis po Sloveniji.
V neposredni bližini pa je v krožni posaditvi posajena skupina lip. Lipa
je simbol prijateljstva, življenja, zdravja, modrosti in pravičnosti. Lipa
velja tudi za drevo, ki ščiti pred neurji in zli duhovi, kot prijateljica ljudi in prinašalka sreče. Posaditev v krogu pa ima verjetno tudi pomen
povezovanja.
Bližina breze nas bo obdala z nežnostjo ter nam dala moč, da se
naučimo soočiti se s težavami in hkrati obvladati stres. Breza ima tudi
energijo spravljivosti, kar pomaga, da smo bolj mirni in bolj spoštljivi
najprej do sebe, potem pa tudi do drugih.
Prepustimo se lahko energiji smreke, ki nam daje upanje, zanesljivost.
Ima energijo skrivnostne ženske, ki nas vodi iz teme na svetlobo in
nam kaže, da lahko tudi v največji temi zasveti luč.
Jelkina pretočnost in spremenljivost pripomore k nemotenemu energijskemu pretoku in lažjemu dihanju.
Zato verjetno ni naključje, da so ravno v ta del parka postavljena igrala, saj igra prinaša sprostitev, povezovanje, druženje in krepitev tako
telesa kot duha.
V tem območju lahko občudujemo tudi Lawsonove paciprese, najmogočnejša se ponaša z obsegom kar 280 cm.
OBMOČJE POVEZOVANJA – ORANŽNO OBMOČJE je območje, ki zajema kostanjev drevored. Dodelili smo mu oranžno barvo,
saj je le ta barva entuziazma, ciljne naravnanosti in uravnoteženosti.
Predstavlja toplino, povečuje občutek sreče, obilja in miru. Vzpodbuja radost, druženje in optimizem. Približno leta 1820 je tedanji lastnik
zdravilišča grof Franc Ksaverij Kajetan Dienersberški uredil kostanjevo alejo, ki je v ravni črti povezala Zdraviliški dom z naseljem Dobrna. Dvojni kostanjev drevored tvori hrbtenico parkovne zasnove, ki
kar vabi, da se mirno sprehodimo in na eni strani občudujemo gozd,

na drugi pa lepote zdraviliškega parka. Ob tem se umirimo ter nadihamo svežega zraka. Energija divjega kostanja pomirja vznemirjenost, harmonizira pretok energije, usklajuje nasprotja, omogoča
zavedanje intuicije, prinaša jasnost in mir, odvaja odvečno energijo in
trenja. Zato verjetno tudi ni naključje, da se predvsem v bližini kavarne
divjim kostanjem pridružuje kar nekaj lip, ki predstavljajo prijateljstvo,
povezovanje.
OBMOČJE SPROŠČANJA – MODRO OBMOČJE je območje na
južnem delu parka. Dodelili smo mu modro barvo, ki simbolizira mir,
harmoničnost in spokojnost. V tem delu park postaja svetlejši, tudi
potoček se poslovi, sprehajalne poti vodijo iz parka, dolina se zoži,
zato se v obliki konice, ki je na obeh straneh posajena z divjimi kostanji, park tudi zaključi.
To področje je precej razgibano, saj najdemo mlajši nasad bukev, ki
se samozavestno dvigajo v nebo. Posaditev v obliki kroga nas kar vabi
v svojo sredino, kjer se bomo osvobodili dvomov v lastne sposobnosti;
bližina teh dreves nas navdahne z vedrino, osvobodi negotovosti in
strahov ter okrepi čustva in komunikacijske sposobnosti. Na različnih
koncih lahko pristopimo k različnim vrstam smreke, ki so ena izmed
redkih dreves, ki imajo močno energijo skozi celo leto; imajo sposobnost, da nas obvarujejo in očistijo krivice, napetosti in razdražljivosti.
Seveda pa tudi v delu parka najdemo lipo, naše nacionalno drevo, ki
je bila že v antiki simbol prijateljstva. Velja pa tudi za simbol življenja,
zdravja, modrosti in pravičnosti, zato se zlasti pri slovanskih narodih
pojavlja kot vaško drevo.
S pomočjo nasvetov in priporočil ge. Marije Deu Vrečer in tudi g.
Toneta Moguja smo konec januarja oddali projektno turistično
nalogo in jo v mesecu marcu predstavili na občnem zboru članov turističnega društva. 7. aprila smo se zelo uspešno predstavili
na turistični stojnici v Mercatorjevem centru v Velenju in osvojili
srebrno priznanje.
Ob tem se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam kakor koli pomagali pri izdelavi naloge in predstavitvah. Upamo, da bo naša
ideja zaživela tudi v kraju.
Članice turističnega krožka
Mentorici: Marija Boršič in Sonja Špegel
št. 70 / 2016
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Na plavalnem tečaju
Na plavalnem tečaju smo se
imeli zelo lepo. Izvajali smo ga
ves teden meseca aprila v Celju, v plavalnem bazenu Golovec.
Plavalni učitelji so bili zelo prijazni in so nas veliko naučili. Prvi
dan smo morali pokazati svoje
plavalne sposobnosti. Najprej
smo se učili drseti na vodi, nato
pa smo vadili prsno plavanje
in kravl. V velikem bazenu smo
urili plavanje na čas in na daljše razdalje. Naučili smo se tudi
vajo za varnost, če slučajno
omagaš v globoki vodi. Večina
se je tudi preizkusila v skakanju
na glavo ali na noge.
V četrtek so učitelji ocenili naš
napredek. Večina nas je osvojila delfinčke, nekateri učenci pa

Učenci 3. razredov

konjičke.
Zadnji dan, v petek, smo vse,
kar smo se naučili, predstavili

še staršem. Starši so nam čestitali za napredek. Zahvaljujemo
se Občini Dobrna in staršem,

ki so nam omogočili plavalni
tečaj.
mentorici:
Terezija Audič, Albina Gril

Vika odlična v skladnostnem plavanju
Letos aprila se je na bazenu Fakultete za šport v Ljubljani odvilo 3. državno prvenstvo.
Petošolka Vika Golčer, članica kluba sinhronega plavanja Rusalka, je v kategoriji kadetinj osvojila bronasto medaljo v samostojnih prvinah, srebrno medaljo v duetu in bronasto medaljo v combu (skupina petih deklet). Nastopila je že tudi na dveh mednarodnih
tekmovanjih v Beogradu in na Dunaju.
Skladnostno plavanje, ples v vodi, sinhrono ali umetniško plavanje je v Sloveniji prisotno šele zadnjih šest let, čeprav je olimpijski šport že vse od leta 1984.
Vika pa je ob vseh treningih in ostalih športnih aktivnostih tudi zelo prizadevna in uspešna učenka. Na njeni nadaljnji športni poti ji želimo veliko vztrajnosti in tudi uspehov.
Učenci 5. razreda z razredničarko
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Uspeh Vike Golčer, učenke OŠ Dobrna,
v skladnostnem plavanju

