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SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI
Jesen je izjemen letni čas, ko nas narava bogati in razvaja s svojo
barvitostjo in darovi, ko se vinogradniki prestavijo iz vinogradov
v kleti, kjer zavzeto negujejo to žlahtno darilo narave, ko s polj in
vrtov pospravljamo vse, kar smo poleti sejali in smo ponosni na
svoje pridelke in zdravo hrano. Jesen je tudi čas priprav na čarobno zimo, ki jo imajo eni radi, drugi pa morda malo manj, ker jim
povzroča preglavice, nekaj več dela in tudi stroškov. Na nek način je tako raznoliko in barvito tudi naše življenje in če ga znamo
sprejemati z lepše strani, je lahko vedno tudi lepo.
Spoštovani, naj bo lep in pozitiven tudi naš pogled v prihodnost
in v leto, ki prihaja, na vse kar nam prinaša. Čas okoli novega leta
med drugim tudi nekoliko bolj zaznamuje našo kulturo in bivanje
v tem prostoru. Po prazniku vina in martinovanju, ki ga Slovenci
praznujemo kar precej resno, prihaja najlepši čas praznikov v naši
kulturi, čas adventa, božiča in novega leta, čas upanja, lepih želja
in dobrih misli za vse ljudi. Prav je, da se v tem duhu skupaj prepustimo temu sporočilu in emocijam, da ga tako tudi živimo in
pustimo živeti drugim.
Ob koncu leta v občini zaključujemo z aktivnostmi iz proračuna
2017, ko smo se večino časa ukvarjali z možnostmi in pripravo
projektov za naslednja obdobja, saj razpisov za izvajanje projektov na lokalni ravni, razen za mestne občine, v tem obdobju skoraj ni bilo. Kljub temu smo lahko zadovoljni z vsem, kar nam je
skupaj uspelo, večinoma z lastni viri, postoriti v naši občini.
ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH KOMUNALNIH VODA
Za območja, kjer kanalizacija še ni zgrajena in kjer še nimamo
izdelanih projektov za izgradnjo te, pripravljamo projekte za
izvedbo in pridobitev gradbenega dovoljenja. Gre za območja
dela Lokovine in Loke, ki bosta priključeni na novo ČN Dobrna s
4000 PE ter dela Zavrha in Vrbe, kjer se naš kanalizacijski sistem
združi s predvideno kanalizacijo skozi Socko do ČN v Novi Cerkvi.
Tako bomo zagotovili sistem z več kot 2000 PE, kar v prihodnje
zagotavlja večjo možnost sofinanciranja projekta. Iskrena hvala
vsem lastnikom zemljišč, kjer potekajo vodi, da ste tako prijazno,
v duhu pomagati skupnosti za skupno dobro, podpisali služno-
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stne pogodbe, da lahko projekt peljemo naprej.
VODODSKRBA V OBČINI
Tudi na tem področju pripravljamo projekte za izgradnjo vodovodov na območjih, kjer še ni javnih vodovodov; gre za območja
Brdc, Strmca nad Dobrno in del Brezna ter za celotno Vinsko Gorico. Tukaj smo s projektom v fazi idejnih rešitev, katerim sledijo
zakoličbe tras vodov na terenu in pridobivanje služnostnih pogodb lastnikov zemljišč. Ob tej priliki se, spoštovane občanke in
občani in lastniki zemljišč na območjih, kjer bodo vodi potekali,
obračam na vas s prošnjo za sodelovanje in podpise služnostnih
pogodb, da bomo lahko s projekti nadaljevali uspešno, kot smo v
primeru kanalizacije. Že vnaprej vsem iskrena hvala.
Za območje spodnjega Paroža imamo izdelan projekt za napajanje iz zgrajenega vodooskrbnega sistema za Parož, Loka, Lokovina, Klanc oziroma iz črpališča pod Lovsko kočo na Trojni.
ZDRAVJE IN EKO MOBILNOST
Za projekt regijske kolesarske poti Velenje – Dobrna – Celje, ki poteka na območju Občine Dobrna, je zaključena revizija izdelanih
idejnih rešitev na DRSI in izdelana projektna naloga za izdelavo
PGD in PZI projektov. Pridobili smo tudi večino soglasij lastnikov zemljišč, da bodo sedaj aktivnosti lahko potekale hitreje in
upamo na kolesarsko povezavo skozi Dobrno še v tej finančni
perspektivi, saj smo jo uspeli uvrstiti med regijske projekte za izvedbo do 2020.
KROŽIŠČE NOVI GRAD
Posebej smo veseli, da nam je uspelo zaključiti z revizijo projekta
na DRSI za predvideno krožišče pri Novem gradu, ob vstopu v
Dobrno. Izgradnja krožišča s kolesarsko stezo in pločniki ter tematiko termalne vode v središču krožišča je predvidena v NRP DRSI
v letu 2018-2019. Delež Občine Dobrna zajema ureditev otoka in
druge neprometne infrastrukture na območju krožišča.
UREJANJE KOMPLEKSA ŠPORTNOREKREATIVNIH
IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTI
Občina Dobrna je z nakupom zemljišč pri osnovni šoli v tem letu
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zaokrožila območje za potrebe šolskih, športnih in rekreacijskih
dejavnosti v Dobrni. Določene vsebine za najmlajše in tudi za
starše bomo na tem območju izvedli že v letu 2108, predvsem
pa bomo pristopili k pripravi idejnih rešitev za celostno ureditev
območja v smislu ureditve šolskih in športno rekreacijskih površin
in objektov na tem prostoru za potrebe občine in turizma.
NEKAJ ZA VSE GENERACIJE
V zdraviliškem parku predvidevamo iz razpisa LAS v sodelovanju
s Termami Dobrna izvesti
komplet igral za otroke in vse druge ranljive skupine. Projekt je
izdelan in umeščen med izvedbene projekte LAS 2017-2018 in še
čaka na revizijo na MK, tako da predvidevamo realizacijo naslednje leto.
VODOOSKRBA NASELJA BRDCE NAD DOBRNO
IN STRMCA NAD DOBRNO
Konec novembra smo obstoječe vodovodno omrežje Brdce nad
Dobrno priključili na vrtino in na novozgrajeno črpališče Brdce.
Zaključka tega projekta smo izjemno veseli, saj ne bo več treba
na to območje voziti vode v deževju, ker je bila onesnažena, in v
suši, ker je ni bilo dovolj. Tedensko smo na to območje z gasilci
dovažali tudi do 30 000 l vode. Iskrena hvala našim gasilcem za
to izjemno pomoč in vsem, ki ste kakorkoli pomagali, da smo lahko, skupaj z Javnim podjetjem VO – KA Celje, zaključili z gradnjo
te osnovne vodovodne infrastrukture na tem zahtevnem terenu
Brdc in Kozjaka, ki bo v prihodnje omogočala tudi oskrbo prebivalcev spodnjih Brdc, Strmca nad Dobrno in Brezna s kvalitetno
pitno vodo iz vrtine na Brdcah.
Čaka nas še predaja celotnega obstoječega vodovodnega
omrežja Brdce bodočemu upravljalcu VO – KA Celje, skupaj s
sedaj zgrajeno vodovodno infrastrukturo. Predhodno pa moramo preurediti še vse potrebne prevezave in zamenjavo merilnih
mest. Zaključek vseh del in predajo tako urejenega vodooskrbnega sistema Brdce VO-KA Celje predvidevamo do pomladi.
GRADNJA CEST
Zaradi sprejetih prioritet gradnje drugih projektov v preteklosti
smo takrat manj vlagali v našo cestno infrastrukturo. Zadnji dve
leti pa smo to stanje lahko že nekoliko izboljšali tudi z asfaltiranjem nekaj makadamskih cest.
Vedno povem, da v občni najraje gradimo ceste, ker je gradnja
teh med najbolj prijetnimi deli v občini, lepo je deliti veselje z
ljudmi, ki do svojih domov dobijo asfaltno cesto. Kako radi sode-
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lujejo in pomagajo, na koncu pa nas še razveselijo z otvoritvijo
pridobitve. V tem letu smo uspeli asfaltirati tri odseke javnih cest
v občini, dva v Lokovini in eno v Zavrhu nad Dobrno. Iskrena hvala vsem lastnikom zemljišč za odstopljena zemljišča za izvedbo
cest in vsem krajanom na teh območjih za lepo sodelovanje in na
koncu še za presenečenje v Zavrhu nad Dobrno. Za otvoritev ceste ste tako izvirno izdelali in blagoslovili tudi kapelico in pripravili
pravo veselico v vseh pozitivnih pomenih te besede. Naj vas ta
prijaznost in duh solidarnosti povezuje tudi v prihodnje.
DELO OBČINSKEGA SVETA, UPRAVE IN ŽUPANA
Ob zgoraj navedenih je še veliko drugih vsebin, ki nas zaposlujejo. Skupaj z občinskim svetom in občinsko upravo jih urejamo in
pripravljamo za razvoj naše občine, a vsega na tem mestu ni mogoče naštevati. Je pa prav, da povemo, da sami urejamo in vzdržujemo tudi vso javno infrastrukturo, pokopališča, vse lokalne
ceste in javne poti, javne zelene površine, pohodne in sprehajalne poti, upravljamo in vzdržujemo vse javne objekte družbenega
standarda, itd. …
Vseskozi pa je naša zaveza predvsem biti dober servis našim občankam in občanom, tako da kljub omejitvam vedno iščemo
sprejemljive rešitve znotraj teh.
Občinski svet občine Dobrna je sprejel proračun za leto 2018, ki
ob tekočih nalogah občine predvideva tudi nadaljevanje zgoraj
navedenih projektov. Približno 36 % sredstev je namenjenih za
redno vzdrževanje javne komunalne in družbene infrastrukture
ter tekoče delovanje in poslovanje občine, cca 30 % proračuna
je namenjenega tekočim transferom za financiranje šolske vzgoje, vrtcev, varovanje starejših - plačila domov za starejše in drugi
socialni transferi upravičencem, cca 34 % pa je namenjeno za
investicije v letu 2018; del teh je vezan na sofinanciranje projektov
iz resornih ministrstev.
POŠTENO DO SEBE IN DRUGIH JE, DA SMO V SVOJIH
DEJANJIH ODGOVORNI DO LJUDI, DA JIH SPOŠTUJEMO
IN GOVORIMO RESNICO
Veliko stvari, predvsem zadev iz pristojnosti lokalne samouprave,
lahko uredimo na občini, so pa tudi zadeve, ki so za občino in za
njene občane izjemno pomembne, a niso v pristojnosti reševanja
in odločanja občine. Tako je tudi s Pošto Slovenije, ki je v tem letu
Pošto Dobrna preoblikovala v pogodbeno pošto in jo iz centra
kraja prestavila na bencinsko črpalko pri Korenu. Ta odločitev Pošte Slovenije mnoge še vedno jezi in moram reči, da tudi mene
kot občana, še bolj pa kot župana. Čeprav smo vsi skupaj, tako
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župan kot občinski svet, vseskozi nasprotovali in pozivali Pošto
Slovenije, da v Dobrni na prejšnji lokaciji zaradi turizma in specifike kraja ohrani pošto, je bila le-ta prestavljena na obrobje kraja,
ker zanjo v centru niso uspeli dobiti pogodbenika, občinam pa
je država to dejavnost prepovedala.
Tako se je tudi v Dobrni zgodilo enako, kot se dogaja po vsej
državi, kar lahko skoraj dnevno gledamo po televiziji, kako občine, župani in ljudje nasprotujejo takemu ravnanju države, ki
je med drugim tudi lastnik Pošte Slovenije, a jih vseeno ukinjajo
(taka usoda čaka okoli 300 pošt v RS, so nam povedali). Takšna je
poslovna politika Pošte Slovenija d. o. o. , ki jo preko nadzornih
svetov oblikuje in potrjuje vlada RS. Ta bi po tej poti edina lahko
uredila te zadeve v dobro svojih državljanov.
Na takšno nedopustno centralizacijo poštnih pa tudi drugih storitev države župani in občine preko svojih združenj in tudi poslancev
v Državnem zboru večkrat opozarjamo pristojne, beri aktualno vlado, pa smo v tem pogledu večinoma neslišane in nemočne in na
te odločitve Pošte Slovenije nimamo nobenega vpliva.
Zaradi navedenih dejstev in aktivnosti, ki smo jih župan, občinski svet in občinska uprava izvajali za ohranitev pošte v centru
Dobrne, vse tudi obravnavali na sejah občinskega sveta, mi
kot županu in človeku ni vseeno, da se nekateri s podajanjem
neresnic, ki ustvarjajo jezo predvsem med starejšimi, tako norčujejo iz teh iskrenih in poštenih ljudi, ki se obračajo tudi name
in povedo, da so nezadovoljni in slabe volje, da jim je njihov
»predstavnik« povedal, da je župan vse to dovolil in podpisal.
Spoštovani »gospod predstavnik«, ni odgovorno in pošteno do
vseh vaših kolegov in kolegic v občinskem svetu in še manj do
naših ljudi, ki so že tako prizadeti zaradi težjega dostopa do teh
storitev, da jih na osnovi vaših neresnic in potvarjanj dejstev
tako zavajate, da se iz njih tako norčujete, ko sami dobro veste,
da so vse zadeve, kot so opisane zgoraj, v pristojnosti podjetja
Pošte Slovenije d. o. o. in njenega lastnika – države. Občine na
te odločitve, kot poročajo tudi po TV Slovenije, nikjer v državi
niso mogle vplivati na takšno poslovno politiko Pošte Slovenije
in še bolj dobro veste, da župan v primeru pošte v Dobrni ni
ničesar podpisal in še manj lahko kaj odločal, enako kot župani
povsod po Sloveniji, kjer pošte preoblikujejo ali ukinjajo. Prav
tako ste, enako kot vsi vaši kolegi v občinskem svetu, prejeli tudi
odgovor Pošte Slovenije, da je takšna poslovna politika podjetja, ki jo preko nadzornih svetov usmerja in potrjuje vlada RS.
Verjamem, da tudi vi razumete, kaj pomeni.
Da ima neresnica kratke noge pravi slovenski pregovor. Nekateri

se zaradi asfaltiranja cest obračate name z »informacijo«, da je denar za vašo cesto bil zagotovljen, je bil pa porabljen drugje. To naj
vam bi povedal vaš predstavnik. Spoštovani, vsi vemo, tudi vaš
predstavnik, da ko je denar zagotovljen za določeno cesto oziroma namen, je tudi v proračunu in se ne more zgoditi, da bi ga
uporabili drugje. Takšna zavajanja in neresnice, ki jih nekateri uporabljajo za svojo promocijo, pač niso poštene do ljudi, še manj
pa dostojne in primerne človeku, ki naj bi bil njihov predstavnik.
K pisanju tega članka so me vzpodbudili ljudje, ki mi povedo,
da jih pogostost širjenja navedenih neresnic v določenih krogih
moti, ker vedo, da temu ni tako. Moj odgovor je, da je svoboda
govora pravica vseh, tako tudi vse sprejemam, se mi pa zdi prav
in pošteno, da imajo ljudje možnost dobiti še drugo informacijo,
kako se stvari dejansko odvijajo in izvajajo.
MOJA DEŽELA – LEPA IN GOSTOLJUBNA
Kadar nas ocenjujejo drugi, še posebej ko nas primerjajo z najboljšimi na tem področju, smo lahko ponosni na dosežene rezultate. Tako je ocenjevalna komisija Turistične zveze Slovenije tudi
letos, konec poletja, obiskala in ocenjevala naš turistični kraj, njegovo urejenost in ponudbo, ki je, moram reči, na vseh področjih
turizma izjemno dobra in raznolika.
Veseli smo, da je ta napredek in prizadevanje naših turističnih ponudnikov, našega gospodarstva, občine in vseh, ki se v našem
prostoru trudijo za več urejenosti, za več turistične ponudbe in
več vsega, kar nas dela prepoznavne na tem področju, uvidela
tudi ocenjevalna komisija Turistične zveze Slovenije in Občini Dobrna, na dnevih slovenskega turizma v Krajnski Gori, 19. oktobra
2017, podelila tretje mesto med zdraviliškim kraji v Republiki Sloveniji, takoj za največjimi slovenskimi turističnimi destinacijami,
drugim Podčetrtkom in prvo Rogaško Slatino. To lepo priznanje,
ki ga pod pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije, Boruta Pahorja, slovenskim turističnim krajem podeljuje Turistična
zveza Slovenije, je priznanje vsem deležnikom razvoja turizma v
naši občini in tudi vzpodbuda za uspešno delo in sodelovanje v
prihodnje.
PLANETU PRIJAZNA OBČINA V LETU 2017
Občina Dobrna je v kategoriji do 3.000 prebivalcev prejela Priznanje za odgovorno prizadevanje na področju varovanja naravnih
danosti, ustvarjanje boljše kvalitete bivanja občank in občanov
ter dobro informiranje o pravilnem odnosu do okolja za te in prihodnje generacije.
št. 76 / 2017
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OBČINA DOBRNA PREJELA PODROČNI CERTIFIKAT ISSO
ZLATI KAMEN 2017
Zlati kamen je sistem za spodbujanje in spremljanje razvoja na
ravni lokalne samouprave. Zlati kamen meri na tisto, čemur so
lokalne skupnosti namenjene: zagotavljanju pogojev za dobro življenje. Certifikat ISSO Zlati kamen lahko pridobijo občine, ki ponujajo prebivalcem kakovostno raven življenja, torej jih odlikuje
solidna in uravnotežena stopnja doseženega razvoja. Indeks ISSO
je sestavljen iz večjega števila kazalnikov, izvedenih iz statističnih,
finančnih in gospodarskih podatkov o občini. Meri doseženo stopnjo razvitosti občine. Spremlja demografska gibanja, učinkovitost
delovanja občine, dinamiko gospodarskega razvoja, stanje na trgu
dela in na področju izobrazbe, življenjski standard, stopnjo socialne
kohezije in stopnjo okoljske osveščenosti v občini.
Občina Dobrna se je uspešno izkazala pri merjenju na različnih
področjih ISSO analize, še posebej se je izkazala na področju demografije, področju učinkovitosti delovanja občine, stanja na trgu
dela, na področju izobrazbe in stopnje socialne kohezije, so zapisali
v izjavi za javnost, ko je prejela PODROČNI CERTIFIKAT ISSO ZLATI
KAMEN 2017. Podrobnejše obrazložitve delovanja Občine Dobrna
po področjih, ki izstopajo iz povprečja in se uvrščajo v sam vrh
slovenskih občin, je predstavljen v posebnem članku tega glasila.
GLASILO DOBRNČAN JE BOGATEJŠE TUDI Z
VAŠO POMOČJO
Vesel sem, da je vsak Dobrčan tako bogat z vsebinami in dogodki, da ga s svojimi članki sooblikujete, drage občanke in občani,
naša društva in organizacije, gospodarstvo in drugi, ki v tem prostoru delujete in tako soustvarjate podobo naše občine. Iskrena
hvala vsem, ki te dogodke tako vestno beležite, da ne gredo v
pozabo in obenem bogatite to publikacijo Občine Dobrna. Veliko vas je in pridni ste …, naj bo ta članek tudi povabilo k sodelovanju še vsem drugim, ki imate kaj pokazati ali povedati.

CENTER DOBRNA – UREDITEV TRGA POD CERKVIJO
Center praznične Dobrne smo letos popestrili z ureditvijo trga
v smislu manjšega prireditvenega prostora in prodajnih hišic za
naše ponudnike in tudi za ponudnike iz drugih okolij, v kolikor bo
interes in povpraševanje. V vsakem primeru pa bo prostor kot tak
pripravljen za različne prireditve in dogodke v kraju, kar skupaj z
urejenim obzidjem, stopniščem in veduto naše cerkve na hribu
predstavlja lep ambient v centru kraja. Tako nam vsaj velikokrat
povedo predvsem tisti, ki Dobrno obiščejo prvič ali ponovno po
določenem času.
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Še bolj praznični utrip in podobo bo dobil center s postavitvijo jaslic
in praznično ureditvijo stopnišča in obzidja do cerkve Marije vnebovzete na hribu, kjer bo večina letos postavljenih jaslic, ki jih v organizaciji TD Dobrna postavljajo mnogi naši posamezniki in društva.
Vsem iskrena hvala za ta lep prispevek k praznični podobi Dobrne.
Da tako praznične Dobrne za novo leto ne bomo pustiti samevati, vas vse vljudno vabimo na silvestrovanje, ki bo na tem prireditvenem prostoru pod cerkvijo, s pričetkom ob 22. uri, da skupaj
nazdravimo vsemu dobremu in letu, ki prihaja.
V Občini Dobrna bomo tudi letos del sredstev, ki bi jih sicer namenili novoletnim darilom, namenili za naše najmlajše, za ostarele in za druge humanitarne potrebe.
Namesto novoletnih daril bomo tudi letos organizirali obisk Božička z obdarovanjem otrok.
Z majhno pozornostjo želimo v teh prazničnih dneh razveseliti
starejše nad 80 let. Spoštovani upokojenke in upokojenci, iskrena
hvala za to plemenito delo, ki ga opravljate, ko obiskujete naše
ljudi, še posebej tiste, ki so iz različnih razlogov vezani na dom,
prenesite vsem tudi naše lepe želje in pozdrave.
Del sredstev za te praznične dni bomo namenili tudi našima humanitarnima organizacijama Rdeči križ in Karitas.
Iskrena hvala vsem, ki nam pomagate, da ta skromna sredstva
pridejo v prave roke, da morda v teh najbolj čustvenih dneh v
letu koga razveselijo in osrečijo. Sreča je resnična, če jo delimo.
Spoštovane občanke in občani
V teh prazničnih dneh, okoli božiča in novega leta, se ljudje nekoliko več družimo in bogatimo medsebojne vezi s
prijatelji, s sodelavci, sosedi, znanci. Naj nas ta čas poveže
tudi z ljudmi, ki jim življenje ne prizanaša, podarimo jim več
razumevanja in topline, pomagajmo jim na poti do več ljubezni, sreče in notranjega miru.
Želim vam lepe in mirne praznike, v novem letu 2018 pa
veliko sreče, zdravja in miru, naj vas obdari z iskrenimi in
srčnimi ljudmi in vam izpolni čim več želja.
Župan Občine Dobrna,
Martin Brecl

naši jubilanti
Frančiška Memon in njenih 90 let
Frančiška Lampret, poročena Memon, se je rodila na Klancu, 8.
oktobra 1927. Od štirih otrok, enemu fantu in treh dekletih, je
bila najmlajša. Mladost je v krogu družine preživljala na Klancu,
v Golobovi koči, kjer so tudi otroci morali veliko delati in pomagati na okoliških kmetijah, da so se lahko preživljali. Kljub temu
pravi, da je imela lepo mladost. Vajena vsakršnega dela je kot
mlado dekle v takratnih Toplicah Dobrna takoj dobila delo.
Z možem, ki je na Dobrno, v naše toplice, prišel na delo s Primorske, sta bila poročena 64 let. Pravi, da jo je kmalu po prihodu v naš kraj opazil in ji povedal, da jo želi za življenjsko sopotnico. Bil je čuteč, delaven in skromen človek, imela ga je rada,
zato sta kljub trdemu delu in hudim časom imela lepo življenje
in tudi veliko ustvarila. Pomagala sta otrokom in na koncu kupila še svoje stanovanje ter si za stara leta še nekaj privarčevala.
Ni jima bilo lahko v tistih časih, ko sta se morala med drugim
tudi na skrivaj cerkveno poročiti, ker sta si želela tudi pred Bogom dati zaobljubo ljubezni in zvestobe. Pove, da sta to storila
v Vojniku, je pa to njuno skrivno dejanje nekdo zatožil vodilnim v Toplicah, čemur je potem takoj sledila izguba službe. To
je kmalu nadomestila tako, da je doma ob svojih varovala še
štiri druge otroke. Pravi, da že mora tako biti, se pa življenje tega
človeka tudi ni najbolje zaključilo. V zakonu z možem Ivanom
sta bila srečna 64 let. Družina z dvema otrokoma, štirimi vnuki
in sedmimi pravnuki jima je dajala moči, da sta sprejemala in
premagovala vse, kar življenje prinaša, dobro in slabo.

Ob njenem jubileju smo jo obiskali v Špesovem domu v Vojniku, kjer preživlja jesen svojega življenja od septembra 2016.
Tu je zadnja štiri leta življenja, ko so mu moči nekoliko opešale,
preživel tudi njen mož Ivan.
Kljub dejstvu, da je mama Frančiška zaradi posledic padca pred
leti sedaj pristala na vozičku in skoraj v celoti izgubila vid, je dovolj mobilna, vedrega značaja, izjemno bistrega mišljenja in kot
sama pravi, ima še načrte in želje, ki jih želi uresničiti.
Spoštovana gospa Frančiška, naj Vam jesen življenja nakloni še
veliko zdravih let in izpolni Vaše želje.
Župan Občine Dobrna,
Martin Brecl

Justina Čretnik, rojena Švent in njenih 90 let
Justino Čretnik, roj.Švent, smo obiskali za njen 90. rojstni dan na
njenem domu na Klancu že dopoldne, a nismo bili prvi. Povedala nam je, da je šla spat pozno, precej po polnoči, saj so jo
prejšnji večer presenetili sosedje in pevci. Prišla je vsa soseska, je
povedala še vidno ganjena, in hoteli so počakati na njen rojstni
dan. Lepo je deliti občutke sreče, še posebej z ljudmi v teh letih
in s takšno vitalnostjo v duhu in telesu, kot je naša Justina.

in skromne ljudi, da jim v življenju ni bilo nič težko, čeprav so bili
časi težki in včasih tudi življenje ne najbolj naklonjeno.

Justina Čretnik se je rodila 7. novembra 1927 na kmetiji Sedjevškovih, ki leži na severnem delu Dobrne - že skoraj v Loki, v
osemčlanski družini, v družbi dveh fantov in štirih deklet. Otroštvo so preživeli ob delu na kmetiji, kjer je moral vsak opraviti
svoje, da je družina lahko živela od kmetije. Tako so otroci ob šolanju dobili delovne navade in se zgradili v odgovorne, delovne

Navajena vsega, bolj slabega kot dobrega, ni nikoli mirovala. Skromna in delovna kot je, si je kmalu našla stanovanje
in zaposlitev v Celju pri družini s cvetličarstvom, kjer je, kot
danes s hvaležnostjo pove, bilo dovolj dela in vsega, tudi
ljubezni in lepih odnosov za vse, tudi za Justino in njeno
hčerko Majdo.

Pri Dolškovih na Klancu je Justina leta 1960 za kratek čas našla
svojo življenjsko srečo, ki ji je prinesla hčerko Majdo. Po osmih
letih se je skupaj s takrat dvoletno hčerko vrnila k Sedjevškovim
in si našla zaposlitev v gostišču Pri lovcu na Dobrni.
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možem, preselila iz Celja. Tu Justina živi in gospodari še danes
ob podpori svojih bližnjih, do katerih je, kot pravijo, izjemno
spoštljiva in jih razvaja s svojimi dobrotami. Še vedno sama speče kruh, še vedno najraje sama ureja vrt in obdeluje njivo.

