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SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI
Kriza, ki je pred leti zajela svet, se je močno dotaknila in zajedla tudi
v našo družbo. Pri nas je ustvarila več kot 120 tisoč brezposelnih, veliko socialnih in ekonomskih stisk, mnogo propadlih podjetij in velike
bančne luknje - z več kot 6 milijard evrov smo »morali« sanirati naše
banke, sicer bi bili lahko danes tako uspešni, kot je Islandija, kjer bank
niso sanirali z denarjem davkoplačevalcev. Slabo gospodarjenje in
pridelane izgube so v okviru stečajev bank morali reševati lastniki
bank sami. V vseh zdravih ekonomijah je tako, da lastnik odgovarja
za svoje premoženje in upravljanje tega, saj dobički gredo vedno v
njegov žep; po enakem principu bi moral biti lastnik deležen tudi
izgub, kadar slabo gospodari. Pri nas pa smo vse »napake« bankirjev in naše politike (kakršnokoli smo si že izvolili na volitvah sami)
ter pridelane milijardne izgube v bankah zaradi skoraj neomejenega
kreditiranja »izbranih« morali te sanirati z denarjem naših državljank
in državljanov, torej ljudi, ki pošteno delajo in plačujejo davke in z
bančno luknjo nimajo prav nič.
Tako smo, po zaslugi naše politike, postali eni še bolj na meji preživetja in revščine, drugi z ogromnimi denarjem v bančnih oazah, ki bi
se moral vrteti v našem gospodarstvu, in tretji h katerim sodijo tudi
drugi, oboje je denar odpeljal v svet, da ne vidijo in še manj razumejo prve, ki jih je žal v naši družbi največ in na žalost zmeraj več.
Takšno družbo smo Slovenci uspeli ustvariti v 25 letih samostojnosti. S tako družbo, pravijo vsi, ki so jo soustvarjali, niso najbolj zadovoljni. Med tem ko je tako imenovana kriza po svetu in v sosednjih
evropskih državah že zdavnaj povsem zbledela in rast teh ekonomij
pozitivno vpliva tudi na rast našega gospodarstva in izvoznikov, se
pri nas še vedno ukvarjamo sami s sabo in lastninjenjem (plenjenjem) še preostalega skupnega premoženja. Kriza je še vedno argument vlade in odgovornih za drastično omejevanje in nezadostno
financiranje osnovnih potreb za življenje državljank in državljanov te
države v okoljih, kjer živijo – v naših občinah. Iz analiz in razprav, ki
potekajo v okviru reprezentančnih združenj občin Slovenije in klubov županov, kjer se usklajujemo, si izmenjujemo informacije in izkušnje, župani ugotavljamo, da imamo v vseh občinah podobne in
velike težave zaradi nezadostnega financiranja občinam dodeljenih
nalog. Stanje na tem področju bo skupaj s podatki reprezentančnih
združenj občin predstavljeno v nadaljevanju.

beseda
župana
UREJANJE LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI V OBČINI DOBRNA
Kljub nezadostnemu financiranju se v občinah trudimo z danim narediti največ. Letošnje leto nam v tem smislu ni najbolj naklonjeno.
Skoraj vsakodnevna, pogostoma zelo intenzivna neurja povzročajo
veliko škodo na zemljiščih, prožijo se plazovi, predvsem pa nam vsako večje neurje poškoduje ceste, še posebej makadamske, tako da
imamo občutek, da se letos že celo leto ukvarjamo z vzdrževanjem
in urejanjem cest in poti, ki jih imamo v Občini Dobrna okoli 80 km.
Odpravljanje škode na cestah zaradi tako pogostih, predvsem pa
zelo intenzivnih neurij nam povzroča dodatne stroške in obremenitve proračuna.
SANACIJA VODOVODNEGA OMREŽJA V CENTRU DOBRNE
Zaradi dotrajanosti in posledično velikih izgub na starejših vodovodih je v centru Dobrne potrebna temeljita in sistemska zamenjava
starih cevovodov. Zaradi slabega stanja cevi so na tem območju pogoste okvare in izpadi vodooskrbe, ki se kažejo tudi v slabih tlakih pri
uporabnikih, na kar nas nekateri v centru pogosto tudi opozarjate.
Predvidena je zamenjava starih cevovodov skozi zdraviliški del in del
cevovoda na vodooskrbnem sistemu iz Lanšperga. Ob tem bodo
izvedene tudi prevezave za vzpostavitev večjih tlakov na vodovodnem omrežju v centru Dobrne, tako bodo območja, ki se trenutno napajajo iz vodooskrbnega sistema Lanšpreg, prevezana na
vodovodni sistem z višjim tlakom, ki oskrbuje severni del Dobrne.
Trenutno se za ureditev vodovodov v centru pripravljajo projekti in
pridobivajo potrebna gradbena dovoljenja.
GRADNJA VODOVOOSKRNEGA SISTEMA ZA NASELJA BRDCE
IN STRMEC NAD DOBRNO
Za trajno in celostno oskrbo z vodo naselij Brdce, dela Strmca nad
Dobrno in Brezna smo na osnovi hidrogeoloških raziskav na Brdcah uspešno izvedli vrtino, iz katere nameravamo po obstoječih in
dograjenih vodovodih oskrbovati s kvalitetno pitno vodo gospodinjstva na teh območjih. Zaradi razpršenosti poselitve in možnosti
zagotavljanja sredstev smo izgradnjo vodovodov predvideli v več
fazah in sicer:
Prva faza – je že izvedena in predstavlja izvedbo hidrogeoloških
raziskav za pridobitev ustreznega vodnega vira za oskrbo celotnega
območja ter na tej osnovi izvedbo vrtine s črpalnim preizkusom in
pridobitev potrebnih soglasij za uporabo vode.
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Druga faza - predstavlja zajem vode z izvedbo črpališča in priključitev tega na obstoječi vodooskrbni sitem Brdce ter obnovo tega,
vključno z obstoječim rezervoarjem. Za to fazo smo pripravili vse
potrebne projekte in nameravali z deli začeti še letu 2016.
Za predvidena dela po izdelanem projektu za izgradnjo črpališča
nismo uspeli pridobiti soglasij določenih lastnikov zemljišč, zato tudi
nismo mogli pridobiti potrebnega gradbenega dovoljenja za gradnjo. Zaradi tega smo morali spreminjati projekt črpališča, za izvedbo elektro priključka izpusta črpališča preko zemljišč drugih lastnikov in ponovno pridobiti soglasja na spremenjen projekt ter soglasja
teh lastnikov zemljišč in tako zagotoviti vse potrebno za pridobitev
gradbenega dovoljenja za izgradnjo. Zaradi tega se bodo dela na
tem projektu zamaknila na jesenski oziroma na spomladanski čas
prihodnjega leta, posledično pa se bodo zamaknile tudi vse ostale
faze izgradnje vodovoda za celotne Brdce in Strmca nad Dobrno.
Vodooskrba tako razpršenega območja, kot so Brdce, Strmec nad
Dobrno, itd., zahteva veliko naporov, truda in znanja. Najprej je treba pripraviti ustrezno in trajno rešitev, izjemno težko je zagotoviti
potrebna sredstva za velika vlaganja v izgradnjo tako razpršenih in
ekonomsko nezanimivih sistemov, zato bi pričakovali korektno sodelovanje vseh, ki lahko prispevajo k hitrejšemu reševanju problemov na teh območjih, še posebej lastnikov zemljišč, ki so po navadi
tudi uporabniki te vode.
Ob dejstvu, da z gradnjo linijskih podzemnih vodov, kot je vodovod
ali elektro priključek, na zemljiščih ne povzročamo nobene trajne
škode, zato odklonilnih dejanj lastnikov zemljišč ne razumemo, smo
pa žalostni, saj vsem, ki se trudimo, da bi tako odmaknjena območja
in ljudje, ki tu še vztrajajo, imeli vsaj potrebno oskrbo s kvalitetno
pitno vodo, zelo otežujejo delo, večajo stroške in odmikajo izvedbo
del in oskrbo ljudi z neoporečno pitno vodo v prihodnost. Še najbolj
ironično pa je dejstvo, da so ti lastniki zemljišč tudi sami, celo največji, porabniki te vode. Ob vsem tem pa nas veseli dejstvo, da večina
ljudi z veseljem in srcem pomaga, če le lahko, kar nam daje navdih
in energijo za delo za naprej tudi ob takšnih negativnih izjemah in
slabih izkušnjah na terenu.
Tretja faza - predstavlja dograditev obstoječega vodovoda spodnjih Brdc in priključitev tega na oskrbo iz vrtine Brdce. V tem delu
so že izdelani idejni projekti, nadaljujejo se aktivnosti za izdelavo
projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja. Veseli smo, da večino linijskih vodov lahko peljemo po zemljiščih, ki so javno dobro,
nove ali stare opuščene poti in ceste. Kljub temu pa ob tej priložnosti prosim vse lastnike zemljišč, kjer ni možnosti najkrajše trase peljati
po javnem dobrem, za pomoč in podpis potrebnih služnostnih pogodb za izgradnjo vodovodov po vaših zemljiščih. Tako bomo lahko
skupaj hitreje prišli do cilja in morda prihranili še kakšen evro.
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Četrta faza – predstavlja izgradnjo tlačnega voda in rezervoarja
na ustrezni višini za napajanje, iz zgrajenega črpališča, višje ležečih
kmetij in gospodinjstev v naseljih Strmec nad Dobrno in Brezen ter
izgradnjo razvodnega omrežja za oskrbo teh. Za ta del je že izdelana idejna zasnova. Vzporedno z gradnjo ostalih faz in razpoložljivimi
sredstvi se bodo izvajale aktivnosti za pripravo projektov, za pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedbo. Sama izvedba četrte faze
pa bo odvisna tudi od interesa naselja Brezen.
PRVI ŠOLSKI DAN 2016
Čas dopustov je za nami, najbolj ga po zasluženih počitnicah pogrešajo naši šolarji, ko se vračajo v šolske klopi. Posebej se ta čas vsako
leto dotakne naših najmlajših, ki prvič vstopajo v svet šole in učenja. Vsako leto, pa tudi letos, so na osnovni šoli za njihov prvi šolski
dan pripravili poseben sprejem. Upam, da vam bo, dragi prvošolčki,
ostal v lepem spominu. Tako lepo so vas ob glasbi in s ploskanjem
pospremili v razrede vaši bodoči sošolci in učitelji. Tako svečano ste
prvič prestopili šolska vrata in za naslednjih devet let postali del tega
kolektiva.
Dragi prvošolčki, odslej bosta vaša radovednost in mladostna razigranost vpeti v igro in učenje. Prijateljstvo, veselje, radovednost in
znanje so stvari, ki vas bodo povezovale in družile naslednjih devet
let. Naj vam vse skupaj prinese čim več veselih in srečnih trenutkov
z novimi prijatelji in vašimi učitelji. Naj bo šola prostor, kamor boste
radi zahajali in naj vam bo učenje igra, ki vas druži in navdušuje z
znanji za vašo prihodnost.
DELOVANJE NAŠIH DRUŠTEV
Delovanje vseh društev v Občini Dobrna pomembno vpliva na dogodke in življenje naših ljudi. Udejanjanje skupnih interesov skupin
ljudi v skupnostih, ki imajo enake poglede in interese na stvari, lahko
daje našemu delu veliko dodano vrednost. Volontersko druženje
naših občank in občanov v nekaterih društvih pogosto že presega
obseg in način dela v društvih. Tako so nas tudi letos presenetili naši
mladinci, ko so združili moči in ponosno, povsem profesionalno,
organizirali ves teden glasbenih prireditev in drugih dogodkov v
Dobrni.
Kljub nekaterim slabostim, ki tako množične prireditve vedno spremljajo, so tovrstni dogodki pomembni in nujni za promocijo in turizem kraja. Nekaj tisoč ljudi, ki skozi ves teden obišče različne dogodke v Dobrni, ponese ime Dobrne v vse predele naše lepe domovine
in tudi izven nje, kar je najboljši promotor turizma.
Letos je bilo tako, da se je lahko našlo vsebine za vse generacije, kar
nas veseli in se organizatorjem in vsem, ki ste kakorkoli sodelovali,
za ta lep turistični praznik v Dobrni iskreno zahvaljujem z željo, da
tako uspešno nadaljujete svoje delo tudi v prihodnje.

BESEDA ŽUPANA
Nekateri ne delite mnenja z mano in vas ta množičnost moti, zato
naj bo to priložnost za zahvalo, da ste bili strpni in ste morda v okviru dogodkov poiskali tudi nekaj po vašem okusu. Letos je bila izbira
res bogata.

KUD Dobrna v sodelovanju z ZTŠK in drugimi društvi v občini. Bogat vsebinski in tematski prikaz naše stavbne in tehnične dediščine
ter pester kulturni program vsako leto v dolino mlinov, na Vovkovo
domačijo, privabi veliko obiskovalcev.

Odmevne in vsebinsko bogate so tudi druge prireditve v občini, ki
jih organizirajo naša društva in sekcije. Poletna prireditev v parku v
organizaciji TD Dobrna že postaja tradicionalna in je bila letos izjemno lepa in dobro obiskana.

Spoštovani vsi, ki se trudite, da se v Dobrni kaj dogaja, iskrena hvala
za vaš čas, trud in napore, ki jih vlagate v te dogodke in seveda
spoštovani vsi, ki radi včasih potarnate, kako se nič ne dogaja, naj
bo delo društev za nas obveza, da se prireditev in dogodkov v kraju
udeležimo. Tako poplačamo in nagradimo vse, ki so se trudili, da so
lahko prireditve, koncerti in drugi dogodki nastali in nam bili podarjeni. Tako malo pričakujejo!!!!