Pomlad v vrtcu
Prvi pomladni mesec smo z najmlajšimi
namenili družini in spoznavanju kraja.
Starši so skupaj z otroki izdelali plakate, ob katerih so v vrtcu predstavili svoje
najdražje, pripovedovali o domu, hišnih
ljubljenčkih… Spoznavali smo kraj, različne simbole in si ogledali pomembnejše objekte. Na sprehodih smo prisluhnili
različnim zvokom in opazovali pomladno
prebujanje narave.

Piskanje na trobentice

drobtinice
iz vrtca
znavali slovenska mesta in iz odpadnega Družina.smo, ustvarjali s pomočjo odpamateriala izdelali Zmajevko.
dnega materiala in izdelovali različne igrače.
Uživali so v umetnosti, prisluhnili različnim
zvrstem glasbe, spoznavali pomladne pe- V drugi polovici marca smo organizirali
smi, igrali na male ritmične instrumente in Cicibanove urice za otroke, ki ne obiskuse seznanili z običaji ter prazniki v mesecu jejo vrtca in si želijo druženja z vrstniki v
marcu. Najstarejši so pripravili igro Zvez- novem šolskem letu.
dica Zaspanka, jo predstavili staršem in
V sklopu projekta Zdravje v vrtcu smo
starejšim otrokom vrtca.
april namenili predvsem igri brez igrač,
skrbi za zdravje in čisto okolje. Spoznavali
smo svoje telo, dele telesa in njihove funkcije. Starejše otroke so obiskali reševalec,
medicinska sestra in g. Birman Shresto, ki
je za otroke pripravil zvočno kopel s tibetanskimi posodami.

Predstava Zvezdica Zaspanka

Ob materinskem dnevu so otroci razveselili svoje najdražje z majhno pozornostjo.
Družili smo se na popoldanski delavnici
Obisk reševalca

Nabiranje čemaža

Starejši so velik poudarek namenili grafom
otoriki. Izdelali so družinsko drevo, spoDelavnica Družina.smo
Zvočna kopel

Ples Zmajevke na pesem: Zmajevanka

Igra z igračami, ustvarjenimi na popoldanskem druženju Družina.smo

Igranje na tibetansko skledo
št. 70 / 2016
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Da je pravilno umivanje rok pomembno
za ohranjanje zdravja, smo ugotovili ob
ogledu filma: Čiste roke za zdrave otroke.
Tudi na zdravo prehrano in pomembnost
pitja vode nismo pozabili. Svetovni dan
zdravja smo obeležili s pripravo zdravega
nesladkanega napitka. Izdelali smo tabelo,
v katero so starši skupaj z otrokom nalepili
smeška, če je otrok prejšnji dan preživel
brez sladkarij ali sladkih napitkov.

Saditev koščic eksotičnega sadja

Od 11. 4. do 15. 4. 2016 so najstarejši otroci vrtca obiskovali plavalni tečaj v bazenu
Golovec z namenom, da premagajo strah
in se navajajo na sproščeno gibanje v
vodi. Kar so se naučili, so staršem pokazali ob koncu tečaja.

10. 5. smo izvedli Mini olimpijado. Izvajali
smo pohode ter druge naloge, saj sodelujemo v projektu Mali sonček.
Projekt Malček Bralček smo uspešno zaključili s podelitvijo bralnih priznanj in
ogledom predstave Mesto velikih želja.

Maj smo v celoti namenili gibanju in gibalnim dejavnostim na prostem v spodbudnem učnem okolju, ki nam ga ponujata vrtec in okolica.

Tudi planinci niso počivali, saj so uspešno
izpeljali vse tri izlete. Komaj že čakajo Vrtec v naravi, saj bodo letos odkrivali lepote Logarske doline s poudarkom na planinsko pravljičnih vsebinah. Letovali bodo
v penzionu Na razpotju. V vrtcu pa bomo
junija spoznavali in razvijali čutila ob čutni
poti, uživali v igri z naravnimi materiali in
se veselili prihajajočih počitniških dni.

Priprava napitka iz pomaranč in limon brez dodanega
sladkorja

V tednu Zemlje smo si uredili EKO kotičke.
Ob svetovnem dnevu Zemlje smo posadili različna semena, sadike, jih skrbno zalivali, opazovali njihovo kaljenje in rast.

Pohod do jame Bierkeller

Zato v času počitnic vsem bralcem občinskega glasila, staršem in našim najmlajšim
v imenu vseh strokovnih delavcev Vrtca
Dobrna želimo lepe, varne in nepozabne
poletne dni.
Zapisali: Mihaela Podrzavnik in Darija Fekonja

Pihanje regratovih lučk

Vključevanje otroka z Downovim sindromom v vrtec
Strokovni delavci se vsakodnevno srečujemo s številnimi izzivi v
svojem življenju. K svojemu poslanstvu, vzgoji otrok, pristopamo
strokovno in s srcem. Zavedamo se, da je vsak otrok unikat, zato
ga sprejemamo takšnega, kot je. Otrok v vrtec prinese svoj značaj,
svoje navade, radovednost, različne poglede na svet… Skupaj
načrtujemo in izvajamo dejavnosti, s katerimi razvijamo optimalen otrokov razvoj na vseh razvojnih področjih. Prav tako se vsi
skupaj učimo strpnosti, medsebojnega spoštovanja, zaupanja in
sodelovanja, predvsem pa sprejemanja drugačnosti. Še posebej
se tega zavedamo, ko imamo v svoji družbi nekoga, ki je drugačen od nas.
Nekdo, ki te objame s pogledom,
se ti nasmehne, ko te zagleda,
nekdo, ki te pozdravi s kretnjo,
nekdo, ki ne zmore samostojne hoje,
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ampak se do tebe samo priplazi,
se te dotakne,
te stisne v objem, saj se ob tebi
počuti varnega in sprejetega.
Ja, to je naš prijatelj, Maj.
Letos smo hvaležni za izkušnjo, ki smo jo imeli z dečkom s posebnimi potrebami. Maj se je vključeval v naše redno delo skupaj
s spremljevalko Vanjo, ki ga je vodila k nam. Pomagala mu je pri
hoji ali pa se nam je pridružil sam, s plazenjem. Nekateri otroci so
ga poznali. Obiskoval jih je že lani, zato so bili bolj pozorni nanj,
večkrat so se mu približali in se z njim tudi igrali.
V skupini sva pripravljali različne dejavnosti s področja kurikuluma, saj smo ga vsi skupaj spoznavali. Maj je zelo užival v glasbenih dejavnostih. Rad je poslušal pesmice, ki smo jih peli, se gibal