Skromna, delovna in ustvarjalna kot je še danes, je Justina na
posestvu na Klancu leta 1973 začela zidati hišo in gospodarsko
poslopje, kamor se je leta 1985, skupaj s hčerko Majdo in njenim

Spoštovana gospa Justina, še enkrat iskrene čestitke ob Vašem
lepem jubileju, naj Vam zdravje služi še mnogo let in ne jezite
se preveč, ko vas tisti, ki vas imajo radi, »kregajo«, da je dovolj
dela, ki ste si ga naložili čez dan. Iz srca Vam želimo, da bi Vas še
dolgo tako »kregali.”
Župan Občine Dobrna,
Martin Brecl

Anton Mogu prejel
priznanje Turistične zveze Slovenije
Turistična zveza Slovenije je na dnevih slovenskega turizma v
Krajnski Gori, 19. oktobra 2017, podelila našemu častnemu občanu, g. Antonu Moguju, posebno priznanje za prizadevno prostovoljno delo v turistični društveni organizaciji, kjer je deloval
več kot 55 let.
Spoštovani g. Anton Mogu, vsi Vas poznamo, enako tudi Vaše
neprecenljivo prostovoljno delo na vseh področjih, kjer tako ali
drugače sodelujete in sooblikujete življenje v Dobrni.
Težko je najti besede vrednotenja in zahvale za tako dolg staž in
vse opravljeno delo, pa vseeno iskreno in iz srca se Vam v imenu
vseh, s katerimi ste delili to vaše delo, in v imenu vseh tistih, ki
so lahko sadove tega dela tako ali drugače uživali, še posebej v
imenu Občine Dobrna in v svojem imenu, saj sva sodelovala
več kot 20 let, iskreno in z velikim spoštovanjem zahvaljujem za
Vaš delež v razvoju turizma in Vam čestitam za prejeto priznanje Turistične zveze Slovenije.
Župan Občine Dobrna,
Martin Brecl

Občina Dobrna prejela priznanje
Moja dežela lepa in gostoljubna v kategoriji zdraviliški kraji
17. oktobra 2017 je v Nordijskem centru Planica v okviru Dnevov slovenskega turizma potekala slavnostna podelitev priznanj
»Moja dežela lepa in gostoljubna 2017«. Tekmovanje je razpisala
Turistična zveza Slovenije pod častnim pokroviteljstvom predsednika države, gospoda Boruta Pahorja. Občina Dobrna se je v
kategoriji zdraviliški kraji uvrstila na 3. mesto.
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Prejeto priznanje je nagrada vsem, ki vsakodnevno skrbimo za urejenost našega zdraviliškega kraja. In seveda spodbuda, da nam bo skrb
za urejeno okolico pomembna tudi v prihodnje. Ne samo zaradi nas
občanov, ki v Dobrni živimo, ampak tudi zaradi turistov in drugih dnevnih obiskovalcev našega kraja, ki se pri nas dobro počutijo in naše prizadevanje za urejeno okolje opazijo in tudi večkrat pohvalijo.

Na fotografiji (od leve): g. Peter Misja – predsednik Turistične zveze Slovenije, g. Martin Brecl- župan Občine
Dobrna, ga. Branka Gal – pooblaščenka župana za družbene dejavnosti v Občini Dobrna in g. Stanislav Božnik –
podžupan Občine Dobrna.

Marija Švent,
ZTŠK Dobrna

Podelitev priznanj Planetu prijazna občina v letu 2017
Dne 12. 10. 2017 je v okviru 48. sejma Narava – zdravje na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani potekala podelitev priznanj
v okviru vseslovenskega natečaja Planetu
prijazna občina.
Občina Dobrna je v kategoriji do 3.000
prebivalcev prejela Priznanje za odgovorno prizadevanje na področju varovanja naravnih danosti, ustvarjanje
boljše kvalitete bivanja občank in občanov ter dobro informiranje o pravilnem

odnosu do okolja za te in prihodnje generacije.
Natečaj je potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednika vlade, dr. Mira Cerarja.
Prejeto priznanje je potrditev, da v naši
občini skrbno ravnamo z naravnimi danostmi. Hkrati pa je tudi spodbuda za razvijanje pravilnega odnosa do okolja za vse
generacije tudi v prihodnje.

ZTŠK Dobrna,
Marija Švent
št. 76 / 2017
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Področni certifikat ISSO
Zlati kamen 2017
Občina Dobrna se je izkazala za uspešno pri merjenju
na različnih področjih ISSO
analize, še posebej na področju demografije, področju učinkovitosti delovanja
občine, stanja na trgu dela,
na področju izobrazbe in
stopnje socialne kohezije,
za kar je prejela PODROČNI
CERTIFIKAT ISSO ZLATI KAMEN 2017.
Zlati kamen je sistem za spodbujanje in spremljanje razvoja
na ravni lokalne samouprave. Zlati kamen meri na tisto,
čemur so lokalne skupnosti
namenjene: zagotavljanju
pogojev za dobro življenje.
Certifikat ISSO Zlati kamen lahko pridobijo občine, ki ponujajo prebivalcem kakovostno
raven življenja, torej jih odlikuje solidna in uravnotežena
stopnja doseženega razvoja.
Indeks ISSO je sestavljen iz večjega števila kazalnikov, izvedenih iz statističnih, finančnih
in gospodarskih podatkov o
občini. Meri doseženo stopnjo
razvitosti občine. Spremlja
demografska gibanja, učinkovitost delovanja občine, dinamiko gospodarskega razvoja,
stanje na trgu dela in na področju izobrazbe, življenjski
standard, stopnjo socialne
kohezije in stopnjo okoljske
osveščenosti v občini.
Občina Dobrna se je še posebej uspešno izkazala na področju demografije, področju
učinkovitosti delovanja ob-
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čine, stanja na trgu dela, na
področju izobrazbe in stopnje
socialne kohezije.
PET IZSTOPAJOČIH
UVRSTITEV ZA OBČINO
DOBRNA DEMOGRAFIJA
Indeks starostne odvisnosti
prebivalcev: 15. mesto med
211 občinami v Sloveniji
Dobrna sodi med občine z
najmanjšim deležem prebivalstva v socialno praviloma
odvisnih starostnih skupinah
(mlajših od 15 in starejših od
65 let) – oziroma z največjim
deležem prebivalstva v praviloma delovno aktivni starosti.
To lahko pomeni velik razvojni
potencial.
PRORAČUN IN
UČINKOVITOST
Rast odhodkov za javno
upravo: 19. mesto med 211
občinami v Sloveniji
Dobrna sodi med občine, ki so
v petih letih najbolj zmanjšale
odhodke za javno upravo v
proračunu.
Rast trajnih in lastnih prihodkov: 20. mesto med 211
občinami v Sloveniji
20. mesto na področju rasti
trajnih in lastnih prihodkov
uvršča Dobrno v zgornji decil
(10 odstotkov) slovenskih občin. Gre za prihodke, ki so trajnejše narave, niso transferni
in so bolj odvisni od ukrepov
posamezne občine kot od državnih mehanizmov za razporejanje sredstev. Kazalnik nam
torej pokaže spretnost občine,

da povečuje te, pogojno rečeno, »lastne« prihodke.
TRG DELA
Proračunski odhodki za aktivno politiko zaposlovanja:
10. mesto med 211 občinami v Sloveniji
Dobrna sodi med 10 občin, ki
glede na število prebivalcev
največ vlagajo v aktivno politiko zaposlovanja.
IZOBRAZBA
Struktura delovnih mest:
28. mesto med 211 občinami v Sloveniji

Po deležu delovnih mest z
najbolj zahtevnimi poklici je
Dobrna uvrščena tik pod mejo
prvega decila (zgornjih desetih odstotkov občin). To je glede na velikost občine in regijo
izvrsten rezultat.
STOPNJA SOCIALNE
KOHEZIJE
Dobrna sodi med občine z
visoko socialno vključenostjo, socialnim kapitalom
(vrednost, ki nastaja na račun
povezanosti ljudi v določeni
skupnosti) in visoko socialno
mobilnostjo.
Zdenka Kumer

PODROČNI CERTIFIKAT

ISSO ZLATI KAMEN 2017

za področja:

DEMOGRAFIJA
UČINKOVITOST DELOVANJA OBČINE
TRG DELA
IZOBRAZBA
STOPNJA SOCIALNE KOHEZIJE
v letu 2017
prejme občina

DOBRNA
Področni certifikat Zlati kamen prejme občina,
ki po metodologiji ISSO dosega standard občine dobrega
življenja na določenih področjih.

Mag. Robert Mulej
Vodja ISSO

Saša Mrak
vodja Zlatega kamna

Peter Ribarič
Izvršni direktor Planet GV

Asfaltiranje cest

komunala
in okolje

Občina ima okoli 74 km kategoriziranih občinskih cest, od katerih jih je okoli polovica v makadamski izvedbi. Ker je občina
omejena s sredstvi, javnih razpisov, ki bi sofinancirali tovrstne
projekte, pa že več let ni razpisanih, občina žal ne zmore asfaltirati daljših odsekov cest. Prednost pri asfaltiranju kategoriziranih
občinskih cest imajo odseki, ki so lastniško urejeni, ki so strmi, ki
terjajo ob vsakem deževju popravila in tako predstavljajo velik
strošek pri vzdrževanju.
Občina je v jesenskih mesecih izvedla rekonstrukcijo treh odsekov cest, in sicer:
- javna pot JP 964822 Pann – Čmaje – Štravs
- javna pot JP 965531 Čreškova – Zavrh
- cesta v splošni rabi v Lokovini.

Asfaltiranje ceste Štancl v Lokovini

Na omenjenih cestah je bilo potrebno najprej pripraviti ustrezno podlago – utrjeno tamponsko nasutje, urediti odvodnjavanje, nato pa je bil v mesecih oktober in november izveden težko
pričakovani asfalt v skupni dolžini okoli 700 m. Po končanem
asfaltiranju je bilo potrebno še izvesti bankine, urediti okolico in
jo vzpostaviti v prvotno stanje.

Asfaltirana cesta Pann – Čmaje - Štravs
Otvoritev asfaltiranega odseka ceste v Zavrhu

Asfaltiranje ceste Čreškova – Zavrh

Slavnostni prerez traku
št. 76 / 2017

11

Pri rekonstrukciji ceste Pann – Čmaje – Štravs so se vključili tudi
krajani, ki so prispevali svoj delež h končni ureditvi ceste.
Krajani naselja Zavrh nad Dobrno so rezultat skupnih prizadevanj slavnostno obeležili z otvoritvijo ceste in s pogostitvijo.
Cesto sta otvorila župan, g. Martin Brecl, in najstarejša krajanka
tega dela naselja, ga. Karolina Kristan.
Hvala vsem občanom in drugim akterjem, ki so kakorkoli prispevali svoj delež pri rekonstrukciji cest.
Krpanje cest po občini

Poleg omenjenih treh cest so se v jesenskih mesecih izvajala
tudi obnovitvena dela na asfaltnih cestah, namreč veliko asfaltnih cest je dotrajanih, zato je bilo potrebno po več kot petdesetih lokacijah po občini izvesti nujno sanacijo – krpanje cest,
vključno s pripravljalnimi deli.

Z investicijo v obnovo občinskih cest s preplastitvijo asfaltne
prevleke in ureditvijo odvodnjavanja je občina poskrbela za
urejeno cestno infrastrukturo, ki bo pripomogla k razvoju naselij v občini.
Urška Vedenik

Vodovodni sistem Brdce nad Dobrno
Z izvedbo investicije »Vključitev vrtine Brdce B-1 v vodovodni sistem naselja Brdce nad Dobrno« se je lokalni vodovodni sistem naselja Brdce nad Dobrno v mesecu novembru
priključil na nov vodni vir, in sicer na vrtino B-1, ki je bila izvrtana
leta 2014. Vrtina je globoka 250 m in je opremljena s potopno
črpalko.
V okviru te investicije so bili zgrajeni naslednji objekti:
- črpališče nad vrtino, ki je dimenzionirano tako, da bodo vanj
nameščene tudi črpalke za črpanje proti ostalemu območju
Brdc in Strmca, in sicer v naslednjih fazah širitve vodovoda
Brdce,
- cevovod od črpališča nad vrtino do obstoječega vodohrana
Vrh v dolžini 161 m ter

Črpališče nad vrtino
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- cevovod do domačije Tonač v dolžini 661 m
- izvedena bodo tudi nujna sanacijska dela na obstoječem vodohranu Vrh.
Prejšnji vodni vir, ki je sedaj opuščen, ni bil stalen, zato je bilo
potrebno vodo pogosto voziti. Vodni vir je bil tudi zelo onesnažen zaradi obremenitev kmetijskih dejavnosti na vodovarstvenih pasovih obstoječega zajetja.
Z izvedbo investicije so občani dela naselja Brdce nad Dobrno
dobili nov kvaliteten vodni vir, ki omogoča napajanje širšega
območja. Z vključitvijo vrtine B-1 v lokalni vodovodni sistem je
Vodovod-kanalizacija, javno podjetje d. o. o. postal tudi upravljavec tega sistema.

Obnovljen vodohran Vrh

KOMUNALA IN OKOLJE
Črpališče nad vrtino je dimenzionirano tako, da bo možno s pitno vodo oskrbovati tudi ostalo območje Brdc in Strmca, zato
je občina pričela z izdelavo projektne dokumentacije za širitev
vodovodnega sistema v ostalo območje Brdc nad Dobrno in
Strmca nad Dobrno ter v naselje Brezen v Občini Vitanje. Projekt
je razdeljen na več faz.
V ta namen se na terenu izvajajo določene aktivnosti za potrebe projektiranja vodovodnega sistema (geodetski posnetki,
zakoličbe tras, …), zato prosimo lastnike zemljišč za razumeva-

nje in sodelovanje s projektantom in geodetom pri iskanju optimalnih rešitev za določitev trase vodovoda. V nadaljevanju, ko
bodo trase usklajene, se bo pristopilo k pridobivanju notarsko
overjenih služnostnih pogodb za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja.
Hvala za razumevanje in sodelovanje pri projektu, ki rešuje potrebe naših občanov, omogoča oskrbo z zdravo, čisto in neoporečno pitno vodo in tako prispeva k zdravemu življenju.
Urška Vedenik

Novosti v prazničnem decembru na Dobrni
V letošnjem prazničnem decembru je na Dobrni nekaj novosti,
ki bodo popestrile praznični utrip našega kraja. Po odstranitvi
»zgornje trgovine« in pridobitvi večjega prireditvenega prostora pod prenovljenim stopniščem v centru Dobrne smo v prostor
umestili tri lesene hiške, ki so jih izdelali zaposleni v režijskem
obratu občine v sodelovanju z g. Jožetom Čerenakom. Hiške so
postavljene z namenom, da bodo v njih zainteresirani ponudniki ponujali svoje domače dobrote in izdelke. Gre za stalno po-

stavitev in bo možnost njihove uporabe skozi celo leto. Hkrati
so hiške del prireditvene infrastrukture, katerih dobra lastnost
je med drugim tudi ta, da uporabnike varujejo pred direktnim
mrazom in vročino, česar pa stojnice, ki smo jih prej uporabljali
za te namene, niso omogočale.
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KOMUNALA IN OKOLJE
Novost je tudi novoletna okrasitev, izvedena v skladu s projektom Novoletna razsvetljava 2017-2018, ki sta ga izdelali arhitektki
ga. Maja Smonkar in ga. Lea Jezernik, Elektro Jezernik, d. o. o. v
mesecu novembru 2017. Novoletno okrasitev je izvedel domači
izvajalec, ETT – Lighting d. o. o. Od prejšnjega koncepta okrasitve smo obdržali niz vinjet na kandelabrih od odcepa za Novi
grad do zaključka zdravilišča. Ostali elementi so bili tako dotrajani, da smo jih zamenjali z novimi na lokacijah pri šoli, kulturnem
domu, v centru z detajli na severnem in južnem delu trga ter
v zdraviliškem parku. Krasitev bodo sredi decembra dopolnile
okrašene smrečice in jaslice, ki jih pripravljajo društva in organizacije v sodelovanju s turističnim društvom v okviru prireditev
pod skupnim imenom Praznična Dobrna.

Vabimo vas, da si v prazničnih dneh vzamete čas in se sprehodite po okrašeni Dobrni, se udeležite kakšnega izmed prazničnih
dogodkov in se zadnji večer v letu pridružite silvestrovanju na
prostem z živo glasbo, ki bo letos, po nekaj letni prekinitvi, v
organizaciji PGD Dobrna, Občine Dobrna in ZTŠK Dobrna.
Marija Švent,
ZTŠK Dobrna

Projekt Invalidom prijazna občina

invalidom
prijazna občina

O preteklih aktivnostih projekta Invalidom prijazna občina smo
pisali že v prejšnjih številkah Dobrčana. V času od izida zadnje
številke Dobrčana je Občinski svet Občine Dobrna na 19. redni
seji, dne 14. 9. 2017, sprejel sklep o pripravi Analize o položaju
invalidov v Občini Dobrna in Akcijskega načrta Občine Dobrna
s konkretno opredeljenimi nalogami.
Za pripravo prej omenjenih dokumentov smo imeli v Kulturnem domu Dobrna, 15. 11. 2017, ob 10.30 uri delovni sestanek,
na katerem smo neposredno zabeležili posamezne predloge
in ugotovitve društev, organizacij in posameznikov, ki so se na
naše povabilo odzvali.
Končana dokumenta bo občinski svet obravnaval na eni izmed
svojih naslednjih rednih sej. Objavljena bosta tudi na spletni
strani www.dobrna.si, njuno uresničevanje pa bo zaveza vsem
nam, ki bomo vsak po svojih močeh prispevali za boljši položaj
invalidov in vseh ljudi v naši občini.

V januarju 2018 planiramo prijavo na javni razpis Zveze delovnih
invalidov Slovenije za pridobitev listine »Občina po meri invalidov«.
Marija Švent,
ZTŠK Dobrna
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kmetijstvo

Ekološko kmetovanje je lahko tudi priložnost in
eden od nadaljnjih razvojnih ciljev vaše kmetije
Zaradi vsakoletnega povečevanja pridelave in ponudbe
ekoloških proizvodov, številnih
reklamnih sporočil, strokovnih
objav, itd. se je informacija o
ekološki pridelavi močno razširila v prostoru. Tako do informacije o ekološki pridelavi v
današnjem času ni težko priti,
le malo je potrebno pobrskati
po spletu ali kakšni priročni literaturi ali se pogovoriti s sosedom, prijateljem. Seveda je pri
tem vedno vprašanje ali so informacije prave in pomembne
za pridelavo na vaši kmetiji.
Tako je marsikdo v preteklosti
že razmišljal o ekološki pridelavi, kasneje pa misel opustil
zaradi različnih vzrokov. Da bi
razrešili vse dileme, je potrebno sistematično pristopiti in
končno na kmetiji ugotoviti ali
kmetijo preusmeriti v ekološko
kmetovanje.
Dejstvo je, da se tako pridelava
kot tudi povpraševanje po ekološko pridelani hrani vsako leto
povečuje in slednje je v Sloveniji večje od pridelave. Dejstvo
je tudi to, da je slovenske certificirane ekološke hrane na slovenskem tržišču malo in še ta
se v glavnem proda direktno
na kmetiji ali v okviru drugih
oblik prodaje (tržnice, sejmi, …)
in še, veliko kmetij, ki za enkrat
še niste del ekološkega kmetovanja, v svoji praksi v precejšnjem deležu že delujete v skladu z načeli ekološke pridelave,
manjka le nekaj prilagoditev,
postopek certificiranja in končno pridobitev certifikata.
Na marsikateri kmetiji se v za-

dnjih letih vse bolj razvijajo dopolnilne dejavnosti, izdelujejo
odlični in kakovosti pridelki,
živila, nudi zainteresiranim bivanje v neokrnjeni naravi kmetije in še bi lahko naštevali. Tem
dejavnostim lahko dodano
vrednost prinaša ravno vključitev v ekološko kmetovanje
in pridobitev certifikata za posamezne pridelke in izdelke na
kmetiji.
Pridobitev certifikata o ekološki
pridelavi je postopen proces, ki
ga imenujemo obdobje preusmeritve, v katerem kmetijo in
prakso kmetovanja prilagodimo ekološkemu kmetovanju.
Običajno preusmeritev traja 2
leti pri rastlinski in živinorejski
proizvodnji, z izjemo trajnih nasadov, kjer pa je preusmeritev
3-letna.
Seveda je prvi in osnovi pogoj
za vstop v sistem ekološkega
kmetovanja prijava pri eni od
štirih kontrolnih organizacij za
ekološko kmetovanje v Sloveniji. Pri tem je pomembno, da
upoštevamo skrajni rok za prijavo v sistem kontrole, ki je 31.
12. tekočega leta za prihodnje
leto, in je ključen za izplačilo
sredstev iz PRP in ukrepa ekološko kmetovanje.
Po prijavi in podpisu pogodbe
prične teči obdobje preusmeritve, v katerem je potrebno
kmetijo prilagoditi zahtevam
zakonodaje za ekološko kmetovanje. V tem času, še bolje pa
pred vključitvijo, se priporoča,
da se udeležite katerega od izobraževanj ali pa naročite predogled kmetije, kjer vam lahko

kmetijski svetovalci pri ogledu
kmetije izpostavimo kritične
točke, ki jih lahko že odpravite ali pa jih boste v prihodnje
oziroma te kritične točke za vas
predstavljajo prevelik zalogaj in
boste s preusmeritvijo še počakali. V kolikor bi se želeli predhodno udeležiti izobraževanja
(tri dnevni tečaj iz ekološkega
kmetovanja), se prijavite na
vaši izpostavi za kmetijsko svetovanje. V primeru zadostnega
števila prijav vas o izvedbi obvestimo in tečaj tudi izvedemo.
V času preusmeritve boste iz
ukrepa ekološko kmetovanje
pridobili tudi višja plačila, ki
vam bodo omogočala lažjo
prilagoditev kmetije zahtevam
ekološkega kmetovanja. Po
zaključku preusmeritvenega
obdobja pa pridobite nekoliko
nižja plačila, ki se v glavnem
prištejejo osnovnim plačilom,
ki jih na kmetiji že pridobivate
iz programa razvoja podeželja.
Plačila so različna in odvisna od
rabe kmetijskega zemljišča, pri
travnikih pa je zahtevana tudi
minimalna obremenitev s travojedimi živalmi, ki ne sme biti
nižja od 0,2 GVŽ/ha.
Veliko informacij je zbranih tudi
na portalu Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije pod rubriko EKO (http://www.kgzs.si/
gv/eko.aspx) in tudi na spletnih
straneh kmetijsko gozdarskih
zavodov v Sloveniji. S prebiranjem tam zapisanih člankov si
lahko poznavanje ekološkega
kmetovanja še razširite, končno pa se obrnete tudi na kmetijske svetovalce, ki vam bomo

z ogledom kmetije in razgovorom z vami pomagali razrešiti
še zadnje dileme in vam pomagali vstopiti v sistem ter vas
podpirali z informacijami tudi v
času preusmeritve kot tudi kasneje v ekološkem kmetovanju.
Določene informacije dobite
tudi na spletnih straneh združenj, ki povezujejo ekološke
kmete, na našem območju je
to Združenje ekoloških pridelovalcev in predelovalcev Deteljica ter na spletnih straneh
kontrolnih organizacij.
Ekološko kmetovanje lahko
postane na vaši kmetiji nova
razvojna priložnost. Odločitev
pa mora biti vendarle dobro
premišljena in dorečena znotraj družinskega kroga, ki skrbi
za nemoteno delovanje kmetije. Na novi razvojni poti boste
uspešni le s predpogojem, da
ste na kmetiji vsi seznanjeni
z osnovnimi zahtevami in se
strinjate s preusmeritvijo in
ste motivirani za pridobivanje
novih znanj in reševanje novih
izzivov. Seveda pa ob tem ne
smemo spregledati možnosti razvoja novih tržnih poti, ki
pa so predvsem povezane z
osnovno kmetijski dejavnostjo
na vaši kmetiji in seveda razpoložljivim časom, inovativnostjo,
željo po drugačni usmeritvi na
področju trženja …

Pripravil:
Mitja Zupančič, univ. dipl. inž. zoot.,
svetovalec specialist II, za
ekološko kmetovanje,
KGZS-Zavod CE
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Poslanica, v imenu članov Čebelarske družine Dobrna, ob
prihajajočih praznikih ob koncu leta 2017 in v novem letu 2018

V zavetrju hiške - panja,
skupni sen, čebelja gruča
sanja.

Dajmo času čas
Ko narava na videz miruje, je
tudi za nas ČAS, da se umirimo.
Čas ZA POČITEK. Za premišljevanje in za odmik vase. Za čiščenje od znotraj navzven. Za
novi krog življenja. Narava ima
svoj ritem, ki se od vekomaj
ponavlja v ritmičnih ciklih. Svoj
čas. Tudi mi smo del narave in
nenehnega kroženja v določenem ritmu.
Čas je stvaritev človeka. Vsa
živa bitja na Zemlji si že po
naravi vzamejo čas. Čas za življenje. Ljudje smo neločljivi
del narave in smo skupaj z rastlinami in živalmi edinstvena
celota.
Ko je človek izmislili čas, mu je
najbrž bilo zanimivo in vznemirljivo. Ker je imel občutek,
da je nekaj dosegel, da nekaj
več ve. In je bil ponosen nase.
Nekaj je dosegel, kar ga je
povzdignilo nad naravo, nad
živali, nad rastline. Tudi nad
druge ljudi. Toda ob računanju in raziskovanju, ob spoznavanju sveta in okolice, ob
raziskovanju širnega sveta je
popolnoma pozabil, da je del
narave. Se je spotoma in sčasoma izgubil in odtaval daleč
proč in se je čedalje bolj oddaljil od sebe, od narave.
Ljudje pravimo, da nimamo
več časa. Zdi se nam, da nas
prehiteva in bi se ga radi znebili.
Tudi drugim živim bitjem okoli sebe ga ne dovolimo imeti.
Zdi se nam, da sadeži dozorevajo počasi, da živali rastejo
počasi. Nimamo časa čakati,
da sadeži dozorijo, da dobijo
pravi okus. Da živali, ki jih redimo zase, zrastejo.
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POČASNI ZIMSKI
PLES V GRUČI

Vse nam je počasno. Čeprav
nenehno ponavljamo, da čas
hiti in da ga več ni.
Hitimo, letimo. Še času ne
damo časa. Prehitevamo, ker
se nam zdi, da nam čas, ta iluzija, naša stvaritev, polzi med
dlanmi. Da odteka, se izteka.
Da ga ni več. Da ga moramo
ujeti, zajeti. Ga ne obvladujemo več. Zato nenehno pravimo, da nimamo časa. Za nič,
za nikogar. Tudi zase si ga ne
vzamemo.
V poslanici, ki sem jo pripravila v imenu ČEBELARSKEGA DRUŠTVA DOBRNA,
ob prihajajočih praznikih in
v času pred začetkom novega leta 2018, vam, dragi
Dobrčani in Dobrčanke, želimo, da bi si sleherni dan
vzeli dovolj časa zase, za
svoje najbližje, za prijatelje, sorodnike, za skupnost,
kjer živite. Čas je trenutek, ki
ga imamo na razpolago. Vsak
dan v letu. Trenutek, vsi trenutki, ko smo prisotni v času.
Da bo čas, ob pravem času,
tudi sam, si mora vzeti čas.
Da vzkali, da vzbrsti. Da zraste
in dozori. Nezrel čas še nima
pravega okusa. Ker je pred časom. Prezrel čas, že rahlo diši
po gnilobi. Ker je po času.

Pravilno razporejen, zrel čas
pomeni bogastvo. Pomeni
ravnovesje, varnost in tudi
zdravje. Za posameznike in za
družbo. Zato ni naključje, da
ljudje čas enačimo z denarjem.
Ko čas dozori, postane bogat.
Z blaginjo vseh vrst. Tudi z denarjem. In bo takšen čas, ves
čas, delal samo za nas.
Zato vas nagovarjam:« V novem letu 2018, vse kar počnemo, delajmo ob pravem času
in dajmo času ves čas, ki ga
potrebuje, da dozori. Pravi čas
ima svoj okus, ki je poln, slastno diši in vse, kar je narejeno
ob pravem času, ima pridih
praznika.
Zatorej praznujmo vsaj trenutek in si za praznovanje vzemimo dovolj časa, da tudi uživamo in se veselimo. Povežimo
se s seboj in z vsemi dobrimi
ljudmi okrog sebe. Zaupajmo.
Naredimo vse, kar je v naših
močeh, da eno leto, en krog
življenja zaključimo ob pravem času in se v novega podamo, polni energije in zadovoljstva. Zase in za ljudi okrog
sebe naredimo kar lahko. Nič
več in nič manj. Z ljubeznijo in
vero da zmoremo.
Ravno prav je dovolj za vse, da
uživamo in se veselimo vsakega trenutka posebej. Da praznujemo in častimo življenje
in naravo.