Mlinarska nedelja je ena naših lepših prireditev v naravnem okolju
Loškega potoka, ki jo na Vovkovi domačiji skupaj z domačini in društvi iz sosednjih občin (Turistično društvo Vinska Gora ) organizira

Župan Občine Dobrna,
Martin Brecl

(Ne) Financiranje lokalne samouprave in občin
Razkorak med sredstvi, ki jih
občine trenutno prejemajo
za izvajanje zakonskih nalog (primerna poraba 522 €/
prebivalca), in sredstvi, ki so
potrebne za izvajanje občinam dodeljenih nalog, je že
resnično prevelik in raste iz
leta v leto. Primerna poraba v
višini 652,60 € na prebivalca je
bila izračunana na osnovi občinam dodeljenih nalog in je
tista, ki še omogoča izvajanje
občinam naloženih nalog in
posledično tudi sprejemanje
odgovornosti za varnost in
kvaliteto življenja naših občank in občanov.
Ob tem ne smemo spregledati dejstva dodatnih obremenitev proračunov občin zaradi
anormnega povečanja socialnih transferov (pomoči posameznikom in ustanovam), ki
so se zgodili zaradi krize. Ta v
Sloveniji traja že skoraj 10 let,
kar je socialne transfere občin
v tem času povečalo za cca
47% in ob dejstvu, da socialni
transferi (na katere pa občine

nimamo vpliva) znašajo cca
25% celotnega letnega proračuna, predstavlja 47% povečanje teh za občine veliko dodatno breme, ki ga ob takem
financiranju dolgo ne bomo
več zmogle (tako sliko kažejo
podatki dejanske realizacije
proračunov 2007 -2014).
Prav tako država s sprejemanjem zakonodaje in novih
pravil občinam vseskozi nalaga tudi dodatne naloge
in s tem stroške, (na primer:
mrliška ogledna služba, sprostitev napredovanj v javnem
sektorju, povečanje regresov
v javnem sektorju, plačila subvencij najemnin tržnih in hišniških stanovanj, ki jih občine od
1. 6. 2016 ponovno plačujemo,
itd.). Tako je razkorak v potrebnih sredstvih za izvajane
dodeljenih nalog in za to prejetih sredstvih s strani države
vedno večji in se kaže na izpadu večine investicij v lokalnih
okoljih. Zaradi zelo slabo in za
uporabnike že nevarno stanje cestne in druge javne in-

frastrukture ob pomanjkanju
sredstev za vzdrževanje in obnovo smo v občinah močno
zaskrbljeni, saj moramo prevzemati posledice in odgovornosti, ko smo prisiljeni v izvajanje dodeljenih nalog brez
zadostnih virov financiranja
za nujne obnove in vzdrževanje cest , delovanja vrtcev, šol,
društev, plačevanjem storitev
javnih zavodov in ustanov, itd..
Za investicije pa, ob morda
še kakšni minimalni zadolžitvi
občin iz finančne perspektive
2007- 2014, res ne ostane nič
več.
Veliko ukrepov za zmanjšanje
porabe smo zaradi navedenega občine pri svojem poslovanju že uvedle, kjer je to bilo
možno in je v domeni občin,
kar se kaže v omejevanju tekoče porabe, ki po realizaciji
proračunov 2007-2014 kaže
zgolj na 5% povečanje. Podatki kažejo, da v občinah varčujemo in omejujemo porabo
povsod in kar je v naši pristojnosti, največ na racionalizaciji

dela, zmanjševanja materialnih
in drugih stroškov, prisiljene
pa smo že tudi v zmanjševanje
del in storitev, kot so obnove
in vzdrževanje cest, kar pa
seveda ni dopustno, itd.. Ob
tem pa smo vezani na normative in standarde, ki nam jih je
predpisala država; na stroške
in plače javnih uslužbencev,
na stroške v vrtcih, šolah, na
stroške storitev javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je
država, domovi za starejše, itd,
(na te storitve občine nimamo
nobenega vpliva), moramo pa
jih plačevati.
Evidenten razkorak med 47%
povečanjem socialnih transferov in zgolj 5% povečanjem sredstev za delovanje
in tekoče poslovanje občin
v 7 letih kaže na dejstvo, da
država varčuje na napačnih
porabnikih proračuna oziroma
sploh ne varčuje. Ob dejstvu,
da živimo in delamo v enakem delovnem in družbenem
okolju, bi pričakovali, da je dovoljena rast stroškov na vseh
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segmentih javne porabe približno enaka, anormno, več kot
47 % povečanje porabe na segmentu, kjer je regulator porabe država, pa nazorno kaže,
kje so zadeve ušle nadzoru, ali
pa se zavestno omejuje samo
razvoj lokalne samouprave v
naši državi. Tako se onemogoča normalno delovanje občin,

s čimer se tako nesorazmerno
omejuje in slabša pogoje za
življenje državljanov v okoljih, kjer živijo, naših občank
in občanov. Omejitve, ki jih iz
naslova pomanjkanja sredstev
moramo občine sprejemati,
so lahko že nevarne za okolje
in ljudi.
Izračunana primerna poraba

652,60 €/prebivalca je tista, ki
bi občinam še zagotavljala minimalno možnost normalnega
funkcioniranja in izvajanja dodeljenih nalog in v tem smislu
zagotavljanja potrebne varnosti občankam in občanom.
Razkorak med izračunano
primerno porabo 652€/prebivalca in trenutno občinam

dodeljeno 522 €/prebivalca
pomeni za Občino Dobrna ob
vseh dodatnih obremenitvah
še cca 300.000,00 € primanjkljaja na letni ravni, s čimer bi
lahko vsako leto v občini asfaltirali kar nekaj km cest, itd. .
Župan Občine Dobrna,
Martin Brecl

Naši upokojenci in pokojnine
Morda bo kdo vprašal, zakaj vse to pišem in povzročam slabo voljo? Ne gre za to, da je kdo slabe volje, gre za dejstva in številke, ki
odražajo naše življenje in dejansko stanje v družbi, gre za odnos
političnih strank in njihovih politikov, ki jih državljanke in državljani volimo vsake štiri leta, do volivcev, do naših ljudi in do okolja,
kjer ti živijo, in nikakor ne za župane, kot radi povedo. Medtem ko
za pokrivanje bančnih lukenj in drugih napak politike ni omejitev,
dnevna politika tako drastično posega v financiranje občin oziroma potreb naših ljudi, da se pod vprašanje postavlja že varnost naših državljank in državljanov. Pošteno in prav je, da smo informirani
na osnovi dejanskih številk in dejstev, kot izhaja iz podatkov in opisa
sedanjega financiranja občin.
Kadar v družbi zaznamo velike krivice, smo dolžni nanje na osnovi
dejstev in številk opozarjati, še posebej ko gre za nepopravljive krivice povzročene najbolj ranljivim populacijam. Prav je, da na osnovi dejanskih številk povemo, kako gre današnjim in kako bo šlo
našim upokojencem v prihodnje.
Ko danes govorimo o upokojencih, govorimo o krivici, žalosti in
sramoti, ki so jim v nekaj letih vladanja »prigarali« politiki, ki jih v
parlamentu »zastopajo«, da imajo danes tako nizke pokojnine,
medtem ko so se te v sosednjih državah povečale za cca 10%. Še
huje bo upokojencem v prihodnje, še najbolj pa vsem, ki se sedaj
upokojujejo, saj so jim za izračun pokojnine za osnovo uzakonili
zaporedno 22-letno delovno dobo in od te osnove le 57 %, (včasih je bilo 18 najboljših let ter 80 % in več za izračun pokojnine).
Spoštovani vsi, ki pred volitvami po Sloveniji agitirate volivce in
upokojencem obljubljate ali bolje rečeno lažete, da bodo imeli vsi
upokojenci, če bodo volili vas, najmanj 1000 € pokojnine, ste imeli
čas in možnost te vaše obljube (ali bolje vaše zavestne laži) uresničiti skozi zakonodajo v parlamentu že več kot 10 let. Na žalost pa
generaciji v tretjem življenjskem obdobju večje krivice niste mogli
narediti, uzakonili ste tako nizke pokojnine, ki jih bodo generacije
prejemale do smrti, saj ob upokojitvi izračunana pokojnina velja
do konca. Tako ste z zakonodajo, ki ste jo v državnem zboru sprejeli
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ravno vi, » zagovorniki upokojencev«, ob sedanjih vse naslednje
generacije naredili še večje reveže, kljub dobri gospodarski rasti v
svetu in v Sloveniji.
Ob teh dejstvih in številkah, ki kažejo realnost sedanje generacije
upokojencev in tistih, ki to kmalu bodo, človeka najbolj boli prevara, kako deklarirana politična stranka zastopa interese upokojencev
te države. Naše povprečne pokojnine smo v nekaj letih dvignili za
nekaj evrov, v Avstriji pa za cca 10%, kar pomeni cca 100 evrov.
Takšna ravnanja naših politikov so, ob dobri gospodarski rasti v
svetu in tudi v Sloveniji, nesprejemljiva, družbeno krivična in za
upokojence žaljiva, so družbi in vsem upokojencem škodljiva, ker
ustvarjajo revno generacijo v tretjem življenjskem obdobju, ki si po
40 letih poštenega dela ne more privoščiti dopusta, ali kot pravijo
upokojenci, bognedaj da se pokvari avto, pralni stroj ... Predvsem
pa je taka politika neodgovorna, ker s siromašenjem vseh generacij
upokojencev ne vzpodbujajo potrošnje, ki je eden izmed pogojev
za gospodarsko rast in boljše življenje ljudi. Si predstavljate, kaj lahko troši naš upokojenec s cca 450 evri mesečne pokojnine?
Takšna politična usmeritev in centralizacija države nas žalosti, saj se
tako jemlje direktno ljudem v okoljih, kjer živijo, našim državljanom,
našim občankam in občanom, jemlje se najšibkejšim skupinam.
Spoštovani, še posebej tisti, ki o tem odločate, pokojnina ni in ne
sme biti socialna kategorija, pokojnina predstavlja vplačana namenska sredstva vsakega posameznika v pokojninsko blagajno v
vseh letih dela, in ta denar, oplemeniten z dobički varnih naložb
pokojninskih skladov, bi moral vsak upokojenec dobiti nazaj v
obliki človeka vredne pokojnine. Po Evropi sodijo pokojninski skladi
med najbogatejše finančne ustanove in med najbolj varne naložbe.
Za druge skupine ljudi, ki iz različnih razlogov niso imeli te možnosti, pa mora za njihovo preživetje in dostojne pokojnine poskrbeti
država, saj imamo v ustavi zapisano, da smo med drugim tudi socialna država.
Župan Občine Dobrna,
Martin Brecl
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Poziv ministrstvu za javno upravo za pripravo podatkov o
dejanskih učinkih varčevalnih ukrepov
OBČINAM
Spoštovani!
Združenje občin Slovenije poziva Ministrstvo za javno upravo, da še pred začetkom pogajanj o povprečnini pripravi podatke o
dejanskih učinkih varčevalnih ukrepov, podatke o gibanju izdatkov občin za izvajanje zakonskih nalog ter jih tudi predstavi ob
začetku pogajanj o povprečnini.
Na ZOS smo 11. 7. 2016 prejeli dopis Ministrstva za javno upravo (v priponki), v katerem so nas obvestili o napredku na področju
zniževanja stroškov za delovanje občin in odpravo administrativnih ovir. Na Združenju smo pripravili odgovor, v katerem smo
opozorili, da pregled ukrepov ni celovit. Pričakovali bi namreč, da bi, ob skorajšnjem pričetku pogajanj o financiranju občin za
leti 2017 in 2018, prikazali tudi ukrepe, ki dajejo nasprotne učinke, torej povečujejo stroške občin, oziroma predstavili predpise,
ki določajo nove finančne, kadrovske in administrativne obveznosti.
Prav tako bi pričakovali, da bo Ministrstvo za javno upravo pripravilo pregled dejanskih učinkov ukrepov, ki so bili sprejeti v
preteklosti in na njihovem temelju tudi argumentirano zniž(ev)anje povprečnine. Ob tem smo izpostavili razveljavitev ukrepa
ukinitve subvencij najemnin v tržnih in hišniških stanovanj, ki jih občine od 1. 6. 2016 ponovno plačujejo, obveznosti iz naslova
dviga mase plač v letu 2016, katerih učinki se niso ustrezno odrazili v povprečnini za leto 2016, povečanje stroškov iz naslova
Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe itd., če izpostavimo le najbolj evidentno povečane stroške
izvajanja nalog občin.
Združenje občin Slovenije
The Association of Municipalities of Slovenia
Dunajska cesta 156
1000 Ljubljana

Naši eko otoki bolj smetišča kot eko otoki
Spoštovane občanke in občani, na izgled naših (vaših) eko otokov, ki so namenjeni samo za ločeno zbiranje papirja, stekla in
plastike (vse drugo, kar ne gre v kante doma, moramo občani
in vsi drugi odlagati v zbirnih centrih v Vojniku ali v Bukovžlaku
v Celju, štirikrat na leto lahko tja odpeljemo polno avto prikolico odpadkov in jih odložimo zastonj, itd.), ki naj bi predstavljali
del urbane opreme v urejenem okolju, nas pogosto opozarjate
mnogi, za kar smo vam hvaležni. Tudi sam in vsi zaposleni na
občini vseskozi spremljamo nesramna in nedopustna ravnanja
posameznikov in se jezimo, kako so te naše (vaše) eko otoke
spremenili v smetišča sredi vasi. Seveda iščemo tudi rešitve,
kako ta problem rešiti.
Odlaganje vseh odpadkov, kot je v Dobrni postalo že praksa
kar ob eko otokih, je kaznivo dejanje, ki ga naši inšpektorji preganjajo, a žal so pri iskanju krivcev pogosto neuspešni. Mnogi

pravite, da tega ne razumete, da se točno ve, kdo tako neodgovorno odlaga vse vrste odpadkov. Spoštovani vsi, ki veste, kdo
tako odlaga odpadke, dovolite, da vas po tej poti prosim, da jih
št. 71 / 2016
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kot mi to počenjamo povsod (tudi danes tu s tem pisanjem),
kjer lahko razlagamo in ljudi vzpodbujamo k dogovorjenemu
ravnanju z odpadki, da bomo lahko vsi skupaj imeli lepo, čisto
in urejeno okolje. Vsak naj ravna z odpadki, kakor odrejajo občinski predpisi.
Vsekakor pa bodo korektno in pošteno do vseh, ki upoštevamo
pravila, svoje delo opravile tudi inšpekcijske službe, ko bodo kršitelje ujele na delu ali kako drugače prepoznale njihova grda,
nekorektna ravnanja.