DROBTINICE IZ VRTCA
kom pa je bila pomembna obogatitev za našo heterogeno skupino enaindvajsetih otrok.

ob glasbi, sam pa je najpogosteje posegal po konstruktorjih. Zelo
rad se je igral z zvoki. Ker je bil zelo radoveden, sta s spremljevalko
sodelovala pri vseh dejavnostih tako spontane kot vodene igre.
Maj je bil poseben izziv za oddelek. Igra in delo s takšnim otro-

Iskanje prostorov
stanovanjske skupine
Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna od oktobra 2007
deluje v novem objektu v Lokovini. Na Dobrni smo prisotni tudi v
enoti VDC (Lokovina 11) in v Ustvarjalnici Zvonček – prodajni galeriji (Dobrna 41), kjer je možno kupiti izdelke naših uporabnic in
uporabnikov. V okviru Centra deluje v Vojniku VDC (Celjska cesta
2b), v Celju pa Dnevni center (Trubarjeva 55).
Kot organizacija se razvijamo, rastemo, iščemo nove možnosti
in poti v skrbi za naše uporabnice in uporabnike. Že daljše obdobje intenzivno iščemo nepremičnino za odkup, saj nameravamo v lokalni skupnosti urediti prostore stanovanjske skupine
za osem oseb. Naša želja je pridobiti stanovanjsko hišo v centru
Dobrne, v kateri bomo lahko v skladu z zahtevami stroke uredili
primerno bivalno okolje. Nepremičnina mora ustrezati Pravilniku
o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih
storitev (Ur. l. RS, št. 67/06) oziroma mora biti v takem gradbenem
stanju, da jo je tako mogoče urediti.
V stanovanjski skupini bomo odraslim uporabnicam in uporabnikom, vključenim v VDC, nudili storitev institucionalnega varstva.

Kaj pa o Maju pravijo otroci?
- Vesela sem, da se lahko z njim igram in mu pomagam, da se obleče.
- Všeč mi je, ko pride k nam in se igra z nami.
- Če Maj ni vesel, ga mi razveselimo.
- Vesela sem, ko Maj z nami pleše in poje, ker ima rad muziko.
- Z Majem se rada igram lego kocke. Te ima najraje.
- Vesel sem, ko je Maj dobre volje…najraje pa imam, da se Maj igra
z nami igrico Sonček in ledek.
- Vesela sem, da nas ima Maj rad. Jaz imam njega tudi rada.
- Všeč mi je, ko ga lahko pospremimo v garderobo, da se obleče.
- Vesel sem, da Maj pride k nam, v našo skupino.
- Fajn je, ko si z njim podajamo žogo.
Zapisali: Marjana Šet in Katja Švent

utrinki iz
CUDV
To pomeni, da bodo le-ti ob delovnih dnevih, od 7. do 15. ure,
vključeni v dnevno varstvo v delavnicah VDC, preostal del dneva
pa si bodo po svojih željah in potrebah organizirali v prostorih
stanovanjske skupine ali izven nje. Uporabnikom bomo nudili
strokovno podporo pri bivanju.
Cilj ustanovitve stanovanjske skupine je ponuditi možnost za življenje, čim bolj primerljivo običajnemu življenju odraslih oseb,
ob upoštevanju potreb in želja vsakega posameznika. Trudili se
bomo ustvariti takšne pogoje, ki bodo podpirali in spodbujali samostojnost in odgovornost za lastni razvoj.
Če imate v lasti nepremičnino, za katero ocenjujete, da bi ustrezala potrebam naših uporabnic in uporabnikov, prosimo, da
pokličete Matejo Čerenak na 03/780-10-35 ali pišete na splosnasluzba@siol.net. Vsem se iskreno zahvaljujemo za sodelovanje in
pomoč pri pridobivanju prostorov stanovanjske skupine za naše
uporabnike.
Breda Božnik, direktorica
št. 70 / 2016
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Prejeli smo certifikat E-Qalin
E-Qalin je vseevropski model upravljanja s kakovostjo na področju socialnega varstva. Razvit je bil v okviru sklada Leonardo da
Vinci in podprt s strani Evropske skupnosti. Nastal je iz potrebe
po vzpostavitvi standardov kakovosti in specifičnem modelu
obvladovanja kakovosti na področju socialnega varstva, ki bi bil
priznan v nacionalnih okvirih in širše v Evropi.
Upravljanje s kakovostjo po modelu E-Qalin je trenutno razširjeno v ustanovah socialnega varstva v Avstriji, Franciji, Italiji, Nemčiji, Luksemburgu, Sloveniji in Veliki Britaniji ter na Češkem in Hrvaškem. V CUDV Dobrna smo z delovanjem po modelu E-Qalin/B
pričeli leta 2012.
Z veseljem vam sporočamo, da smo po obsežni certifikatski
presoji, izvedeni v mesecu februarju 2016, prejeli Certifikat E-Qalin/B za socialno varstvene storitve, ki jih izvajamo. Presojo
sta izvedla g. Andrej Tumpej in ga. Marija Perkovič iz organizacije Bureau Veritas. Ponosni smo, da sta v poročilu med drugim
zapisala, da: »Zaposleni dajejo vtis dobrega kolektiva, naravnanega v iskanje rešitev za zadovoljevanje potreb uporabnikov in zaščito njihovih pravic in koristi, s posebnim
poudarkom na vključevanju uporabnikov v vse procese in
aktivnosti, na katere zmorejo sami ali ob podpori njihovih
zastopnikov vplivati«.
Vsem, ki kakorkoli pomagate pri naših prizadevanjih za višanje
kvalitete življenja naših uporabnic in uporabnikov, se ob tej priložnosti iskreno zahvaljujemo. Vljudno vas vabimo na zaključno
prireditev prvega triletnega obdobja delovanja po modelu E-Qalin, ki bo 24. 6. 2016 v prostorih CUDV Dobrna.