Avtorica fotografije: Kata Laštro

Tako so delali tudi naši predniki. In so dočakali dolga, častitljiva leta. Zdravi in čili. Njihove
izkušnje jemljimo kot darilo,
doto, ki je neprecenljivo boga-

Veter piha, snežinke okrog
seje.
Gruča se sama počasi
od znotraj drži in greje.
Roka v roki, da ni pomote,
nihče ne sme iz tople gmote.
Gruča čebelja kroži in sanja.
Čebela se k čebeli
spoštljivo sklanja.
Čebelja družina urno
zimski ples izvaja.
Zima mehke snežinke
na streho vztrajno dodaja.
Mraz pritiska.
Zima od zunaj stiska.
Belina snežna
panj – hiško obdaja.
A zima traja in traja.
In ji še ni videti
ne konca in ne kraja.
Čebelarsko – zeliščarski
pozdrav:
Naj medi, zeleni, raste in cveti.
Kata Laštro
kreativna zeliščarica in
čebelarka, članica ČD DOBRNA

stvo za nas in za vse generacije, ki nam sledijo.
Tudi čebele si vzamejo čas.
Čeprav nimajo ure, vedo, kateri je njihov čas.
Čas za počasni zimski ples v
gruči, ki traja vse tja do prvih
sončnih žarkov, ki objamejo
cvetlice, katerih nežne vonjave
potem predramijo našo prijateljico čebelo, kranjsko sivko.
Kata Laštro
kreativna zeliščarica in čebelarka,
članica ČD DOBRNA

GLASILO OBČINE DOBRNA

10 letnica izvajanja projektov OOZ Celje na temo promocije poklicev,
kariernih poti in podjetništva v lokalnem okolju
OOZ Celje je zaključila 10. leto izvajanja projektov s podporo
Mestne občine Celje, občin Dobrna, Štore in Vojnik, s katerimi
si prizadeva osnovnošolcem in njihovim staršem približati pomembnost pridobivanja informacij, ki so pomembne pri odločitvah učencev o tem, kaj bi v življenju zares radi delali in o izbiri
nadaljevanja izobraževanja. Izbira poklica v mnogih primerih,
poleg opravljanja nekega strokovnega dela, vpliva na način življenja posameznika.

če šole v naših projektih smo tudi obvestili o možnosti obiska
Ulice obrti v okviru Mednarodnega obrtnega sejma v Celju in
večina šol iz lokalnega okolja se je udeležilo predstavitve poklicev tudi ob tem dogodku. OOZ Celje je že četrtič sodelovala
na tej ulici s svojimi predstavniki in se predstavila širši javnosti
z utrinki aktivnosti projekta, ki ga izvaja pod okriljem Mestne
občine Celje: Promocija poklicev, kariernih poti in podjetništva
v celjskih osnovnih šolah za leto 2017.

Projekt se je začel leta 2008 na podlagi ankete izvedene med
člani OOZ Celje, ki je pokazala velik primanjkljaj v določenih poklicnih profilih. Iz ideje je nastal projekt Izbira poklica – izziv
za prihodnost, katerega prva aktivnost je bila izvedba okrogle
mize na temo neskladja na trgu dela, junij 2008. V istem letu so
v projektu sodelovale Osnovna šola Dobrna in še 3 osnovne
šole lokalnega okolja s 148 udeleženci. Iz leta v leto se je povečevalo število vključenih osnovnih šol, število dogodkov in
udeležencev.

V ponedeljek, 20. 11. 2017, je potekalo delovno srečanje vseh
sodelujočih v projektu, ki se je začelo s pozdravnimi besedami
predsednika OOZ Celje, g. Mirana Gracerja. Vodja projekta, mag. Tatjana Štinek, se je vsem sodelujočim in medijem
zahvalila za njihov prispevek v izvajanju projekta. Povabljenim
obrtnikom in podjetnikom, predstavnikom lokalnih skupnosti,
medijem in drugim je predstavila izvedene aktivnosti in dosežene rezultate projekta v letu 2017. V nadaljevanju je sekretarka OOZ Celje, Martina Rečnik, podala izhodišča in pobude za
nadaljnje sodelovanje ter predstavila projekte, ki so se razvili iz
Izbire poklica – izziv za prihodnost: Festival izobraževanja in zaposlovanja, podjetniški krožki, Podjetni, inovativni in ustvarjalni
učenci celjskih osnovnih šol 2014-2016 in drugi.
Udeleženci delovnega srečanja so v razpravi izrazili zadovoljstvo z udeležbo v aktivnostih projektov, podali so svoja mnenja
in izpostavili, kako je pomembno sodelovanje šole z lokalnim
okoljem in gospodarstvom. Najpomembnejši se jim zdi prihod
ljudi iz prakse v šolo, saj učenci in starši pokažejo dosti več zanimanja za področje poklicev in podjetništva, če spregovorijo
o tem ljudje iz gospodarstva. Pohvalili so vzorno sodelovanje
med šolami, zbornico in občinami ter izrazili prepričanje, da je
potrebno nadaljevati z aktivnostmi projekta tudi v prihodnje.

V aktivnostih projekta, ki so potekale vse leto 2017, so sodelovali naši člani obrtniki in podjetniki ter ZRSZ OS Celje. Izvedenih
je bilo skupno 44 dogodkov, udeleženih 13 osnovnih šol ter
več kot 1200 osnovnošolcev in njihovih staršev. Izvajali smo
predavanja, predavanja z delavnicam, obiske podjetij in zelo
obiskane okrogle mize z gosti - našimi obrtniki in podjetniki. V
letu 2017 smo še povečali število dogodkov, saj je interes za izvajanje tovrstnih vsebin s strani šol in občin vedno večji. Učence
in njihove starše smo seznanili z možnostmi štipendiranja, kariernimi potmi, potrebnimi znanji, veščinami, sposobnostmi ter
kompetencami ljudi današnjega časa, trgom dela, trendi na področju zaposlovanja in samozaposlovanja, deficitarnimi poklici
in dejavniki odločanja za nadaljevanje izobraževanja. Sodelujošt. 76 / 2017
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Vsi prisotni so bili enotni, da je tudi potrebno še enkrat poskusiti
prepričati svet savinjske regije o potrebnosti nadaljevanja izvajanja projekta z odličnimi referencami iz preteklosti - Festival
izobraževanja in zaposlovanja.
Vsi sodelujoči člani OOZ Celje, udeležene občine in osnovne
šole ter predstavnici ZRSZ OS Celje so ob zaključku dogodka
prejeli zahvalo za sodelovanje v letu 2017. Skupaj so upihnili
svečko na torti za 10. obletnico izvajanja projekta, ki jo je v duhu
promocije poklicev izdelal celjski slaščičar Jošt Anton, s. p.

Miran Gracer, predsednik OOZ Celje: »Za nami je 10 let izvajanja projekta. Njegovo uspešnost dokazuje številčnejši vpis v
srednje poklicne in strokovne šole. Zato menim, da je aktivnosti
potrebno nadaljevati tudi v prihodnosti.»
Alenka Ž. Pešak, svetovalna delavka OŠ Dobrna: « Že od vsega
začetka sodelujemo v projektu in se zahvaljujemo OOZ Celje
za organizacijo in izvedbo dogodkov. Še bolj bi bili veseli, če bi
lahko povečali število dogodkov na naši šoli. Vidi se, da se je
projekt prijel in opažamo, da informacije še nekako pridejo do
učencev, do staršev pa precej težje in ravno zato se nam zdi seznanjanje z vsebinami projekta v obliki okroglih miz, na katerih
sodelujejo obrtniki in podjetniki, najboljša.«

Zdenka Kumer, Občina Dobrna: »Občina Dobrna sodeluje v
projektu že od samega začetka in veseli smo, da lahko na ta način vsaj malo pripomoremo k boljšem poznavanju in približevanju poklicev osnovnošolcem in njihovim staršem. Na dogodkih,
ki jih organizira OOZ Celje, dobijo informacije, ki jim koristijo pri
odločitvi za nadaljnje šolanje, delo in zaposlitev. Ob tej priložnosti bi rada čestitala OOZ Celje ob 10-letnici izvajanja projekta in
se zahvalila ge. Martini Rečnik in mag. Tatjani Štinek, ki že vrsto
let uspešno izvajata projekt, ter predsedniku, g. Miranu Gracerju, za vso podporo. »
Podjetno, inovativno,
ustvarjalno in uspešno
novo leto 2018 vam želi
Območna obrtnopodjetniška zbornica Celje!
Poiščite nas v Celju, Cesta na Ostrožno 4 ali na spletni strani http://www.ooz-celje.si
Pridružite se nam in izkoristite podporo zbornice skupaj
z ugodnostmi portala MojObrtnik.com in kartice Mozaik
podjetnih.

Samostojna svetovalka
Območne obrtno-podjetniške zbornice Celje,
			

mag. Tatjana Štinek

Zima, čas veselja, radosti ter možnost
največjih prihrankov
Zima počasi, a vztrajno kaže svojo podobo, narava se je umirila
in prav tako smo že bili deležni prvega belega objema, ki nas je
zajel vse do nižin. Hlad počasi pritiska na vrata, lepe bele snežne
odeje pa bodo vedno pogostejše. Prihaja prijeten in vesel december. Iz omar smo potegnili bunde, plašče in šale ter se tako
dobro pripravili na hladnejše dni. Snega se bodo najverjetneje
najbolj razveselili otroci, ko bodo uganjali razne vragolije, ki so
rezervirane zgolj za ta letni čas. Snežne kepe, smuči in sani so
veselje teh dni pa smejoči se gospod Snežak na bližnjem polju
in poledenela drsna ploskva na našem obzorju.
Odrasli pa žal lahko izgubimo precej veselega razpoloženja ob
različnih vprašanjih, kako dobro pa smo naše domove pripravili
na prihajajoči čas. Koliko časa bo trajal mraz? Ali bomo imeli dovolj kurjave za celotno sezono? Bodo potrebni dodatni potratni
nakupi? Koliko bodo naraščale cene energentov glede na po-
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večano povpraševanje? Ali bo dobava pravočasna? Kako bo to
vplivalo na naš družinski proračun? Koliko bo ostalo za praznična obdarovanja naših otrok in najbližjih? Stroški ogrevanja lahko
poletijo proti nebu. Zima bi naj bila nekaj lepega, vsekakor pa
ne čas zastavljenih vprašanj ter negotovosti.
V podjetju Energing smo se po več letih proučevanja in analiziranja trga dokopali do najoptimalnejših energetskih rešitev v
zvezi z ogrevanjem, lastno električno energijo ter izolacijskimi
rešitvami objektov. Prodajamo visokokakovostne toplotne črpalke, projektiramo sončne elektrarne in poskrbimo za izjemno
celulozno izolacijo. Glede na letni čas bomo tokrat največ spregovorili o toplotnih črpalkah.
Toplotne črpalke so v visokem porastu glede števila novih
uporabnikov in bodo sčasoma povsem prevladale. Ločimo 3

GLASILO OBČINE DOBRNA
Sončna elektrarna lahko poskrbi za našo energetsko samozadostnost z vidika proizvodnje električne energije. Povedano drugače, kako všečna vam je ideja, da bi se lahko znebili položnic
za električno energijo in se v kombinaciji s toplotno črpalko zastonj greli? Običajno položnice za elektriko predstavljajo enega
najvišjih mesečnih stroškov v gospodinjstvu.

vrste: zrak/voda, zemlja/voda in voda/voda. Starost objekta v
katerega se vgrajuje, nas ne bi smela odvrniti od nakupa, saj
poznamo tudi več tipov TČ glede na to, kako visoko ogrejejo
izhodno vodo, ki nato vstopa v naš ogrevalni sistem. Standardi
v novogradnjah narekujejo smernice nizko energetskih objektov. Pasivna gradnja pa gre še korak dlje. Tukaj pridejo v poštev
seveda nizkotemperaturne TČ. V prihodnosti je torej pričakovati
zgolj še množičnejšo uporabo le-teh. V prid TČ govori visoka
energijska učinkovitost, saj za 1 vloženo enoto električne energije pridobimo vsaj 3 pa vse do 6 enot toplotne energije. Tega
ne zmore noben drug način ogrevanja. Delujejo sorazmerno
tiho, njihova montaža pri najbolj razširjeni zrak/voda ne zahteva
večjih posegov, življenjska doba lahko presega 25 let, obiskov
kurilnice zaradi nalaganja goriva ali kakršnegakoli fizičnega napora ne potrebujemo. Pomemben pa je seveda tudi naš prispevek k manjši obremenjenosti okolja. Zaradi omenjenega so
prave zmagovalke.

Celulozna izolacija priznanega avstrijskega ponudnika ISOCELL
je vsekakor brez konkurence na slovenskem trgu. Ponuja nam
visoko kakovost bivanja, saj nudi mnogo prednosti pred klasičnimi izolacijskimi rešitvami. Ima nizko toplotno prevodnost, je
dober zvočni izolator, odporna je proti plesni, glodalcem, glivicam, ognju, zapolni najbolj ozke vrzeli, je vsestransko uporabna,
odpadka ni. Cena pa tudi bistveno ali nič ne odstopa od bolj
poznanih klasičnih izolativnih materialov.
V našem podjetju vam poleg cenovno ugodne ponudbe, najoptimalnejše izbire in strokovne montaže uredimo še možnost
državne nepovratne finančne vzpodbude. Na ta način bo tudi
vaša denarnica izšla kot zmagovalka.

V zimskih mesecih ob nakupu toplotne črpalke, sončne elektrarne ali celulozne izolacije obdarimo vse občane Občine Dobrna s 15 % popustom.
Želimo vam energetsko nizko potratne ter seveda tople zimske
dni.
info@energing.eu, tel: 059 124 913

št. 76 / 2017

19

javni razpisi
Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 69/03, 18/04
- ZVKSES, 47/06 - ZEN, 45/08 - ZVEtL, 57/08, 62/10 - ZUPJS, 56/11 - odl.
US, 87/11 in 40/12 - ZUJF, 14/17 – odl. US in 27/17), Zakona o splošnem
upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/2006-UPB2, 126/2007, 65/2008,
47/2009, 48/2009, 8/2010, 82/13), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list
RS, št. 3/07 –UPB, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 - ZSVarPre, 62/10 –
ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16-ZPPreb-1, 15/17 –DZ, 29/17 in 54/17), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 14/04,
34/04, 62/06, 11/09, 81/2011 in 47/14), Pravilnika o merilih za ugotavljanje
vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Ur. list RS, št. 127/04, 69/05,
75/05) in na podlagi določil 2. odst. Pogodbe o soinvestiranju pri zagotavljanju neprofitnih najemnih stanovanj št. 23062-45/03 z dne 10.11.
2004, Pogodbe o soinvestiranju pri zagotavljanju neprofitnih najemnih
stanovanj št. 360-03-0002-27/2003-1 z dne 10.11. 2004, Dodatka št. 1 z
dne 11.04.2005 in Dodatka št. 2 z dne 09. 08. 2005, sklenjene med Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, Poljanska cesta 31, Ljubljana in
Občino Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna,
Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna
objavlja

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNEGA
STANOVANJA V NAJEM
I. PREDMET RAZPISA

Za stanovanje št. 1 v izmeri 77,34 m2, točkovano s 371 točkami, znaša
najemnina v mesecu novembru 2017, izračunana na podlagi navedenih
veljavnih predpisov, 279,59 €.
Najemodajalec neprofitnega stanovanja ima pravico vsakih pet let preveriti ali najemnik in uporabniki neprofitnega stanovanja še izpolnjujejo
dohodkovne pogoje za uporabo neprofitnega stanovanja po veljavnem
pravilniku na dan preverjanja. Podatke o denarnih prejemkih za preteklo
koledarsko leto pred preverjanjem izpolnjevanja pogojev za uporabo neprofitnega stanovanja pridobivajo najemodajalci iz uradnih evidenc in
drugih zbirk osebnih podatkov v skladu z zakonom. Najemniki morajo na
zahtevo najemodajalca predložiti vse zahtevane izjave in dokazila zase in
za uporabnike v roku 30 dni od prejema zahteve. Če najemnik ni več upravičen do neprofitnega stanovanja, se najemna pogodba lahko spremeni v
najemno pogodbo za tržno stanovanje.
Če se socialne razmere najemnika, ki plačuje za stanovanje prosto oblikovano najemnino, spremenijo tako, da dohodek pade pod mejo, določeno
v 5. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, lahko
najemnik od najemodajalca zahteva preveritev svojega socialnega stanja
in ponovno spremembo prosto oblikovane najemnine v neprofitno najemnino.

1.1.

1.3.

Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, po pooblastilu Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, razpisuje oddajo v najem eno (1) neprofitno
stanovanje, in sicer oddajo v najem neprofitno stanovanje št. 1 v velikosti
77,34 m2, ki se nahaja v 2. nadstropju stanovanjskega bloka Dobrna 14 b,
točkovno s 371,00 točkami, letnik gradnje 2007 oz. morebitna druga sproščena neprofitna stanovanja na območju Občine Dobrna v letih 2018 in
2019. Neprofitno stanovanje bo upravičencu, uspelem v razpisu, oddano
v najem predvidoma v mesecu februarju 2018.

Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj bodo upoštevani naslednji površinski
normativi:

Oblikovani bosta dve ločeni prednostni listi:
lista A za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so
glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09,
81/11) oproščeni plačila lastne udeležbe in varščine;
lista B za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so
glede na določila 9. člena Pravilnika iz predhodne alineje zavezanci
za plačilo lastne udeležbe in varščine.
Prosilci se bodo uvrščali na ločene liste v okviru liste A (oproščeni plačila
lastne udeležbe in varščine) oziroma liste B (zavezanci za plačilo lastne
udeležbe in varščine), odvisno od dohodka gospodinjstva.
Lastnik stanovanja je Stanovanjski sklad Republike Slovenije.
Najemnik bo najemne pogodbe sklepal z lastnikom neprofitnega stanovanja, oddanega v najem.
1.2.
Najemnina za dodeljeno neprofitno stanovanje bo določena na podlagi
Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih
ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur.
list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 62/2010-ZUPJS, 79/15 in 91/15) oziroma
na podlagi predpisa, ki bo veljal v času sklepanja najemne pogodbe. Na-
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jemnik, ki izpolnjujejo pogoje, lahko uveljavlja pravico do znižane neprofitne najemnine v skladu z uredbo, citirano v prejšnjem odstavku oziroma
predpisom veljavnim v času trajanja najemnega razmerja.
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Število članov
gospodinjstva
1-člansko
2-člansko
3-člansko
4-člansko
5-člansko
6-člansko

Površina stanovanja
brez plačila varščine
– lista A
od 20 m2 do 30 m2
nad 30 m2 do 45 m2
nad 45 m2 do 55 m2
nad 55 m2 do 65 m2
nad 65 m2 do 75 m2
nad 75 m2 do 85 m2

Površina stanovanja s plačilom varščine – lista B
od 20 m2 do 45 m2
nad 30 m2 do 55 m2
nad 45 m2 do 70 m2
nad 55 m2 do 82 m2
nad 65 m2 do 95 m2
nad 75 m2 do 105 m2

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine spodnjega in
gornjega razreda povečajo za 6 m2.
II. RAZPISNI POGOJI
2.1.
Upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem so državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Dobrna.
Upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem so tudi:
žrtve družinskega nasilja, ki imajo začasno bivališče v materinskih
domovih in zatočiščih – varnih hišah, zavetiščih, centrih za pomoč
žrtvam kaznivih dejanj, ki so sofinancirani s strani Občine Dobrna;
invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ali trajno
pomoč druge osebe, ne glede na kraj stalnega prebivališča, če imajo
v Občini Dobrna možnosti za zaposlitev ali imajo zagotovljeno pomoč druge osebe in zdravstvene storitve;
najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih o podržavljenju –

JAVNI RAZPISI

prejšnji imetniki stanovanjske pravice, če izpolnjujejo splošne pogoje za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja po Pravilniku o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.
2.2.
Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, če dohodki
njihovih gospodinjstev v koledarskem letu 2016 ne presegajo zgornje
meje določene v odstotkih od povprečne neto plače v državi, ki je v navedenem obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 znašala 1.030,16 EUR. Glede
na višino dohodka gospodinjstva, kot je razvidno v točki 2.3., prosilci kandidirajo ali za stanovanja po listi A – (oproščeni plačila lastne udeležbe in
varščine) ali za stanovanja po listi B –(zavezani za plačilo lastne udeležbe
in varščino).
2.3.
Prosilci za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem se ločijo na prosilce, ki so glede na višino dohodka gospodinjstva oproščeni plačila lastne
udeležbe in varščine – lista A in na prosilce, ki so zavezani k plačilu lastne
udeležbe in varščine – lista B.
Velikost
gospodinjstva
1-člansko

2-člansko

LISTA A

%
90 %

LISTA B

Meja dohodka
%
do 927,14 €
od 90 %
do 200 %

135 % do 1.390,72 €

Meja dohodka
nad 927,14 € do
2.060,32 €

od 135 do nad 1.390,72 € do
250 %
2.575,40 €

3-člansko

165 % do 1.699,76 €

od 165 do nad 1.699,76 € do
315 %
3.245,00 €

4-člansko

195 % do 2.008,81 €

od 195 do nad 2.008,81 € do
370 %
3.811,59 €

5-člansko

225 % do 2.317,86 €

od 225 do nad 2.317,86 € do
425 %
4.378,18 €

6-člansko

255 % do 2.626,91 €

od 255 do nad 2.626,91 € do
470 %
4.841,75 €

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se gornja lestvica nadaljuje
na listi A s prištevanjem po 20 odstotnih točk, na listi B pa s prištevanjem
25 odstotnih točk.
2.4.
Upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem morajo poleg navedenih pogojev izpolnjevati še naslednje splošne pogoje:
da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno na-

jemnino ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske
stavbe, ki ne presega vrednosti 40% primernega stanovanja, razen
če je stanovanje ali stanovanjska stavba po zakonu oddana v najem
za nedoločen čas, z neprofitno najemnino;
da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni lastnik drugega
premoženja, ki presega 40 % vrednosti primernega stanovanja;
da je prosilec, ki ponovno prosi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, poravnal vse obveznosti iz prejšnjega neprofitnega najemnega razmerja ter morebitne stroške sodnega postopka.
Glede na število članov gospodinjstva vrednost drugega premoženja ne
sme presegati naslednjih zneskov:
Število članov
gospodinjstva
1-člansko
2-člansko
3-člansko
4-člansko
5-člansko
6-člansko

Vrednost drugega premoženja, ki ne sme presegati 40% vrednosti primernega stanovanja
15.148,80 EUR
18.515,20 EUR
23.564,80 EUR
27.604,48 EUR
31.980,80 EUR
35.347,20 EUR

Opomba: Kot osnova za določitev vrednosti primernega stanovanja se
upošteva stanovanje, točkovano s 320 točkami, vrednost točke 2,63 EUR
in površina stanovanja v povezavi s številom uporabnikov stanovanja,
slednje v višini gornjih razponov, predvidenih za stanovanja s plačilom
lastne udeležbe in varščine.
III. KRITERIJI IN MERILA ZA OCENJEVANJE STANOVANJSKIH IN SOCIALNIH RAZMER PROSILCEV
3.1.
Prednostna lista upravičencev za oddajo neprofitnega stanovanja v najem bo sestavljena na podlagi kriterijev, ki jih določa Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.
Poleg kriterijev iz prejšnjega odstavka se v skladu s 6. členom Pravilnika
o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem upoštevajo še naslednje
prednostne kategorije prosilcev: mlade družine in mladi, invalidi in družine z invalidnim članom, državljani z daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja ali podnajemniki, žrtve družinskega nasilja (eventualno prosilci,
ki so glede na poklic ali dejavnost, ki jo opravljajo, pomembni za občino).
Skladno z določili 4. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj
v najem, razpisnik določa še dodatne pogoje in sicer:
- stalnost bivanja v Občini Dobrna,
- izobrazba prosilca in njegovega zakonca oziroma partnerja,
- prosilec se prvič prijavlja na javni razpis za dodelitev neprofitnega
stanovanja v Občini Dobrna.
Točkuje se izobrazba prosilca in izobrazba njegovega zakonca oziroma
partnerja, točke se seštevajo. V zvezi s stalnim bivanjem v Občini Dobrna
se upošteva čas do objave razpisa. V primeru prekinitve stalnega bivanja
v Občini Dobrna, se leta stalnega bivanja v Občini Dobrna seštevajo.
3.2.
Prednostne kategorije prosilcev in dodatni pogoji se za posamezno listo
A oziroma listo B točkujejo z naslednjo višino točk:
PREDNOSTNE KATEGORIJE PROSILCEV
1. mlade družine, mladi
2. invalidi in družine z invalidnim članom

LISTA A
100
60

LISTA B
100
60
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3. državljani z daljšo delovno dobo, ki so brez sta60
novanja ali podnajemniki (moški 13 let, ženske 12
let)
4. žrtve družinskega nasilja
60
DODATNI POGOJI
LISTA A
5. stalnost bivanja prosilca na območju Občine
Dobrna (Upošteva se čas do objave razpisa, v primeru prekinitve stalnega bivanja v Občini Dobrna
se leta stalnega bivanja v Občini Dobrna seštevajo.)
•
za bivanje od 5 do 10 let
10
•
za bivanje nad 10 do 15 let
20
•
za bivanje nad 15 do 20 let
30
•
za bivanje nad 20 let
40
40
6. Izobrazba udeleženca razpisa in njegovega zakonca oz. partnerja (najmanj visoka izobrazba),
20
v kolikor ima udeleženec razpisa ali njegov zakonec oz. partner vpisan ali dokončan podiplomski
študij še dodatno
7. Prijavitelj se prvič prijavlja na javni razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v Občini Dobrna.