še vi osebno opozorite, naj upoštevajo pravila in ne odlagajo
vse povprek na eko otokih in v naravi. Poučite jih, kako imamo
v Dobrni urejeno ravnanje z odpadki, da nam res ni treba teh
smetišč dnevno gledati in potem čistiti za tistimi packi … Prosim vas, da v kolikor ne boste uspešni prvič, to ponovite večkrat,

Naj na koncu dodam še prošnjo, da bi bili zelo veseli, če bi morda tudi vi, ki vas motijo takšna ravnanja posameznikov, napisali
svoje mnenje v našem glasilu Dobrnčan in morda tako še koga
prepričali, da tako ravnanje z odpadki moti večino občanov , ki
želijo živeti v čistem in urejenem okolju.
Župan Občine Dobrna,
Martin Brecl

Klorinacija vode za vodooskrbni sistem Zavrh in Vrbo
Vodooskrbni sistem za naselji Zavrh nad Dobrno in Vrbo se
oskrbuje z vodo iz zajetja MEH na Brdcah, ob sušah pa še iz črpališča pri transformatorju in vodo iz vrtine v HG3 v Hudičevem
grabnu. Tako imata Zavrh in Vrba trajno zagotovljene zadostne
količine kvalitetne pitne vode tudi v najbolj sušnih obdobjih.
Priprava vode je pomembna za zagotavljanje potrebne kvalitete pitne vode in za zdravje ljudi, zato je bilo potrebno na zajetju
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Meh, iz katerega se neposredno pred rezervoarjem v Zavrhu
oskrbuje tudi nekaj domačij spodnjih Brdc in iz rezervoarja v
Zavrhu celotni naselji, Zavrh nad Dobrno in Vrba, zgraditi objekt
in urediti današnjemu času in stroki primerno klorinacijo vode.
Župan Občine Dobrna,
Martin Brecl

GLASILO OBČINE DOBRNA

Prenova sanitarnih in garderobnih prostorov telovadnice

Letos smo v proračunu občine predvideli tudi sredstva za celovito obnovo močno dotrajanih garderobnih in sanitarnih
prostorov telovadnice. Z deli smo pričeli v mesecu juniju, takoj po končanem pouku. Kljub planiranju, da jih končamo med
počitnicami, so se dela zaradi daljših dobav nekaterih materialov zamaknila nekaj dni v začetek šolskega leta. S prenovo
smo zagotovili nove sanitarne in garderobne prostore, pridobili
še sanitarije za invalide in otroke ter obnovil hodnik in vhod v

telovadnico, vključno z novo streho in fasado vhoda. Prostori
so namenjeni šolarjem in vsem drugim uporabnikom, ki telovadnico uporabljajo izven šolskega časa ter vsem obiskovalcem
prireditev v telovadnici. Z obnovo so nastali prijetni garderobni
in sanitarni prostori, ki se lepo vključujejo v koncept prenovljene
šole, zakar gre zahvala sodelavcem Občinske uprave in Zavoda
za turizem, šport in kulturo, ki so gradnjo dobesedno vzeli za
svojo in jo skupaj z nadzorom uspešno zaključili.
Župan Občine Dobrna,
Martin Brecl

Sanacija plazu in ceste Lemberg - Grosov klanec
Vsi, ki se vozimo v Celje, poznamo Grosov klanec, še posebej pozimi, ko je bila tukaj
cesta vedno izjemno nevarna, spolzka in nagubana zaradi plazu, ki je ta del ceste
postopamo že več desetletij
odnašal navzdol k potoku Dobrnica. Skozi leta je bila cesta
večkrat preplastena in izravnana, vendar jo je plaz vedno
znova nagubal, praviloma
vsako leto za nekaj cm. Tako
smo sedaj pri sanaciji naleteli
mestoma na asfaltne plasti v

skupni debelini preko 100 cm.
Ta del ceste med Dobrno in
Lembergom je za mnoge tudi
tragičen. Kar nekaj velikih nesreč je bilo na tem odseku ceste, nekaj tudi z najhujšimi posledicami, ko so ljudje izgubili
življenja.

dvema letoma dogovoriti izvedbo potrebne projektne
dokumentacije za trajno in

celostno sanacijo tega odseka
regionalne ceste in plazu na
Grosovem klancu.

Zato smo bili toliko bolj veseli, ko smo po skoraj desetletju dogovarjanj in usklajevanj
uspeli na Direkciji Republike
Slovenije za ceste (DRSC) pred
št. 71 / 2016

9

Še bolj veseli smo bili informacije, da so uspeli v lanskem
letu za ta odsek ceste zagotoviti tudi potrebna sredstva za
celovito sanacijo.
Tako je izvajalec lahko začel z deli
sredi leta in dela naj bi bila zaključena še v tem letu. Potrebno je
izvesti pilotno steno, sidrano v
trda temeljna tla, in cesto na tem
odseku urediti v celoti.

Ob tej priliki se čutim dolžnega
izreči veliko zahvalo sodelavcem na DRSC za razumevanje
navedenih težav in nevarnosti
na tej cesti, ki povezuje Dobrno s Celjem, Mariborom in vso
vzhodno Slovenijo. Vsem še
enkrat iskrena hvala.

Župan Občine Dobrna,
Martin Brecl

Praznik Občine Dobrna
V sredo, 15. junija, je bila v dvorani Zdraviliškega doma slavnostna seja Občinskega sveta Občine Dobrna. Med kulturnim
programom so bila podeljena priznanja Občine Dobrna za
leto 2016 ter priznanja zlatim osnovnošolcem OŠ Dobrna. Slavnostno sejo je povezovala ga. Saša Pukl, udeležili pa so se je,
poleg prejemnikov priznanj, svetnikov Občinskega sveta Občine Dobrna in župana, še povabljeni gostje iz sosednjih občin,
predstavniki društev, organizacij, odborov in komisij ter številni
občani.
Slavnostno sejo je s slovensko himno otvoril Moški pevski zbor
KUD Dobrna, pod vodstvom ge. Marine Božnik Hrovat. Nadalje
je župan Občine Dobrna, g. Martin Brecl, predstavil dosežke v
zadnjih letih delovanja občine. Čestital je vsem dobitnikom priznanj, zlatim osnovnošolcem in občanom Občine Dobrna ob
prazniku.

V kulturnem programu je poleg Moškega pevskega zbora KUD
Dobrna nastopila tudi izvrstna pevka in šansonjerka Jana Kvas
z instrumentalno skupino, ki je prepevala slovenske in francoske šansone. Kulturni program se je nadaljeval s prisrčnim nastopom Otroškega pevskega zbora Osnovne šole Dobrna, pod
vodstvom zborovodkinje ge. Milene Urlep Rogl.

Sledila je podelitev priznanj zlatim osnovnošolcem OŠ Dobrna,
to je učencem, ki bi bili, če ne bi bil splošni učni uspeh odpravljen, vsa leta odlični, in sicer: Deji Adamič, Patricii Ramšak, Matjažu Korenaku in Iztoku Kravosu. Vsem smo zaželeli, da bi tudi
na srednješolski poti dosegali takšne rezultate in uspehe.
Temu pa je sledil najbolj svečani dogodek te prireditve, podelitev priznanj Občine Dobrna za leto 2016.
ZLATI GRB OBČINE DOBRNA je prejelo Kulturno umetniško
društvo Dobrna za 70 let kontinuiranega dela na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti, za pomemben delež pri promociji
Občine Dobrna, saj jo Kulturno društvo Dobrna uvršča med občine z visoko razvitim kulturnim utripom.
SREBRNI GRB OBČINE DOBRNA je prejel Moški pevski zbor
KUD Dobrna za 7 desetletij neprekinjenega ljubiteljskega zborovskega petja, s katerim so prispevali pomemben delež v kvalitetni rasti kulturne podobe kraja ter za promocijo v turizem
usmerjene Občine Dobrna na gostovanjih v tujini.
SREBRNI GRB OBČINE DOBRNA je prejela Lovska družina Dobrna za 70-letno neprekinjeno sonaravno gospodarjenje z div-
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BRONASTI GRB OBČINE DOBRNA je prejelo Združenje borcev
za vrednote NOB Dobrna za šest desetletij ohranjanja zgodovinskega spomina in vrednot NOB ter skrbi za obeležja in grobišča borcev, padlih za svobodo slovenskega naroda.

jadjo, izvajanje ukrepov za preprečevanje in omejevanje škode
po divjadi, za dobro sodelovanje z lastniki zemljišč in vpetost
članov LD Dobrna v lokalno skupnost.
BRONASTI GRB OBČINE DOBRNA je prejel g. Anton Drev za
dolgoletno predsedovanje Društvu upokojencev Dobrna in
prizadevanje za združevanje starejših občanov, njihovo vključevanje v utrip občine ter organizacijo številnih društvenih dejavnosti, ki nudijo pestrost dogajanj v tretjem življenjskem obdobju.
BRONASTI GRB OBČINE DOBRNA je prejel g. Rudolf Podpečan za 40 let prizadevanj za požarno varnost v občini in nesebično pomoč občanom ob požarih in vremenskih ujmah ter za
dejavno vključevanje v življenje lokalne skupnosti.

ŽUPANSKA PRIZNANJA ZA LETO 2016 SO BILA PODELJENA:
Ge. Urški Kramberger za uspešnost v raznovrstnih kulturnih dejavnostih, posebej na literarnem področju za naziv najbolj perspektivne pesnice na Festivalu mlade literature URŠKA v Slovenj
Gradcu – URŠLJANKA leta 2015.
G. Dušanu Skutniku za uspešno rast in razvoj samostojnega
podjetništva, za fleksibilno ponudbo prevoznih storitev in odgovorno sodelovanje z javnimi ustanovami, gospodarskimi subjekti in društvi v občini.
G. Dušanu Marošku z družino za uspešno nadaljevanje tradicije vinogradništva, kletarjenja in promocije lokalnih vin ter za
ustvarjalno vpetost celotne družine v kulturno podobo Občine
Dobrna.
Prireditev je slovesno zaključila Folklorna skupina KUD Dobrna,
pod vodstvom ge. Ide Hrovat, z venčkom gorenjskih plesov.
Zdenka Kumer

Otvoritev ob zaključku del na stopnišču v centru Dobrne
naznanila Godba Dobrna, v nadaljevanju je zbrano množico občanov in drugih obiskovalcev nagovoril župan Občine Dobrna,
g. Martin Brecl. Med drugim se je po predstavitvi izvedenih del
in aktivnosti na projektu zahvalil najbolj zaslužnim, ki so pripomogli, da se je projekt v tem letu zaključil.

V nedeljo, 12. 6. 2016, je Občina Dobrna v sodelovanju z ZTŠK
Dobrna organizirala otvoritev ob zaključku del na stopnišču v
centru Dobrne. Prireditev se je pričela pred cerkvijo Marije Vnebovzete po zaključku druge sv. maše. Prireditev je slavnostno
št. 71 / 2016
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V kulturnem programu, ki ga je povezovala ga. Branka Gal, so
sodelovale še Sestre Jakob in vokalni sestav Vigred. Kot se za
otvoritev spodobi, je pridobitev blagoslovil tudi župnik, gospod
Milan Strmšek, ki se je prav tako zahvalil vsem, ki so si prizadevali za obnovo stopnišča. Sledilo je prijetno druženje ob pogostitvi dobrot podeželskih žena in vinogradnikov iz Dobrne. Vsem,
ki so sodelovali pri pripravi dogodka, se za sodelovanje najlepše
zahvaljujemo.
ZTŠK Dobrna,
Marija Švent

Otvoritev polnilne postaje za električna vozila

V torek, 21. 6. 2016, na prvi poletni dan, ki je bil sončen in topel, kot se za ta dan spodobi, je v okviru občinskega praznika
na parkirišču v centru Dobrne potekala otvoritev pomembne
pridobitve za krajane in tudi za obiskovalce Dobrne. Občina
Dobrna je v sodelovanju z Elektrom Celje d. d. namenu predala polnilno postajo z dvema polnilnima mestoma za električna
vozila. V kulturnem programu, ki ga je povezovala ga. Mojca
Zaponšek, so s prepevanjem in recitiranjem sodelovali učenci
in učenke osnovne šole. Skupaj z županom Občine Dobrna, g.
Martinom Breclom, in predstavnikom družbe Elektro Celje d. d.,
mag. Boštjanom Turinekom, ki sta obiskovalce ob tej priložnosti nagovorila, so otroci ob zaključku nastopov sklenili krog in

simbolično uprizorili začetek delovanja nove polnilne postaje.
Da pa smo se lahko prepričali, da le-ta res deluje, so poskrbeli
iz Gostilne Triglav, ki so se z električnim vozilom znamke Tesla
pripeljali na polnjenje in preizkusili delovanje nove polnilne postaje. Seveda pa se tja niso pripeljali po naključju, ampak da bi
razvajali obiskovalce s kulinaričnimi dobrotami, s katerimi smo
sklenili prijetno druženje ob zaključku dogodka. Naj omenimo
še to, da so v sklopu otvoritve potekale tudi testne vožnje z
električnimi vozili. Poleg Tesle, ki je med obiskovalci povzročila
največje zanimanje, sta bili za ogled na voljo še vozilo družbe
Elektro Celje d .d. in promocijsko vozilo Razvojne agencije Savinjske regije.
Polnjenje na novi električni postaji omogoča Občina Dobrna
in je za uporabnike brezplačno, kartice za polnjenje pa si je
možno brezplačno izposoditi v
TIC-u Dobrna, Gostilni Triglav in
Termah Dobrna.
ZTŠK Dobrna,
Marija Švent
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Odkritje pomnika osamosvojitve Slovenije