Pripravili:
Vesna Žerjal, vodja kakovosti
Mateja Čerenak, procesna vodja

Koncert ob dnevu Downovega sindroma
Na povabilo Gaie in Alana Asta,
ki vodita Center za Downov
sindrom Planet 47, smo bili
povabljeni k sodelovanju in
soustvarjanju dobrodelnega
koncerta ob svetovnem dnevu
Downovega sindroma.
Videla sta naš film MOJA
ZGODBA in bila zelo navdušena nad njim. Iz filma smo izbrali
eno od šestih zgodb, ljubezensko zgodbo Ine in Aljaža,
mladostnika z Downovim sin-
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dromom, in tako želeli ljudem
prikazati, kako je lahko ljubezen
med njima lepa. Ker Aljaž enkrat tedensko opravlja prakso
in pomaga v frizerskem salonu
Metka na Dobrni, smo se odločili, da to njegovo sposobnost
ravnanja z lasmi prikažemo
tudi na koncertu in opozorimo
na to, da se lahko tudi osebe z
Downovim sindromom vključujejo v delo lokalne skupnosti.
Tako smo na koncertu dobili

svoj frizersko-masažni salon,
kjer je Aljaž v času koncerta
urejal pričesko Ini in meni. Prikazana je bila tudi njuna ljubezenska zgodba iz našega filma,
nato pa sta imela na odru tudi
pogovor z voditeljema.
Na koncert smo se pričeli pripravljati že v mesecu novembru. Enkrat tedensko smo skupaj z Ino in Aljažem obiskovali
delavnice v Ljubljani, kjer smo

UTRINKI IZ CUDV
borci in televizijsko snemanje
koncerta 7. marca ob 20. uri.

sestavljali koncept koncerta in
kakšno bo naše sporočilo ljudem. Želeli smo opozoriti na
težave nesprejetosti, s katerimi
se mladi z Downovim sindromom srečujejo v času šolanja
in kasneje. Pogosto ostajajo
izrinjeni na obrobje brez možnosti, da bi razvijali svoje
sposobnosti ter sodelovali v
vključujočem družbenem okolju. Želeli smo, da na koncertu
o vseh težavah in željah spregovorijo mladostniki sami in
tudi pokažejo, kaj vse zmorejo
in znajo. Prav s tem namenom
smo se udeležili tudi celodnevne delavnice na Planetu 47 v
Koštaboni, kjer smo ves dan ob
sproščenem druženju vadili za
pričakovani dobrodelni koncert. Kasneje so sledile še intenzivne vaje v dvorani Španski

Koncert je bil v dvorani Španski
borci v Ljubljani, 7. marca 2016
ob 20. uri, v organizaciji Centra
za Downov sindrom Planet 47,
ki ga vodita Gaia in Alan Asta in
Društva za Downov sindrom,
ki ga vodi dr. Alenka Šelih. Koncert smo poimenovali ČE BI
MIDVA SE KDAJ SREČALA. Dvorana je bila nabito polna in na
ta dan je potekalo tudi televizijsko snemanje TV SLO, televizijski prenos pa je bil na svetovni
dan Downovega sindroma, 21.
marca, na TV SLO2 ob 20.50
uri. Voditeljica koncerta je bila
Andreja Lazar v sodelovanju z
Bernardo Žarn in Radom Mulejem. Na koncertu so mladi z
Downovim sindromom sami
spregovorili o svojih potrebah
in željah, ki jih ne morejo uresničiti. Opozorili so na težave,
s katerimi se srečujejo, ko se
šolajo in kasneje, ko želijo najti
zaposlitev. Na odru smo imeli
ves čas koncerta postavljene štiri različne scene: likovni
atelje, frizersko-masažni salon,
kavarno Druga violina in urad
človekovih pravic, iz katerega
smo med koncertom predali
svoja pisma tudi predsedni-

ku Borutu Pahorju in varuhinji
človekovih pravic, Vlasti Nussdorfer. Koncert je popestrilo
veliko glasbenih gostov, ki so
se odzvali našemu povabilu:
Vlado Kreslin, Rok Ferenja in
Rok&band, Marina Martensson,
Miran Rudan, Helena Blagne s
Kvatropirci, Davor Borno, Tanja
Žagar, ManuElla, Jan Plestenjak,
Nuša Derenda, Rudi Bučar in
Lea Sirk.
Mladostniki z Downovim sindromom pa so se predstavili
s svojimi likovnimi, pesniškimi,
plesnimi, športnimi , glasbenimi in drugimi talenti; plesali so
Mavrični plesalci in Eva Pirnat,
na flavto je igrala Larisa Pečar…Prireditev je bila nabita s
čustvi in pozitivno energijo.
Koncerta so se udeležile različne televizijske hiše, fotografi in
novinarji, ki so me kasneje poklicali in želeli opraviti intervju
zaljubljenega para z Downovim sindromom Ino in Aljažem.
Tako sta 15. marca v naš CUDV
Dobrna prišli fotografinja Mateja Jordovič Potočnik in novinarka Urška Krišelj Grubar iz revije
ZARJA. Skupaj smo preživeli
dve čudoviti uri ob smehu, fotografiranju in pogovoru. Obširen članek je potem izšel 22.

marca v reviji Zarja, en dan po
predvajanju koncerta ob dnevu Downovega sindroma na
TV SLO.