20

60

60
LISTA B

10
20
30
40
40
20

20

Opomba: Prednostne kategorije upravičencev se točkujejo v razponu od 50
do 150 točk, točke, ki jih je mogoče doseči z dodatnimi pogoji, pa ne smejo
presegati 112 točk.
IV. LASTNA UDELEŽBA IN VARŠČINA
Lastna udeležba so vračljiva denarna sredstva najemnika, namenjena za
pridobivanje neprofitnih stanovanj v lasti najemodajalcev. Višina lastne
udeležbe lahko znaša največ 10% vrednosti neprofitnega stanovanja,
pri čemer se vrednost določa na podlagi in skladno z določili Pravilnika
o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb, brez
vpliva lokacije.
Pogoje v zvezi z morebitnim plačilom in vračilom lastne udeležbe uredita
uspeli prosilec in lastnik stanovanja s posebno pogodbo.
Varščina so denarna sredstva, ki so ob morebitni izselitvi najemnika iz
stanovanja potrebna za vzpostavitev stanovanja v stanje ob vselitvi, ob
upoštevanju običajne rabe stanovanja. Višina varščine znaša tri mesečne
najemnine za stanovanje, ki se dodeljuje v najem. Varščina se vrne ali poračuna ob prenehanju najemnega razmerja.
Lastno udeležbo in varščino so zavezani plačati upravičenci, katerih dohodek presega mejo določeno v 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (upravičenci po listi B), pred oddajo stanovanja v
najem. Podrobnejši pogoji v zvezi s plačilom in vračilom varščine se opredelijo v odločbi in najemni pogodbi.
V. RAZPISNI POSTOPEK
Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v
najem, dvignejo obrazec vloge, s katerim se prijavijo na javni razpis od 14.
12. 2017 do vključno 8. 1. 2018, V tajništvu Občine Dobrna, Dobrna
19, 3204 Dobrna, ali pa si vlogo natisnejo sami s spletne strani Občine
Dobrna: http://www.dobrna.si.
Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati upravno takso v višini 22,60 EUR
za vlogo in za izdajo odločbe po tarifni številki 1 in 3 taksne tarife Zakona
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o upravnih taksah (Ur. list RS, št. 106/10-UPB5, 32/2016). Upravno takso v
znesku 22,60 EUR se nakaže s plačilnim nalogom na transakcijski račun za
plačilo takse številka: 01355-5550309108, Sklic: 11 76546-7111002-2007Občinske upravne takse, katerega fotokopijo se nalepi na vlogo.
Taksni zavezanci v slabih premoženjskih razmerah lahko zahtevajo oprostitev plačila takse, če izpolnjujejo zahtevane kriterije po 25. členu Zakona o upravnih taksah, s tem da status dokažejo s pravnomočno odločbo
Centra za socialno delo ali drugimi dokazili.
Vloge z dokazilom o plačani upravni taksi bo razpisnik sprejemal do
vključno 8. 1. 2018.
Prosilci lahko oddajo vloge osebno v tajništvu Občine Dobrna, v času
uradnih ur, oziroma jih pošljejo po s priporočeno poštno pošiljko na naslov: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna. Vloge, oddane po pošti,
se bodo štele za pravočasne, če bo iz poštnega žiga razvidno, da so bile
oddane do vključno 8. 1. 2018.
Izpolnjeni vlogi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem morajo
prosilci priložiti vse listine, ki so zahtevane v vlogi.
Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo, bo pozvan, da vlogo v določenem
roku dopolni z manjkajočimi listinami. Vloge prosilcev, ki v roku ne bodo
dopolnjene in vloge oddane po zaključku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene.
V primeru, da prosilec uveljavlja dodatne točke po posameznih kriterijih,
ustreznih prilog iz 6. točke tega razpisa pa ne bo priložil, ne bo pozvan k
dopolnitvi in bo vloga obravnavana, kot da dodatnih točk ne uveljavlja.
K vlogi za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem morajo prosilci priložiti
naslednje listine navedene pod tč. 1., 2. in 3. in druge listine, če se nanašajo
na njihov primer in/ali na njihovi podlagi uveljavljajo dodatne točke:
1. izjavo o morebitnih neobdavčljivih dohodkih in potrdilo o prejemkih
ter nazivih njihovih izplačevalcev, za koledarsko leto l. 2016 od 1. 1.
2016 do 31.12. 2016;
2. dokazila o vseh izplačanih neto plačah v letu razpisa l. 2017, če v preteklem koledarskem letu pred razpisom ni imel dohodkov iz delovnega razmerja;
3. izjavo o premoženjskem stanju, skladno s prvim odstavkom 3. člena
Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem;
4. najemno oziroma podnajemno pogodbo, če prosilec ne živi pri starših ali sorodnikih oziroma izjavo prosilca zakaj najema pogodba ni
sklenjena;
5. dokumentacijo o trajni vezanosti na uporabo invalidskega vozička ali
o vezanosti na trajno pomoč druge osebe, v kolikor gre za invalida
po tretjem odstavku 3. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih
stanovanj v najem;
6. izjavo o vseh plačanih obveznostih, v kolikor je prosilec že imel v najemu neprofitno stanovanje;
7. potrdilo o nezaposlenosti prosilca, njegovega zakonskega ali izvenzakonskega partnerja oziroma drugega družinskega člana (izda Zavod RS za zaposlovanje), ki izda tudi potrdilo o skupni delovni dobi
prosilca;
8. dokazilo o zadnji plačani najemnini oziroma podnajemnini;
9. dokazilo o kvaliteti bivanja – stanovanje ovrednoteno z največ 110
točkami (točkovalni zapisnik);
10. utesnjenost v stanovanju – v kolikor gre za prosilca, ki stanuje pri
starših ali sorodnikih, se upošteva izjava prosilca o površini dela stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki jo ima prosilec v uporabi oziroma
v souporabi;
11. kopijo poročnega lista oziroma notarsko overjene izjave o obstoju
izvenzakonske skupnosti;
12. kopijo izpiska iz rojstne matične knjige za vsakega otroka;
13. potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so starejši od 15 let;
14. dokazilo o strokovni izobrazbi prosilca (fotokopija diplome, spričevala; listinam izdanim v tujini mora biti priloženo mnenje o priznavanju
in vrednotenju izobraževanja);

JAVNI RAZPISI

15. zdravniško potrdilo o nosečnosti;
16. odločbo socialne službe o ločenem življenju roditeljev in mladoletnih otrok zaradi neprimernih stanovanjskih razmer (rejništvo, oskrba
v tuji družini, zavodu, če so razlog oddaje neprimerne stanovanjske
razmere);
17. dokazilo o statusu roditelja, ki sam preživlja otroka (samohranilec) –
potrdilo, da je preživnina neizterljiva oziroma odločbo o prejemanju
preživnine iz preživninskega sklada;
17. potrdilo ustrezne institucije, če je prosilec ali njegov ožji družinski
član, ki bo z njim stalno prebival, gibalno ovirana oseba, trajno vezana na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe;
19. dokazilo o invalidnosti I. kategorije (odločba Centra za socialno delo,
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oziroma Zavoda za
zdravstveno zavarovanje RS). 20. izvid osebnega zdravnika, s katerim
se dokazujejo trajna obolenja prosilca ali družinskih članov, pogojena s slabimi stanovanjskimi razmerami;
21. odločba o razvrstitvi otroka, mladostnika ali mlajše polnoletne osebe
glede na zmerno, težjo ali težko duševno ali težko telesno motnjo ali
izvid in mnenje specialistične pediatrične službe;
22. strokovno mnenje Centra za socialno delo ter vladnih in nevladnih
organizacij (materinski domovi, zatočišča - varne hiše, zavetišča, centri za pomoč žrtvam kaznivih dejanj), ki nudijo ženskam in ženskam z
otroki psihosocialno pomoč ob nasilju;
23. odločbo o statusu žrtve vojnega nasilja;
23. izjavo o sodelovanju na prejšnjih razpisih;
24. notarsko overjeno potrdilo o javno priznani izobrazbi (diploma), v kolikor ima udeleženec razpisa ali njegov zakonec vpisan ali dokončan
podiplomski študij potrdilo o vpisanem študiju ali notarsko overjeno
potrdilo o javno priznani podiplomski izobrazbi;
25. originalno potrdilo o plačilu upravne takse ali dokazilo za taksno
oprostitev iz V. točke razpisa.
Prosilec in polnoletni člani gospodinjstva lahko razpisniku s pooblastilom dovolijo pridobivanje, vpogled, prepis, izpis ali kopiranje njihovih
osebnih podatkov iz uradnih evidenc in zbirk osebnih podatkov pri vseh
upravljalcih zbirk osebnih podatkov, ki štejejo za davčno tajnost, ter občutljivih osebnih podatkov. V tem primeru morajo vlogi priložiti ustrezne
pisne izjave.
Najemodajalci neprofitnih stanovanj pridobijo v skladu s prejšnjim odstavkom potrdila o državljanstvu, potrdila o stalnem prebivališču in številu članov gospodinjstva od pristojnih državnih organov, podatke o obdavčljivih
in neobdavčljivih dohodkih ter prejemkih pa iz obstoječih zbirk podatkov.
Podatke, ki se štejejo za davčno tajnost, pridobijo najemodajalci neprofitnih stanovanj za prosilca in polnoletne člane gospodinjstva iz dokončnih odločb o odmeri dohodnine, iz drugih dokončnih odločb davčnega
organa in iz davčnih obračunov. Iz navedenih dokumentov lahko najemodajalci neprofitnih stanovanj pridobijo podatke o davčni številki, o
vzdrževalnih družinskih članih, o dohodkih davčnih zavezancev, o stroških upoštevanih pri uveljavljanju davčne osnove, o obveznih prispevkih
za socialno varnost, podatke o znižanjih in olajšavah, ki se upoštevajo pri
obračunu akontacije dohodnine ter od dohodkov iz kmetijstva in od dohodkov iz dejavnosti, če davčni organ s temi podatki razpolaga. Najemodajalci neprofitnih stanovanj v tem odstavku navedene podatke pridobivajo od finančne uprave v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek.
Na zahtevo najemodajalca upravljavci zbirk podatkov brezplačno posredujejo vse podatke o obdavčljivih in neobdavčljivih dohodkih in prejemkih za preteklo koledarsko leto pred letom razpisa za prosilca in polnoletne člane gospodinjstva, navedene v vlogi za pridobitev neprofitnega
stanovanja.

Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti starejša od 30 dni
od objave razpisa.
Potrdila o državljanstvu in potrdila o stalnem prebivališču in številu članov gospodinjstva bo pridobil razpisnik neposredno od pristojnega državnega organa. Glede na okoliščine posameznega primera lahko razpisnik od prijavitelja zahteva tudi dodatna pojasnila, listine in dokazila.
Razpisnik k vlogi priložene listine zadrži in jih po izteku razpisnega roka
udeležencem razpisa ne vrača.
VI. SPLOŠNE DOLOČBE
Strokovna služba razpisnika bo preverjala pravočasnost prispelih vlog in
njihovo popolnost ter sedanje stanovanjske razmere prosilcev.
Komisija, ki jo imenuje razpisnik, bo proučila utemeljenost pravočasnih in
popolnih vlog na podlagi prejetih listin, potrebnih za oblikovanje prednostne liste za oddajo neprofitnih stanovanj in dokumentiranih poizvedb, ki
jih opravijo pri pristojnih organih in organizacijah ter posameznikih.
Komisija si lahko stanovanjske razmere prosilcev tudi ogledajo. V primeru
ogleda se ta opravi nenapovedano in le pri tistih udeležencih, ki bodo na
podlagi predložene listinske dokumentacije zbrali največje število točk
glede na število razpisanih stanovanj.
Po proučitvi in točkovanju vlog bodo udeleženci razpisa uvrščeni na
prednostno listo po številu zbranih točk. Če se na prednostni vrstni red
uvrstijo udeleženci razpisa z enakim številom točk glede na oceno stanovanjskih in socialnih razmer, ki so določene v obrazcu, imajo prednost
pri dodelitvi neprofitnega stanovanja tisti, pri katerih predstavlja višina
najemnine za primerno stanovanje večji delež v družinskem dohodku.
Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi na prednostno listo upravičencev v roku 6 mesecev po zaključku
javnega razpisa. Če se posamezni udeleženec razpisa ne strinja z odločitvijo, se lahko v roku 15 dni po prejemu odločbe pritoži. Pritožbo naslovi
na razpisnika. O pritožbi odloči v 2 mesecih po prejemu popolne pritožbe
župan občine, v kateri ima pritožnik stalno prebivališče. Odločitev župana
o pritožbi je dokončna.
Po rešitvi pritožb se javno objavi seznam upravičencev, ki jim bodo zagotovljena stanovanja. Z uspelimi upravičenci bodo sklenjene najemne
pogodbe za nedoločen čas in z neprofitno najemnino. Uspeli upravičenec, ki neupravičeno zavrne dodeljeno primerno stanovanje ozirma se na
ponovni poziv k sklenitvi najemne pogodbe ne odzove, se črta s seznama
upravičencev.
Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo razpisnik ponovno preveril, če
uspeli upravičenec še izpolnjuje pogoje in merila za dodelitve neprofitnega stanovanja v najem. V primeru bistveno spremenjenih okoliščin, zaradi katerih uspeli upravičenec ne izpolnjuje pogojev in meril tega razpisa,
lahko razpisnik postopek obnovi in prosilca črta s seznama upravičencev.
Vse informacije lahko dobite osebno na sedežu Občine Dobrna med uradnimi urami: ponedeljek 8.00-12.00, sreda 8.00-12.00 in 13.00-16.00, petek 8.00-12.00 ali na telefonski številki 03/ 780 10 53 ali pa po elektronski
pošti na e-naslovu: obcina@dobrna.si.
Občina Dobrna

št. 76 / 2017

23

Z zasedanja Občinskega sveta
Občine Dobrna

z zasedanja
Občinskega sveta
Občine Dobrna

Od izida zadnje številke glasila Občine Dobrna št. 75, ki je izšla v
mesecu septembru 2017, so svetniki Občinskega sveta Občine
Dobrna zasedali na 1. izredni seji, dne 18. 10. 2017, in na 20. redni
seji, ki je bila 7. 11. 2017.

potrjene tudi spremembe cene storitve pomoči na domu, kot
jih je predlagal izvajalec storitev Dom ob Savinji Celje - Center
za pomoč na domu od 1. 11. 2017 dalje. Cena storitve za uporabnika je ostala enaka kot doslej:

Na 1. izredni seji, dne 18. 10. 2017, so svetniki Občinskega sveta
Občine Dobrna podali mnenje lokalne skupnosti k imenovanju ravnatelja JVIZ OŠ Dobrna. S strani občine je bilo podano
pozitivno mnenje k imenovanju g. Marka Štegra za ravnatelja
JVIZ Osnovne šole Dobrna. Na izredni seji so svetniki izvolili tudi
predstavnika v volilno telo za volitve člana državnega sveta, za
elektorja Občine Dobrna so izglasovali go. Branko Gal ter določili kandidata za člana državnega sveta, mag. Marka Zidanška.
Na 20. redni seji, dne 7. 11. 2017, so svetniki Občinskega sveta
Občine Dobrna med drugim obravnavali in sprejeli Poslovnik
Občinskega sveta Občine Dobrna. Na 20. redni seji je bil sprejet osnutek Proračuna Občine Dobrna za leto 2018 in osnutek
Odloka o proračunu Občine Dobrna za leto 2018. Na seji so bile

Stroški storitve
pomoči na domu
DELAVNIK
20,59 €
NEDELJA
24,60 €
PRAZNIK
25,40 €

Subvencija iz
proračuna občine

Cena storitve za
uporabnika

16,59 €

4,00 €

20,40 €

4,00 €

21,40 €

4,00 €

Po gradivu Občinskega sveta Občine Dobrna povzela,
Mateja Smrečnik

dogodki
Srečanje starejših občanov Občine Dobrna
V Občini Dobrna ob mednarodnem tednu starejših vsako leto
priredimo tradicionalno srečanje občanov starih 70 in več let.
Letošnjemu povabilu na druženje v Hotelu - gostilni Triglav na
Dobrni v petek, 6. oktobra 2017, se je odzvalo 83 občank in
občanov, vseh starejših občanov v naši občini pa je v letošnjem
letu 256.
Zbrane goste je pozdravil župan Občine Dobrna, g. Martin Brecl, ki je izrazil veselje nad lepim številom zbranih občank in občanov in jim zaželel prijetno druženje. Ob tej priložnosti je s simbolično pozornostjo posebej pozdravil najstarejšo udeleženko
srečanja, go. Marijo Kreuh, ki šteje 94 let in g. Antona Moguja, ki
bo januarja prihodnje leto dopolnil 90 let, sicer pa je najstarejša
občanka Občine Dobrna ga. Ivana Okrožnik, ki šteje častitljivih
96 let. Čestitamo!
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DOGODKI
Kratek kulturni program, ki ga je vodila ga. Branka Gal, pooblaščenka župana Občine Dobrna za družbene dejavnosti, so popestrili učenci Osnovne šole Dobrna pod vodstvom mentorice
ge. Irene Delčnjak Smrečnik, Sestre Jakob in kvartet Grče.
Takšna srečanja, ki jih v celoti finančno in organizacijsko podpira Občina Dobrna, so še kako potrebna, predvsem med starejšo populacijo, ki jim takšna druženja in srečanja zelo veliko
pomenijo, saj je to za nekatere izmed njih redka priložnost, da
se lahko srečajo s starimi znanci, prijatelji, sošolci, se z njimi poveselijo, spregovorijo in obujajo spomine na pretekli čas, na
lepe in manj lepe dogodke in vzpodbujajo drug drugega na
poti skozi jesen življenja. Čas, v katerem živimo, nam namreč
vse bolj jasno sporoča, da nam le medsebojno razumevanje,
strpnost in spoštovanje drug drugega omogočajo prijazno in
prijetno življenje.
Zapisala: Alenka Rošer

Rožnate pletenine tudi na Dobrni
Rožnati oktober je mesec osveščanja o raku dojk. Združenje Europa Donna Slovenija že tradicionalno pripravlja
številne aktivnosti, s katerimi osvešča slovensko javnost o
tej bolezni. Ena izmed mnogih aktivnosti so rožnate pletenine, s katerimi so že tretje leto v oktobru ovili drevesa v
parkih in mimoidoče tudi na ta način opozorili na pomen
zdravega načina življenja kot preventive, zgodnjega odkrivanja in učinkovitega zdravljenja raka dojk.
Z rožnatimi pleteninami povezujejo osveščanje z ustvarjalnostjo ter povezovanjem številnih članic Europe Donne, različnih
organizacij ter ustvarjalnih posameznikov, ki skupaj povezujejo
˝rožnate niti za zdravje˝ iz več kot šestdesetih občin po Sloveniji.

V letošnjo akcijo ovijanja dreves se je vključilo več kot 60 krajev
po Sloveniji. Ustvarjalnost neposredno povezujejo s skrbjo zase
in svoje zdravje ter spodbujajo medgeneracijsko in medsektorsko sodelovanje.
Tudi Občina Dobrna in Terme Dobrna d. d. sta v sodelovanju z Europo Donno sodelovali v akciji Rožnate pletenine
2017, in sicer z ovijanjem dreves v zdraviliškem parku, v
ponedeljek, 2. oktobra 2017.
št. 76 / 2017
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Ob dogodku se je zbralo lepo
število obiskovalcev, med katerimi je bilo kar nekaj članic
Europe Donne. Vse navzoče
sta pozdravila župan Občine
Dobrna, g. Martin Brecl, in direktor Term Dobrna d. d., doc.
dr. Aleš Semeja. Spregovorile
so tudi članice Europe Donne
o tem, kako so se spopadale s
to boleznijo in kako pomembno je, da se rak dojk pravočasno odkrije, čemur pa je namenjena prav ta akcija.
Zdenka Kumer

Ženski pevski zbor Korona KUD Dobrna na regijskem tekmovanju
odraslih pevskih zasedb od Celja do Koroške 2017

Zgodil se je prav poseben dogodek, poseben večer, ki smo se
ga veselile, se ga malo bale, ga pričakovale s strahom pa tudi
zaupanjem, da skupaj zmoremo in znamo. Čarobnost predprazničnih luči nam je dala moči, da smo se v petek, 2. decembra 2017, v družbi še dvanajstih pevskih zasedb iz regije in pod
strogim očesom tričlanske komisije samozavestno in suvereno
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predstavile na regijskem tekmovanju odraslih pevskih zasedb
v Celju. Že večkrat smo bile predlagane za sodelovanje na tem
tekmovanju, letos pa smo zbrale dovolj poguma in moči, sprejele izziv in se lotile trdega dela, ki je zahtevalo veliko vztrajnosti,
potrpežljivosti pa tudi odrekanja. In naš trud je bil bogato poplačan. Predstavile smo se s čutečo in nežno Ola Gieilovo Ubi
Caritas, hudomušno Simonitijevo Kurje gospe, umirjeno Makorjevo Dobro jutro mamica in razgibanimi Dežniki avtorice
Tadeje Vulc. Za skrbno izbran in pester program je poskrbel naš
zborovodja, Jan Grobelnik, ki nas je vse od začetka septembra

DOGODKI
podpiral, nam zaupal, nas bodril in z nami delil svoje bogato
strokovno znanje. In skupaj nam je uspelo – skupaj smo dosegli
78,7 točk in SREBRNO priznanje.
'Koronke' smo neizmerno vesele našega uspeha, saj smo le
za las zgrešile zlato priznanje, obenem pa se iz srca zahvaljujemo Janu za vztrajno, potrpežljivo, profesionalno dovršeno delo,
nenehno vzpodbujanje ter zaupanje v naše znanje in sposobnosti. Zahvaljujemo se tudi svojim domačim za vso podporo in
pomoč ter vsem, ki ste nas vzpodbujali in v nas verjeli. Dosežek
na tekmovanju je priznanje za naš trud in delo, obenem pa motivacija za prihodnje delo in nove izzive.
Za ŽPZ Korona KUD Dobrna:
Sonja Špegel

Tudi 11. mlinarska nedelja je pod streho
To, »pod streho«, za 11.mlinarsko nedeljo še kako drži. V nedeljo,
10. septembra 2017, je namreč deževalo.
Organizatorji prireditve, KUD Dobrna, TD Vinska Gora in Pungartnikova kmetija, smo kljub ne najbolj ugodni vremenski napovedi do zadnjega trenutka upali, da nam bo vreme le naklonjeno. Konec koncev smo imeli za sabo že deset prireditev. In
vremenski obeti v času priprav niso bili vedno dobri. A se je
desetkrat na koncu izšlo.
Tudi v soboto, 9. septembra zjutraj, je bilo vse pripravljeno za
11. mlinarsko nedeljo. Po scenariju Ivice Vanovšek iz Vinske Gore
in Jarota Tašlerja iz Dobrne so bili predvideni nastopi Moškega
pevskega zbora KUD Dobrna, Folklorne skupine KUD Dobrna,
Kvarteta Svit, Ženskega pevskega zbora Korona, Ljudskih pevk
iz Dobrne, glasbene skupine Vingosi, Štajerskih rogistov, etno
skupine Vrajeva peč iz Socke, instrumentalne zasedbe Dejana
Krivca… Na žejne goste je že čakalo pivo. Tudi vztrajno spremljanje vremenske napovedi le- te ni spremenilo. In ta je bila
- padavine.
Ni nam ostalo drugega, kot da smo se v soboto, 9. septembra,
ob 9.30 uri, na Vovkovi domačiji sestali »šefi« organizatorjev,
KUD Dobrna, TD Vinska Gora in Pungartnikove kmetije, in sprejeli kompromisno odločitev, da odpovemo vse nastope in 11.
mlinarsko nedeljo omejimo le na sprehode po dolini. Avtorja
zapisa so reakcije na odločitev rahlo spominjale na filmske prizore ob sklenitvi premirja med vojno. Na rezultat dogovora so
čakale članice TD Dobrna, ki bi morale v nedeljo zjutraj okrasiti
mline, članice društva Arnika, ki bi morale začeti s pripravami

Foto: TD Vinska Gora

kmečkih dobrot za pogostitev. Odpovedati je bilo treba nastope, ozvočenje, gasilce …
Deževna nedelja je potrdila pravilnost naše odločitve.
Tisti, ki pa so vseeno prišli v dolino mlinov, so na Vovkovi domačiji naleteli na odprta vrata.
Zapisal: Aleš Štepihar,
predsednik KUD Dobrna
št. 76 / 2017
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Njegovih 80 let
V mesecu novembru smo v cerkvi sv. Jošta na Paškem Kozjaku
gostili gospoda Toneta Krnca, ki je več kot štirideset let vodil
našo župnijo. Njemu je bila ob njegovi 80-letnici rojstva namenjena sv. maša, pri kateri sta somaševala s sedanjim župnikom
Milanom Strmškom.
Na začetku svete maše je bilo izrečenih nekaj besed v znak dobrodošlice, saj je tokrat prišel k nam kot slavljenec. V pozdravnem govoru je bilo rečeno, da se nam zdi, kakor da smo še nedolgo tega pri njegovem prvem maševanju pri nas prvič skupaj
zmolili očenaš. Zdaj pa vidimo, da čas neusmiljeno hiti in z njim
tudi tok življenja, ki nas nosi kot reka na pot usode.
Tako je bilo tudi njemu namenjeno, da je našel svojo novo pot,
na kateri uresničuje svoje duhovniško poslanstvo. Včasih to ni
preprosto, včasih tudi boli. Zato pa imamo vero in Boga, da mu
izročamo svoje bolečine, skrbi, nerazrešena vprašanja in dvome.
Bog, ki je Dobrota sama, lahko vse, kar mu izročimo, spremeni
v nekaj dobrega, plemenitega in svetega. Upamo, da je na novi
poti našel notranji mir, navdih in srečo.
Naj mu Bog še naprej da moči, da bo sledil Božjemu klicu in ga
blagoslavlja v novemu kraju.
Župnija Paški Kozjak

Študijski krožki v letu 2017 v Dobrni
1. del
V letu 2017 je bila pomembna aktivnost Društva vseživljenjskega učenja Dobrna, ki deluje v okviru Točke vseživljenjskega
učenja Ljudske univerze Celje v Dobrni, organizacija in izvedba
dveh študijskih krožkov, in sicer:

Največ podatkov zasledimo o objektih, ki so del Term Dobrna,
prav tako so opisane stare vile. Oboje zasledimo na starih Pelikanovih fotografijah. Precej manj pa so obdelane starejše stanovanjske hiše v Dobrni in v okolici.

− Stare hiše imajo svojo dušo in
− Stara hišna imena pripovedujejo.

Cilj drugega krožka pa so bila stara hišna imena. Hišna oz. domača imena so značilnost slovenskega podeželja, tudi Dobrne
z okolico. Na zemljevidu občine so stare kmetije že vpisane s
hišnimi imeni. Prav tako so kmetije s svojimi hišnimi imeni označene tudi na lesenih kažipotih, ki jih je uredila Občina Dobrna.
Manj pa so obdelana imena hiš v naselju Dobrna in bližnji okolici. Marsikatera hiša v naselju Dobrna ima svoje ime, ta pa so žal
predvsem v spominu starejših krajanov.

Študijska krožka je v okviru razpisa Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport prijavila Ljudska univerza Celje, izvedli pa smo
ju Dobrčani pod mentorstvom zunanjega sodelavca Ljudske
univerze Celje, Francija Pusarja, in v organizaciji Aleša Štepiharja.
Fotografije, zlasti starejše, smo krožkarji pridobili iz starih arhivov, novejše pa so delo domačina Bojana Vrečerja-Vrebota.
Cilj krožka, Stare hiše imajo svojo dušo, je bil opozoriti na bogato stavbno dediščino Dobrne, ki pa ni nikjer celovito popisana.
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Oba študijska krožka nameravata svoje delo nadaljevati. V naslednjih številkah občinskega glasila Dobrčan pa želimo krožkarji
predstaviti del tega, kar smo opravili v letu 2017.

DOGODKI
Vila Karba
Danes je to stanovanjska hiša na naslovu Dobrna 40, v lasti bratov Roberta in Aleša Štepiharja. Zgrajena je bila okrog leta 1883.
Po pripovedovanju jo je postavil posestnik Adam Grušovnik kot
darilo svojemu sinu, mlademu duhovniku, Adamu Grušovniku,
ki je bil posvečen v duhovnika 20. julija 1883. K hiši je spadalo
okrog 800 m2 zemlje, ki so jo uredili v zelenjavni vrt in park. Prav
tako so za hišo postavili manjše gospodarsko poslopje.
Ker pa je g. Adam Grušovnik služboval kot dekan in nadžupnik
v Hočah pri Mariboru, je hišo uporabljal kot nekakšen vikend.
Ime Vila Karba se začne pojavljati, ko hiša, po smrti g. Adama
Grušovnika, leta 1923, preide v last mariborske družine Karba.
Na spodnji fotografiji iz leta 1929 je že navedena kot Vila Karba.

Leta 1963 hiša zopet menja lastnika. Od bratov Jožeta in Davorina Karba in sestre Milice Lorber, rojene Karba, sta hišo kupila
zakonca Antonija in Ludvik Štepihar iz Dobrne. Vila Karba je danes dom bratov Aleša in Roberta Štepiharja.

Vir: Bojan Vrečer-Vrebo

Stara pošta in Hiša na trati
Večina Dobrčanov ob omembi pošte pomisli na stavbo na naslovu Dobrna 19 v centru kraja, v kateri je do 30. 9. 2017 deloval
poštni urad Pošte Slovenije v Dobrni. Starejše generacije pa še
poznajo ime »stara pošta« za Hišo na trati, enonadstropno hišo
za goste, ki so jo na robu zdraviliškega parka pozidali leta 1850.
Vila Karba leta 1929 (desna hiša)
Vir: Muzej novejše zgodovine Celje

Tudi družina Karba je hišo uporabljala kot poletno bivališče. Po
2. svetovni vojni so del prostorov oddajali kot stanovanja.
Leta 1950 je bila posestvu Karba v povojni nacionalizaciji odvzeta večina obdelovalne zemlje in gospodarsko poslopje. Vendar
so stanovalci to še vedno uporabljali.

Vila Karba z zgornje stani (na levi je obnovljeno gospodarsko poslopje)
Vir: Bojan Vrečer-Vrebo

Kdaj točno so na Dobrni odprli pošto, ni podatka. Leta 1900 je
že obratovala, saj je bilo treba poskrbeti za goste iz tujine.
Leta 1924 so pri pošti na Dobrni uvedli telefonsko centralo z
javno govorilnico za krajevni in mednarodni promet. Tudi redna
vozna poštna zveza med Celjem in Dobrno je obstajala že desetletja, poleti celo dvakrat na dan.

»Stara pošta« med obema vojnama
Vir: Kronika iz zgodovine Dobrne (2014)
št. 76 / 2017

29

DOGODKI

»Stara pošta« danes kot Hiša na trati (Dobrna 49)
Vir: Bojan Vrečer-Vrebo

Iz zdraviliškega arhiva je razvidno, da je bil levi del zgradbe
namenjen poštnemu uradu in poštarjevemu stanovanju, v desnem delu pa je bila obokana klet. V nadstropju so bile sobe za
goste in izba za sobarico.

Hiša na trati (okoli leta 1850)
Vir: Kronika iz zgodovine Dobrne (2014)

Prispevek za študijska krožka Stare hiše imajo svojo dušo in Stara hišna
imena pripovedujejo je pripravil Aleš Štepihar

Ekskurzija v Cerkljah na Gorenjskem in njeni okolici
Oktobra letos smo se člani
Čebelarskega društva Dobrna odpravili na enodnevno
strokovno ekskurzijo na Gorenjsko, točneje v okolico Cerkelj na Gorenjskem. Osrednja
točka tega dne je bil ogled
čebelarsko kmečkega muzeja
pri čebelarju Franciju Strupi,
po domače Pr' Povlič. Franci, ki
nam je za ta dan pripravil celoten program in organizacijo
ekskurzije, je izvrsten človek.
Je čebelar in ljubitelj kulturne
dediščine. Z ženo Ančko sta
zbrala neprecenljivo zbirko
starin z namenom, da si obiskovalci ogledajo odsev nekdanjega preprostega kmečkega in čebelarskega življenja.
Kot pravi, mora tudi mladi rod
in zanamci spoznati razmere, v
kakršnih so živeli in delali naši
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predniki, da bodo lahko cenili
sedanjost.

staro hišo, ki sta jo z ženo sama
v celoti prenovila in preuredila
v muzej. Po tematskih sklopih
so v šestih sobah urejene starine. Sobe poimenovane predniki hiše, čebelarjeva, mešano
čebelarjeva in kmečka, čevljarjeva (spomin na Francijeve
prednike), spomin na Ančkine
prednike itd., so med sabo
povezane. V zadnji sobi, pred
izhodom, pa so razstavljene
starine, ki so uganka za obiskovalce. Namreč Franci pravi,
da kdor od obiskovalcev prvi
poimenuje te starine, prejme
sladko presenečenje.