V okviru tradicionalnega »srečanja veteranov« je v soboto, 18.
junija letos, na Dobrni potekalo odkritje pomnika osamosvojitve Slovenije. Obeležje je bilo postavljeno v spominskem parku
v centru Dobrne ob 25. obletnici osamosvojitve Slovenije.
Zasnovali so ga v projektivnem biroju Trije arhitekti in ga umestili v prvotno zasnovano idejo prenove severnega dela trga
Dobrna. Pomnik je izdelan iz naravnega kamna pohorski tona-

lit, iz kamnoloma nad Oplotnico. Na vrhu je v kamen vgraviran
slovenski grb, vanj so vgrajeni tudi preostali napisi in Inox elementi, ki omogočajo njegovo stabilnost. Zaradi nevsakdanjega
izgleda in inovativne dodelave postaja pomnik dobro obiskana
točka v občini, kar je bilo glede na pomembno spominsko vrednost tudi pričakovati.
ZTŠK Dobrna,
Marija Švent

Prenova sanitarnih in garderobnih prostorov
v telovadnici osnovne šole
Konec meseca junija je Občina Dobrna pristopila k prenovi
garderob in sanitarij v telovadnici osnovne šole. Prostori so
bili dotrajani, saj od izgradnje
telovadnice v letu 1974 vanje

ni bilo izvedenih večjih posegov in posodobitev. Prav tako
se je pri souporabi telovadnice za organizacijo krajevnih
prireditev in izvedbo raznih
športnih aktivnosti za različne

ciljne skupine izkazalo, da je
potrebno prostore preurediti
in približati vsem uporabni-

kom, ki prostore koristijo.
V septembru so bila tako zaključena dela, ki jih je izvedlo
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podjetje Peor, gradbeno podjetje Celje d. o. o. V prostorih
so v celoti menjane inštalacije,
na novo je položena keramika,
stene so prepleskane, zamenjana je tudi oprema, sanitarni
elementi, svetila in vso stavbno pohištvo. V moških sanitarijah je dodatno nameščen
otroški pisoar, ženske sanitarije
so prenovljene tako, da jih lahko uporabljajo tudi invalidne
osebe.

Novost so ločene otroške sanitarije in previjalna mizica za
otroke, ki je nameščena v ženskih sanitarijah. V sklopu del je
bilo obnovljeno tudi stopni-

šče. Želimo si, da bodo prenovljeni prostori dolgo služili
svojemu namenu in se bodo v
njih vsi uporabniki dobro počutili.
ZTŠK Dobrna,
Marija Švent

Zaključena idejna projektna dokumentacija za izgradnjo regijske
kolesarske poti Celje – Vojnik – Dobrna
Občina Dobrna si že več let prizadeva za izgradnjo regijske kolesarske poti, ki bo potekala iz Celja skozi Vojnik na Dobrno in
potem naprej proti Velenju. Prve analize stanja in predlog razvoja kolesarskih poti so bile narejene v okviru takratne Regionalne razvojne agencije. Leta 2011 je bila narejena strokovna naloga Kolesarske povezave Savinjske regije, ki je določila
prednostne kolesarske povezave po etapah. Leto kasneje pa sta
RASR in RC planiranje pripravila strokovne podlage za umestitev kolesarskih poti v prostor. Občine Celje, Vojnik in Dobrna, ki
spadajo pod Območno razvojno partnerstvo Osrednje Celjsko
so v nadaljevanju pristopile k skupnemu pridobivanju idejne
projektne dokumentacije. Izbrani izvajalec za izdelavo navedene projektne dokumentacije je bil Savaprojekt Krško, ki je v
tem mesecu od Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo
pridobil pozitivno recenzijsko potrdilo k izdelani idejni projektni
dokumentaciji.

V nadaljevanju si bo Območno razvojno partnerstvo v sodelovanju z občinami prizadevalo, da Direkcija Republike Slovenije
za infrastrukturo traso čim prej razdeli na odseke in ugotovi, za
katere od njih je potrebno izdelati projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in za katere izvedbeni načrt. V ta namen
bo potrebno od vseh lastnikov zemljišč, po katerih bo potekala
trasa kolesarske poti, pridobiti ustrezna soglasja oz. urediti morebitne odkupe. Sredstva za naročilo prej omenjenih projektov bi naj bila po zagotovilu Direkcije RS za infrastrukture za
te namene že rezervirana. Izdelava teh projektov in pridobitev
gradbenega dovoljenja je osnova za kandidiranje na razpisih za
pridobitev nepovratnih sredstev za izgradnjo in označitev kolesarskih stez z vso pripadajoči infrastrukturo.
ZTŠK Dobrna,
Marija Švent

Odprtje vodovoda Hramše
Torek, 13. septembra 2016, je bil za tri gospodinjstva iz dela zaselka Hramše v Občini Žalec in eno gospodinjstvo iz zaselka
Lokovina v Občini Dobrna prav poseben dan. S skromno otvoritvijo smo se s pitno vodo začeli oskrbovati iz javnega vodovoda
Občine Dobrna, katerega upravljavec je podjetje Vodovod – Kanalizacija d. o. o. Celje.
Vodovod je v celoti financirala Občina Žalec. Izgradnjo vodo-
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voda pa je realiziralo Javno komunalno podjetje Žalec z izvajalcem del Tomgrad d. o. o.
Ob tej priliki se še enkrat v imenu vseh štirih gospodinjstev
zahvaljujem Občini Žalec in županu, g. Janku Kosu, ter Občini
Dobrna in županu, g. Martinu Breclu. Posebna zahvala tudi ge.
Marjeti Hočevar iz Oddelka za okolje in prostor v Občini Žalec,

GLASILO OBČINE DOBRNA

ki je vseh sedem let, kolikor je
trajal ta projekt, z vso zavzetostjo in veliko mero potrpežljivosti pomagala, da je prišlo
do realizacije tega vodovoda.
Zahvaljujemo se tudi vsem

lastnikom zemljišč, ki ste podpisali služnostne pogodbe za
gradnjo vodovoda po vaših
zemljiščih. Hvala tudi vsem
ostalim, ki so pripomogli k
uspešni izvedbi projekta.
Majda Dušak

Invalidom prijazna občina

komunala
in okolje

V času, ko se vse več pozornosti posveča invalidom in ljudem s
posebnimi potrebami, smo se vsi začeli zavedati, da je potrebno
tudi v Občini Dobrna nekaj postoriti. V občini je namreč vedno
več starejših občanov, ki so gibalno ovirani, tu so tudi mlade
invalidne osebe in ker je v kraju tudi Center za usposabljanje,
delo in varstvo Dobrna, so spremembe nujno potrebne. Tako je
občina pristopila k projektu »Občina po meri invalidov«.

Označitev parkirnih prostorov za invalide

V ta namen je bil pripravljen načrt poteka del, organizirana
okrogla miza z razpravo na to temo, sestavil projektni svet, izdelala analiza položaja invalidov v Dobrni in akcijski načrt. Ugotovilo se je, da predstavljajo največjo problematiko prehodi na
hodnikih za pešce in dostopnost do objektov.

Izvedba poglobitev robnikov

Kot omenjeno so najbolj obsežna in celovita naloga reševanja
arhitektonskih ovir poglobitve na hodnikih za pešce. Območje urejanja obsega celotno središče Dobrne. Naloge smo se
lotili v lastni režiji.
št. 71 / 2016
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KOMUNALA IN OKOLJE
V preteklih mesecih so se v centru Dobrne izvedle poglobitve
robnikov, dela se nadaljujejo na območju Term Dobrna in zdraviliškega parka. Pričeli smo tudi z ustrezno ureditvijo in označitvijo parkirnih prostorov za invalide. Velika težava za invalide namreč nastane, ko sicer lahko parkirajo, vendar pa potem
nimajo dovolj manevrskega prostora, da bi iz vozila prišli brez
težav in naporov. V ta namen so se (in se še bodo) na več lokacijah po Dobrni ustrezno razširili parkirni prostori ter opremili z vertikalno in horizontalno signalizacijo. V nadaljevanju so
predvidene tudi ureditve klančin, ki bodo omogočale lažji
dostop v javne objekte (občinska stavba, zdravstvena posta-

ja). Na objektu zdravstvene postaje so že nameščena vrata z
avtomatskih odpiranjem.
Invalidi in ljudje s posebnimi potrebami so ljudje z enakimi pravicami kot tisti, ki nimajo gibalnih, zdravstvenih, umskih ali kakšnih drugim omejitev. Skupaj se moramo potruditi, da bomo
enakopravni, čeprav smo si različni. Zavedati se moramo dejstva, da je lahko vsak izmed nas z danes na jutri žrtev usode in
se bo sam srečeval z ovirami, ki jih okolje in družba predstavljata
invalidom in osebam s posebnimi potrebami.
Potrebno je biti osveščen in osveščati druge o tej problematiki
in se truditi, da bomo imeli vsi boljši jutri.
Urška Vedenik

Kadar lubadar napade, ne vprašaj, kdo je lastnik

Odstranjevanje od lubadarja napadenih dreves

Štiri leta je minilo, odkar nam je v drevoredu pri vrtcu Dobrna ta
zajedavec uničil deset dreves smreke (omorike) v najlepši rasti.
Prve dni septembra letos pa smo morali odstraniti dve srebrni
smreki pred staro pekarno Dobrna.
Uničujoč pohod lubadarja se nadaljuje. Nekateri predeli Slovenije že govorijo o katastrofi. K temu je veliko pripomogel žledolom v februarju 2013 in pa visoke temperature v nekaj poletjih
nazaj. Škoda je velika, saj je od lubadarja poškodovana hlodo-

vina smreke, velike količine, ki jih domači trg ne more predelati,
pa znižujejo ceno lesa.
Da bi pravočasno odkrili napadena drevesa, je nujen pogostejši
pregled gozdov iglavcev. Spreminjanje barve krošenj smreke in
odpadanje iglic je opozorilo, da je lubadar na delu. Skrb vsakega lastnika gozda je, da poškodovano drevje spravi čimprej iz
gozda.
Anton Mogu
Foto: Janko Čerenak
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kmetijstvo
Lokalna akcijska skupina (LAS) “Od Pohorja do Bohorja”
Lokalna akcijska skupina (LAS) “Od Pohorja do Bohorja”,
ki zajema območje občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske
Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče, je prejela pozitivno odločbo s
strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, s katero
je potrjena Strategija lokalnega razvoja (SLR), ki jo je LAS oddala
27.10.2015 na Javni poziv za oblikovanje lokalnih partnerstev.
LAS, ki jo zastopa vodilni partner, Razvojna agencija Kozjansko,
je za izvajanje operacij (projektov), v okviru potrjene SLR, upravičena do sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP) v višini 1.214.265 EUR ter Evropskega sklada za
regionalni razvoj (ESRR) v višini 663.000 EUR.
LAS »Od Pohorja do Bohorja«

 ustanovljena 27. avgusta 2015
 vključene občine: Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice,
Šentjur, Vitanje, Zreče
 45 podpisnikov Pogodbe o ustanovitvi in delovanju LAS
 100 članov LAS
 predsednica LAS Staška Buser, podpredsednica Majda Polutnik
 spletna stran LAS: http://www.las-pohorje-bohor.si
 vodilni partner Razvojna agencija Kozjansko

zasebni sektor
(društva, fizične
osebe…)
- 47

LAS
(100)
ekonomski
sektor
(podjetja,
kmetije …) - 34

javni sektor
(občine, javni
zavodi …) – 19

Sredstva bodo namenjena izvajanju operacij v okviru SLR, dejavnosti sodelovanja LAS in podpori za tekoče stroške in stroške
animacije. Podprte bodo operacije, ki bodo prispevale k doseganju zastavljenih razvojnih ciljev SLR znotraj štirih tematskih
področij: ustvarjanje delovnih mest, razvoj osnovnih storitev, varstvo okolja in ohranjanje narave ter večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.
Tematsko
Izpostavljena razvojGlavni cilj
področje
na potreba po
Ustvarjanje
- ohranjenih in ustvarje- - ustrezno
podporno
delovnih mest nih delovnih mestih,
okolje,
- spodbujeni podjetniški - spodbujene podjetniaktivnosti in vzposta- ške aktivnosti in socivljenih partnerstvih v alno podjetništvo ter
urbanih območjih.
nove oblike podjetniškega sodelovanja.
Razvoj osnov- - ustrezni manjši infra- - primerna in zadovoljiva
nih storitev
strukturi, ki bo omogo- infrastruktura.
čala razvoj različnih dejavnosti ter prispevala k
boljši kvaliteti bivanja na
območju.
Varstvo okolja - krepitvi osveščenosti o - ohranjena biotska rain ohranjanje
pomenu varovanja oko- znovrstnost in varovane naravne vrednote,
narave
lja in ohranjanja narave,
- podpori aktivnostim, - izboljšano stanje okolja.
ki bodo prispevale k izboljšanju stanja okolja.
Večja vključe- - podpori aktivnostim, ki - izboljšani pogoji za venost mladih,
bodo prispevale k večji čjo vključenost prepožensk in druvključenosti prepozna- znanih ranljivih skupin,
gih ranljivih
nih ranljivih skupin,
- spodbujene aktivnosti,
skupin
- razvoju možnosti za ki bodo prispevale k vemedgeneracijsko sode- čji vključenosti prepolovanje in povezovanje.
znanih ranljivih skupin.