21. marca, na svetovni dan
Downovega sindroma in na
dan predvajanja koncerta na
TV SLO, smo se vsi ustvarjalci
koncerta zbrali v Ljubljani z namenom, opozoriti ljudi na večerni koncert. Delili smo šopke
in peli ob spremljavi kitaristov.
Direktorica CUDV Draga, dr. Valerija Bužan, in vodja Planeta 47,
Gaia Asta, sta organizirali sprejem pri ministrici za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti, dr. Anji Kopač Mrak,
št. 70 / 2016
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in pri ministrici za izobraževanje, znanost in šport, dr. Maji
Makovec Brenčič. Na obeh ministrstvih so nas lepo sprejeli,

ministrici sta bili veseli naše
pozornosti in dobre energije, ki
smo jo prinesli s sabo, vzeli sta
si čas in nam prisluhnili. Nato

smo naše druženje zaključili v
Drugi violini, ki je v lasti CUDV
Draga. Tam nas je čakalo kosilo, nadaljevali pa smo ob prijetnem druženju in kulturnem
programu, kjer so se lahko s
svojimi različnimi talenti pred-

stavili vsi mladostniki z Downovim sindromom. Poslovili smo
se pozno popoldne v pričakovanju ogleda našega večernega koncerta, tokrat kot gledalci.
Milena Oprčkal

Obisk iz Novega mesta
Gosi nas učijo sodelovanja in skrbi za
drugega. Letijo v obliki črke »V«. Vsaka
ptica s svojimi krili ustvarja vzgonski
veter za tisto, ki ji sledi. Do svojega cilja pridejo hitreje in lažje, ker potujejo
s pomočjo potisne sile drugega. Kadar
katera izmed gos zavije iz razvrstitve,
takoj začuti zračni upor in odpor do
samostojnega letenja ter se hitro vrne
v jato, da izkoristi vzgonsko silo ptice
pred seboj. Ko se vodilna gos utrudi,
zavije nazaj in vodstvo prevzame dru-

ga gos. Gosi iz ozadja vzpodbujajo tiste
spredaj, da ohranjajo hitrost. Zlasti je
pomembno, kadar kakšna gos omaga
in pade iz razvrstitve, poletita za njo še
dve gosi in pristaneta z njo, da ji zagotovita pomoč in zaščito. Z onemoglo
ptico ostaneta, dokler ni spet sposobna leteti ali dokler ne pogine.

znak je gos. So eden izmed večjih VDC-jev
v Sloveniji, kjer v več dislociranih enotah
uporabnikom zagotavljajo poleg zaposlitev pod posebnimi pogoji tudi bivanje.
Poleg matične hiše so obiskali tudi naši
dislocirani enoti na Dobrni in v Višnji vasi.
Dopoldansko druženje je bilo namenjeno
izmenjavi izkušenj in je kar prehitro minilo,
zato jim bomo z veseljem ob priložnosti
V petek, 13. 5., smo v CUDV Dobrna spre- vrnili obisk.
Brigita Kuder
jeli obisk zaposlenih iz varstveno delovnevodja IVO, VDC
ga centra v Novem mestu. Njihov zaščitni

Obiskal nas je e-transformer
Ponovno nas je obiskal E-transformer. Prirejen multimedijski tovornjak, v katerem
se nahaja potujoča razstava, s svojo pojavnostjo zbuja pozornost in na izviren način
privablja učence k ogledu učnih vsebin na
temo recikliranja elektronskih odpadkov.
Unikatno vozilo je plod slovenskega znanja.
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Zložljivo konstrukcijo je zasnovalo podjetje
MF-CT iz Ljutomera, izložbene vitrine podjetje IDEAL iz Velenja, razstavo je pripravil
Šolski center Velenje, razsvetljavo Skupina
Počivavšek, nalepke Indizajn. Sončna elektrarna na strehi, ki ob normalnih pogojih
zadostuje za 2 dni delovanja vozila, je do-
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nacija Gorenja Solar, za oblikovanje simpatičnih gradiv in poslikavo gradiva pa so
poskrbeli v Gorenje Design Studiu.
V petek, 13. 5. 2016, se je E-transformer
ustavil tudi v našem Centru. Z zanimanjem
smo si ogledali multimedijske predstavitve
na temo odpadne elektronike in razstavne
eksponate – sestavne dele velikih in malih
gospodinjskih aparatov v obliki eksplozijskih sestavnic. Na obisk in ogled so prišli
tudi učenci OŠ Dobrna, ki so si z zanimanjem ogledali multimedijsko predstavitev.
Hkrati z obiskom transformerja je potekala
zbiralna akcija odpadne elektronike, kjer
smo se prav tako izkazali. Zbrali smo dva
zabojnika odpadne elektronike, sijalk, kar-

tuš, tonerjev in iztrošenih baterij.
Z vse večjo ponudbo in uporabo elektronskih aparatov v gospodinjstvih se veča tudi
količina elektronskih odpadkov, ki so zelo
obremenjujoči za okolje, zato je toliko bolj
pomembno, da imamo vzpostavljen učinkovit sistem recikliranja. Predavatelj nam je
povedal, da se v Sloveniji dnevno nabere
za 8 tovornjakov odpadne elektronike,
ki bi ob neustrezni hrambi in odlaganju
obremenjevala in zastrupljala naše okolje.
V okviru eko šole imamo že vrsto let vzpostavljen ločen sistem zbiranja tovrstnih
odpadkov. Tako zbiramo odpadne sijalke,
tonerje in kartuše, iztrošene baterije in akumulatorje in dotrajane elektronske naprave. Vsaka skupina teh odpadkov zahtevo

svoj način predelave in reciklaže. V GSM
aparatih se nahajajo redki elementi indij,
iridij, zlato, v nekaterih sijalkah in hladilnih
aparatih je uporabljen plin, ki je posebej
obremenilen za okolje, nekateri aparati
vsebujejo težke kovine.
Če želimo ohraniti okolje, v katerem živimo,
moramo skrbno ravnati z odpadki. Veselimo se naslednjega obiska E-transformerja.
Simon Krajnc,
eko koordinator

Čistilna akcija marec 2016
Kljub oblačnemu in že skoraj deževnemu
dnevu smo se v CUDV odločili, da očistimo
okolico Centra in park pri graščini. Polni
energije in delovnega elana smo prijeli za
orodje in pričeli s čiščenjem. Kmalu smo
ugotovili, da je bila lanska jesen zelo radodarna z listjem. Listje smo pridno pograbili
in ga navozili na kup, kjer sta ga nato hišnika skurila. To je bilo veselje, ko smo gledali ogenj. Ko so nam moči začele pešati,

smo se okrepčali s čajem in kavo. Nato smo
ponovno zavihali rokave in nadaljevali s čiščenjem do kosila. Ob 12. uri nam je kuhar
Damjan pripeljal v park golaž, ki smo ga z
veseljem pojedli. Na koncu smo si privoščili
še sladico. Zadovoljni z uspešno akcijo smo
se utrujeni vrnili v Center.
Vesna Žerjal
št. 70 / 2016
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Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, na podlagi Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10, 75/12), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in
10/14) ter Načrta z razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Dobrna
za leto 2016, objavlja