Po uvodni predstavitvi njunega skupnega življenja, ki
odgovarja na vprašanje, kaj je
pripeljalo do uresničitve ideje
o muzeju, nas je pospremil v

Hiša, ki je v celoti namenjena
razstavi kmečke in čebelarske
opreme, pa ni edina, kjer imata zakonca Strupi razstavljene
starine. Prenovila sta tudi staro

kmečko poslopje; v njem se
nahaja pretežno čebelarska
oprema, zunanji del poslopja
pa krasijo stari jarmi in druga
kmečka orodja. Povesta, da se
še vedno najde mesto za kakšen zanimiv primerek, zato
sprejmeta starine tudi od drugih.
Pri zakoncih Strupi smo se
na začetku in koncu našega
ogleda posladkali z aperitivom, svežimi flancati in domačim čajem izpod Krvavca
ter okrepčali s kmečko malico,
ki je bila postrežena na lično
izdelanih lesenih deščicah. Izdelal jih je Franci in ob koncu
smo jih lahko odnesli s seboj.
. Toplina in dobrosrčnost Strupijevih nas je spremljala tudi
po našem odhodu od njih.

DOGODKI

Tega dne smo si še v dvournem vodenem ogledu letališča Jožeta Pučnika pogledali
tudi javni del potniškega terminala, varnostno kontrolo,
glavno ploščad, hangar oskrbe letal in gasilsko reševalno
službo.

V popoldanskem dnevu pa
smo se oglasili še v samostanko cerkev v Adergasu, kjer smo
si ogledali njihove znamenite
katakombe in od tamkajšnjega župnika izvedeli celotno
zgodovino samostana in cerkve.

Če vam je zmanjkalo idej, kje
preživeti kakšen sproščen dan
s prijatelji, vam čebelarji Čebelarskega društva Dobrna pri-

poročamo gornje oglede. Nas
vse so navdušili, verjamemo,
da bodo tudi vas.
Lidija Senič,
predsednica ČD Dobrna

Super slovenska sobota v Genovi

se je glasil članek na spletni strani Zveze za šport invalidov Slovenije. V italijanski Genovi so se med 9. in 15. oktobrom 2017
odvile 4. evropske paraigre mladih. Slovensko reprezentanco je
na igrah zastopalo 12 športnikov, ki so tekmovali v namiznem
tenisu, bocci (dvoranskem balinanju) in plavanju. Del 8-članskega plavalnega tima je bila tudi naša Maruša Golčer. Nastopila
je v disciplinah 100 m prsno in 100 m hrbtno. V disciplini 100 m
prsno je odplavala osebni rekord. Skupno je na igrah nastopilo
130 plavalcev iz 20 držav. Dve kolajni je osvojil namizni tenisač
in dve medalji sta bili osvojeni v bocci. Naši mladi plavalci pa so
domov prinesli 3 kolajne, bronasta je šla tudi v Velenje, z Marušinim klubskim prijateljem Aljažem.
Jadranka Golčer
št. 76 / 2017
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Izlet v neznano – Pristovški Storžič
Tako kot vsako leto smo se skupaj s člani Planinskega društva
Vitanje tudi letošnjo jesen odpravili na izlet v neznano, ki ga
zaključimo s kostanjevim piknikom. Omenjeni izlet izmenoma
organiziramo člani PD Dobrna in PD Vitanje, zato je izlet vsako
leto najbolj zanimiv dogodek za vse udeležence, saj za cilj ve le
peščica organizatorjev.

Na vrhu Pristovškega Storžiča (1759 m)

Še posebej zanimiva so ugibanja, ki jih razberemo iz vabila, kot
na primer: obvezen osebni dokument, čelada in varovalni komplet, ni za vrtoglave in tako naprej. Pomembno je tudi, kje avtobus prične z vožnjo, v Vitanju ali na Dobrni. Ker imamo na avtobusu nagradni kviz, pri katerem planinci ugibamo cilj izleta, je
zelo pomembno, kam avtobus med vožnjo zavije. Proti Celju ali
Velenju, proti Koroški ali Savinjski, proti Zasavju ali Ljubljani …?
V letošnjem vabilu je bil med drugim zahtevan osebni dokument, zato smo že v Velenju, ko smo zavili proti Koroški, vedeli,

Zgornje Jezersko in Kamniško-Savinjske Alpe

Zgornje Jezersko in Pristovški Storžič

da gremo nekam čez severno mejo. Pot nas je torej vodila po
senčni strani Karavank, da smo lahko občudovali, kako mogočne in strme so Karavanke z avstrijske strani. Ko smo po neštetih
zavojih prispeli na mejni prehod Jezersko – Jezerski vrh, smo
zagrizli v dokaj strmo pobočje Pristovškega Storžiča. Z njegovega vrha smo gledali v dolino na Zgornje Jezersko, kjer so pridne
roke že pripravljale in pekle kostanj, da smo se ga lahko ob prihodu v dolino vsi do sitega najedli.
Za PD Dobrna,
Ana Žužek

Nanos, 4. 11. 2017
Iz vasice Strane smo se tokrat povzpeli na najvišji vrh Nanosa,
visok 1313 m, imenovan Suhi vrh.
Preimenovali smo ga v Mokri vrh, ker je bil prav romantično
zastrt s sivimi zavesami in z mokrimi, dežnimi biseri.
Nobenih globin ni bilo videti, tudi razgledov nobenih, a kljub
temu smo prehodili greben do Vojkove koče in se počutili fantastično, ko smo se posušili ob zakurjeni krušni peči, se ogreli z
vročim čajem in okrepčali z dišečimi klobasami.
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Kot otroci, se mi je zdelo, uživam med ogromnim drevjem, v
globokem, temnem gozdu, ki je že odvrglo večino svojega barvitega okrasja.
Nikoli mi ni bilo žal udeležbe na mokrem pohodu, tokrat smo
v naravi našli tiste skrivnosti, ki jih spregledamo v lepem vremenu, ker nam poglede prevzamejo razgledi.
Planinsko društvo Dobrna,
Jana Škoflek

Turistična zveza Slovenije podelila posebno
priznanje prostovoljcu leta,
g. Antonu Moguju
Na praznični novoletni dan, 1. 1. 2018, bo
naš krajan, spoštovani g. Anton Mogu,
častni občan občin Vojnik in Dobrna, praznoval visok življenjski jubilej – 90 let.
V širokem naboru dejavnosti, s katerimi
je bil do nedavna vpet v naše bivanjsko
okolje, ima Turistično društvo Dobrna pomembno mesto. Vse od leta 1962 sodi
med najaktivnejše člane društva, ki mu
je predsedoval v obdobjih 1971 – 1978 in
1988 – 1994.
V obdobju do leta 1988 je turistično društvo skrbelo za namestitve gostov pri zasebnikih, saj so ti v tem obdobju ustvarili
do 13.000 nočitev letno. Večino svojega
prostega časa se je » naš Tone« razdajal
za usklajeno delovanje društva pri namestitvi gostov in njihovo dobro počutje ter

za organizacijo kulturnih in zabavnih prireditev. Prav on je bil pobudnik prireditve
NOČ POD KOSTANJI, ki jo prirejamo na
Dobrni že 40 let.
Ob poklicu gozdarja se je izoblikoval v
ozaveščenega naravo varstvenika, ki je s
svojimi strokovnimi znanji pomembno
prispeval k vzdrževanju zdraviliškega parka; ta bo leta 2020 praznoval 200-letnico
zasaditve. Velik prispevek k razvoju turistične Dobrne je njegova hortikulturna
naravnanost. Spodbujal je sokrajane za
urejenost okolice hiš, kmetij in javnih površin ter ustanovil društveno komisijo za
ocenjevanje okolja. Danes društvo vsako
leto na osnovi predlogov te komisije podeljuje bronaste, srebrne in zlate želode.
Na njegovo pobudo je bila v okviru TD
Dobrna ustanovljena sekcija vinogradnikov, ki sedaj uspešno deluje.

Povezoval je delo med člani društva in si
prizadeval za sodelovanje z ostalimi društvi v kraju, predvsem z Lovsko družino
Dobrna, saj je odgovoren ljubitelj divjadi,
št. 76 / 2017
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s katero se je dnevno srečeval pri svojem
poklicnem delu; še vedno je član zelene
bratovščine, v preteklosti pa je bil tudi
njen predsednik. V svoji zbirki priznanj

ske regije in v lokalni skupnosti s svojimi
prispevki skrbel za prepoznavnost našega
dela. Lahko se pohvalimo z dobro arhivirano dokumentacijo celotnega obdobja
TD Dobrna, kar je v pretežni meri njegova
zasluga.
Ocenili smo, da je v svojem več kot 5 desetletij dolgem društvenem delu opravil
okoli 10.000 prostovoljnih ur samo za razvoj turistične dejavnosti v Dobrni. Torej
v presežnikih zasluženo podeljeno priznanje!
ima najvišja odličja Lovske zveze Slovenije Iskrene čestitke, spoštovani gospod
in Turistične zveze Slovenije.
Mogu!
Vsa leta članstva v TD Dobrna je v sredTD Dobrna,
stvih javnega obveščanja s področja celjMarija Deu Vrečer, predsednica

Koledar Dobrne 2018

Po prvi izdaji koledarja z izbranimi motivi Dobrne in okolice,
ki je bil med občani lepo sprejet, v turističnem društvu že
pripravljamo koledar DOBRNE
za prihajajoče leto.
Opremljen bo z lepimi fotografijami naše občine, posnetimi v letu 2017. Koledar smo
obogatili s starimi razglednicami Dobrne. Marsikdo se bo
z nostalgijo spominjal časov,
ko je bila Dobrna v turističnem
razcvetu.
Sredstva zbrana s ponudbo
lanskoletne izdaje je društvo
namenilo za tiskanje koledarja
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2018, ostanek, cca 3€ za posamezni izvod, pa je vaš prispevek k prireditvi PRAZNIČNA
DOBRNA in postavitvi jaslic, ki
bodo v tem letu na ogled okoli obzidja cerkve.
Koledarje lahko naročite pri
članu TD, Bojanu Vrečerju, ki
je tudi avtor vseh posnetkov,
GSM 031 676 183. Člani društva pa vas bodo s koledarjem
tudi obiskali na vaših domovih.
Predsednica TD Dobrna,
Marija Deu Vrečer

DOGODKI

Vinogradniki Dobrne so aktivni
in delovni
Sekcija vinogradnikov pri Turističnemu društvu Dobrna je skrbna pri uresničevanju zastavljenega letnega načrta dela.
Za člane in partnerje so v mesecu septembru pripravili izlet na
Dolenjsko in v Posavje. Ogledali so si vinograd pod gradom
Sevnica, ki je med drugim tudi domicil trte modra frankinja .
Vsako leto na sevniškem gradu poteka ocenjevanje vin modra
frankinja, ki je poleg portugalke edina slovenska avtohtona sorta grozdja .
V nadaljevanju so si ogledali grad Brestanica oz. Rajhenburg. Še
posebno jih je pritegnila zbirka gradiva o internirancih. Mnogi
občani Dobrne so prav tam začeli pot interniranca v Srbijo ali
delovno taborišče v Nemčijo. Zgodba in način življenja menihov trapistov, ki so na Slovenskem pustili močan pečat s svojim
delom in ustvarjanjem, je vredna ogleda.

Vinogradniki Šmarjeških Toplic vrnili obisk na Dobrno

Ogled promocijskega filma Šmarjeških Toplic

Hiši frankinje, vinarstva KERIN. Mladi gospodar, ki je z diplomsko
nalogo o modri frankinji zaključil študij na Biotehnični fakulteti
v Ljubljani, je tudi šampion frankinje na sevniškem ocenjevanju 2012. S postopkom maceriranja oz. hitrega stiskanja grozdja
danes ustvari med drugim tudi belo frankinjo, ki je posebnost
med vini. Svoj dar za retoriko in petje pa je dokazal s Pavčkovo
poezijo in Slakovo hvalnico vinogradu. Vinogradniki Bele Cerkve so nam v nedeljo, 19. 11., vrnili obisk. Skupaj smo ocenili naš
pridelek v Hiši kulturne dediščine Polenek, Dobrna.
Hiša frankinje Kerin Krško

V popoldanskem času pa smo nadaljevali bolj z veselim delom
na Vinskem dvoru na Malkovcu, vinorodnem področju cvička
in belih sort vina, obiskali pa smo tudi HIŠO ŽIVE DEDIŠČINE v
Občini Šmarješke Toplice – Bela Cerkev . Dan smo zaključili v

TRGATEV – oddaja grozdja za »NAŠE VINO«
Kljub deževnemu septembru so vinogradniki s trgatvijo zadovoljni, tako po količini kot kvaliteti. V primerjavi s sadjarji, ki letos
žal niso imeli kaj obirati, bomo na Dobrni deležni vsaj dobrega
vina.
Že tretjič zapored so zbirali grozdje za NAŠE VINO. Stisnili so
št. 76 / 2017
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ga 300 l. Grozdje ali finančna sredstva so prispevali vsi člani
sekcije, z grozdjem nas je dodatno razveselil še g. Miran Kovač,
član vinogradnikov Vojnik, ki z nami tesno sodeluje. Tega dne
je bila obrana tudi potomka najstarejše trte, za katero skrbijo
člani naše sekcije. Žal so bili ptiči hitrejši in so si vzeli levji delež
grozdja, a jim privoščimo, da imajo tudi oni nekaj od pridelka.

MARTINOVANJE
Priljubljena prireditev, ki izhaja iz ljudskih običajev, je v Dobrni
priložnost, da prisluhnemo kulturnim delavcem, se sprehodimo med stojnicami. Brez krsta vina, ki ga opravi, ob pomoči
vinogradnikov Dobrne, domači župnik, g. Milan Strmšek, prireditev ne bi bila tako pristna in sproščena.
Zopet smo lahko poskusili mlada vina vinogradnikov, ki so prinesli svoj pridelek na skupno stojnico. Seveda pa so tudi Naše
vino iz skupnega soda udeleženci martinovanja z veseljem pokušali in se ob njem poveselili.
Tudi letos so se povabilu za sodelovanje v kulturnem programu na Martinovanju odzvala naša društva in skupine. Sodelovali so : Godba Dobrna; Plesni
skupini M - DANCE, Moški pevski zbor KUD Dobrna; harmonikaš Luka Okrožnik; Družina Jakob in Ljudske pevke Dobrna.
Hvala za vaš kulturni prispevek in lepo vabljeni k sodelovanju tudi v bodoče!
ZTŠK Dobrna, Marija Švent
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KLETARKSI DAN
Kakšno vino ima posameznik , kaj mora popraviti oz. nasvete za
dobro kvaliteto, pa je mag. Tadeja Vodovnik –Plevnik delila vinogradnikom 30. novembra od 10. ure dalje v Kulturnem domu
Dobrna.
Prireditev imenujemo Kletarski dan ali tiha ocenitev vina, saj le
vsak vinogradnik pozna svojo šifro. Na koncu dobijo tudi pisno
mnenje oz. priporočilo za delo v kleti.
JANEZOVO – BLAGOSLOV VINA
Mnogi so prepričani, da je martinovo praznik vina, a je to je le
KRST VINA. Pravi praznik vina oz. zaščitnik vina pa je sv. Janez.
Njegov god praznujemo 27. decembra, ko vino dozori. Od tod
tudi ljudski izrek šentjanževec ali zadnji kozarec ob sodu vina.
Naši vinogradniki po sv. maši, ki je namenjena blagoslovu vina
in spominu na pokojne vinogradnike, zaključijo z druženjem v
Slomškovi dvorani.
Aktivni bomo tudi pri postavljanju jaslic in ostalih aktivnostih v
času Praznične Dobrne.
Ljudski izrek PIJ MALO, PIJ DOBRO naj velja tudi med nami; potrkajte na vrata naših uspešnih vinogradnikov, ki vam bodo z
veseljem prodali vino za prijetno vzdušje ob prazničnih dneh.
Vinogradniki Dobrne sekcija TD Dobrna,
Roman Ramšak

DOGODKI

Fantje iz Zavrha skrbijo za
praznično vzdušje
Ob 20 letnici delovanja smo Fantje iz Zavrha prejeli priznanje
Občine Dobrna za prispevek in trud pri ohranjanju ljudske in
verske dediščine.
Pred 20 leti smo prvič postavili velikonočno butaro – velikanko.
Z njo smo bili vpisani tudi v Guinnessovo knjigo rekordov. Nekaj let smo vztrajali pri velikih butarah, potem pa smo se začeli
zavedati, da s tem uničimo veliko dragocenega zelenja. Prešli
smo na manjše butare, hkrati pa spodbujali občane, da jih v čim
večjem številu sami doma izdelajo, da se ohranja butara, ki je
značilna za Dobrno.
Adventni venec v centru Dobrne stoji že 15. leto zapored. Vsako
leto se ob postavitvi venca zbere veliko obiskovalcev. Ves advent venec zbuja praznično vzdušje v kraju.
Na našo pobudo smo pričeli s postavitvijo jaslic na prostem.
Skupaj s turističnim društvom, ki je tudi nosilec prireditve, in
ob pomoči drugih društev stopnice k cerkvi zasijejo v številnih
lučkah in domiselno postavljenih jaslicah.
Ob letošnjih božičnih praznikih bodo te na prostem le okoli župnijske cerkve, torej bolj skupaj, da si bodo obiskovalci lahko
ogledali vse razstavljene jaslice, hkrati pa se izognemo težavam
s sosedi.
Ob jubileju, 20-letnici delovanja, smo pripravili Fantje iz Zavrha
izlet v Belo Krajino. Na izlet smo odšli v soboto, 4. novembra.

Šola kot nekoč

Vsem, ki so prispevali sredstva za uresničitev letnega načrta
dela, se iskreno zahvaljujemo. Še posebej se želimo zahvaliti
Občini Dobrna, mnogim podjetnikom in posameznikom iz Dobrne.
Fantje iz Zavrha,
Darko Voršnik

Dejavnosti v PGD Dobrna
Spoštovane občanke in občani
Tudi v tem iztekajočem se letu vas želimo še zadnjič letos v
občinskem glasilu na kratko seznaniti z opravljenim delom in
aktivnostmi društva v zadnjem obdobju oziroma v času od
zadnjega poročanja. Naloge in cilji delovanje gasilskega društva so vseskozi usmerjene predvsem v izvajanje preventivnih
in drugih operativnih nalog v zvezi z varstvom pred požarom,
varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami ter zaščito in
reševanjem na območju Občine Dobrna. Veliko časa in aktivnosti je bilo v tem obdobju v društvu namenjeno tudi raznim
tekmovanjem, ki so bila organizirana v okviru GZ Vojnik-Dobrna in regijskemu tekmovanju. Na področju izobraževanja je bil
organiziran tečaj za pripravnika, tečaj za bolničarja, razpisan
pa je še tečaj za gasilskega časnika. Tečajev so se udeležili tudi

nekateri člani našega društva. V društvu smo v okviru možnosti nabavili tudi nekaj gasilske opreme, s katero poskušamo
zagotavljati primerno in ustrezno opremljenost.
V zadnjem obdobju, še zlasti pa v mesecu oktobru – mesecu požarne varnosti, je bilo tudi tokrat nekaj več aktivnosti
gasilcev. Organizirani sta bili dve načrtovani in ena nenačrtovana gasilska vaja z namenom pridobivanja dodatnih znanj in
praktičnih izkušenj, ki so še kako potrebne v primeru, ko je potrebna resna intervencija. Vsaka izvedena vaja nam nudi veliko
pokazateljev o pripravljenosti na takšne situacije, predvsem
pa nam omogoča odpravljanje ugotovljenih pomanjkljivosti
in nepravilnosti.
Ob zaključku leta lahko ugotovimo, da je bilo tudi to leto za
gasilce našega društva zaznamovano z ogromno aktivnosti in
uspešno opravljenim delom. Vseskozi smo se trudili uresničešt. 76 / 2017
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vati zastavljene naloge in cilje in to nam je tudi v celoti uspelo.
Do konca leta nam ostaja še nekaj nalog, ki pa jih bomo s
skupnimi močmi zagotovo tudi realizirali.

 23. 9. 2017 – je na Dobrni potekalo tekmovanje za prehodni
pokal za pionirje in pionirke v mokri vaji s hidrantom – 9 tekmovalcev. Naši ekipi pionirjev in pionirk sta dosegli prvi mesti, ekipa pionirjev pa je hkrati osvojila tudi prehodni pokal. Čestitke!

Kronološki pregled aktivnosti in dogodkov, ki so obeležili delovanja društva v zadnjem obdobju:
16. 9. 2017 – je bilo v popoldanskem in večernem času opravljenih več intervencij, ko je meteorna voda zaradi prekomernega deževja zalila nekaj kletnih prostorov ter ogrožala stanovanjski objekt. Gasilci so intervenirali v Klancu, Parožu in na Dobrni.

 19. 9. 2017 – je bila v večernih urah opravljena intervencija v
centru Dobrne, ker je podtalnica zalila kletne prostore v več stanovanjskem objektu. Gasilci so ob pomoči stanovalcev izčrpali
vodo iz kletnih prostorov.
 29. 9. 2017 – je bilo na nogometnem igrišču v Lokovini za
našo gasilsko mladino organizirano srečanje, na katerem so
se pomerili v različnih športnih igrah. Za tem pa je potekalo še gasilsko tekmovanje za člane in članice v mokri gasilski
vaji »Löschangriff« - vaja s sedmimi gasilci. Na tekmovanju so
sodelovale 3 moške ekipe in ena ženska ekipa. Tekmovanje je
bilo kljub prikazani izjemni tekmovalnosti in zagrizenosti med
ekipami namenjeno predvsem druženju in zabavi, tako da so
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vsi udeleženci tega tekmovanja hkrati tudi zmagovalci. Takšno
srečanje naj bi v bodoče postalo tradicionalno in zagotovo bo
organizirano tudi v naslednjem letu.

 7. 10. 2017 – so bile skupini gasilcev podeljene nove gasilske
delovne obleke.

 6. 10. 2017 – je bilo organizirano srečanje veteranov GZ Vojnik-Dobrna. Letošnja organizacija srečanja je bila zaupana PGD
Lemberg. Po uvodnem delu srečanja smo se odpeljali do gradu
Lemberg, kjer nas je pričakal lastnik gradu, gospod Franci Zidar.
V svojem zelo zanimivem pripovedovanju je predstavil pestro
zgodovino gradu. Popoldne smo zaključili ob dobri večerji, prijetni glasbi in druženju v prijaznem turističnem objektu Tuševo
na Lopatniku nad Vinsko Goro. Takšna druženja veteranom veliko pomenijo, saj lahko na ta način obujajo spomine na svoja
dejavna leta, na razne dogodke in doživetja, ki so jih bili deležni
v obdobju svojega delovanja v društvu.

 7. 10. 2017 – je pri gasilskem ribniku v Lokovini potekalo tradicionalno tekmovanje za ribiškega carja. V zelo zanimivem in
razburljivem tekmovanju je letošnji zmagovalec tekmovanja
»Ribiški car« ponovno postal Martin-Adi KOZOVINC, ki je hkrati
prejel tudi prehodni pokal. Drugo mesto je osvojil Žan PUŠNIK,
tretje mesto pa Milan REBERNIK. Vsem sodelujočim tekmovalšt. 76 / 2017
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cem se zahvaljujemo za udeležbo in potrpežljivost, s čestitkami
za dosežene rezultate.

vale ekipe gasilske mladine in v popoldanskem času še članske
ekipe. Za dosežene rezultate iskrene čestitke!
 14. 10. 2017 – je v Zrečah potekalo gasilsko tekmovanje celjske regije za pionirje, pionirke, mladince in mladinke. Vsem našim ekipam, ki so sodelovale na tem tekmovanju, čestitamo za
dosežene dobre rezultate.

 15. 10. 2017 – je v Zrečah potekalo še gasilsko tekmovanje
celjske regije za člane in članice ter za starejše gasilce in starejše
gasilke. Tudi tem ekipam čestitamo za dosežene solidne rezultate.
 22. 10. 2017 – je na Dobrni v naselju Lokovina potekala gasilska vaja. Vaja je bila izvedena na območju objekta kmetijske
zadruge. Na vaji so sodelovali še gasilci PGD Socka in PGD Lemberg. Gasilska vaja je bila izvedena v okviru meseca požarne
varnosti in je bila uspešno zaključena.

 8. 10. 2017 – je v Zrečah potekalo tekmovanje GZ Vojnik-Dobrna in GZ Zreče-Vitanje. V dopoldanskem času so tekmo-

 29. 10. 2017 – je bila v Višnji vasi prav tako v okviru meseca
požarne varnosti izvedena velika gasilska vaja, v kateri so sodelovala vsa gasilska društva GZ Vojnik-Dobrna. Nekoliko več
o poteku in izvedbi vaje je napisanega v posebnem članku kot
dopolnitev tega kronološkega pregleda.
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 4. 11. 2017 - je bila v sklopu oktobrskih vaj izvedena še ena
gasilska vaja v Strmcu nad Dobrno. V vaji so sodelovali samo
člani našega gasilskega društva. Poudarek vaje je bi namenjen
tehničnemu reševanju poškodovancev iz osebnega vozila,
vključeno je bilo tudi reševanje oseb iz gorečega objekta, gašenje, varovanje in prezračevanje objekta. Vaja je bila zanimiva,
poučna in dobro opravljena, kar je bilo povedano tudi ob zaključku vaje. Gasilci PGD Dobrna se ob tej priložnosti še enkrat
zahvaljujemo družini RAMŠAK (JURK), da ste nam omogočili to
vajo, še zlasti pa za izkazano gostoljubnost. HVALA!

 5. 11. 2017 – je potekala svečana otvoritev paviljona gasilske
dediščine. Otvoritve so se udeležili župan Občine Dobrna, g.
Martin BRECL, predsednik GZ Vojnik-Dobrna tov. Beno PODERGAJS, poveljnik GZ Vojnik-Dobrna, tov. Ivan JEZERNIK, član komisije za zgodovino požarnega varstva in gasilstva ter kulturne
dejavnosti pri GZ Slovenije, tov. Florjan JANČIČ, župnik Milan
STRMŠEK, predstavniki gasilskih društev GZ Vojnik-Dobrna, gasilke in gasilci našega društva ter drugi občani. V uvodu je najprej nekaj skladb zaigrala godba na pihala, nato pa je prisotne
nagovoril predsednik društva, Štefan POHAJAČ, in jim na kratko
orisal namen in pomen tega objekta, spregovorila je tudi podpredsednica društva, Stanka REPAS, ki je v nadaljevanju vodila
svečanost. Po besedah gostov je sledil prerez traku in otvoritev,
za tem pa še blagoslov paviljona. S tem je bil paviljon svečano
prevzet in dan v uporabo z željo, da bi še dolgo služil svojemu
namenu.

št. 76 / 2017
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Spoštovane občanke in občani, tudi letos vas bodo v mesecu
decembru obiskali naši člani in vam ob obisku izročili koledar
PGD Dobrna za leto 2018. Kot je to že navada, pa vam bodo ob
obisku in stisku rok voščili veliko zdravja, sreče, osebnega miru,
lepih trenutkov in pa čim bolj varno v življenje v prihajajočem
letu. Gasilci se vam zahvaljujemo za vsak vaš prispevek, ki ste ga
in ga boste namenili gasilskemu društvu kot pomoč pri nadaljnjem uspešnem delovanju. Zbrana sredstva bomo namensko
porabili za izvajanje osnovne dejavnosti društva, za večjo varnost v kraju in za nadaljnji razvoj gasilstva na Dobrni.
Pred nami je še zadnji mesec letošnjega leta – december, ki je
vedno poln pričakovanj in gasilci želimo vsem, da bi ga vsi skupaj preživeli čim bolj veselo, varno in mirno.