Potrditvi SLR in LAS bo sledila priprava in objava javnega poziva LAS, s katerim bo LAS pozvala potencialne prijavitelje k
prijavi operacij (projektov), ki bodo znotraj navedenih tematskih
področij usmerjeni k realizaciji glavnih ciljev LAS ter s tem k doseganju trajnostnega in celovitega razvoja območja LAS.
Na spletni strani LAS http://www.las-pohorje-bohor.si so dostopne vse informacije, vezane na delovanje LAS.
RA Kozjansko, vodilni partner LAS
št. 71 / 2016
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Čebelarska kulturna dediščina –
AŽ panj in čebelnjak
Slovensko čebelarstvo se v
mnogih pogledih razlikuje od
čebelarstev drugih dežel. Že
poslikava panjskih končnic je
posebnost, ki ji ni para v svetu, saj se je pojavila in se sčasoma razvila v pravo ljudsko
umetnost samo na ozemlju,
kjer smo živeli Slovenci, torej
v današnji matični Sloveniji in
delno v zamejstvu v Italiji in na
avstrijskem Koroškem. Kaj je
motiviralo naše prednike pred
dvesto leti, da so se lotili slikanja panjev, lahko danes samo
ugibamo. Najverjetneje občudovanje marljivih čebelic,
ki so jim bile vzor pridnosti,
redoljubnosti in ljubezni do
doma, saj so ga neustrašeno
branile pred sovražniki tudi za
ceno lastnih življenj. Zato ni
čudno, da najdemo na starih
čebelnjakih še danes kakšen
obledel napis, kot je na primer
tale:« Ko delo vaše opazujem,
lenobe svoje se sramujem,«
ali pa »Po čebelah se zgleduj!«
Kakšno spoštovanje so uživale
pri ljudeh čebele, lahko vidimo tudi iz starih črno belih fotografij, ki so nastale v začetku
prejšnjega stoletja. Kadar se
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je hotel čebelar fotografirati
ob čebelnjaku ali ob kakšnem
čebelarskem opravilu, si je nadel najboljšo obleko ali celo
ljudsko nošo. Čebela tudi ne
pogine, kot velja to za ostale
živali, ampak umre.
V pričujočem sestavku se želim nekoliko bolj posvetiti slovenskemu ljudskemu panju
»žnideršiču« in kranjskemu čebelnjaku, ki predstavljata dva
pomembna elementa naše
kulturne čebelarske dediščine.
V drugi polovici 19. stoletja je
prišlo do velikih odkritij in inovacij na vseh področjih človekovega ustvarjanja in tudi
čebelarstvo pri tem ni bilo izvzeto. Pravo revolucijo je pomenil izum panja s premičnim
satjem, kateremu je botroval
ameriški čebelar Langstroth.
Zaradi svoje praktičnosti in
enostavnosti se je kmalu po
nastanku leta 1852 razširil po
vseh ameriških zveznih državah, nato pa še po ostalih
celinah sveta. Danes ga najdemo povsod, tudi v Sloveniji.
Njegova velika prednost pred
ostalimi panjskimi sistemi je v
tem, da ga čebelar zelo preprosto povečuje z dodatnimi
nakladami in ga tako prilagaja
moči posamezne čebelje družine. Izdela ga lahko vsakdo, ki
ima vsaj nekaj osnovnega mizarskega orodja in spretnosti.
V Sloveniji se je pojavil v začetku prejšnjega stoletja, vendar se zanj naši čebelarji niso
ogreli. Tisti, ki so z njim poskusili čebelariti, so našli na njem
cel kup napak. Pritoževali so
se, da je neroden za prevoz,
da čebele v njem slabo prezimujejo, ker stoji na prostem,

izpostavljen vremenskim ujmam, ker les hitro propade in
še tuje čebele ga rade ropajo.
V roke ga je dobil tudi znani
velečebelar in podjetnik Anton Žnideršič iz Ilirske Bistrice.
Nekaj časa ga je preizkušal,
nato pa zavrgel iz podobnih
argumentov, kakor mnogi
ostali čebelarji. Toda njegov
nemirni, ustvarjalni duh ni počival. Želel je ustvariti moderen panj, ki bi zadovoljeval potrebe slovenskih čebelarjev in
bi se navezoval na tradicijo. To
pomeni, da bi bil praktičen za
prevažanje na paše in bi se ga
lahko zlagalo v čebelnjak, kot
so nekdaj naši predniki zlagali kranjiče. Pri snovanju mu je
kot vzorec služil tako imenovani »listovni« panj nemškega
učitelja Albertija. Temeljito ga
je predelal in ga po večletnih
poizkusih leta 1910 končno
ponudil slovenski čebelarski
javnosti. Zanj je napisal tudi
navodila, v katerih je pojasnil,
da novi panj ni idealen, ker
idealnega panj ni mogoče
narediti, je pa neprekosljiv za
prevažanje na paše. Kmalu se
ga je oprijel naziv »žnideršič«
ali pa AŽ panj (skrajšano Alberti Žnideršič) in tako ga poimenujemo še danes.
V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja se je med slovenskimi čebelarji pojavila manjša
skupina nezadovoljnežev, ki
je smatrala, da je »žnideršič«
zastarel in bi bil vendarle že
čas za uvajanje nakladnega
sistema panjev, predvsem

Langstrotovega, ki ga s kratico
imenujemo tudi LR panj. Tisto
obdobje imenujemo tudi čas
»panjske vojne«, ki pa ni prinesla kakšnega večjega preobrata. Až panj je danes še vedno
enako priljubljen, kakor je bil
pred sto leti. In zanimivo, zanj
so se začeli zadnje čase zanimati tudi tuji čebelarji. Pred
tremi leti je pripeljal v Slovenijo na strokovno ekskurzijo
prvo skupino čebelarjev iz
Amerike naš rojak Mark Simonitsch. Obiskali so več naših
čebelarstev in ko so videli, s
kakšno lahkoto opravlja čebelar preglede čebeljih družin v
AŽ panjih in da pri delu lahko
celo sedi, da se torej sploh ne
utrudi, so navdušeno vzklilknili: »To je idealen panj za nas
starejše čebelarje, ki nas je vedno več, ne samo v Ameriki,
ampak v vsem razvitem svetu.
Z njim bomo lahko čebelarili
še v visoki starosti.«
Že prvo leto so uvozili v ZDA
zabojnik, napolnjen z »žnideršiči«, ki so jih ameriški čebelarji
kljub visoki ceni dobesedno
razgrabili, letos pa je šel čez
veliko lužo že tretji zabojnik
naših panjev. Prof. Janko Božič
z Biotehnične fakultete v Ljubljani je že drugič v zadnjih
dveh letih obiskal ameriške
čebelarje in tam predaval o
tehniki čebelarjenja v našem
panju. Za njihove potrebe je
napisal celo priročnik v angleščini. In zadnja novica - pri
piscu teh vrstic se je nedavno mudil polkovnik Todd A.
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Scattini, ameriški vojaški ataše,
akreditiran pri ameriškem veleposlaništvu v Ljubljani. Povedal je, da bi mnogi ameriški
vojaški veterani, med katerimi
je veliko invalidov, radi čebelarili, toda nakladni LR panj jim
tega ne omogoča. Ko pa je
videl fotografijo slovenskega
čebelarja iz okolice Pivke, ki je
brez obeh nog in na vozičku
uspešno čebelari z dvajsetimi
AŽ panji, je prišel na idejo, da
bi bil slovenski panj idealen

tudi za ameriške vojne invalide. In še to: ne samo ameriški,
zanj se zanimajo španski, francoski in še posebej italijanski
čebelarji. Za slednje smo imeli
letos na Goriškem že nekaj
praktičnih delavnic, za drugo
leto pa jih pripravljamo še več.
S slovenskimi panji so ozko
povezani tudi kranjski čebelnjaki. V naši deželi jih je
preko 10.000 in so marsikje
prepoznavni znak Slovenije,
podobno kakor cerkvice na
gričih in hribih. Čebelnjake so
imeli nekdaj tudi v nemško
govorečih deželah, v Avstriji,

Slovenski čebelarji skrbimo za
dobro čebelarsko prakso
Čebelarstvo je v Sloveniji tradicionalna gospodarska dejavnost.
Urejeni slovenski čebelnjaki posejani po naši deželi predstavljajo
spoštovanja vreden odnos čebelarjev do naše marljive kranjske
čebele. V tujini smo poznani kot dežela odličnih čebelarjev, tuji obiskovalci pa so največkrat očarani nad lepo urejenimi čebelnjaki, saj
takšnih ni mogoče videti nikjer drugje po svetu.
Drobna plemenita kranjska čebela od nekdaj predstavlja simbol
marljivosti, od njene dejavnosti v naravi je še kako odvisno naše
življenje. Čebelarji imamo močno zavest za ohranjanje naše čebele,
zato tudi skrbimo, da imajo čebele v naravi vse, kar potrebujejo, saj
smo nanje čustveno navezani. Za njihovo dobro počutje skrbimo
tudi z urejenostjo čebelnjakov in njihovih okolic, ki so pogosto zasajene z avtohtonimi medovitimi rastlinami, da čebelam omogočajo dodaten vir medičine in cvetnega prahu. Čebelarji v čebelnjaku, poleg dela s čebelami, pogosto najdejo tudi mesto za počitek
in sprostitev, saj je znano, da zrak iz čebeljega panja ugodno vpliva
na počutje ljudi.
Posebno pozornost posvečamo tudi pridobivanju čebeljih pridelkov. Pri tem upoštevamo dobro čebelarsko prakso, ki je osnovana
na Smernicah dobrih higienskih navad v čebelarstvu po načelih
sistema HACCP. Dobra čebelarska praksa je poglavitna pri zagotavljanju kakovostnih in varnih čebeljih pridelkov. Čebelarji z udeležbo na izobraževanjih in izvajanjem dobre čebelarske prakse skrbijo, da je pridelava čebeljih pridelkov ustrezna. Na izobraževanjih
pridobijo pomembne informacije, ki jim pomagajo pri pridelavi
čebeljih pridelkov, kot so ustrezna urejenost prostorov za točenje,
polnjenje in skladiščenje čebeljih pridelkov, izbira primerne opreme in pripomočkov, posod za skladiščenje in pakiranje, ustrezno

Nemčiji in Švici, toda pred pol
stoletja so začeli tam uvajati
ameriški nakladni sistem, ki
ne potrebuje skupne varne
strehe čebelnjaka, zato so ti
počasi izginjali. Še največ se
jih je ohranilo v Švici, toda tisti
se že na zunaj ločijo od naših,
posebej po obliki strehe. Erika
Mayr, predsednica čebelarskega društva Charlottenburg-Wilmersdorf, enega od 14
čebelarskih društev v Berlinu,
pravi, da smo Slovenci lahko
srečni, ker nam je uspelo ohraniti dragoceno kulturno dediščino naših prednikov, kar pa
nemškim zaradi nekakšnega

napredka ni bilo dano. Čebelnjak predstavlja za čebelarja
kraj, kamor se rad umakne in
kjer se umiri. Vedno več je takšnih, ki so svoje čebelnjake
preuredili v nekakšne apiterapevtske komore, kjer lahko njihovi prijatelji in znanci
vdihavajo zdravilni aromatični
zrak, ki veje iz panjev. Čebelnjaki torej niso le manjše ali
večje hišice, v katerih so čebele varne pred dežjem, vetrom,
mrazom ali poletno pripeko,
ampak postajajo pravi sanatoriji, v katerih se človekov duh
in telo dobro počutita.
Franc Šivic

označevanje čebeljih
pridelkov… Standard
na tem področju je v
primerjavi z ostalimi
državami zelo visok,
saj ponekod smernic
dobre čebelarske prakse, ki bi čebelarjem
pomagale pri pridelavi
čebeljih pridelkov, še
nimajo. S Smernicami
dobrih higienskih navad je po zadnjih podatkih seznanjeno več
kot 80 % slovenskih čebelarjev, ki svoje znanje obnavljajo na vsake
tri leta. Ob tem se seznanijo tudi z novostmi na področju zakonodaje, ki se nanaša na proizvodnjo živil živalskega izvora. Upoštevanje smernic je zelo pomembno, saj čebelar kakovosti pridelanih
čebeljih pridelkov, ki jih proizvedejo čebele, ne more izboljšati, z
neustreznim delom jo lahko le poslabša.
Vodenje evidenc iz Smernic dobrih higienskih navad čebelarjem
pomaga lažje zagotavljanje sledljivosti pridelanih čebeljih pridelkov. Vsak čebelar je produktno odgovoren za pridelane čebelje pridelke, z oddajanjem čebeljih pridelkov v kontrolne analize pa skrbi
za spremljanje kakovostnih in varnostnih parametrov. Čebelarjem
je pri njihovem delu v pomoč tudi Javna svetovalna služba v čebelarstvu, ki omogoča svetovanja s področja tehnologije čebelarjenja, zagotavljanja varne hrane in ekonomike.
Skrb za higieno pridelave čebeljih pridelkov je izredno pomembna, saj si potrošnik zasluži le najboljše. Tega se slovenski čebelarji
dobro zavedamo in skrbimo, da so čebelji pridelki zaupanja vredni.
Nataša Lilek, svetovalka za zagotavljanje varne hrane
Fotografija notranjosti čebelnjaka: Ksenija Dremel
št. 71 / 2016
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Z zasedanja Občinskega sveta
Občine Dobrna
Od izida zadnje številke glasila Občine Dobrna št. 70, ki je izšla v
mesecu juniju 2016, so svetniki Občinskega sveta Občine Dobrna zasedali na eni redni seji, dne 19. 7. 2016.
Na 14. redni seji, dne 19. 7. 2016, so se svetniki Občinskega sveta
Občine Dobrna med drugim seznanili s Polletnim poročilom o
izvrševanju Proračuna Občine Dobrna za leto 2016 ter obravnavali predlog o dvigu ekonomske cene programov v Vrtcu
Dobrna. Sprejeto je bilo 4,00 % povečanje ekonomske cene

z zasedanja
Občinskega sveta
Občine Dobrna
programov. Od 1. 9. 2016 dalje so ekonomske cene programov
v Vrtcu Dobrna naslednje:
- program od 6 do 9 ur – prvo starostno obdobje 405,65 EUR
- program od 4 do 6 ur – prvo starostno obdobje 356,97 EUR
- program od 6 do 9 ur – drugo starostno obdobje 351,17 EUR
- program od 4 do 6 ur – drugo starostno obdobje 305,68 EUR
Po gradivu Občinskega sveta Občine Dobrna povzela
Mateja Smrečnik