JAVNO ZBIRANJE PONUDB
za prodajo nepremičnine v lasti Občine Dobrna
1. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNEGA ZBIRANJA
PONUDB:
Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, MŠ 1358570000, ID za
DDV:SI71772626
2. PREDMET JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB IN IZHODIŠČNA CENA:
Predmet prodaje je naslednja nepremičnina:
Garsonjera št. 6 v stavbi št. 364 k.o. 1056 Dobrna, (ID 5630253), ID
znak 1056-364-6, površine 27,73 m2, od tega uporabne površine 25,83
m2 (0,53 m2 balkona in shrambe v kleti 1,39 m2), ki se nahaja v tretji etaži
stanovanjskega bloka z naslovom Dobrna 5 b, 3204 Dobrna. Stanovanjski
blok je bil grajen v l. 1981 in se nahaja v centru Dobrne, v neposredni
bližini Zdravstvenega doma na Dobrni. Nepremičnina je v lasti in posesti
prodajalca. Pravno stanje nepremičnine je urejeno. Etažna lastnina je
vzpostavljena. Stanovanju pripada sorazmerni del skupnih delov, prostorov
in naprav. Številka energetske izkaznice 2015-95-126-23533, z dne 21.
6. 2015. Garsonjera je vseljiva takoj, možnost uporabe garsonjere za
počitniške namene.
• Izhodiščna cena: 26.100,00 EUR (šestindvajsettisoč sto evrov).
• Davek na promet nepremičnine, ki bo odmerjen s strani FURS na
podlagi sklenjene prodajne pogodbe, plača prodajalec.
3. POGOJI PRODAJE:
• Nepremičnina se prodaja po načelu »videno – kupljeno«;
• Prodajno pogodbo bo pripravila Občina Dobrna;
• Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana
komisija ugotovila, da je oddal najvišjo ponudbo in bo s sklepom
župana izbran za najugodnejšega ponudnika;
• Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15
dni po uspešno opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika.
V kolikor ponudnik pogodbe ne bo sklenil v predpisanem roku,
se bo štelo, da od nakupa odstopa in ima Občina Dobrna pravico
zadržati vplačano varščino;
• Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepremičnine le-ta izročila
v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice v Zemljiško knjigo;
• Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po sklenitvi prodajne
pogodbe je bistvena sestavina pogodbe;
• Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati stroške vknjižbe
lastninske pravice na svoje ime v Zemljiški knjigi.
• Župan lahko postopek prodaje ustavi ves čas do sklenitve
pravnega posla.
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4. POGOJI ZA UDELEŽBO V POSTOPKU JAVNEGA ZBIRANJA
PONUDB:
• Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene
nepremičnine, to je 2.610,00 EUR, ki jo je potrebno plačati na
račun na račun prodajalca Občine Dobrna št. 01355 0100003171.
• Ponudbe so zavezujoče in morajo vsebovati:
o Podatke o ponudniku (ime, priimek, naslov, EMŠO,
davčno številko, številko transakcijskega računa z
nazivom banke (za vračilo varščine).
o Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene
izhodiščne cene nepremičnine.
o Priloge.
• Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami
do vključno 30. 6. 2016 do 12.00 ure. V primeru, da ponudba
ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je komisija ne bo
upoštevala.
• Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti
v zaprti ovojnici z označbo »Ne odpiraj – ponudba za
garsonjero v bloku Dobrna 5 b« na naslov: Občina Dobrna,
Dobrna 19, 3204 Dobrna.
• Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
o potrdilo o plačani varščini,
o fotokopijo potrdila o državljanstvu,
o fotokopijo osebnega dokumenta – fizične osebe,
o overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ki ni
starejši od treh mesecev,
o izjavo o sprejemanju pogojev iz javne ponudbe.
5. DODATNE INFORMACIJE:
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin v času razpisa
lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Dobrna, tel: 03/ 780 10 50.
Ogled nepremičnin je možen po predhodni najavi na navedeni telefon
oziroma preko elektronska pošte: obcina@dobrna.si.
6. POSTOPEK IZBIRE NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA:
• Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 30. 6. 2016 ob 13.00
uri v prostorih Občine Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna.
• V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo komisija s
ponudniki, ki so ponudili najvišjo enako kupnino, izvedla pogajanja.
Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po preteku roka za javno
zbiranje ponudb.
Besedilo javnega razpisa-zbiranja ponudb je objavljeno tudi na spletni strani
Občine Dobrna: https://www.dobrna.si in na oglasni deski na sedežu Občine
Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna.
Številka: 3523-0006/2015-16 (1)
Datum: 30. 5. 2016

Občina Dobrna
Martin Brecl, župan

OBVESTILA

RAZVOJNA AGENCIJA SAVINJSKE REGIJE D. O.
O. OBVEŠČA, DA JE OBJAVLJEN JAVNI RAZPISI
POSOJIL IN GARANCIJ ZA MIKRO, MALA IN
SREDNJA PODJETJA (MSP) V OKVIRU REGIJSKIH
GARANCIJSKIH SHEM (RGS) SAVINJSKE REGIJE
CILJ RAZPISA: dajanje garancij na osnovi ugodnih bančnih kreditov za začetne investicije v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva ter obratna sredstva (do 20% kredita na
osnovi garancije). Namen je omogočiti dostop do posojil tudi
MSP, ki nimajo zadostnih lastnih virov za zavarovanje posojil.
KREDITNI POGOJI:
 garancija v višini 50% odobrenega bančnega kredita,
 RGS Savinjske regije deluje po pravilu de minimis,
 najnižji znesek kredita je 8.000 EUR, najvišji pa
150.000 EUR,
 obrestna mera in stroški odobritve ter vodenja so različni po posameznih bankah (obrestna mera od 1,92%
do 2,40% + 6m EURIBOR), sodeluje 7 bank (ABANKA
d.d., Delavska hranilnica d.d. Ljubljana, BANKA SPARKASSE d.d., Hranilnica LON d.d., Nova KBM d.d., Banka
Koper d.d. in NLB d.d.),
 doba vračanja je do 8 let z vštetim morebitnim moratorijem (do 12 mesecev), najkasneje do datuma zaključka RGS (2025),
 prijavitelj prejeti kredit zavaruje s 50% garancijo RGS
in drugimi oblikami zavarovanj, odvisno od stopnje
tveganja projekta in prijavitelja v skladu s pogoji izbrane banke,
 črpanje kredita je namensko, v roku 3 mesecev od
sklenitve kreditne pogodbe, v primeru daljše ročnosti
pa s soglasjem kreditno-garancijskega odbora RGS,
 investicijski projekt mora ostati v statistični regiji
najmanj 3 leta po zaključku investicije.
Upravičeni stroški začetnih investicij: stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa strojev in opreme, nakupa
zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja
zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta, stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali ne patentiranega tehničnega znanja in stroški obratnih sredstev, povezanih z začetno
investicijo, vendar največ do 20% odobrenega kredita.
ROK ZA PRIJAVO: RAZPIS JE ODPRT DO PORABE SREDSTEV OZ.
NAJPOZNEJE DO LETA 2018.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji prevzamejo na spletni
strani RASR d. o. o. www.rasr.si.
Za dodatne informacije se lahko obrnete na tel: 03/589 40 90 oz.
na e-naslov: razvojna.agencija@rasr.si.