Toliko naj bo dovolj o pomembnejših aktivnostih in opravljenem delu članstva PGD Dobrna v zadnjem obdobju, zagotovo
pa bi se jih našlo še kar nekaj.

Članstvu PGD Dobrna, vsem občankam in občanom voščimo
vesele božične praznike ter srečno, zdravo, uspešno in varno
novo leto 2018
Na pomoč!
Tajnik PGD Dobrna,
Stanislav Pečnik

Vaja gasilske operative GZ Vojnik – Dobrna 2017
gasilskih društev GZ Vojnik-Dobrna. Vajo so z velikim
zanimanjem spremljali: župan
Občine Vojnik – g. Bojan Petre, župan Občine Dobrna –g.
Martin Brecl, predsednik GZ
tov. Benedikt Podergajs, poveljnik GZ tov. Ivan Jezernik,

V nedeljo, 29. 10. 2017, je na območju podjetja Arami Akvaristika v Vojniku potekala operativna gasilska vaja članov GZ
Vojnik-Dobrna. Predpostavka
vaje je bila, da gori skladišče
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omenjenega podjetja. Ker v
času vaje ni bilo v njem zaposlenih delavcev, evakuacija
zaposlenih ni bila potrebna.
V vaji je sodelovalo 70 gasilcev vseh šestih prostovoljnih

vsi predsedniki in poveljniki
posameznih gasilskih društev,
celoten štab gasilske operative GZ ter številni občani. Vaja
je potekala brezhibno po načrtovanem scenariju, ki ga je
pripravil član PGD Vojnik, Boštjan Zupanc. Ta je vajo tudi

DOGODKI
pravljenosti v trenutku, ko pride do izrednih razmer.

vodil. Po zaključku vaje je bila
na štabu gasilske operative GZ
Vojnik-Dobrna opravljena še
strokovna analiza, na osnovi
katere se lahko in moramo vsi

udeleženci vaje še kaj naučiti,
predvsem pa strmeti k nenehnemu izboljševanju našega
dala v gasilstvu z namenom
zagotavljanja maksimalne pri-

V letošnjem letu so v naši GZ
opravili gasilci kar nekaj usposabljanj in napredovanj. Formirana in usposobljena je bila
enota za prvo pomoč, ki bo
lahko intervenirala tudi v okviru civilne zaščite v občinah
Vojnik in Dobrna. Tako sta ob
zaključku vaje oba župana ekipam podelila nujno potrebno

opremo za prvo pomoč in
posameznim reševalcem tudi
osebno čestitala ter se jim zahvalila za njihovo pripravljenost pomagati drugim.
Predsednik in poveljnik GZ sta
udeležencem
usposabljanj
podelila potrdila in gasilske
čine.
Članek je pripravila Breda Verbovšek
Avtor fotografij - Stanislav Pečnik

O dejavnosti DU Dobrna – december 2017
Kako neizmerno hitro beži čas! Le še dober mesec dni nas loči
do zaključka tega leta. Zato bi vam, spoštovane upokojenke in
upokojenci, v tem članku rad podal še nekaj utrinkov iz tega
zadnjega četrtletja.
28. septembra smo se podali v Ljubljano na festival za tretje
življenjsko obdobje - F3ŽO. Ta obisk in prijetno druženje smo

popoldne zaključili s kosilom v gostišču Keber v Domžalah. Na
ta način smo se želeli zahvaliti našim razstavljavkam in razstavljavcem, poverjenikom in prostovoljcem, ki tako velikodušno,
požrtvovalno, nesebično namenjajo svoj prosti čas za vsa dobra
dela in zaupane naloge. Spoštovani, za vaše delo v društvu se
vam še enkrat zahvaljujem in si želim nadaljnjega tako dobrega
sodelovanja.
Kot vsako leto smo se tudi letos odločili da organiziramo martinovanje. V četrtek, 16. novembra, smo se ob 10. uri z avtobusnim prevozom g. Skutnika odpeljali iz Dobrne proti Podčetrtku. Pot nas je najprej vodila v Olimje, do Jelenovega grebena.
Tam smo si ogledali košute in jelene, jih krmili in se z njimi tudi
fotografirali. Po okrepčilu s kavico smo se podali v minoritski samostan, kjer nam je tamkajšnji župnik Ernest Benko razkazal čudovito cerkev, ki so jo izdelali tamkaj živeči patri. Prav prijetno ga
je bilo poslušati, ko nam je z velikim navdušenjem pripovedoval
o njihovi lekarni in čajih, da smo polni zdravega navdiha odšli
še na ogled Čokoladnice Olimje in se malo posladkali z domačo
ročno izdelano čokolado. Vrhunec vsega pa je bil ogled vinske
kleti Emino vina, kjer nas je gospodar z razlago, kako pri njih
nastaja žlahtna kapljica, pospremil v klet, tam pa nas je čakala
pokušina vin. Po nekaj kozarčkih smo se odpravili v njihovo restavracijo, kjer smo bili postreženi z martinovo večerjo. Na zelo
zanimiv in izviren način so nam prikazali krst vina, s katerim smo
potem tudi nazdravili. Krst je opravil tamkajšnji škof, ki nam je
odpustil vse grehe, da smo lahko prejeli njegovo obhajilo in blagoslov. Ob veseli glasbi in plesu nam je čas kar neopazno minil
in že se je bilo treba posloviti, vendar pa brez »premikovca« v
gospodarjevi kleti ni šlo. Pa vendarle se je bilo treba posloviti in
št. 76 / 2017
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smo se polni lepih vtisov in dobre volje odpeljali proti domu.
Veseli smo in hvala vsem, ki ste se udeležili tega druženja, seveda pa vabimo še druge, da se nam pridružite ob dogodkih, ki
jih pripravljamo za vas.

Konec oktobra je z delom v Kiosku Dobrna prenehala ga. Albina Krameršek, s katero je Društvo upokojencev Dobrna izjemno
dobro sodelovalo. Albina nam je vedno priskočila na pomoč,
zbirala je prijave za izlete, srečanja in še kaj. Zato se ji v imenu
društva upokojencev in v svojem imenu prav prisrčno zahvaljujem in ji želim zdravja in vse dobro še naprej z željo, da nas tudi
kdaj obišče.

Prostovoljci, ki sodelujemo v projektu Starejši za starejše, smo se
udeležili srečanja prostovoljcev celjske regije v Vojniku. Bili smo
zelo lepo sprejeti in pogoščeni pa tudi dobre volje ni manjkalo.
Srečanje je bilo namenjeno v zahvalo vsem, ki delajo v projektu
in na terenu obiskujejo in pomagajo starejšim pomoči potrebnim osebam. Tudi v Dobrni smo aktivni na tem področju in poteka vse po programu projekta, za kar sta v veliki meri zaslužna
Stanka Krajnc in Stanislav Pečnik, ki skrbita, da so opravljeni in
evidentirani vsi obiski in pomoči, ki so jih deležni starejši občani.. Spoštovani, še naprej bomo nudili anketiranje vsem tistim, ki
boste to želeli in ste stari 70 in več let. Lepa in prijazna beseda
ali pa skromna pomoč nam lahko včasih pomeni zelo veliko.

Obiski jubilantov
Na lep, sončen nedeljski dan smo se odpeljali v Špesov starejših občanov Vojnik, kjer jesen življenja preživlja naša občanka in
članica DU Dobrna, gospa Frančiška Memon, ki je svoj častitljivi
jubilej - 90. rojstni dan praznovala 8. oktobra. Ko smo vstopili
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v njeno sobo, z lepim šopkom rož in čestitkami, nas je sprejela
vsa presenečena in z veselim nasmehom na obrazu. Vseh nas se
dobro spominja in je kar hitro stekel prijeten klepet o spominih,
ki jih ni bilo malo. Na koncu smo nazdravili še s penino in se
posladkali s torto, ki jo je med tem prinesla njena hčerka Cvetka.
Častitljivi jubilej, 80. rojstni dan, pa je 17. novembra praznovala
tudi naša članica, ga. Hedvika Krulec, ki smo jo prav tako obiskali
na njenem domu na Dobrni. Tudi ge. Hedviki smo ob okroglem
jubileju zaželeli vse dobro, predvsem pa veliko zdravja, da bi
lahko še naprej s svojim optimizmom in dobro voljo razveseljevala vse nas, ki se z njo srečujemo in z veseljem radi tudi pokramljamo.
Balinarska sekcija je letošnji pester tekmovalni program v celoti uresničila. Tekmovalni rezultati pa so bili podobni kot leto
poprej. V ta program se pogosto vključujejo tudi gostje Term
Dobrna. Kar nekaj jih je, ki se odločajo za letovanje na Dobrni
prav zato, ker se lahko pridružijo nam balinarjem in z nami tekmujejo. Ta druženja so z nekaterimi gosti prerasla že v pravo
prijateljstvo. Prav to pa je botrovalo, da smo se v oktobru balinarji Dobrne podali na izlet v Marezige, kjer smo s tamkajšnjim
balinarskim društvom odigrali prijateljsko tekmo. Spotoma smo
si ogledali še vojaški muzej v Pivki. Bilo je nepozabno.

Dejavnost sekcij
Sekcija za šport in rekreacijo je pričela s svojimi aktivnostmi v
mesecu oktobru. Vsak ponedeljek, v času med 18. in 19. uro, se
v telovadnici Osnovne Šole Dobrna pod strokovnim vodstvom
fizioterapevtke ge. Damjane Sluga izvaja telovadba. Vsi se dobro zavedamo, kako je prav, če v zimskem času poskrbimo za
svojo razgibanost in ohranjanje kondicije za boljše počutje in
zdravje. Vsako sredo so tudi plesne vaje in ples od 17. do 18. ure
v konferenčni dvorani KD Dobrna. Pričeli smo tudi z družabnimi
uricami in sicer vsako sredo v času od 16. do 18. ali 19. ure in
potekajo v društvenih prostorih. Zato, spoštovane upokojenke
in upokojenci, pridružite se nam.
št. 76 / 2017
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Navkljub muhastemu jesenskemu vremenu so bili naši člani in
članice dokaj vztrajni in so svoje balinarske dejavnosti izvajali
pozno v jesen. V želji, da se čim bolje uvrstijo na prvenstvu članic in članov, ki je prehajalo v sklepno fazo, so pridno vadili. Kdo
je bil to leto najboljši balinar ali balinarka in kako so se uvrstili
ostali člani in članice, bomo objavili na zaključnem srečanju ob
zaključku leta. To srečanje bo tudi priložnost za snovanje programa sekcije za naslednje leto. Želimo in upamo, da bo tudi
v letu 2018 na našem balinišču živahno in da se bomo imeli
lepo. Veselilo nas bo, če se nam bodo pridružili še novi člani in
članice.
Tudi strelska sekcija je izvedla vse vaje in tekmovanja po začrtanem programu. V začetku meseca novembra so člani sekcije že
pričeli z rednimi strelskimi vajami z zračno puško, ki potekajo ob
četrtkih, dvakrat mesečno v času med 17. in 19. uro na strelišču
v gasilskem domu. Tudi za člane strelske sekcije bodo skupni rezultati znani na zaključnem srečanju, ki bo organizirano skupaj z
balinarsko sekcijo. Prav tako si tudi strelci želijo in vljudno vabijo
v svoje vrste še kakšnega člana.
Zaključek leta s silvestrovanjem bomo tudi letos organizirali na
Dobrni. Menimo, da je lažje in bolj dostopno tudi tistim članom,

ki se težje odpravijo z avtobusom kam drugam. Silvestrovanje
bo letos organizirano 23. 12. 2017 ob 18. uri v TERMAH Dobrna,
v kavarni hotela VITA. Po zagotovilu in ponudbi predstavnika
TERM smo prepričani, da bomo skupaj preživeli lep praznični
večer in se polni lepih vtisov z željo po zdravju in sreči podali v
prihajajoče novo leto. Vse ostale informacije v zvezi z silvestrovanjem boste našli na oglasni deski DU v Dobrni, posredovali pa
vam jih bodo tudi naši poverjeniki na terenu.
Cenjene članice in člani DU Dobrna, ob tej priložnosti se vam
želim zahvaliti za vso vaše delo, sodelovanje, predloge, pripombe in pohvale v upanju, da smo po svojih najboljših močeh
uspeli realizirati zastavljene cilje.
Vsem občankam in občanom Občine Dobrna želim obilo zdravja, sreče in naj se vam zgodijo same lepe stvari, z veliko vedrine
in dobre volje za vse, kar bo prineslo novo leto.
Predsednik DU Dobrna,
Branko Dobovičnik

Bio
Zadnjič mi je spet moj prijatelj Srečko jamral, da se hrana vse
bolj spreminja v besede.
»Kako to misliš,« sem ga vprašal.
»A kako to mislim? Mislim in vse bolj mislim, kako nam trgovine
z živili ponujajo skoraj vse z napisi BIO … in ko rečem, da bi kupil
nekaj, kar ni BIO, ostanejo trgovci brez besed.«
Jaz se ne ukvarjam s tujimi jeziki, toda prejšnje poletje sem bil
na morju in neki kopalec ob meni je govoril: »Ja sam bio, bio,
bio …«
Seveda, to je name delovalo zelo zmotno … saj sem se za časa
»Juge« učil tudi srbsko-hrvaškega jezika in vem, da bio izhaja iz
glagola – biti po sklanjatvi: Ja sam bio, ti si bio … on je bio … in
tako naprej in mi ni jasno, kako ta trgovski BIO cilja na nekakšno
preteklost …
Ah … sem vzdihnil in rekel: »Srečko, beseda bio je grškega porekla in pomeni vse, kar se nanaša na življenje nasploh. Tako je
ta primer za vse živo v splošnem pomenu: biološki, biogen,
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biofizika itn.«
Tudi Srečko je vzdihnil in rekel:« Sedaj mi je jasno, zakaj je vse v
trgovini BIO, toda brez pomislekov ne gre. Namreč, zadnjič, ko
sem jedel jabolko domače sorte krivopecelj, ga žal nisem mogel zaužiti v celoti. Ko sem ga opral in prerezal, sem ugledal kar
globoko vsajene rjave pikice in seveda podvomil v besedo BIO
. Ko sem ga obrezal, ga je bilo le za dva grižljaja.«
S tem sem se (spet) seveda moral sprijazniti … in pomislil …
da mi na moj nagrobnik še dodatno napišejo besedo »bio« …
kar je po hrvaško pretekli čas ( nekoč živel), prav tako po nemško Ich bin gewesen … in končno po slovensko -jaz sem »bil«
človek, ki je še za časa svojega življenja jedel bolj zdravo hrano
– kot je danes BIO.
Ah … sem se spet pošalil in rekel: »Srečko! Ta napis BIO v povezavi z življenjem velja le dokler živiš, da lahko brez pomislekov
ješ tudi živila z napisom – BIO, saj najhujše je umreti - lačen …
18. 10. 2016 / Josip Bačić Savski

zdravo
življenje

Kajenje tobaka ni zabava niti hedonizem, ampak resna odvisnost
Kajenje tobaka je uživanje tobačnih izdelkov, zlasti cigaret, cigar in tobačnih pip
s pomočjo vdihovanja dima zažganega
tobaka. Je eden največjih zdravstvenih
težav na svetu. Po poročilih Svetovne
zdravstvene organizacije letno umre 7
milijonov ljudi, od tega jih je 6 milijonov
kadilcev tobaka, okrog 1 milijon pa pasivnih kadilcev. Večina kadilcev živi v državah
z nizkim ali srednjim življenjskim standardom. Kadilci umirajo mlajši, zdravljenje s
kajenjem povezanih bolezni porabi velik
delež denarja iz zdravstvene blagajne, te
osebe se pogosto predčasno upokojijo.
Bolezni, povezane s kajenjem tobaka, so v
veliki meri preprečljive, če s kajenjem dovolj zgodaj prenehamo.
Kaj je tobak in kratka zgodovina kajenja tobaka
Tobak obsega več kot 70 rastlinskih vrst v
rodu Nicotiana družine Solanaceae (razhudnikovke). Svoje latinsko ime je dobil
po francoskem znanstveniku Jeanu Nicotu. Za kajenje se uporabljajo posušeni
listi. Tobak je med najstarejšimi poživili,
ki jih poznamo in gojimo. Južnoameriški
Indijanci so že od prazgodovine gojili to
rastlino. Tobak je avtohtona vrsta tudi v
Avstraliji, jugozahodni Afriki in južnem Pacifiku. Leta 1492, ko je Krištof Kolumb prišel v Ameriko k Indijancem, je tam našel
zeleno rastlino tobakovec in jo pozneje
prenesel v Evropo. Okoli leta 1560 pa je
tobak začel svoj osvajalski pohod po Evropi. V 16. stoletju so tobak uporabljali predvsem v zdravstvene namene, saj so verjeli,
da preprečuje kugo. Kmalu po hitri razširitvi tobaka po Evropi so se začeli pojavljati
in oglašati razni pisci, ki so nasprotovali
hvali tobaka kot vsesplošnemu zdravilu in
njegovi uporabi za omamljanje. Kljub velikemu številu nasprotnikov in uvedbi davka na tobak se je kajenje še naprej hitro
širilo. Z industrijsko revolucijo in izumom
stroja za izdelavo cigaret je kajenje tobaka

postalo množično dosegljivo in s tem vedno večji javno zdravstveni problem. Raziskave in ugotovitve o škodljivosti kajenja
tobaka in tudi ukrepi v 19. in 20. stoletju
za njegovo preprečevanje pogosto niso
imeli opaznega vpliva na porabo tobaka.
Tobačna industrija je še do pred kratkim
prikrivala poročila, ki so dokazovala, da
lahko tobak povzroči odvisnost in različne zdravstvene težave. Okrog leta 1970 je
zdravniški konzilij odločil, da mora biti na
vsaki škatli cigaret opozorilo o njihovi škodljivosti za zdravje.

Škodljivost kajenja tobaka
Kajenje tobaka vsebuje več kot 4000 kemikalij, od tega je skoraj 70 rakotvornih
in 400 drugih strupov. Glavna farmakološko aktivna substanca v tobačnem dimu
je nikotin, ki povzroča močno odvisnost.
To je zelo močan strup, saj že 0,05 g nikotina lahko povzroči smrt pri človeku.
Prvotno so smatrali, da zmerne količine
kajenja blagodejno vplivajo na človekov
organizem, kasneje pa so ugotovili, da je
v tobačnem dimu še cela vrsta strupenih
primesi, kot so katran, ogljikov monoksid,
cianidi, amonijak, piridin, žveplo, arzenik,
formaldehid in še vrsta drugih.
Nikotin povzroča hudo psihološko in telesno odvisnost ter razvoj tolerance, kar
pomeni, da kadilec potrebuje vedno večje odmerke nikotina, da doseže isti učinek. Psihološka odvisnost je huda želja za
kajenje, kar je običajno glavni krivec, da le

20% oseb uspe opustiti kajenje. Telesna
odvisnost se pokaže, ko oseba poskuša
opustiti kajenje. Najpogosteje so te osebe
razdražljive, napadalne, težje se osredotočijo, slabše spijo.
Katran je temna, večkrat črna, viskozna,
oljnata tekočina, ki vsebuje ostanke destilacije fosilnih organskih materialov,
ogljikovih hidratov in nafte. S tobačnim
dimom pride v dihala, kjer draži sluznico,
vzdržuje njeno vzdraženost in posledično
poveča izločanje sluzi. Povzroča okvare
delovanja migetalčnega epitelija dihalnih sluznic, kronični bronhitis, emfizem in
raka na pljučih ter na drugih organih.
Bolezni, povezane s kajenjem tobaka
Kajenje tobaka je škodljivo za celotni organizem in znižuje splošno zdravje kadilca. Kadilci umirajo mlajši. Kajenje tobaka
je dejavnik tveganja za razvoj raka pljuč,
požiralnika, ust, grla, žrela, mehurja in
akutne mieloidne levkemije. Poleg tega
povzroča koronarno bolezen srca in poveča tveganje za srčni infarkt. Je glavni
razlog za kronično obstruktivno pljučno
bolezen. Vpliva tudi na potek sladkorne
bolezni, osteoporoze, revmatoidnega artritisa, katarakte ter poslabša potek astme.
Kadilci so bolj ogroženi za hude okužbe
dihal, kot so hude pljučnice in tuberkuloza. Kajenje je še posebej škodljivo v času
nosečnosti, ženske kadilke imajo pogosto
težave z zanositvijo.
Tudi pasivno kajenje je škodljivo. Ne
škodujte ljudem okoli vas!
Pasivno kajenje je vdihovanje mešanice
plinov in delcev, ki sestavljajo dim iz goreče cigarete, cigare ali pipe in izdihanega
tobačnega dima kadilcev. Pasivno kajenje
prav tako povzroča pljučnega raka in poveča tveganje za srčne bolezni. Izpostavljenost tobačnemu dimu pri otrocih je še
posebej problematična, saj lahko povzroča težave z dihali in upočasni rast njihošt. 76 / 2017
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vih pljuč. Poleg tega povzroča nenadno
smrt novorojenčka, akutne okužbe dihal,
probleme z ušesi in pogostejše napade
astme. Zavedati se moramo, da je že kratka izpostavljenost dimu lahko nevarna.
Raziskave so jasno pokazale, da pasivno
kajenje ni le moteče, temveč tudi resno
ogroža naše zdravje.
Ali prenehanje kajenja zmanjša verjetnost za razvoj raka? Katere so druge
prednosti prenehanja kajenja?
Prenehanje kajenja zmanjša verjetnost
za razvoj raka. Najučinkovitejše je, če se
s kajenjem preneha čimprej. Bivši kadilci
živijo dlje kot kadilci, ki kadijo še naprej.
Kratkotrajni učinki so znižanje krvnega tlaka, ki je pri kadilcih običajno povišan, normalne vrednosti ogljikovega monoksida v

krvi, kar omogoča boljši prenos kisika po
krvi, po nekaj tednih se zmanjša nastajanje sluzi in s tem je manj izkašljevanja, po
nekaj mesecih se popravi pljučna funkcija.
Dolgotrajni učinki so manjša verjetnost
za srčni infarkt, razvoj pljučnega raka
in kronične obstruktivne pljučne bolezni. Prenehanje kajenja je priporočljivo
tudi, ko je že postavljena diagnoza kronične obstruktivne pljučne bolezni, saj

upočasni napredovanje te neozdravljive
bolezni.
Kajenje tobaka je odvisnost!
Prenehanje s kajenjem je zahtevno in brez
strokovne pomoči redko uspešno. Za več
informacij glede prenehanja kajenja se
posvetujte s svojim izbranim zdravnikom.
Tea Cvetko, dr. med.

Parodontalna bolezen – lahko jo preprečimo
Kaj je parodontalna bolezen
Parodontalna bolezen je ena izmed najbolj razširjenih kroničnih bolezni in predstavlja najpogostejši vzrok za izgubo zob
pri odraslih. Gre za vnetje in propad obzobnih tkiv, ki obdajajo
zobe. Njen razvoj poteka brez bolečin, zato večina pacientov
ne ve, da jo ima. Dolgotrajna kronična infekcija predstavlja veliko tveganje za sistemsko zdravje in poslabšuje potek diabetesa, srčnožilnih bolezni, cerebrovaskularnih bolezni, nosečnosti,
osteoporoze itd.
Vzrok za nastanek parodontalne bolezni
Glavni povzročitelj parodontalne bolezni so bakterije, ki zastajajo v mehkih in trdih zobnih oblogah, t.j. ZOBNI KAMEN. Dejavniki, kot so kajenje, uživanje alkohola, sladkorna bolezen, stres,
hormonske spremembe, nekatera zdravila in genetska podvrženost pa potek parodontalne bolezni poslabšajo.
Znaki parodontalne bolezni
Bodite pozorni, če so vaše dlesni rdeče in zatečene in vam med
ščetkanjem krvavijo ter imate slab zadah ali okus v ustih. Če
parodontalne bolezni ne zdravimo, postajajo zobje vedno bolj
majavi in lahko izpadejo.
Kadilci, pozor!
Odsotnost krvavečih dlesni ne pomeni nujno zdravih obzobnih
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tkiv. Kadilci so parodontalno bolj prizadeti kot nekadilci, vendar
so njihove dlesni zaradi učinkov cigaretnega dima slabše prekrvljene in zato manj krvaveče, pogosto pa sploh ne krvavijo.
Kako zdravimo parodontalno bolezen
S pregledom, parodontalnimi meritvami in rentgenskim slikanjem zobozdravnik oceni stanje zob in obzobnih tkiv. Bolezen
zdravimo s čiščenjem zobnega kamna ter luščenjem in glajenjem korenin. Na ta način odstranjujemo bakterije s površin
zoba in ga skušamo narediti čimbolj gladkega, da se bakterije
nanj težje lepijo. Parodontalno bolezen je mogoče pozdraviti
le z aktivnim sodelovanjem pacienta, ki mora tudi sam doma
redno in dosledno izvajati ustno higieno. Poleg zobne ščetke
se priporoča tudi uporaba posebnih antiseptičnih ustnih vod in
pripomočki za čiščenje prostorov med zobmi. Po zaključenem
zdravljenju so potrebne vzdrževalne faze, zato je redno obiskovanje zobozdravnika nujno.
Preventiva
Za preprečevanje nastanka parodontalne bolezni je potrebno
čiščenje zob vsaj dvakrat dnevno, uporaba zobne nitke ali drugega pripomočka za čiščenje medzobnih prostorov in redno
profesionalno čiščenje zobnega kamna.
Monika Vodopivc, dr. dent. med.

Terme Dobrna

TERME DOBRNA

Čarobnost, ki jo v zimskem času pričara Dobrna s svojo odmaknjenostjo od mestnega vrveža, je tisto, kar domačine in
obiskovalce našega kraja vedno znova prevzame. Prav zato stremimo k povezanosti narave, term in ljudi tudi v obdobju,
ki prihaja.

NEGA TELESA, KI JO INSPIRIRA NARAVA +
KUPONČEK ZA 50 % POPUST
Vez z naravo spodbujamo tudi s pripravo lepotnih tretmajev v našem masažno lepotnem centru La Vita Spa & Beauty.
Zimski meseci prinašajo novost – nege obraza in telesa z vodilno blagovno znamko Elemis, ki jo inspirira narava in vodi znanost.
Tretmaji so zasnovani tako, da spoštujejo kompleksno fiziologijo telesa, delujejo v naravni sinergiji s kožo, telesom
in umom. Vsak tretma je posebej zasnovano tako, da nudi
edinstveno doživetje z uporabo posebnih masažnih zaporedij in najbolj aktivnih sestavin, na voljo danes po svetu.

KUPON UGODNOSTI

30 % PROMOCIJSKI POPUST

NA VSE NEGE OBRAZA IN TELESA ELEMIS
Ugodnost velja od 1. 1. 2018 do 28. 2. 2018 za nego obraza in telesa s kozmetiko Elemis,
v masažno lepotnem centru La Vita Spa & Beauty. Vljudno prosimo za pravočasno predhodno
rezervacijo storitev, število terminov je omejeno. Kupon je ob koriščenju storitev potrebno
predložiti na recepciji masažno lepotnega centra La Vita Spa & Beauty. Kupona ni mogoče koristiti
ob nakupu kozmetičnih in drugih izdelkov ter ostalih storitev iz ponudbe Term Dobrna.
Ugodnosti se ne seštevajo, izplačila v gotovini niso možna.

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

Elemis dynamic peel (60 min.) - piling za odpravo znakov staranja in neenakomernega tena kože.
Redna cena 55,00 €, cena s 30 % popustom le 38,50 €
Elemis pro kolagenska nega obraza (60 min.) – za odpravo gub, z dokazanim anti age delovanjem.
Redna cena 60,00 €, cena s 30 % popustom le 42,00 €
Elemis sensitive nega obraza (60 min.) - za občutljivo kožo, zmanjša pojav rdečice na koži in ščiti pred vsakdanjimi vplivi.
Redna cena 55,00 €, cena s 30 % popustom le 38,50 €
št. 76 / 2017
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KUPON UGODNOSTI

50 % POPUST

Ob nakupu 2 storitev, popust na drugo, cenejšo storitev.
Kupon je veljaven do 31. 3. 2018, ob nakupu dveh storitev v masažno lepotnem centru La Vita
Spa & Beauty. Na drugo cenejšo storitev, vam ob predložitvi kupončka pripada 50% popust.
Vljudno prosimo za pravočasno predhodno rezervacijo storitev, število terminov je omejeno.
Kupon je ob koriščenju storitev potrebno predložiti na recepciji masažno lepotnega centra La Vita
Spa & Beauty. Kupona ni mogoče koristiti ob nakupu kozmetičnih in drugih izdelkov ter ostalih
storitev iz ponudbe Term Dobrna. Ugodnosti se ne seštevajo, izplačila v gotovini niso možna.