Upravna enota
Celje svetuje

-

1. Kakšen je postopek za ustanovitev, registracijo društva in izbris društva iz registra društev? Kolikšne so upravne takse?
Registracija društva
Društvo je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje, ki ga
ustanoviteljice oziroma ustanovitelji, skladno z zakonom o društvih,
ustanovijo zaradi uresničevanja skupnih interesov. Društvo si samo
določi namen in cilje, dejavnost oziroma naloge ter način delovanja,
odločitve o upravljanju društva pa neposredno ali posredno sprejemajo
članice oziroma člani društva.
Društvo lahko ustanovijo najmanj tri poslovno sposobne fizične osebe oziroma pravne osebe. Ne glede na to pa gospodarska družba ne
more ustanoviti društva, ki ima v temeljnem aktu določeno dejavnost,
ki jo gospodarska družba opravlja kot svojo dejavnost. Ustanovitelji na
ustanovnem zboru sprejmejo sklep o ustanovitvi in temeljni akt društva
ter izvolijo zastopnika društva.
Zahtevo za registracijo društva poda zastopnik društva pri upravni
enoti, kjer ima društvo sedež.
Vlogi mora priložiti:
1. zapisnik ustanovnega zbora
2. en izvod temeljnega akta društva
Temeljni akt mora določiti:
- ime, morebitno skrajšano ime in sedež društva (izbrani kraj poslovanja),
- namen in cilje delovanja društva,
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dejavnost oziroma naloge društva1 ,
pogoje in način včlanjevanja ter prenehanje članstva,
pravice in obveznosti članov,
način upravljanja društva,
zastopanje društva (v primeru dveh zastopnikov tudi način zastopanja in meje njunih pooblastil za zastopanje),
financiranje društva in način izvajanja nadzora nad razpolaganjem
s premoženjem društva ter nad finančnim in materialnim poslovanjem društva,
način zagotavljanja javnosti dela društva,
način sprejemanja sprememb in dopolnitev temeljnega akta,
način prenehanja društva in razpolaganje s premoženjem v takem
primeru.

S temeljnim aktom lahko društvo uredi tudi druga vprašanja, pomembna za upravljanje in delovanje društva.
3. seznam z osebnimi podatki ustanoviteljev (osebno ime, EMŠO, državljanstvo in naslov stalnega prebivališča oziroma ime pravne osebe,
identifikacijska številka, sedež in naslov sedeža ter osebno ime zastopnika pravne osebe) in njihovimi lastnoročnimi podpisi,
4. dokazilo o pridobitvi pravne osebnosti za tuje pravne osebe, ustanoviteljice društva,
5. odločitev pristojnega organa pravne osebe, ustanoviteljice društva, o
ustanovitvi društva
6. naslov sedeža društva,
7. podatke o zastopniku (osebno ime, EMŠO, državljanstvo in naslov stalnega prebivališča oziroma začasnega prebivališča zastopnika društva,
če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča), način zastopanja in
meje pooblastil za zastopanje, če društvo zastopata dva zastopnika,
8. podatke o (nepridobitnih) dejavnostih društva in predlog za glavno
(nepridobitno) dejavnost.
Podatek o pridobitvi pravne osebnosti za domače pravne osebe, ustanoviteljice društva, si pristojni organ pridobi po uradni dolžnosti.
Vloga je dostopna v Upravni enoti Celje, na okencu 10 in na spletnem
naslovu:
h t t p : / / e - u p r a v a . g o v. s i / p o d r o c j a / v l o g e / v l o g a . h t m l ? i d = 1 2 0
1 Pridobitno dejavnost mora društvo opredeliti v skladu s standardno klasifikacijo
dejavnosti.

2. Kakšen je postopek za registracijo zveze društev?
Zveza društev je združenje najmanj dveh društev. Zvezo društev
ustanovijo društva z enakimi ali s podobnimi nameni in cilji delovanja,
ki opravljajo podobne ali medsebojno povezane dejavnosti, da bi v njej
uresničevali skupne interese in da bi z doseganjem namena in ciljev, ki so
podobni, nadgradili namen in cilje ustanoviteljev.
Odločitev o ustanovitvi zveze društev morajo sprejeti zbori članov vseh
društev ustanoviteljev.

4. Kakšen je postopek spojitve društva?
Društvo se lahko spoji z drugimi društvi. Odločitev o spojitvi morajo sprejeti zbori članov vseh sodelujočih društev.
Društvo, ki je nastalo s spojitvijo, je pravni naslednik spojenih društev.
Zahtevo za registracijo društva, ki je nastalo s spojitvijo, je zastopnik društva dolžan vložiti v roku 30 dni po sprejetih statusnih spremembah.
Društvo, ki je zaradi spojitve prenehalo delovati, se iz registra društev
izbriše na podlagi odločbe o registraciji novega društva.

Vlogo za registracijo zveze društev poda zastopnik zveze pri upravni
enoti, kjer ima zveza društev sedež.
Vlogi mora priložiti:
1. zapisnike zborov članov vseh društev z odločitvijo o ustanovitvi zveze
društev,
2. en izvod temeljnega akta zveze društev,
3. zapisnik sestanka najvišjega organa zveze društev, na katerem je bil
sprejet temeljni akt in izvoljen zastopnik zveze,
4. podatke o zastopniku (osebno ime, EMŠO, državljanstvo ter naslov stalnega prebivališča oziroma začasnega prebivališča zastopnika zveze,
če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča), način zastopanja
in meje pooblastil za zastopanje, če zvezo društev zastopata dva zastopnika,
5. podatke o (nepridobitni) dejavnostih zveze društev in predlog za
glavno (nepridobitno) dejavnost.

Vlogo za registracijo poda zastopnik pri upravni enoti, kjer ima sedež
društvo, ki je nastalo s spojitvijo.

Vloga je dostopna v Upravni enoti Celje, na okencu 10 in na spletnem
naslovu: http://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=665

Vloga je dostopna v Upravni enoti Celje, na okencu 10 in na spletnem
naslovu: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=666

3. Kakšen je postopek za registracijo podružnice tujega društva?
Tuje društvo lahko deluje na območju Republike Slovenije prek podružnice, če je podružnica vpisana v register podružnic tujih društev. Z registracijo se podružnici tujega društva prizna določena pravna sposobnost, ki omogoča, da podružnica nastopa v pravnem prometu v imenu in
za račun tujega društva. To pomeni, da mora podružnica tujega društva
pri poslovanju uporabljati ime tujega društva in svoje ime, za obveznosti, ki jih prevzema oziroma nastanejo z njenim poslovanjem, pa odgovarja tuje društvo z vsem svojim premoženjem.
Za društva, ki imajo po tujem pravu status pravne osebe in delujejo na
območju Republike Slovenije, se smiselno uporabljajo določbe zakona o
društvih.
Zahtevo za registracijo podružnice tujega društva poda tuje društvo
pri upravni enoti, kjer ima podružnica tujega društva sedež.

5. Kakšen je postopek registracije pripojitve društva?
Društvo se lahko pripoji k drugemu društvu. Odločitev o pripojitvi morajo sprejeti zbori članov vseh sodelujočih društev.
Društvo, h kateremu se je drugo društvo pripojilo, je pravni naslednik pripojenih društev.
Zahtevo za registracijo pripojitve društva je zastopnik društva dolžan vložiti v roku 30 dni po sprejetih statusnih spremembah. Društvo, ki je zaradi pripojitve prenehalo delovati, se iz registra društev izbriše na podlagi
odločbe o registraciji pripojitve društva.
Vlogo za registracijo poda zastopnik društva pri upravni enoti, kjer
ima sedež društvo, h kateremu se je drugo društvo pripojilo. Vlogi mora
priložiti odločitve zborov članov vseh društev o pripojitvi.
Vloga je dostopna v Upravni enoti Celje, na okencu 10 in na spletnem
naslovu: http://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=651

Vlogi mora priložiti:
1. dokazilo o registraciji v državi ustanovitve, iz katerega mora biti razvidno ime, sedež in zastopnik tujega društva, če po pravu države ustanovitve ni predpisan vpis v register, pri notarju overjen sklep o ustanovitvi z
zahtevanimi podatki in z dokazilom, da ima društvo status pravne osebe
po tujem pravu;
2. temeljni ali drug akt, iz katerega so razvidni namen, cilji, dejavnost, način upravljanja, zastopanje, financiranje tujega društva in način delovanja
ter dejavnost društva v Republiki Sloveniji;
3. odločitev pristojnega organa o ustanovitvi podružnice v Republiki Sloveniji in o imenovanju osebe, pooblaščene za zastopanje tujega društva
v Republiki Sloveniji;
4. ime, sedež in naslov sedeža podružnice tujega društva v Republiki Sloveniji;
5. osebno ime, EMŠO, državljanstvo in naslov stalnega prebivališča oziroma začasnega prebivališča zastopnika tujega društva v Republiki Sloveniji, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča.
Listine, sestavljene v tujem jeziku, je treba predložiti v overjenem prevodu v uradni jezik.

6. Kakšen je postopek registracije spremembe imena, sedeža, naslova
sedeža, temeljnega akta ali zastopnika društva/zveze društev/podružnice tujega društva?
Društvo/zveza društev oziroma podružnica tujega društva lahko spremeni ime, skrajšano ime, sedež ali druge določbe temeljnega akta, zastopnika ali naslov sedeža.
Če društvo/zveza oziroma podružnica tujega društva spremeni ime, skrajšano ime, sedež ali druge določbe temeljnega akta, zastopnika ali naslov
sedeža, mora vložiti zahtevo za registracijo spremembe v 30 dneh od
nastale spremembe. Zahtevi za registracijo sprememb mora priložiti zapisnik seje organa, na kateri so bile spremembe sprejete. Če je bil spremenjen temeljni akt, mora zahtevi priložiti en izvod sprememb temeljnega
akta ali prečiščenega besedila temeljnega akta.

Vloga je dostopna v Upravni enoti Celje, na okencu 10 in na spletnem
naslovu: http://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=650

Vlogi mora priložiti:
1. sklepe zborov članov vseh društev z odločitvijo o spojitvi,
2. zapisnik ustanovnega zbora društva, ki je nastalo s spojitvijo, iz katerega je razvidno, da je društvo sprejelo nov temeljni akt in izvolilo
zastopnika društva,
3. en izvod temeljnega akta društva,
4. podatke o zastopniku (osebno ime, EMŠO, državljanstvo in naslov
stalnega prebivališča oziroma začasnega prebivališča zastopnika
društva, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča ter način
zastopanja in meje pooblastil za zastopanje, če društvo določi dva zastopnika, 5. podatke o (nepridobitni) dejavnostih društva in predlog
za glavno (nepridobitno) dejavnost.

Vlogi mora priložiti:
1. zapisnik seje organa, na kateri so bile spremembe sprejete;
2. en izvod sprememb temeljnega akta ali prečiščenega besedila temeljnega akta društva/zveze društev oz. podružnice tujega društva (v primeru spremembe temeljnega akta);
3. podatke o zastopniku (osebno ime, EMŠO, državljanstvo in naslov
stalnega prebivališča oziroma začasnega prebivališča zastopnika
društva/zveze oz. podružnice tujega društva, če v Republiki Sloveniji
nima stalnega prebivališča - v primeru spremembe zastopnika) ter
način zastopanja in meje pooblastil za zastopanje, v primeru, da društ. 71 / 2016
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štvo določi dva zastopnika;
4. podatek o (nepridobitnih) dejavnostih društva in predlog za glavno
(nepridobitno) dejavnost, če društvo v temeljnem aktu spremeni namen in naloge.
Vloga je dostopna v Upravni enoti Celje, na okencu 10 in na spletnem
naslovu: http://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=672
7. Prenehanje delovanja društva/zveze društev in izbris društva/zveze
društev iz registra društev
Društvo preneha po volji članov, s spojitvijo z drugimi društvi, s pripojitvijo k drugemu društvu, s stečajem, na podlagi sodne odločbe o prepovedi
delovanja ali po samem zakonu.
Društvo/zveza društev preneha po volji članov, če zbor članov sprejme sklep o prenehanju društva. V sklepu mora določiti društvo, zavod,
ustanovo ali drugo nepridobitno pravno osebo s podobnimi cilji, na katero se po poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje društva. Če
društvo v sklepu ne določi naslednika premoženja in ga tudi na podlagi
določb temeljnega akta ni mogoče določiti, premoženje društva pripade
lokalni skupnosti, na območju katere je imelo društvo svoj sedež. Neporabljena sredstva, pridobljena iz proračuna, se vrnejo proračunu, preostanek premoženja pa se prenese na prevzemnika premoženja z dnem
izbrisa društva iz registra društev.

zveze društev v 30 dneh obvestiti pristojni organ in zahtevati izbris društva/zveze društev iz registra društev.
Zahtevi in sklepu mora priložiti:
1. zapisnik zbora članov društva/zveze društev, na katerem je bil sprejet
sklep o prenehanju društva/zveze društev in določen prevzemnik premoženja društva/zveze društev (ime drugega društva, zavoda, ustanove
ali druge nepridobitne pravne osebe s podobnimi cilji, na katero se po
poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje društva/zveze društev;
2. poročilo o razpolaganju s premoženjem društva/zveze društev, iz katerega je razviden obseg sredstev in drugega premoženja društva, način
poravnave vseh obveznosti društva/zveze društev, višina neporabljenih
javnih sredstev, način njihove vrnitve proračunu in način prenosa preostanka premoženja društva na prevzemnika premoženja.
Vloga je dostopna v Upravni enoti Celje, na okencu 10 in na spletnem
naslovu: http://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=673
8. Kakšni so stroški postopkov pri društvih?
STROŠKI POSTOPKA
Namen

Strošek

Sprememba imena, sedeža ali zastopnika društva oziroma
zveze društev

9,08 EUR

Premoženja društva ni mogoče prenesti na politično stranko. Vsaka delitev premoženja društva med člane društva je nična.