Območna obrtnopodjetniška zbornica
Celje – vaša podpora
pri poslovanju

ZBORNICA CELJE

Zbornica deluje že več kot 45 let in združuje člane na področju Mestne
občine Celje ter na področju občin Dobrna, Vojnik in Štore. Osnovna
naloga zbornice je zastopanje interesov svojih članov, izvajanje javnih
pooblastil, informiranje, svetovanje, izobraževanje in usposabljanje ter
skrb za promocijo poklicev, inovativnosti, podjetnosti in ustvarjalnosti. Poleg tega partnersko sodeluje z občinami, v katerih združuje svoje
članstvo, sodeluje v lokalnih, regionalnih, nacionalnih in mednarodnih
razvojno naravnanih projektih. Sodeluje z nosilci razvoja na vseh nivojih, vključno s celotno izobraževalno vertikalo z namenom, da vam
posreduje informacije in vam s tem omogoči uspešno poslovanje.
Na zbornici izvajamo storitve točke:
- priglasitev samostojnega podjetnika
posameznika
- sprememba podatkov v poslovnem
registru za samostojnega podjetnika
posameznika
- izbris samostojnega podjetnika posameznika
- ustanovitev d .o. o., kjer se ustanovni kapital (7.500 EUR) v celoti
vplača v denarju
- posredovanje davčnih podatkov na FURS ob ustanovitvi podjetja
s. p. ali d. o. o.
- prijava samostojnega podjetnika posameznika v obvezno zdravstveno zavarovanje pri ZZZS ob pričetku opravljanja dejavnosti
in odjava ob zaključku opravljanja dejavnosti
- prijava in odjava delavcev v obvezna socialna zavarovanja pri
ZZZS
- prijava potreb po delavcih na Zavod za zaposlovanje (obrazec PD1)
- redni izpis podatkov posameznega gospodarskega subjekta iz poslovnega registra Slovenije
- postopki pooblaščanja tretjih oseb za opravljanje postopkov VEM
V kolikor imate vprašanja na temo:
• kako začeti lastno podjetniško pot,
• ovire in priložnosti podjetništva,
• zakonodaja, finance, računovodstvo,
• ugodni finančni viri
in druga, se obrnite na OOZ Celje.
Kontakti:
Cesta na Ostrožno 4, 3000 Celje
Predsednik: Miran Gracer
Sekretarka: Martina Rečnik, martina.recnik@ozs.si; tel: 03 425 22 72
Samostojna svetovalka: mag. Tatjana Štinek, tatjana.stinek@ozs.si;
tel: 03 425 22 73
Strokovna sodelavka: Simona Zupanc, simona.zupanc@ozs.si;
tel: 03 425 22 74
Spletna stran: http://www.ooz-celje.si/
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vabila
Občina Dobrna

Spoštovani!
Vabimo vas na

»Prireditev ob zaključku del na obzidju in stopnišču«,
ki bo v nedeljo, 12. junija 2016, ob 11. uri v centru Dobrne.
Dogodek bomo obeležili s kratkim kulturnim programom.
Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo!
Župan Občine Dobrna
Martin Brecl

V počastitev 25. obletnice samostojne Slovenije Občina Dobrna, Območno združenje veteranov vojne za
Slovenijo Celje in Policijsko veteransko društvo SEVER za celjsko območje - Odbor Celje

VA BIJ O
na svečano odkritje pomnika osamosvojitve Slovenije, ki bo
v soboto, 18. junija 2016, ob 11. uri
v spominskem parku na Dobrni.
Sodelujejo:
Moški pevski zbor Dobrna, Godba Dobrna, učenci OŠ Dobrna
Po zaključku slovesnosti bo srečanje veteranov 91 na igrišču OŠ Dobrna
Dobrodošli.

Spoštovani!
Vabimo vas na

Občina Dobrna

»Otvoritev polnilne postaje za električna vozila«,
ki bo v torek, 21. junija 2016, ob 11. uri
na parkirišču v centru Dobrne.
Dogodek bomo obeležili s kratkim kulturnim programom.
Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo!
Elektro Celje, d. d.
Predsednik uprave,
mag. Boris Kupec

Občina Dobrna
Župan,
Martin Brecl
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Koledar prireditev junij-september 2016
DATUM