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

SAVNA OB POLNI LUNI ZA RAZSTRUPLJANJE TELESA
Ni skrivnost, da uporaba savne že dolgo velja za eno najbolj zdravilnih in prijetnih oblik sproščanja. Obenem pa pregrevanje telesa povzroča znojenje in odstranjevanje škodljivih in nekoristnih produktov iz telesa. S savnanjem ob polni luni
so lahko učinki na čiščenje telesa še boljši.

Dežela savn je ob polni uri odprta do polnoči!
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Dodatno pomoč telesu zagotavljamo z brezplačnimi detox programi:
• PROGRAM RAZSTRUPLJANJA S KREMO IZ ALG v parni savni, ob 21. uri in
• PROGRAM RAZSTRUPLJANJA Z INGVERJEVIM NAPITKOM v finski savni, ob
22. uri.
TERMINI SAVNE OB POLNI LUNI (cena vstopnice za savno je skladna s cenikom
za leto 2018, udeležba na savna programu je brezplačna):
• torek, 2. 1. 2018
• sreda, 31. 1. 2018
• petek, 2. 3. 2 018
• sobota, 31. 3. 2018
INFORMACIJE
Recepcija bazena in Dežele savn v Hotelu Vita: 03 78 08 150

HITRO DO KVALITETNEGA
SPECIALISTIČNEGA PREGLEDA
V Termah Dobrna vam omogočamo, da v zelo hitrem času
opravite različne samoplačniške specialistične preglede,
ob katerih pridobite mnenje zdravnika specialista in nadaljnja navodila za izboljšanje vašega zdravstvenega stanja.

Samoplačniške ambulante:
- Nevrološka ambulanta
- Nevrokirurška ambulanta
- Ambulanta za zdravljenje
neplodnosti
- Ginekološka ambulanta
- Urološka ambulanta
- Psihoterapevtska ambulanta
- Ortopedska ambulanta
- Ambulanta za zdravljenje
urinske inkontinence

-

Ultrazvočna diagnostika
Ambulanta za klinično logopedijo
Ambulanta za celostno obravnavo
težav s hrbtenico
Dermatovenerološka ambulanta
Ambulanta za fizikalno in rehabilitacijsko
medicino ter fibromialgijo
Revmatološka ambulanta
Ambulanta za obravnavo bolezenskih in
poškodbenih stanj ramena in komolca

Rezervirajte svoj termin na telefonski številki 041 345 939 ali e-naslovu: jelena.novak@terme-dobrna.si
št. 76 / 2017
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SLASTNI HAMBURGERJI IN PICE – NOVO v kavarni in restavraciji May
V kavarni in restavraciji May se lahko od sedaj naprej razvajate tudi vsi navdušenci hamburgerjev in pic. Za vas smo
skrbno izbrali sestavine in pripravili klasični, črni in brezglutenski hamburger ter klasično, kmečko in
brezglutensko pico.

Brezglutenski hamburger je namenjen vsem z alergijo na gluten, saj je narejen iz razmaščene mandljeve, makadamijeve,
sezamove in kokosove moke.
Testo brezglutenske pice pa je sestavljeno iz razmaščene orehove, lanene in konopljine moke.

Caffe & Resturant May (Hotel Vita, pritličje)
Odprto:
ponedeljek, torek, sreda, četrtek in nedelja: 7.00 – 22.00
petek in sobota: 7.00 – 24.00
Informacije na telefonski številki 03 78 08 162.

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

Polni navdušenja in pričakovanj smo se Maj
Pritržnik, Anja Rednjak, Dominik Zagrušovcem in Iza Zajc iz 8. razreda ter Joži Jakop iz
9. razreda skupaj z učiteljico go. Sonjo Špegel v petek, 20. 10. 2017, odpravili na štiridnevni izlet v London.
Pred šolo smo se zbrali ob 12.30, preverili
dokumente in se odpeljali na letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, kjer smo se spoznali
s skupino osnovnošolcev iz Luč iz Zgornje
Savinjske doline, s katerimi smo se pod skrbnim spremstvom učiteljic spremljevalk in
vodičke Špele Šinigoj iz turistične agencije
Twin odpravili novim dogodivščinam in izkušnjam naproti. Po opravljenih pregledih na letališču smo ob
16.45 z letalskim prevoznikom Easyjet poleteli proti Angliji. Po
pristanku na letališču Stansted v Londonu in po opravljenih carinskih formalnostih smo se z avtobusom odpeljali do hotela
Hilton Garden Inn, kjer smo se namestili.

V naslednjih treh dneh smo doživeli življenje v skoraj deset milijonskem mestu in spoznali številne znamenitosti. V soboto
zjutraj smo najprej doživeli podzemno železnico, s katero smo
se podali do Natural History Museum, kjer so nam družbo
delali dinozavri, modri kit v naravni velikosti in simulator potresa. Nato smo uživali ob uličnih umetnikih na trgu Covent

šolski
kotiček

Garden. Panoramsko vožnjo po Londonu smo prekinili s foto
postankom za St . Pau l’s Cathedral, Tower Bridge in najvišjo
stolpnico na otoku – The Shard. Podali smo se tudi na “zibajoči”
se most Millenium Bridge, ki nas pripelje do Elizabetanskega
“kazinoja” – The Globe. Nestrpno smo pričakovali obisk muzeja
voščenih lutk Madame Tussaud's, kjer smo se rokovali in fotografirali s slavnimi, spoznali zgodovino Londona, uživali v 4D
kinu … Zvečer smo se ustavili na vedno živahnem Piccadilly
Circusu in se sprehodili skozi China Town do filmskega trga
Leicester Square.
V nedeljo zjutraj smo najprej
spoznali Canary Wharf, moderni del mesta na področju
Docklands, ki po svoji zunanji podobi spominja na
Manhattan ali Wall Street.
Tukaj imajo svojo računalniško krmiljeno nadzemno
železnico, DLR, s katero smo
se odpeljali do reke Temze.
Prečkali smo jo na prav zanimiv oz. nenavaden način, tj.
po tunelu pod reko. Zatem smo obiskali Greenwich, kjer smo
se sprehodili do ničelnega poldnevnika, ki določa čas po vsem
svetu. Z griča pri Observatoriju se nam ponuja čudovit pogled
na Queen’s House, Naval College in v ozadju London. V prostem
času smo se sprehodili po mestu, si kupili malico ali pa obiskali
tržnico. Zatem smo se z ladjico odpeljali po reki Temzi mimo
vseh pomembnejših znamenitosti (Tower Bridge – St. Paul's –
Globe Theatre – London Eye) do Big Bena. Popoldne pa smo
se z vlakom odpeljali tudi v Cambridge, kjer smo se sprehodili
mimo nekaterih kolidžev in spoznali delček življenja študentov
ene najstarejših univerz v Angliji.
V ponedeljek smo se sprehodili skozi park St. James do
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Buckinghamske palače, kjer smo občudovali ceremonijo
menjave kraljeve straže. Po sprehodu mimo konjeniške straže
in Downing Streeta smo se ustavili na Trafalgar Squaru, od
koder smo se odpravili v British Museum. Obiskali smo tudi
eno najbolj raznovrstnih in zanimivih odprtih tržnic v Londonu – Camden, nato pa še najdaljšo nakupovalno ulico Oxford
Street, kjer smo imeli težko pričakovan 'shopping time'. Zvečer
pa smo se podali vse do Wembley Stadiuma, da so tudi nogometni privrženci prišli na svoj račun.
V torek zjutraj smo se odpravili iz hotela. Z avtobusom smo se
odpeljali do letališča Stansted, od koder smo ob 13.05 poleteli
proti letališču JP Ljubljana.
Izlet nam je ponudil raznolika nepozabna doživetja in neprecenljive izkušnje, od leta z letalom, vožnje z 'doubledeckerjem',
potovanja s podzemno železnico po več milijonskem mestu,
srečevanja ljudi s celega sveta, spoznavanja nepredstavljivih na-

ravnih in kulturnih znamenitosti, aktivne uporabe angleškega
jezika v vsakodnevnih življenjskih situacijah pa vse do zabavnega in nepozabnega druženja z vrstniki in zato se zahvaljujemo
vsem, ki ste nam to nepozabno doživetje omogočili.
Udeleženci izleta s spremljevalko Sonjo Špegel

Pohod do koče na Trojni in srečanje z lovci
Trinajstega septembra smo
imeli učenci 4. in 5. razreda
prvi športni dan.
Ob 8.15 smo se odpravili s
šolskega dvorišča. Ko smo prispeli do Žeblarjeve peči, smo
bili že utrujeni, za nami pa je
bila samo polovica poti. Tukaj
smo se ustavili, odžejali in na-

daljevali strmo pot skozi gozd.
Na cilj smo prispeli hitreje, kot
smo mislili.
Pri lovski koči, ki jo upravlja Lovska družina Dobrna, so nam
zaželeli dobrodošlico trije lovci: Miran Freitag, Marjan Štravs
in Darko Senič. Zraven pa je
bil tudi prikupen lovski pes,

Na lovski koči so učence OŠ Dobrna sprejeli člani LD Dobrna
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ki ga je pripeljal lovec Darko.
Najprej smo imeli malico, potem pa so nam lovci predstavili nekaj divjadi (lisica, srna,
gams, jelen …) Nato je sledila
predstavitev lovske opreme
(obleka, puška, daljnogled in
seveda tudi lovski klobuk) in
priprave na lov. Potem smo se

odpravili na bližnjo vzpetino,
kjer je strelišče. Tam je lovska
opazovalnica – preža. Lovec
Marjan si je nadel strelski jopič
in »slušalke«. Lovec Miran pa
je upravljal z napravo za glinaste golobe, ki so »vzleteli« na
lovčev klic. Pri vsakem zadetku
smo navdušeno zaploskali, saj
je zadel vse golobe.
Pri koči smo učenci izročili
vsem trem lovcem majhno
pozornost in se skupaj fotografirali. V dolino smo se odpravili dobre volje. Našli smo
tudi ostanke glinastih golobov in jih vzeli za spomin. Pot
navzdol je hitro minila. Tudi
vreme je bilo po dolgem času
sončno.
V imenu OŠ Dobrna se zahvaljujemo Lovski družini Dobrna za
sprejem ter za zanimivo in poučno predstavitev.
Nika Pečko, 5. b razred

ŠOLSKI KOTIČEK

V gozdu in na kmetiji je lepo

Učenci 3. razreda so v mesecu
oktobru preživeli dva zanimiva dneva izven šolskih klopi.

1. naravoslovni dan smo izvedli v gozdu nad parkom.
Osnovni cilj tega dne je bil čim
bolj doživeti, znati opazovati
in biti povezan z gozdom ob
uvajanju elementov gozdne
pedagogike. Usmerjeno opazovanje so učenci vadili ob
iskanju predmetov, ki ne sodijo v gozd, iskanju najlepšega
lista in oblikovanju mandale
z nabranim materialom. Preizkušali so se tudi v oblikovanju socialnih veščin, kajti gozd
je lahko tudi zelo primerno
okolje za raziskovanje in igro
s prijatelji. Ob vseh danostih
pa so se učenci tudi navajali
na pravilen odnos do gozda

kot življenjskega prostora in se
naučili prepoznati in poimenovati podrast in najpogostejše drevesne vrste v tem delu
gozda.
Dogovorili smo se, da bomo
gozd obiskali v vseh letnih časih.
V okviru pouka spoznavanje
okolja pa smo obiskali kmetijo Božnik na Klancu. Učenci
so bili seveda najbolj navdušeni nad živalmi, saj bi vsi z

veseljem živeli na kmetiji, če
bi imeli veliko živali. Ogledali
smo si tudi gospodarska poslopja in stroje. Navdušeni so
se tudi preizkusili v tlačenju
silosa. Zanimivo bi bilo videti, kako bi opravili še kakšno
kmečko opravilo. Po delu se
prileže tudi malica, domač
kruh in pecivo.
Božnikovima se zahvaljujemo,
da sta si vzela čas in so učenci
lahko vsaj malce pokukali v njihov
kmečki vsakdan.
Razredničarka: Terezija Audič

drobtinice
iz vrtca

Mednarodni projekt Lutka ima
dušo

Z novim šolski letom smo v Vrtcu Dobrna pričeli z aktivnostmi
mednarodnega projekta Lutka ima dušo – Doll has a soul (v
nadaljevanju DHS), ki povezuje Vrtec Dobrna z vrtcem v Grčiji, Turčiji in z vrtcem v Slovenskih Konjicah. Dogajanje v vrtcu
in projektu lahko spremljate preko spletne strani Vrtca Dobrna,

Lutka Škratovke pripoveduje

spletne strani projekta DHS in FB strani: DHS – Erasmus+ Dobrna. Vabljeni pa ste tudi k ogledu naše info točke projekta v
vrtcu, kjer lahko spremljate dogajanje v projektu.

Gozdna igralnica
št. 76 / 2017
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Področje lutkovne umetnosti smo v projektu povezali s področjem matematike in ga vpletli v vsakodnevne aktivnosti.
Matematične kompetence smo razvijali s spoznavanjem matematičnih pojmov in izrazov z aktivnostmi znotraj skupin in v
spodbudnem učnem okolju.

Na sprehodih in pohodih smo spoznavali pomembne zgradbe
v Dobrni in jih povezovali z zgodovino Kačjega gradu.

Matematične veščine smo v povezavi z umetnostjo razvijali tudi
pri izdelavi lutk v sklopu Pikinega festivala, Tedna otroka in pri
spoznavanju legende o Kačjem gradu, ki je izhodiščna tema našega vrtca v projektu. Slednjo so otroci spoznavali s pomočjo
iger poslušanja in gibalnih zgodb ter ob tem razvijali veščine
komunikacije in sodelovanja, kar je eden izmed ciljev projekta.

Opazovanje Dobrne

Izdelava lutke

Legendo smo zapisali tudi s simboli in slikopisom, pri čemer
je bilo potrebno sodelovanje in timsko delo med vzgojitelji in
otroki ter med otroki samimi. Otroke je obiskala lutka kačje kraljice, ki jim je še bolj približala legendo o Kačjem gradu. Otroci
so se seznanili z bogato kulturno dediščino Dobrne. V okviru
tradicionalnega slovenskega zajtrka smo se povezali s Folklorno skupino Dobrna, ki nam je zaplesala in predstavila narodno
nošo.

Obisk Folklorne skupine Dobrna
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Obiskali smo tudi Kačji grad in si v vrtcu pripravili grajsko pojedino, pri kateri so jih obiskali grof, grofica in kačja kraljica. Tako
so se otroci z aktivnim učenjem seznanjali z načinom prehranjevanja nekoč. Področje dramske umetnosti in matematike smo
povezali z naravoslovnim področjem pri pripravi grajske tržnice,
kjer so se otroci vživljali v različne vloge in razvijali matematične
veščine z blagovno menjavo.

Grajsko kosilo

DROBTINICE IZ VRTCA
Otroci si ustvarjalnost na področju umetnosti in matematičnih
veščin krepijo pri spoznavanju domačega kraja in partnerskih
držav tudi z obogatitvenimi dejavnostmi, kot so pevski zborček,
folklorna skupina Bose noge, joga z legendami in miti, Lonec
kuhaj, kjer pripravljajo tradicionalne jedi projektnih partnerjev
in Gibanje je matematika. Tudi otroci mlajših skupin svoje aktivnosti povezujejo z dejavnostmi umetnosti in matematike. Obogatitvena dejavnost Plesne urice v prvem starostnem obdobju

Želodkovo praznično popoldne

Spoznavanje geometrijskih likov

temelji na plesno-gibalnem izražanju v povezavi z lutkami in
matematiko, skozi katero spoznavajo glasbo držav partneric.
Strokovni delavci vrtca smo se v sklopu projekta DHS udeležili
seminarja e-Twinning in si tako obogatili naše znanje in veščine
spletnih orodij.
Želodkovo praznično popoldne smo popestrili s turško, grško in slovensko stojnico, kjer smo predstavili različne izdelke
in dobrote značilne za posamezno državo partnerko. Strokovni

Želodkovo praznično popoldne je potekalo v okviru prvega
projektnega srečanja. Obiskali so nas projektni partnerji vrtcev
iz Turčije, Grčije in Slovenskih Konjic. Na dvodnevnem srečanju
smo se pogovorili o projektnih dejavnostih in uskladili podrobnosti glede projekta. Partnerji so se udeležili tudi Želodkovega prazničnega popoldneva in bili nad videnim navdušeni. Na
naše povabilo pri sodelovanju na stojnicah je sodeloval tudi
Aktiv kmečkih žena Dobrna in Izletniška kmetija Pri Minki. Za
njihovo sodelovanje se najlepše zahvaljujemo.

Prvo projektno srečanje partnerjev

Lepljenka kača z liki

delavci pa smo pripravili tudi lutkovno predstavo z naslovom
Legenda o kačji kraljici.

Stopili smo v praznični december in tako počasi zaključujemo
prvo obdobje projekta. Z navdušenjem in pozitivno naravnanostjo vstopamo v novo leto, ki bo polno novih izzivov, idej in
novih projektnih aktivnosti.
Za projektni tim napisala:
Milena Korenak
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CUDV Dobrna s svojim obiskom počastila
ministrica, dr. Anja Kopač Mrak

utrinki iz
CUDV

ter, kot je CUDV Dobrna, kaže
na razvitost družbe, lokalnega
okolja in predvsem na odnos
skupnosti do posebej ranljivih
skupin prebivalstva. Tak korak
je tudi korak k ozaveščanju in
manjšanju stereotipov o institucionalnem varstvu ljudi s
posebnimi potrebami.
Zaposleni in uporabniki CUDV
Dobrna se ji še enkrat zahvaljujemo za obisk in izkazano
priznanje.
Tim CUDV Dobrna

V CUDV Dobrna smo 29. novembra praznovali 10. obletnico selitve v nove prostore na
Lokovini 13a. Dogodka se je
udeležila častna gostja, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
dr. Anja Kopač Mrak. Ob obletnici življenja in dela v novih
prostorih je poleg krajšega
kulturnega programa in predstavitve novega promo videa
CUDV Dobrna potekala tudi
otvoritev treh novih prostorov v Centru, ki jih je otvorila

58

št. 76 / 2017

gospa ministrica. V Centru so
na novo zaživeli: hišna dnevna
soba, terapevtska igralnica in
zunanji kotiček za sproščanje.
Nad novimi prostori je ministrica izrazila zadovoljstvo, saj
bodo našim uporabnikom in
uporabnicam omogočali boljšo kvaliteto bivanja in ustvarjanja. Prav tako je čestitala
zaposlenim za dobro dosedanje opravljanje dela in nam
zaželela uspešno ter srčno
delo z našimi uporabniki še v
nadalje. Dodala je še, da Cen-

UTRINKI IZ CUDV

Kontrolna presoja modela E-qalin v
CUDV Dobrna
CUDV Dobrna je prejel certifikat kakovosti po modelu
E-qalin februarja 2016. Certifikat velja 3 leta pod pogojem,
da uspešno opraviš vmesno
kontrolno presojo. V Centru
smo imeli 6. 11. 2017 kontrolno
presojo modela E-qalin. Namen presoje je bil ugotoviti in
preveriti, kako model E-qalin
deluje v obdobju po prejemu
certifikata. Presoja je potekala
po vnaprej izdelanem planu,
ki je bil v celoti realiziran. Presojo je opravil gospod Andrej

Tumpej, vodilni presojevalec
Bureau Veritas. Dovolite, da
del poročila, ki smo ga prejeli
po uspešno opravljeni presoji,
delimo z vami. Gospod Anderj
Tumpej je v poročilu med drugim zapisal tole: »Splošna ugotovitev in zaključek kontrolne
presoje je, da model kakovosti
E-Qalin V CUDV Dobrna deluje
dobro, brez prekinitev, da je dobro sprejet pri vseh strukturah in
delu uporabnikov storitev, ki so v
izvajanje modela aktivno vključeni na različne načine. Center je

bil na izvedbo kontrolne presoje
zelo dobro pripravljen in bi lahko služil kot primer dobre prakse
vsem ostalim ustanovam. Po
uvodnem pogovoru z direktorico, ki podpira model E-Qalin in
njegov nadaljnji razvoj, so bila
z vodjo kakovosti, ob aktivnem
sodelovanju zaposlenih, sistematično pregledana vsa priporočila certifikacijske presoje, prav
tako pa tudi delovanje skupin in
obravnavane vsebine med obema presojama«.
Na tem mestu se zahvaljujem

direktorici, gospe Bredi Božnik,
vsem uporabnikom, zaposlenim, staršem, svojcem in lokalni skupnosti za sodelovanje,
podporo in pomoč pri pripravi ter aktivno sodelovanje na
presoji. Hvala!
Vesna Žerjal,
vodja kakovosti v CUDV Dobrna

Dan odprtih vrat skozi čas
Vsako leto na široko odpremo vrata za vse, ki želijo pokukati v
naš vsakdan, naše delo in življenje v CUDV Dobrna.
To je dan, ki ga imenujemo Dan odprtih vrat. Saj ne, da bi drugače bili obiskovalci nezaželeni, nasprotno, vedno so dobrodošli, da se z nami pogovorijo in družijo. Ampak na ta dan vedno
pripravimo nekaj prav posebno zanimivega. Letos je bil dan odprtih vrat še prav poseben, saj ga že okroglo deseto leto pripravljamo v naši novi hiši. Tako je bilo pestro in zgodilo se je precej zanimivih in za nas, ki tu bivamo, pomembnih stvari. Na ta
dan smo svečano otvorili novo hišno dnevno sobo za druženje
naših uporabnikov s svojimi starši in svojci, novo terapevtsko
igralnico, kotiček za sproščanje v naravi, sredi katerega stoji lesena vrtna hiška, omamno dišeča po svežem lesu in domače izdelave. Prijazno se je našemu vabilo odzvala ministrica dr. Anja

Kopač Mrak in otvorila vse za nas zelo pomembne pridobitve.
To pa še zdaleč ni vse! V okviru svečanega programa smo vsem
obiskovalcem predstavili naš novi promocijski film. To je film o
življenju in delu vseh, ki tu živimo, delamo, se učimo.
Za popestritev dopoldneva smo za naše učence in obiskovalce pripravili tudi obvezne delavnice. Prva delavnica z naslovom
Slovenska krasilna umetnost je tako učencem kot obiskovalcem
dala vpogled v našo kulturno dediščino, umetnost, ki je bila
doma v vsaki stari hiši. Vsi so se lahko tudi preizkusili v ustvarjanju na papir ali na lesene predmete.
Druga delavnica Svet skozi čas je bila hkrati predstavitev dela z
interaktivno mizo. V okviru te delavnice so lahko vsi udeleženci
sedli za interaktivno mizo, se igrali različne igre, raziskovali, ugišt. 76 / 2017
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je bil čas, ko so lahko za isto mizo sedli učenci in obiskovalci,
si zaupali kakšno nadobudno zgodbico in se skupaj nasmejali.
Tudi prihodnje leto bomo pripravil Dan odprtih vrat. Povem
vam: »Zanimiv bo kot sleherni doslej. Se vidimo ob letu osorej!«
bali, spraševali in se mnogo novega naučili o svetu, kakršen je
bil in kot ga poznamo sedaj.
Tretja delavnica je bila namenjena izvedbi najrazličnejših poskusov, zanimivih za otroke in tudi za starejše. Obiskovalci so izvedeli, kako narediti lava svetilko, kako spraviti trdo kuhano jajce
v steklenico, kako enostavno narediti nešteto mehurčkov, počiti
balon brez igle, ga napihniti ne da bi pihali vanj in še mnogo,
mnogo zanimivih reči.
V naslednji šiviljski delavnici smo predstavili naše vsakdanje zaposlitve. Trenutno je to pretikanje prtičkov, šivanje gumbov in
šivanje škornjev iz blaga. Škornji so izjemno pomembni! Kam
bi nam le dobri mož dal darilce, če ne v pripravljen in na vidno
mesto nameščen škorenj.
Zadnja delavnica je bila pa pika na i. Tu so si obiskovalci lahko
končno malo odpočili. Učenci so pripravili domač čaj; poseben,
z našega vrta. Za vse pa smo pripravili tudi domače piškotke. To

Jerneja Borovnik,
organizatorka dneva odprtih vrat

PROMOVideo CUDV Dobrna
Začetek kot vsak februarsko meglen in mrzel dan. Sestanek v
knjižnici, par čačk na papirju, nejasen prvi kader in pet razgretih
glav. Pa smo začeli. Film, oddaja, dokumentarec, risanka, morda
kar cela serija? Za nekaj se je treba odločiti. Pa smo spet razmišljali, kak teden. Saj bi šlo hitreje, ampak so Milena, Urška, Cirila
in naš producent, direktorica Breda, kar naprej iskale izgovore,
da morajo še malo razmisliti. Jaz sem medtem že štirikrat napolnil baterije kamere, dokler se lepega dne le ni zgodil začetni
glas: »In AKCIJA«.