Sprememba temeljnega akta društva oziroma zveze društev

22,66 EUR

Izbris društva oziroma zveze društev

22,66 EUR

O sklepu o prenehanju društva/zveze društev mora zastopnik društva/

Registracija društva oziroma zveze društev

31,72 EUR

javni razpisi
Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Ur.l. RS, št. 69/2003,
18/2004, 47/2006-ZEN, 9/2007, 18/2007, 45/2008-ZVEtL, 57/2008,
90/2009, 62/2010-ZUPJS, 56/2011, 87/2011, 40/2012-ZUJF), 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 - uradno prečiščeno besedilo, 23/07 - popr., 41/07
- popr., 61/10 - ZSVarPre, 62/10 - ZUPJS in 57/12), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur.l. RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09,
81/11, 47/14), Pravilnika o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in
stanovanjskih stavb (Ur. list RS, št. 127/04, 69/05, 75/05),
Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna
objavlja
JAVNI RAZPIS
za dodelitev prostih neprofitnih stanovanj v graščini Gutenik (Zavrh
nad Dobrno 1) v najem
I. PREDMET RAZPISA
1.1.
Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, razpisuje oddajo štirih (4) starejših neprofitnih stanovanj v najem, ki se nahajajo v graščini Gutenik, Zavrh nad Dobrno 1, (l. 1760), in sicer: stanovanje v velikosti 78,94 m2, ki se
nahaja v pritličju, točkovno s 158,00 točkami, stanovanje v velikosti 59,76
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m2, ki se nahaja v pritličju, točkovno s 163,00 točkami, stanovanje v velikosti 108,69 m2, ki se nahaja v 1. nadstropju, točkovno s 173,00 točkami
in stanovanje v velikosti 64,89 m2, ki se nahaja v 1. nadstropju, točkovno
s 173,00 točkami.
Prosta starejša neprofitna stanovanja bodo upravičencem, uspelim na
javnem razpisu, oddana v najem predvidoma v mesecu novembru ali decembru 2016.
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 stanovanj v Graščini Gutenek je Občina Dobrna. Najemnik bo najemne pogodbe sklepal z lastnikom stanovanj, Občino Dobrna.
1.2.
Najemnina za dodeljeno neprofitno stanovanje bo določena na podlagi
Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanova-
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njih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin
(Ur. list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 62/2010-ZUPJS) oziroma na podlagi
predpisa, ki bo veljal v času sklepanja najemne pogodbe. Najemnik, ki izpolnjuje pogoje, lahko uveljavlja pravico do znižane neprofitne najemnine v skladu z uredbo, citirano v prejšnjem odstavku oziroma predpisom,
veljavnim v času trajanja najemnega razmerja.
Za stanovanje v izmeri 78,94 m2, ki se nahaja v pritličju, točkovno s 158,00
točkami, znaša najemnina v mesecu septembru 2016, izračunana na podlagi navedenih veljavnih predpisov, 73,67 EUR, za stanovanje v velikosti
59,76 m2, ki se nahaja v pritličju, točkovno s 163,00 točkami, znaša najemnina v mesecu septembru 2016, izračunana na podlagi navedenih
veljavnih predpisov, 60,99 EUR, za stanovanje v velikosti 108,69 m2, ki
se nahaja v 1. nadstropju, točkovno s 173,00 točkami, znaša najemnina
v mesecu septembru 2016, izračunana na podlagi navedenih veljavnih
predpisov, 112,79 EUR in za stanovanje v velikosti 64,89 m2, ki se nahaja
v 1. nadstropju, točkovno s 173,00 točkami, znaša najemnina v mesecu
septembru 2016, izračunana na podlagi navedenih veljavnih predpisov
70,29 EUR.
Stanovanja, ki so predmet oddaje v najem, se nahajajo v starem objektu
(Graščina Gutenik), so v slabšem stanju in nimajo ustreznih ogrevalnih
naprav. Ogrevanje v stanovanjih, ki so predmet javnega razpisa, bo dopustno le na električno energijo. Ogrevanje na trda goriva in plinsko olje
ni dovoljeno.
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.
1.3.
Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj bodo upoštevani naslednji površinski
normativi:
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 – 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 2015 ne presegajo zgornje
meje določene v odstotkih od povprečne neto plače v državi, ki je v letu
2015 znašala 1.013,22 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

LISTA A

LISTA B

1-člansko

%
90 %

Meja dohodka
do 911,90 €

%
od 90 %
do 200 %

Meja dohodka
nad 911,90 € do
2.026,44 €

2-člansko

135 %

do 1.367,84 €

3-člansko

165 %

do 1.671,81 €

4-člansko

195 %

do 1.975,77 €

5-člansko

225 %

do 2.279,74 €

6-člansko

255 %

do 2.583,71 €

od 135 do
250 %
od 165 do
315 %
od 195 do
370 %
od 225 do
425 %
od 255 do
470 %

nad 1.367,84 € do
2.533,05 €
nad 1.671,81 € do
3.191,64 €
nad 1.975,77 € do
3.748,91 €
nad 2.279,74 € do
4.306,18 €
nad 2.583,71 € do
4.762,13 €

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 najemnino 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

št. 71 / 2016

23

JAVNI RAZPISI

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
3. državljani z daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja
ali podnajemniki (moški 13 let, ženske 12 let)
4. žrtve družinskega nasilja
DODATNI POGOJI
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
•
za bivanje nad 10 do 15 let
•
za bivanje nad 15 do 20 let
•
za bivanje nad 20 let
6. Izobrazba udeleženca razpisa in njegovega zakonca
oz. partnerja (najmanj visoka izobrazba),
v kolikor
ima udeleženec razpisa ali njegov zakonec oz. partner
vpisan ali dokončan podiplomski študij še dodatno

LISTA A
100
60
60

LISTA B
100
60
60

60
LISTA A

60
LISTA B

10
20
30
40
40

10
20
30
40
40

20
20

20
20

7. Prijavitelj se prvič prijavlja na javni razpis za dodelitev
neprofitnega stanovanja v Občini Dobrna.

Opomba: Dodatno pogoji se lahko točkujejo z največ 133 točkami.
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.
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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
29. 9. 2016 do vključno 18. 10. 2016 do 10.00 ure, v tajništvu Občine
Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, ali pa si vlogo natisnejo sami s spletne strani Občine Dobrna: https://www.dobrna.si.
Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati upravno takso v višini 22,66
EUR za vlogo in za izdajo odločbe po tarifni številki 1 in 3 taksne tarife
Zakona o upravnih taksah (Ur. list RS, št. 106/10-UPB5). Upravno takso v
znesku 22,66 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 18. 10. 2016 do 10.00 ure.
Prosilci lahko oddajo vloge osebno v tajništvu Občine Dobrna, v času uradnih ur, oziroma jih pošljejo s priporočeno poštno pošiljko na naslov: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna. Vloge, oddane po pošti, se bodo
štele za pravočasne, če bodo s poštno pošiljko prispele na naslov Občine
Dobrna do vključno 18. 10. 2016 do 10.00 ure.
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 prejemkih
ter nazivih njihovih izplačevalcev, za koledarsko leto l. 2015 od 1. 1.
2015 do 31.12. 2015;
2. dokazila o vseh izplačanih neto plačah v letu razpisa l. 2016, 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;
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.

22.
23.
24.

25.

izjavo o vseh plačanih obveznostih, v kolikor je prosilec že imel v najemu neprofitno stanovanje.
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;
dokazilo o zadnji plačani najemnini oziroma podnajemnini;
dokazilo o kvaliteti bivanja – stanovanje ovrednoteno z največ 110
točkami (točkovalni zapisnik)
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;
kopijo poročnega lista oziroma notarsko overjene izjave o obstoju
izvenzakonske skupnosti;
kopijo izpiska iz rojstne matične knjige za vsakega otroka;
potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so starejši od 15 let;
dokazilo o strokovni izobrazbi prosilca (fotokopija diplome, spričevala;
listinam izdanim v tujini mora biti priloženo mnenje o priznavanju in
vrednotenju izobraževanja);
zdravniško potrdilo o nosečnosti;
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);
dokazilo o statusu roditelja, ki sam preživlja otroka (samohranilec) – potrdilo, da je preživnina neizterljiva oziroma odločbo o prejemanju preživnine iz preživninskega sklada;
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;
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;
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;
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;
odločbo o statusu žrtve vojnega nasilja;
izjavo o sodelovanju na prejšnjih razpisih;
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;
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 odločitve 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 ali 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: v ponedeljek med 8.00–12.00 uro, v sredo od 8.00-12.00 in
13.00-16.00 uro in ob petkih med 8.00-12.00 uro ali na telefonski številki
03/ 780 10 53 ali pa po elektronski pošti na e-naslovu: obcina@dobrna.si.
Občina Dobrna
št. 71 / 2016
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Zlata poroka Kačnikovih staršev

50 let skupnega življenja … 50 let lepih spominov … 50 let skupnih sanj, lepih trenutkov in tudi viharnih utrinkov. Redki so tisti, ki
jim je dano, da kar pol stoletja in še več skupaj določajo tok življenja. Francu in Justini Špegel iz Strmca nad Dobrno je to uspelo!
Dokazala sta, da se vse to zmore, če se hoče, vztraja in želi.
Sončna sobota, 4. junija letos, je bila za zlatoporočenca in za vse
nas zbrane pomemben dan, saj je bil to dan, ko sta v cerkvi Sv.
Jošta na Paškem Kozjaku z zlatom okronala petdeset let nesebične ljubezni, zvestobe, medsebojnega razumevanja, potrpežljivosti in spoštovanja.
Mladostno zaljubljenost sta že leta 1965 okronala z rojstvom
prvega otroka, hčerke Fanike. Bridka izkušnja ju je le utrdila in
odločila sta se za skupno pot ter si 21. maja 1966 obljubila večno
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zvestobo in ljubezen. In obljuba je postala resnica, ustvarila sta ljubeč dom
na Kačnikovi domačiji in v družino so
postopoma prijokali še štirje fantje –
Joži, Jani, Franci in Stani. Številne preizkušnje, sončni in tudi viharni dnevi
so ju le krepili in jima dajali moč, da
sta z ljubeznijo, požrtvovalnostjo in
tudi odrekanji razigrane otroke vzgojila v odrasle in odgovorne ljudi. Vsak
od otrok pa si je želel na svoje, ustvarili so si svoje družine in jima podarili 11
vnukov. Vsakega posebej sta se razveselila, jih tudi pestovala in spremljala,
kako rastejo in odraščajo. In kaj hitro je v njuno življenje vstopilo
kar osem pravnukov in jima olepšalo ter popestrilo življenja tok.
Minila so leta, oba so polepšali srebrni prameni las, korak je postal počasnejši, misli pa zrelejše. Iz vihrave zaljubljenosti se je
razvila trdna in močna vez, ki temelji na spoštovanju, iskrenosti
in zaupanju. In 4. junija, na ta zlati dan, smo se z zlatoporočencema veselili vsi, ki ju spoštujemo in ju imamo radi. Vsem nam sta
vzor in dokaz, da je življenje v dvoje lepo, če se dva usklajujeta
in dopolnjujeta, če sta drug drugemu v oporo – rama, na katero
se lahko nasloniš v težkih trenutkih. Dokazala sta, da se s skromnostjo, potrpežljivostjo in srčnostjo sreča deli, skrbi in težave
pa razpolovijo.
Želimo jima še mnogo lepih, sončnih dni, obilo trdnega zdravja
ter čim bolj pisano jesen skupnega življenja.
Sonja Špegel

DOGODKI

Jubilej, ki smo ga svečano proslavili
Pod šotorom, v zelenem okolju parka Novi grad v Lokovini, smo
14. avgusta letos proslavili sedemdeseto letnico obstoja Lovske
družine Dobrna. Več kot 400 udeležencev se je zbralo do 17. ure,
ko je skupina Štajerski rogisti iz Nove Cerkve oznanila začetek Hubertove maše, ki jo je daroval naš župnik, gospod Milan Strmšek.