URA

KRAJ

KONTAKT

Telefon

Elektronska pošta/
Spletna stran

18. 6. 2016

9.00

Igrišče pri Novem gradu

PGD Dobrna,
g. Boris REPAS

041 763 353

boris.repas@t-1.si

22. 6. 2016

16.00

KRISTAN Ivan

041 763 363

ivan.kristan@gmail.com

24. 6. 2016

15.00

DREV Anton

031 671 460

anton.drev@t-1.si

24. 6. 2016

16.00

CUDV Dobrna

CUDV Dobrna

(03) 780-10-00

uprava-zuvd@siol.net

STRELSKA TEKMA

3. 7. 2016

8.00

Lovska koča na Trojni

POLETNA NEDELJA V PARKU

24. 7. 2016

14.00

Park Dobrna in ploščad
pred Zdraviliškim domom

STRELSKA TEKMA-ZRAČNA PUŠKA

29. 7. 2016

18.00

gasilski dom

ŠPORTNI TURNIRJI - UVOD V NOČ POD KOSTANJI

13. 8. 2016

10.00

igrišča OŠ Dobrna,
igrišče pri Novem gradu

PRIREDITEV OB 70 LETNICI DELOVANJA LD DOBRNA

14. 8. 2016

17.00

Dobrna

STRELSKA TEKMA-MALOKALIBERSKA PUŠKA

15. 8. 2016

9.00

Lovska koča na Trojni

NOČ POD KOSTANJI

18. 8. 21. 8. 2016

18.00

MLINARSKA NEDELJA

11. 9. 2016

14.30

KONCERT RES LUŠTNO JE TU PRI NAS

18. 9. 2016

16.00

IME PRIREDITVE
REGIJSKO POKALNO GASILSKO TEKMOVANJE ZA
MLADINCE, MLADINKE, PIONIRJE IN PIONIRKE
MEDOBČINSKO TEKMOVANJE V STRELJANJU Z ZRAČNO
PUŠKO
MEDOBČINSKO TEKMOVANJE MOŠKIH IN ŽENSKIH EKIP
V BALINANJU
ZAKLJUČNA PRIREDITEV IN SVEČANA PODELITEV
CERTIFIKATA KAKOVOSTI E-QALIN

DU DOBRNA,
strelska secija
DU DOBRNA,
balinarska sekcija

igrišča OŠ Dobrna,
igrišče pri Novem gradu
Vovkov mlin pri kmetiji
Pungarnik
kulturni dom

Lovska družina,
g. Milan Freitag
Turistično društvo Dobrna,
ga. Marija Deu Vrečer
Strelsko društvo,
g. Jože Škoflek

(041) 692-683

plevnikroman@gmail.com

(041) 769-684

deu.marija@gmail.com

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

/

Društvo noč pod kostanji

(041) 857-442

nocpodkostanji@gmail.com

Lovska družina,
g. Milan Freitag
Strelsko društvo,
g. Jože Škoflek

(041) 692-683

plevnikroman@gmail.com

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

/

Društvo noč pod kostanji

(041) 857-442

nocpodkostanji@gmail.com

(031) 886-161

ales.stepihar@lu-celje.si

(040) 723-873

marta.javornik@gmail.com

KUD Dobrna,
g. Aleš Štepihar
Ljudske pevke Dobrna,
ga. Marta Javornik

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

NOVOST V TERMAH DOBRNA -

NARODNOZABAVNI VEČERI Z ŽIVO GLASBO
V PIVNICI ZDRAVILIŠKEGA DOMA VSAK PETEK ZVEČER
KOLEDAR POHODOV IN IZLETOV PLANINSKEGA DRUŠTVA DOBRNA
Spletna stran: www.pd-dobrna.si, Elektronska pošta: pd.dobrna@gmail.com
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SMER POHODA

DATUM

KONTAKT (odgovorna oseba)
ORGANIZATORJA

Telefon

KEPA

26. 6. 2016

PAVLI ŽUŽEK

031 380 191

KALŠKI GREBEN

9. 7. 2016

JANEZ ŠKOFLEK, ANŽE DJORDJEVIĆ

041 515 578, 040 260 231

MARTULJŠKI SLAPOVI

23. 7. 2016

JANEZ ŠKOFLEK, IRENA ŽAGAVEC

041 515 578, 051 367 661

TOŠČ, OGRADI

6. in 7. 8. 2016

JANEZ ŠKOFLEK, PAVLI ŽUŽEK

041 515 578, 031 380 191

STRELOVEC, KROFIČKA

28. 8. 2016

ANŽE DJORJEVIĆ, PAVLI ŽUŽEK

040 260 231, 031 380 191

KOŠUTICA

10. 9. 2016

JANEZ ŠKOFLEK

041 515 578

ŠTRUKLJEV VRH

2. 10. 2016

IRENA ŽAGAVEC

051 367 661

IZLET V NEZNANO

15. 10. 2016

ANŽE DJORDJEVIĆ in PD Vitanje

040 260 231
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Prijazno vabljeni na

PRIREDITVE
OB OBČINSKEM PRAZNIKU V OBČINI DOBRNA

POHOD MED VINOGRADI IN V ODPRTE KLETI

11. 6. 2016, ob 15. uri zbirno mesto pri stopnišču v centru Dobrne

PRIREDITEV OB ZAKLJUČKU DEL NA STOPNIŠČU IN OBZIDJU
V CENTRU DOBRNE
12. 6. 2016, ob 11. uri v centru Dobrne

SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE DOBRNA S PODELITVIJO
PRIZNANJ OBČINSKIM NAGRAJENCEM IN NAJUSPEŠNEJŠIM
DEVETOŠOLCEM
15. 6. 2016, ob 18. uri v dvorani Zdraviliškega doma

SREČANJE VETERANOV IN ODKRITJE POMNIKA OSAMOSVOJITVE SLOVENIJE
18. 6. 2016, ob 11. uri v centru Dobrne

GASILSKO TEKMOVANJE ZA POKAL OBČINE DOBRNA
18. 6. 2016, ob 17. uri na nogometnem igrišču

RAZSTAVA ROČNIH DEL, DOMAČIH DOBROT, ZELIŠČARSTVA, STARIN
TER PRIKAZ ČEBELARSTVA V OBČINI DOBRNA
19. - 20. 6. 2016, od 9. do 18. ure v Zdraviliškem domu

OTVORITEV POLNILNE POSTAJE ZA ELEKTRIČNA VOZILA
21. 6. 2016, ob 11. uri na parkirišču v centru Dobrne

Informacije o dogodkih v Občini Dobrna najdete na spletnih straneh www.dobrna.si ,
www.ztsk-dobrna.si, ter Facebook profilu Ztšk Dobrna.
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OBČINA DOBRNA

Spoštovane občanke in občani!
Ob prazniku Občine Dobrna
vas prijazno vabimo na
slavnostno sejo Občinskega sveta
Občine Dobrna
s kulturnim programom in podelitvijo priznanj
Občine Dobrna,
ki bo v sredo, 15. junija 2016, ob 18. uri
v dvorani
Zdraviliškega doma na Dobrni.

Župan Občine Dobrna,
Martin Brecl
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