Začeli smo ustvarjati naš PromoVideo ali promocijski spot našega Centra. Kakorkoli.
Milena je prevzela vlogo scenarista in skrbela, da so kadri izgledali točno tako, kot sta jih Urška in Cirila zapisali v snemalno knjigo in da je spodaj prava glasba. Zraven je skrbela še za ISO in zaslonko, med tem ko sta U. in C. tekali naokoli, iskali predmete za
sceno, ter obveščali vse po vrsti, kje smo in kdaj pridemo. Hkrati
sta pripravljali še snemalni dnevnik in izrisovale posebne efekte.
Gospa Breda nas je pa vsake toliko malo povprašala, kako nam
gre, nam pošiljala tekste, načeloma pa nam je popolnoma zaupala in če bi bil takrat Nina Pušlar, bi zapel :«To mi je všeč«.
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Jaz pa sem, kakor po navadi, stal za gumbom »record« in čakal,
da so one tri dale znak in zavpile: «In AKCIJA«. Takrat sem pritisnil
rdeč gumb in ko so vpile: »CUT«, sem ga še enkrat pritisnil. To
je bolj ali manj vse, kar sem počel. Včasih sem iz heca rekel: »Še
enkrat« , da je bilo bolj napeto in bolj podobno tistemu, kar sem
videl na TV.
Tako so tekli dnevi in tedni in na koncu meseci. Jaz sem pridno
pritiskal gumb, ostale pa so kot navite, tekale okoli in opravljale
vse ostalo. Kadri so se zlivali, scene menjavale, prehodi pa ... No,
tu se moram pa vsaj malo ustaviti. Prehodi, no ti so pa vzeli
največ časa. Kako priti iz scene morja v sceno E-Transformerja?
Kako iz kuhinje priti na praznovanje rojstnega dne? No prav, ta
zadnja je lahka. Kaj pa iz scene bivalna enota v knjižnico in potem na morje? No, vidite, da ni prav enostavno. Ampak ker so

bile punce polne idej, sem jaz samo pridno pritiskal gumb in
so se vsi kadri zlili na svoje mesto. Kakorkoli, samo snemanje je
minilo in potem smo se v popoldnevih zaprli v mojo klet, kjer
smo vse te »puzzle« zmontirali v celoto.
Jaz sem tukaj kar dobro prišel skozi. Spet. Sem načeloma samo
sedel pred ekranom in poslušal: »Tu odreži, to izbriši, to pobarvaj, tole tu pa obrni na glavo in prilepi čez kak srček.« Pa sem vse
to lepo pridno počel in je bil mir. Veste, jaz sem se nekaj naučil.
Če imaš ob sebi več kot dve punci, potem bodi pohlevno tiho
in samo kimaj. Ko pa odidejo, naredi malo po svoje. Ta recept
sem vseskozi ponavljal in me niso ulovile.
Skoraj leto je bilo naokoli, posneli smo skoraj vse aktivnosti v
našem Centru, pravim skoraj, ker so se od zadnjega reza pojavile še vsaj štiri, ki bi jih bilo super vključiti v video. Ampak deseta
obletnica je bila tukaj in čas je naredil svoje. Pravzaprav, če bolje
pomislim, bi se ta PromoVideo lahko imenoval kar »Never Ending Story«. Skoraj vsak dan se pri nas zgodi nekaj, kar bi bilo
vredno vključiti v spot.
To je to. Kakor radi rečemo. Posneli, zapakirali in predstavili
utrinke našega dela v Centru.
Kljub razbolelemu prstu od pritiskanja sem se potrudil vnesti še
svoje videnje vsega. Verjamem pa, da si bo vsak gledalec v teh
osemnajstih minutah ustvaril svoj pogled. Pogled nekega časa,
ki preneha valovati, ko punce zavpijejo: »CUT«. Ostanejo samo
prehodi, vredni naših misli, da so nekje ljudje, ki jim ni težko biti.
Rober Klopčič, soustvarjalec PromoVidea

Tetka jesen

Muhasta jesen. Pa vendar smo ulovili še
zadnje tople sončne dni in pripravili, za
nas že tradicionalno, praznovanje jeseni.
Mi temu rečemo kar Tetka jesen. Pred-

priprave: sprehodi in nabiranje storžev,
želoda, listja, vejic, mahu in še kaj. Ja, pa
seveda – kostanja!
Letos smo pripravili jesensko praznovanje na temo starih, že skoraj pozabljenih,
iger… Pa pojdimo lepo po vrsti. Na začetku se je seveda potrebno okrepčati. Tudi
prazen žakelj ne stoji pokonci, gre tisti
rek. Jabolčni zavitki, pite, ogromno sadja
in toplega čaja. Močno je zadišalo še po
kostanju, ki so nam ga pekli naši (beri vedno nasmejani) hišniki, sami pa smo si na
ognju pekli jabolka. Ampak, ja, ni ga čez
pečen kostanj. Omamen vonj je dopolnila
še glasbena podlaga – vodja CUV, mag.
Petra Žnidarčič, pri klavirju in Žan Maček
št. 76 / 2017
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s kitaro. Tako, sedaj smo začeli zares. Skakanje v žakljih - kar nekaj dobre kondicijske pripravljenosti smo videli. No, pa tudi
nekaj nerodnosti in padcev, predvsem pa
veliko smeha. »Gumi twist«, kako pa se že
to gre? Gre, gre; prva, druga, tretja …, brez
dotika, sonožno – je kar naporno. Tudi
»raketa« - metanje obročev na stožce. Tu
pa je že potrebna natančnost in tudi pri
poligonu s strašili, da katerega ne podreš.
Ročne spretnosti – več možnosti: gremo
luščit fižol, ličkat koruzo. Lahko tudi likovno ustvarjati ali pa zgolj tipati naravne ma-

teriale. Skratka, za vsakega nekaj. Največ
je vedno seveda navijačev. Za tisto pravo
domače vzdušje smo jih posedli kar na
kocke sena. Nanje smo postavili še lesene
plošče za igro s kamenčki »tri v vrsto«. Na
koncu pa - »vlečenje vrvi«. Same mišice.
Saj ne veš, za koga bi navijal, na koga stavil. Pridružili smo se še zaposleni. Borba
do konca – četudi v upanju, da nasprotniki ne opazijo, da si »slučajno« privezal svoj
konec vrvi okoli drevesa. Ja no, poskusiti
ni greh. Nato pa vsi v smeh.
Skratka, preživeli smo dopoldne v prije-

tnem druženju, ob odlični hrani in pijači,
igrah, predvsem pa dobri volji. Včasih je
potrebno malo, da nam je lepo. Da nam
energijo za naprej, nas še bolj poveže
med seboj.
Cirila Rozman,
vzgojiteljica

Klic dobrote 2017
V sredo, 29. 11. 2017, se je več kot 50 uporabnic, uporabnikov in
zaposlenih ogledalo generalko koncerta Klic dobrote. Zahvaljujemo se Karitasu za donirane vstopnice in g. Dušanu Skutniku, ki
nas vsako leto pelje na to prireditev. Letos smo lahko omogočili
obisk koncerta tudi uporabnicam, ki so na vozičkih. Hvala!
Vesna Žerjal, dipl. soc. delavka

Košarkar naj bo..
Tudi pri nas v CUDV Dobrna
se lahko poleg mnogo drugih
aktivnosti, ki jih izvajamo, pohvalimo še z eno. Imamo namreč lastno košarkarsko ekipo,
ki nas je in nas tudi bo zastopala še na mnogih tekmah.
Fantje pridno trenirajo. Ob
prenosih tekem na televiziji navijajo za našega Gorana
Dragiča, Luko Dončiča, Gašperja Vidmarja in ostale naše
reprezentante. Za spodbudo
in še večjo motivacijo smo jim
pripravili presenečenje.
Ker je bil Goran Dragič nekaj
prehlajen in ni mogel priti,
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Luka Dončiča pa je bolela
noga, se jim je na treningu pridružil malo višji občasni reprezentant Slovenije, ki se je po
mnogo letih preživetih v tujini,
po lanskem letu, ko je bil kapetan v KK Pivovarna Laško, vrnil
v domače Celje, kjer nadaljuje
z nastopanjem v domačem
košarkarskem klubu . Matej
Krušič je bil nadarjen rokometni vratar, ki pa je prestopil v
košarkarske vode. Med letoma
2004 in 2007 je bil član Tajfuna, vmes pa je, z reprezentanco do 20 let, leta 2006 osvojil
bron na EP v Turčiji. Krušič je
potem igral za Helios, Slovan,

Aris, Huesco, Grosuplje, Prago
in Zlatorog.
V naši telovadnici je z nami delil nekaj trikov, pokazal potezo
ali dve iz košarkarskega parketa, povedal par anekdot iz
svojega življenja kot profesionalni košarkar, povedal, da ima
na Facebooku Gorana Dragiča
za prijatelja, da se poznata, da
pa je za Dončiča nekoliko prestar in z njim v reprezentanci
Slovenije ni zaigral. Naši ekipi
pa je po koncu druženja zaželel še mnogo zadetih košev in
športnih uspehov.
Matej Hartman,
varuh

UTRINKI IZ CUDV

Maček za mačka prejel nagrado
Na 33. slovenskem knjižnem sejmu sem prejel nagrado za mlade lutkarje - Knjigovanje 2017. Izdelal sem stožčasto – ročno lutko Mačka Murija. To je pravljica o črnem mačku iz Mačjega mesta, o
njegovi prijateljici Muci Maci, o mačjem razbojniku Čombeju in drugih mačkah iz Mačjega mesta.
Pisatelj Kajetan Kovič je v kratki zgodbi prikazal zanimiv mačji svet. Zakaj sem izbral ravno ta lik?
Mačka Murija sem si izbral zato, ker mi je ta lik zelo všeč pa tudi zato, ker se sam pišem Maček.
Nagrado so mi podelili v Cankarjevem domu, 22. novembra 2017. Kot zanimivost vam naj povem
še to, da se tudi moja mentorica Helena piše Maček. Zahvaljujem se ji za vzpodbudo in podporo
pri ustvarjanju.
Lepo vas pozdravljamo trije Mački!
Napisal: Žan Maček

Slovenski zajtrk v CUDV Dobrna

Tudi v CUDV Dobrna smo si, 17. 11. 2017, privoščili tradicionalni slovenski zajtrk. Do sitega smo se najedli domačega kruha,
pečenega v pravi kmečki krušni peči, meda, masla in mleka.
Na koncu smo si privoščili še jabolko. Sladkali pa se niso samo
uporabnice in uporabniki, temveč smo se jim pridružili tudi vsi

zaposleni. V prijetnem vzdušju smo poklepetali, se nasmejali in
prisluhnili petju uporabnikov in uporabnic. Za sodelovanje smo
prejeli tudi priznanje in pohvalo ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, g. Dejana Židana.
Vesna Žerjal, dipl. soc. delavka

V kino
V sredo, 19. novembra, smo
se skupina uporabnikov posebnega programa CUDV

Dobrna odpravili na potep v
Celje. Tam smo si v kinematografu ogledali slovenski film
Milice 2, ki naj bi bil primeren
za šolske predstave vse do
najnižjih razredov. Film nagovarja k ustreznemu odnosu
do vsega, kar nam plasirajo
mediji, k razmisleku koliko je
resnice, ne le v medijih pač
pa tudi, ali so stvari, ki se nam
dogajajo, dejansko takšne, kot
si mislimo, da so. Da pa so bili

ob ogledu filma zadovoljeni
vsi »kriteriji«, smo si privoščili
tudi »vedra« kokic, ki smo jih z
užitkom in precej hitro pojedli.
Ker je del učnega načrta tudi
čim pogostejše vključevanje v
okolje izven Centra, smo se po
predstavi ustavili še v bližnjem

lokalu, kjer se je po slanih kokicah prilegla še osvežilna pijača. Izlet smo zaključili polni
dobrih, pozitivnih vtisov, pripravljeni na nove izzive in dogodivščine.
Anja Irmančnik, vzgojiteljica
št. 76 / 2017
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Petrol Dobrna podpira delovanje naših društev

Petrol je tudi letos v sklopu projekta Naša energija povezuje
vsakemu bencinskemu servisu dal na voljo 200 evrov, ki jih namenjajo za dobro v naši skupnosti. Odločili smo se, da letos darujemo sredstva Prostovoljnemu gasilskemu društvu Dobrna,
kot dodatno pomoč pri nakupu opreme.
Vse dobro v prihajajočem letu vam želi kolektiv Bencinskega
servisa Dobrna!

Podprite naša društva,
ker vas nič ne stane
Društveno dogajanje je pomemben del življenja v naši občini. Veliko občanov je tudi članov občinskih društev, ki s ponosom in vnemo skrbijo, da je
vsakdan v občini lepši, varnejši ali športno in kulturno pestrejši. In vsakdo,
ki plačuje dohodnino, lahko tem društvom še dodatno pomaga, tako da jim
podari do 0,5 % svoje dohodnine; to ga nič ne stane, pomeni pa veliko.

obvestila/voščila
PRAZNIČNA PREDSTAVA Z OBISKOM
BOŽIČKA
IN OBDAROVANJEM OTROK

V soboto, 16. 12. 2017, ob 16. uri bomo v
Kulturnem domu Dobrna za otroke pripravili
praznično prireditev z otroškim programom.
Sledil bo obisk Božička in obdarovanje otrok od
2.-8. leta starosti.
Praznični dogodek za otroke omogočajo Občina Dobrna v sodelovanju ZTŠK Dobrna in sponzorji, ki jih bomo objavili v naslednji številki Dobrčana.
Vsem se najlepše zahvaljujemo.
Dodatne informacije: marija.svent@dobrna.si; (041) 851–523.
P.s. Prevzem daril je možen samo na prireditvi.
Prijazno vabljeni!

V naši občini so 3 društva, ki jim lahko podarite del svoj dohodnine in tako pomagate pri njihovih prizadevanjih. Če se za to ne odločite, gre vašega pol odstotka nazaj v državni proračun. Tam vsako leto ostane več kot 4 milijone evrov,
neporabljenih, čeprav verjamemo, da bi jih ravno naša društva znala najbolje in
najkoristneje porabiti.
PLANINSKO DRUŠTVO DOBRNA
LOVSKA DRUŽINA DOBRNA
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DOBRNA

DOBRNA 19, 3204 DOBRNA
KLANC 059, 3204 DOBRNA
DOBRNA 007, 3204 DOBRNA

10657894
69287384
36444839

Vsakdo se verjetno najprej spomni naših prostovoljnih gasilcev, ki si vedno zaslužijo našo pomoč. Ima pa najbrž kdo poleg gasilcev še kakšno svoje najljubše
občinsko društvo in tudi njim lahko podarite svoj delež odmerjene dohodnine.
Če bi radi pol odstotka razdelili med več društev, lahko storite tudi to – izberete
jih lahko do največ pet.
Kako lahko darujete? Preprosto preko sistema e-Davki ali se pozanimate pri
društvih, ki jim namenjate del dohodnine. Lahko pa obiščete spletno stran
dobrodelen.si. Tam vas čaka seznam vseh društev iz naše občine – poiščete jih
po poštni številki, označite jih, vpišite svoje podatke, si natisnite obrazec in ga
do konca leta odnesite ali pošljite na finančni urad. Vaša odločitev velja do preklica oziroma spremembe prejemnikov. Bodite dobrodelni še letos, da bo že naslednje leto tudi zaradi vas življenje v naši občini še lepše, boljše, varnejše. Hvala.
Občinska uprava v sodelovanju s
Centrom za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij

OBVESTILO
Spoštovani!

OBČINA DOBRNA

Obveščamo Vas, da od 1.1.2018 dalje ne bo več organiziranega
brezplačenega prevoza za občane do Pogodbene pošte Dobrna na
naslovu Pristova 21 (Bencinski servis Petrol Dobrna), ker zanj
ni bilo povpraševanja.
Hvala za razumevanje!
							
Občinska uprava
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Novo leto je kot bel nepopisan list …
Pobarvajte ga s sanjami,
posujte z ljubeznijo,
popišite z neverjetnimi dosežki,
okrasite s čudeži
in zapolnite z lepo ubrano pesmijo.
Srečno 2018 vam želi
Moški pevski zbor KUD DOBRNA!

VOŠČILA

Prihaja novo leto!
Priložnost za nove odločitve,
za nove ideje,
za nove uspehe,
za novo srečo.
Naj bodo vaše odločitve modre,
ideje ustvarjalne,
uspeh zagotovljen in sreča brezmejna.
SREČNO, ZDRAVO IN USPEŠNO 2018!
Zahvaljujemo se Vam za dobro preteklo
sodelovanje, naj se nadaljuje tudi v letu ki
prihaja…
ZTŠK Dobrna,
Marija Švent

Čas beži, a so
trenutki, ki ostajajo
v nas.
So ljudje, ki jih
čutimo brez dotika,
so želje brez velikih
besed.
Vsem članom
Turističnega društva
Dobrna in
občanom Občine
Dobrna
želimo zdravja in
sreče v letu 2018.

Turistično društvo Dobrna
št. 76 / 2017
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Kaj nas čaka za prazničnimi vrati, ko čas razigrano
prestopi letni prag?

Praznična svetloba in sporočilo miru naj v nas
vseh poglabljata čutenje za dragocenost in lepoto
življenja, da bomo z drobnimi dejanji dobrote to
znali deliti v svojem bivanjskem okolju.
Blagoslovljen božič in vse dobro v letu 2018!
Župnijska Karitas Dobrna

Prihaja med nas - najlepši čas.
Čas, ko se narava umiri, ko jo
snežinke oblečejo v prelepo belo obleko.
Naj bo to čas, ko se spomnimo vseh
ljudi, ko želimo, da so zdravi in se jim
dobro godi.
Čas, ko pozabimo skrbi,
čas, ko se veselimo in se nam ne mudi,
prisluhnemo sočloveku.
Naj bo v prihodnjem letu, kljub delu
in vsem obveznostim navkljub, čim več
takšnih prazničnih dni.
Ob prihajajočih božičnih
praznikih pa mir vsem, obilo
zadovoljstva in vsega lepega med
vašimi in našimi najdražjimi.
LJUDSKE PEVKE DOBRNA
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Trenutki dragocenosti življenja, ki dajejo lepoto smislom in smisel prihodnosti!
Med dvema trenutkoma se nenadoma odpro vrata v
nov čas, a sreča vendarle ni v tem času, temveč v nas.
Dobre želje združimo v zvezde,
nato pa po robu bele čipke nasujmo trenutke upanja.
Naj se Vam lesketajo
danes in vse leto 2018.
Otroci Vrtca Dobrna, učenci OŠ Dobrna in kolektiv JVIZ
Dobrna Vam želijo vesele božične praznike in srečno novo
leto 2018

Naj vas ne bo strah neznanega, ki prihaja.
Vzemite si čas in ga spoznavajte po majhnih
korakih.
Vse kar se vam je v odhajajočem letu zgodilo
dobrega, ne pozabite
in se pustite presenetiti v novem.
Ne pozabite nase,
hitite počasi
in kujte srečo s prijaznimi ljudmi.
Vse dobro.
								
Društvo ARNIKA Dobrna

VOŠČILA

Praznični dnevi veselo hitijo,
skrite misli in želje budijo.
Naj prinesejo pričakovanja
in uresničijo sanje,
odkrijejo modrosti
in natrosijo radosti!

Čebelarji Čebelarskega društva
Dobrna vam želimo vesele in
mirne božične praznike in srečno, zdravo, zadovoljno ter miru
polno leto 2018.

Čebelarsko društvo
Dobrna

Zunaj se sliši glas božičnih pesmi,
v domovih prižigajo se praznične luči.
Naj v naša srca naselita se mir in toplina.
Naj čarobnost božiča in novega leta še dolgo živi.
Društvo vseživljenjskega učenja Dobrna

Življenje je potovanje,
za katerega nihče ne dobi zemljevida.
Vsakdo potuje po svoje in si sproti riše svoj
zemljevid.
Vsaka risba je nov smerokaz za vse,
ki hodimo po poteh življenja.
Naj bo novo leto 2018 pot dobre volje, ljubezni in
zdravja.

VESELE PRAZNIKE IN USPEŠNO
TER SREČNO V LETU 2018.
Vam želijo člani LOVSKE DRUŽINE
DOBRNA

KUD Dobrna
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VOŠČILA

…… nihče ni rekel, da je življenje lahko.
Prepričani pa smo, da ga je vredno živeti……..
Prijetno praznovanje božiča.
Iskrene čestitke ob dnevu samostojnosti in
enotnosti.
Veliko zdravih, srečnih dni v letu 2018.
KO ZB za vrednote NOB Dobrna
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VOŠČILA

V letu, ki prihaja,
naj vas spremljajo pozitivni ljudje
in dobra dejanja.
Obarvajte prihajajoče leto
v barve prijateljstva
in nepozabnih doživetij.
Živite polno in strastno
in ne pozabite sanjati o lepih stvareh.
Vesele Božične praznike, polne miru in topline
ter sreče, zdravja in vsega dobrega
v letu 2018 Vam želimo!
OO SLS Dobrna

»Praznični dnevi veselo hitijo,
skrite misli in želje budijo.
Naj prinesejo pričakovanja
in uresničijo sanje,
odkrijejo modrosti ter
natrosijo radosti!«

VESEL BOŽIČ, v NOVEM LETU 2018
pa obilo zdravja in sreče
vam želi
KLAUDI, Klaudija Felicijan s.p.,
Prevajanje nemškega jezika in lektoriranje,
Zavrh nad Dobrno 7A, 3204 Dobrna
Tel. 070/847-138;
E-mail: klaudija.felicijan@gmail.com
št. 76 / 2017
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VOŠČILA

Čarobno leto 2017 počasi zapira še zadnjo stran
v svoji knjigi in veseli smo, da ste poglavje v njej
napisali tudi vi. Hvala, da skupaj z nami ustvarjate
zgodbo o uspehu.
Za vas se še naprej trudimo biti boljši. Veseli in
ponosni bomo, da boste del naše zgodbe ostali
tudi v prihajajočem letu.

Prijetne praznike
in uspešno 2018!

Želimo vam nasmejane
praznike in pravljično
leto 2018!

KOLEKTIV KAVA BAR »MINI ROSI«
VAM ŽELI VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE TER ZDRAVO
IN USPEHOV POLNO NOVO LETO

40-letna tradicija, ki jo okusite.

ZAVAROVALNI ZASTOPNIK
ZAVAROVALNICE TRIGLAV d.d.
M +386 31 610 193 E mitja.roser@triglav.si

ROŠER MITJA
VAM ŽELI VESELE BOŽIČNE
PRAZNIKE TER SREČNO NOVO LETO
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V središču pravljične Dobrne.

Ve s el b o ž ič in s re č no novo le to 2018

oglasi/vabila

Vesel božič in srečno novo leto 2018

Apartma Dobrna
Marija Pandurović

Dobrna 33 f
SI-3204 Dobrna
GSM: +386 41 696 754
Tel.: +386 3 577 81 04
e-pošta: mira.pandurovic@gmail.com
http://www.pandurovic.si
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KOLEDAR PRIREDITEV JANUAR - MAREC 2018

KDAJ?
11.

JANUAR

14.

JANUAR

28.

JANUAR

18.

FEBRUAR

KAJ?
Novoletni turnir v streljanju z zračno puško

18.00 V gasilskem domu
Boštjan REPAS, 041 505 183, repas.bostjan@gmail.com

Novoletni turnir v namiznem tenisu
17.00 V gasilskem domu
Primož POHAJAČ, 041 763 360, primoz.pohajac@gmail.com

Koncert godbe Dobrna ob 10. obletnici delovanja
17.00 Kulturni dom Dobrna
Mitja Marošek, 040 750 885, marosek.mitja@gmail.com

Valentinov koncert
16.00

Kulturni dom Dobrna

Ženski pevski zbor Korona, ga. Jadranka Golčer, (040) 211-336,
jadranka.golcer@gmail.com

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

KOLEDAR POHODOV IN IZLETOV PLANINSKEGA
DRUŠTVA DOBRNA
Spletna stran: www.pd-dobrna.si,
Elektronska pošta: pd.dobrna@gmail.com
SMER POHODA DATUM
STOLPNIK
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KONTAKT
ORGANIZATORJA

26. 12. 2017 JANEZ ŠKOFLEK

Telefon
041 515 578

NOVOLETNI
POHOD NA
PAŠKO
KOZJAK

1. 1. 2018

JANEZ ŠKOFLEK

041 515 578

RADUHA

13. 1. 2018

PAVLI ŽUŽEK

031 380 191
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Pevci MoPZ KUD Dobrna VABIMO NOVE PEVCE, da se nam
pridružijo in skupaj z nami nadaljujejo tradicijo
70-letnega neprekinjenega ubranega zborovskega petja.
Pričakujemo vas ob torkih, ob 19. uri,
v Kulturnem domu v Dobrni.
Franci Špegel 041 274 714

KOLEDAR PRIREDITEV V TERMAH DOBRNA DECEMBER 2017 - MAREC 2018
Kontakt: Terme Dobrna - animacija, 03 780-81-10, www.terme-dobrna.si
IME PRIREDITVE

DATUM

BOŽIČNO-NOVOLETNA RAZSTAVA LIKOVNIH DEL
OSNOVNE ŠOLE DOBRNA

8. 12. 2017 - 3.
1. 2018

PREDBOŽIČNI KONCERT

18. 12. 2017

17.00

Hotel Vita - Kavarna in restavracija Caffe &
Restaurant May

VEČER SREDNJEVEŠKIH PLESOV S SKUPINO GALIAR19. 12. 2017
DA

20.00

Hotel Vita - Kavarna in restavracija Caffe &
Restaurant May

BOŽIČNI KONCERT

24. 12. 2017

16.30

Hotel Vita - Kavarna in restavracija Caffe
& Restaurant May

PRIHOD BOŽIČKA

24. 12. 2017

18.00

Hotel Vita

SILVESTRSKI PLES

31. 12. 2017

20.00

Hotel Vita - Restavracija

NOVOLETNI PLES

1. 1. 2018

20.00

Hotel Vita - Kavarna in restavracija Caffe
& Restaurant May

SAVNANJE OB POLNI LUNI DO POLNOČI, Z DETOX
SAVNA PROGRAMI

2. 1. 2018

10.00 24.00

Hotel Vita - Dežela savn

SAVNANJE OB POLNI LUNI DO POLNOČI, Z DETOX
SAVNA PROGRAMI

31. 1. 2018

10.00 24.00

Hotel Vita - Dežela savn

NASTOP PEVSKEGA ZBORA OB KULTURNEM
PRAZNIKU FRANCETA PREŠERNA

8. 2. 2018

17.00

Hotel Vita - Kavarna in restavracija
Caffe & Restaurant May

PUSTOVANJE ZA OTROKE

10. 2. 2018

17.00

Holistični center

PUSTOVANJE S PLESOM IN NAGRADAMI ZA
NAJBOLJŠE MASKE

10. 2. 2018

20.00

Hotel Vita - Kavarna in restavracija
Caffe & Restaurant May

OBISK PUSTNIH MASK IZ VRTCA DOBRNA

13. 2. 2018

11.00

Hotel Vita - avla

PUSTOVANJE IN KOLO SREČE

13. 2. 2018

20.00

Hotel Vita - Kavarna in restavracija
Caffe & Restaurant May

SAVNANJE OB POLNI LUNI DO POLNOČI, Z
DETOX SAVNA PROGRAMI

2. 3. 2018

10.00 24.00

Hotel Vita - Dežela savn

NASTOP PEVSKEGA ZBORA OB DNEVU ŽENA

8. 3. 2018

17.00

Hotel Vita - Kavarna in restavracija
Caffe & Restaurant May

NASTOP OB MATERINSKEM DNEVU

26. 3. 2018

17.00

Hotel Vita - Kavarna in restavracija
Caffe & Restaurant May

31. 3. 2018

10.00 24.00

Hotel Vita - Dežela savn

31. 3. 2018

10.00 24.00

Hotel Vita - Dežela savn

SAVNANJE OB POLNI LUNI DO POLNOČI, Z
DETOX SAVNA PROGRAMI
SAVNANJE OB POLNI LUNI DO POLNOČI,
Z DETOX SAVNA
PROGRAMI

URA

KRAJ

Hotel Vita, 3. nadstropje
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Paviljon gasilske dediščine
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Praznična

DOBRNA
1 6 .1 2 . 2 0 1 7 - 2 .1 . 2 0 1 8

DAT UM

DOGODEK

O RG A N I Z ATO R

Sobota,
16. 12. 2017 ob 16. uri
Kulturni dom Dobrna

PRAZNIČNA PREDSTAVA Z OBISKOM
BOŽIČKA IN OBDAROVANJEM OTROK

Občina Dobrna
in ZTŠK Dobrna

Nedelja,
17. 12. 2017 ob 15. uri
Center Dobrne

OTVORITEV RAZSTAVE JASLIC NA PROSTEM
S KONCERTOM

Sodelujejo: Leseni rogisti –Moravče pri Ljubljani
Vrtec in OŠ Dobrna, Center CUDV Dobrna in Srednja
glasbena šola Velenje- skupina TOLKALISTOV pod
vodstvom Tomaža Lojena -Dobrna
Stojnice prazničnih dobrot

Prireditev je omogočilo
Turistično društvo Dobrna s
sekcijami in v sodelovanju z
ostalimi društvi v Dobrni

Vsak dan,
od 18. 12. 2017
do 2. 1. 2018
Stopnišče in obzidje
župnijske cerkve

PRAZNIČNO OKRAŠENA DOBRNA
Ogled razstave jaslic in sprehod po čarobno
okrašenem stopnišču

Vsi ponudniki turistične
Dobrne so za vas v
prazničnih dneh pripravili
posebno ponudbo.
Veseli bodo vašega obiska.

Nedelja,
24. 12. 2017 ob 24. uri

POLNOČNICA

Župnijska cerkev Marijinega
Vnebovzetja Dobrna

Ponedeljek,
25. 12. 2017 ob 12. uri
po božični maši v župnijski
cerkvi Dobrna

BOŽIČNI KONCERT
Moškega pevskega zbora KUD Dobrna

KUD DOBRNA – Moški
pevski zbor

Torek,
26. 12. 2017 ob 15. uri
v SLOMŠKOVI DVORANI
pri župnijski cerkvi na Dobrni

PREDAVANJE prof. dr. Draga Karla Ocvirka
CIVILIZACIJSKI KVAS IN LUČ ŽIVLJENJA IZ
BETLEHEMA KRŠČANSTVO - DUŠA EVROPE

Pozdrav ob zvokih citer.
Ob čaju in pecivu bomo po predavanju uživali ob mirnem
božičnem petju, ki ga bodo pripravile Ljudske pevke
Dobrna, Družina Jakob in Ljudske pevke iz Socke

Turistično društvo Dobrna

Sreda,
27. 12. 2017 ob 16. uri
v župnijski cerkvi Dobrna

Blagoslov vina s sv. mašo in koncertom
kvarteta GRČE - Dobrna

TD DOBRNA - sekcija
vinogradnikov

Nedelja,
31. 12. 2017 od 22. ure
v centru Dobrne

SILVESTROVANJE NA PROSTEM
z živo glasbo

PGD Dobrna
v sodelovanju z Občino
Dobrna in ZŠTK Dobrna

Ponedeljek,
1. 1. 2018 ob 9. uri
zbor pri občinski stavbi

NOVOLETNI POHOD NA PAŠKI KOZJAK

Planinsko društvo Dobrna
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Konec leta je čas, ko se ozremo na prehojeno pot
in opravljeno delo, postavimo si nove cilje,
za prihodnost in si zaželimo vse dobro.
Je čas, ko kljub neusmiljeni naglici najdemo
nekaj časa zase in svoje najbližje.

Voščimo vam vesele božične praznike,
da vam praznični dnevi prinesejo veliko lepih trenutkov,
v novem letu 2018 pa vam želimo obilo zdravja, sreče in uspehov.

Martin Brecl, župan
Občinski svet
Občinska uprava
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VREBO