Sledili so nagovori zastopnika Lovske zveze Slovenije, Zdravka
Mastnaka, Savinjsko-kozjanske zveze lovskih družin, Maksa Arliča, predsednika združenja upravljalcev lovišč, Gabriela Omerza,
predsednika Lovsko-kinološkega društva Celje, Janeza Šumaka,
predstavnikov sosednjih LD, Občine Dobrna in predsednika PGD
Dobrna.
Podeljena so bila priznanja: LD Dobrna, Savinjsko-kozjanske zveze
LD Celje, Lovsko-kinološkega društva Celje in posebna priznanja
ob 70-letnici LD Dobrna.

Skupina Štajerskih rogistov je oznanila začetek Hubertove maše

Oder in ozadje je bilo vse v zelenem, pred daritveno mizo pa rogovje jelena s kipom Sv. Huberta, zaščitnika lovcev. Tudi pridiga je
bila namenjena besedam o življenju in delu ter vzrokom, ki so privedli do tega, da je nekoč strastni lovec Hubert opustil lov, odšel
v samostan in bil proglašen za svetnika. Ugotovili smo, da branje
berila ni delalo nobenih težav članici naše LD, Majdi Grušovnik.
Poleg Štajerskih rogistov je v programu, ki sta ga povezovala Darja Gajšek in Gorazd Špegel, nastopil tudi kvartet Grče iz Dobrne.

Družinska in jubilejna posebna priznanja sta podelila starešina LD Dobrna
Miran Freitag in Lidija Senič

Poleg proslave jubileja pa je bilo to tudi srečanje lastnikov in upravljalcev zemljišč, ki ga vsako drugo leto organizira LD Dobrna. Prišli so ne samo s področja Občine Dobrna, ampak tudi iz občin
Vojnik in Velenje, kamor sežejo meje lovišča LD Dobrna.
Navzoči so si lahko ogledali razstavo trofej divjadi iz lovišča naše
LD in veliko slikovnega materiala o delu in dogodkih v minulem

V programu je sodeloval tudi kvartet Grče z napovedovalcema programa Darjo in
Gorazdom

Po opravljeni Hubertovi maši je sledil uradni del s pozdravnim
nagovorom starešine Lovske družine Dobrna, Mirana Freitaga.

Udeleženci proslave so si lahko ogledali tudi razstavo trofej divjadi v lovišču LD
Dobrna
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obdobju, ki ga hranijo člani naše LD. Ljubitelji psov so imeli priliko
videti več pasem lovskih psov, uporabnih za delo v lovišču naše
LD.
Dišalo je po bograču. Kako dobrega so nam pripravili člani ekipe
iz LD Gornja Radgona, s katerimi imamo dobre in koristne povezave! Nazdravili smo dobrim odnosom z lastniki in upravljalci
zemljišč, s člani sosednjih LD in drugimi udeleženci na jubilejni
proslavi. Slavja pa ni bilo konec, veselje se je nadaljevalo pozno
v noč, saj je bila naša proslava uvod v prireditev NOČ POD KOSTANJI. To vsako leto organizira Društvo za organizacijo prireditve
Noč pod kostanji, ki se je letos odvijala na dveh lokacijah v naslednjem tednu.

Kaj pa moje zasluge, kuham in perem mojemu lovcu že 60 let

Društvu za organizacijo prireditve smo zelo hvaležni, ker so nam
za nekaj ur odstopili prostor pod njihovim šotorom za izvedbo
naše jubilejne prireditve.
Anton Mogu
					
Foto: Edi Dobovičnik, Roman Plevnik

Za nami je še ena uspešno izvedena Noč pod kostanji
Prireditev s kar 38-letno tradicijo na Dobrni se je letos odvijala
od 14. do 20. avgusta. Poleg številnih nastopajočih, ki so jih
organizatorji v goste povabili letos, je prireditev prinesla pomembno novost, in sicer se je odvijala na dveh prizoriščih, na
že poznanem igrišču za OŠ Dobrna in pa na novem prizorišču, v
parku pri Novem gradu v Lokovini.

PETAR GRAŠO, NATALIJA VERBOTEN in ŠTEVILNI DRUGI
ANSAMBLI
Noč pod kostanji so sicer otvorili s športnimi turnirji, uradno
pa je svoja vrata prireditev odprla 14. avgusta, s praznovanjem
70. letnice obstoja Lovske družine Dobrna in narodno-zabavnim glasbenim dogajanjem z Ansamblom Petka. Petdnevni program se je nadaljeval v sredo, 17. avgusta, z elektronskim
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BOGAT PROGRAM SE JE ODVIJAL TUDI ZA NAJMLAJŠE
Posebna pozornost je bila letos namenjena najmlajšim, s
3-dnevnim popoldanskim dogajanjem, ko so otroci lahko uživali v animaciji, poskakovali na napihljivi igralih in izvajali vodeno akrobatiko, si poslikali obraz in se sladkali s palačinkami. Za
bogato in pestro animacijo se zahvaljujemo ekipi animiraj.me.
Z ZABAVO ZBRALI 1200 EVROV ZA CENTER CUDV DOBRNA
Predstavnik organizatorjev dogodka, Rok Žerjav: »V veliko veselje nam je, da smo tudi letos lahko na Dobrni izvedli prireditev,
ki je poznana daleč naokoli in skrbi za širšo promocijo našega lepega kraja. Prireditev je izjemnega pomena za širšo prepoznavnost
kraja Dobrna, zato smo se odločili, da letos še dodatno podpremo
lokalno okolje in smo v okviru dogodka zbirali nujno potrebna finančna sredstva za delovanje CUDV (Center za usposabljanje, delo
in varstvo) Dobrna, ki se dnevno sooča z ljudmi, ki našo pomoč potrebujejo. Pomembno se mi zdi, da mladi, ki smo sposobni, delavni
in polni entuziazma pomagamo takšnim, ki te možnosti nimajo.«
večerom. Vrhunec dogodka pa je doživel od četrtka, 18. avgusta
dalje, ko smo na Dobrni gostili priljubljenega hrvaškega pevca Petra Graša, Poskočne muzikante in ansambel Valovi. V
petek se je dogajanje nadaljevalo z rock večerom s skupinami
Nude, Zmelkoow, Nije in Nightflight na glavnem prizorišču
in z narodno-zabavnimi vižami z ansamblom Stil na drugem prizorišču. Sobota je že tradicionalno odmevala v ritmih
slovenske narodno-zabavne in dalmatinske glasbe s Klapo Šufit, Pop Design in Natalijo Verboten, ljubitelji hip hop
glasbe pa so se lahko zabavali na hip hop odru, kjer je bil glavni
gost raper Nipke.

ZAHVALA
Organizatorji se iskreno zahvaljujemo vsem prebivalcem Dobrne, ki dogodek podpirate in s tem pomagate pri ohranjanju
dolgoletne tradicije. Zahvala gre tudi Občini Dobrna in Zavodu za turizem, šport in kulturo Dobrna, ki se zavedata, kako
pomemben je tako odmeven in tradicionalen dogodek za naš
kraj. Hvala tudi vsem partnerjem in sponzorjem, brez katerih
Noči po kostanji ne bi bilo: Šotori Petre, E-Študentski Servis,
CHIO čips, POM-BÄR, Gostilna&Picerija Pod kostanji, Simbio,
Hotel Razgoršek & Havana bar Velenje, Prevozništvo Glušič in
ProGard varovanje. In za konec še velik hvala vsem obiskovalcem, ki ste nas obiskali, se z nami zabavali in s tem prispevali
za dober namen.
Janja Javornik
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Poletni dnevi Folklorne skupine Dobrna

Foto: Vrebo
Foto: Damijan Kerner

Foto: Vocal BK Studio

Foto: Vrebo

Čeprav si med poletnimi dnevi folkloristi vzamemo nekaj pavze, vseeno tudi tu in tam oblečemo noše. V začetku poletja, v
mesecu juniju, smo tako najprej nastopili ob občinskem prazniku Občine Dobrna, kjer smo se predstavili z gorenjskimi plesi.
V mesecu avgustu smo nastopali pri gospe Ivanki Koprivnik v
Socki, ker je praznovala 80 let. Prav tako smo na povabilo ansambla Valovi sodelovali pri snemanju njihovega novega videospota Tiho noč prihaja, ki so ga posneli po različnih lokacijah
v okolici Dobrne.
Poletje je pač čas počitka, a že je tu september in spet bomo
začeli pridno vaditi, zato še posebej VABIMO, DA SE NAM PRIDRUŽITE VSI LJUBITELJI PLESA, GLASBE IN DOBRE VOLJE.

30

št. 71 / 2016

Foto: Vrebo

Člani folklorne skupine Dobrna
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Kvartet GRČE tretjič v Bardejovu na Slovaškem

Kot že dve leti prej smo se tudi letos konec avgusta odpravili
na petdnevno gostovanje v mesto Bardejov na Slovaškem. Mesto, ki ima okrog 35000 ljudi, je tudi letos pripravilo sejem, ki je
največji v državi in to že 45. zapored. Stojnice se razprostirajo
po celem mestnem jedru, promet pa je v tem času preusmerjen izven mesta. V osrčju mesta je velik glavni trg z odrom, na
katerem se predstavljajo domači in tuji nastopajoči. Vsaka država prikaže svoj kulturni program, od plesa različnih folklornih
skupin, petja velikih in manjših zasedb, opernega petja, instru-

mentalnega igranja različne glasbe … Kulturni program se odvija skozi ves dan, od desete ure dopoldan pa tja do ene ure
zjutraj. Med temi nastopajočimi smo bili tudi mi, kvartet GRČE.
Vsak dan smo imeli po en nastop in tako smo tudi mi na Slovaškem predstavljali slovensko pesem, ki je zaradi podobnosti
jezika lepo sprejeta. Bili smo na srečanju delegacij pobratenih
občin drugih držav, ki ga vodi župan mesta. Ob tej priložnosti
smo se mu zahvalili za povabilo in mu dali darilo, v katerem
je bilo tudi nekaj propagandnega materiala za Občino Dobrna.

Ogledali smo si mesto in okolico, se srečali s prijatelji, ki jih imamo v Bardejovu že kar precej. Posebno moram izpostaviti dva,
to sta Marjan in Milan, ki sta nas tudi letos prišla pozdravit, ko
smo prišli v Bardejov, nas spremljala na nastopih, tako da smo
veliko časa preživeli skupaj. Posebna zahvala velja našemu strokovnemu vodji, g. Janezu Koleriču, ki nam je tudi v letošnjem
letu omogočil, da smo bili na tem gostovanju. Zahvaljujemo pa
se tudi Občini Dobrna za propagandni material, s katerim smo
predstavili našo občino in državo.
Ivan Krivec
št. 71 / 2016
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Poreč, 2016

Ljubezen in veselje do zborovskega petja sta nas to leto zopet
popeljala na naše vsakoletne intenzivne vaje v Poreč. Tako smo
od 2. do 4. septembra 2016 opravile kar nekaj ur vaj petja pod
vodstvom našega zborovodje - Jana Grobelnika. Ker pojemo
s srcem, se nam je uspelo naučiti nekaj novih pesmi, ki bodo
kmalu popestrile naš repertoar, kar nam bo kmalu koristilo, saj

vse pogosteje pojemo na porokah, v načrtu pa imamo tudi nastop na reviji in na našem vsakoletnem Valentinovem koncertu
... Ker smo pevke polne energije in imamo dobrega zborovodjo,
nam bo vse, kar imamo v načrtu, lahko izpeljati.
ŽPZ Korona,
predsednica zbora, Darja Ramšak
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Aktivne športne počitnice
Med počitnicami, ko imajo otroci veliko
prostega časa, starši pa so v službi, je Kolesarsko društvo Krokar organiziralo počitniške programe, polne veselja, zabavnega
športa in ustvarjalne dejavnosti. Športno-aktivne počitnice so bile namenjene
vsem otrokom od 5. do 12. leta starosti, ki
so želeli spoznati nove prijatelje in doživeti nekaj novega.

za vse starosti, tako za deklice kot tudi za
dečke. Druženje smo otvorili z ustvarjalno
delavnico, kjer si je vsak otrok s svojo unikatno poslikavo popestril majico.

Prvi dan je bil namenjen planinskemu izletu v okolico Dobrne. Najprej smo se odpravili do gasilskega ribnika, nahranili ribe
in se popeljali s čolnom, nato pa pot nadaljevali do Kačjega gradu, kjer smo raziskovali ostanke grajskega obzidja. Sledil je
obisk kmečkega turizma pri Minki, kjer nas
je čakalo slastno kosilo. Po krtačenju osla

Aktivnosti so se izvajale od 22. 8. do 26.
8. na igriščih Osnovne šole Dobrna, v
prostorih Kulturnega doma Dobrna, na
bazenu Term Dobrna in v okolici Dobrne.
Vsak dan se je druženje pričelo s prihodom med 7. in 8. uro ter trajalo do 16. ure.
Športno-aktivni program je bil prilagojen

Rajka smo 10 kilometrov dolgo pot popestrili še z obiskom igral v parku. Ostale
dni smo imeli v dopoldanskem času tečaj
rolkanja in kolesarjenja, kjer so otroci izpošt. 71 / 2016
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polnili svoje znanje in spretnosti. Na šolskem asfaltnem igrišču smo na poligonu
preizkušali svoje motorične sposobnosti
s kolesom, z rolkami in žogo. S pomočjo
Matevža Špesa smo skozi igro spoznavali
košarko.
Kot pravi Krokarji smo se podali tudi na
kolesarsko turo do jame Ledenice ter se
spotoma ustavili še pri Vinku Žagarju,
ki nam je razkazal svojo zbirko starih in
tekmovalnih koles. Pri vzponu se nam je
pridružil nekdanji profesionalni kolesar

Klemen Štimulak, kar je dogajanje dodatno popestrilo. Jama Ledenica nas je tako
navdušila, da smo se peš povzpeli na vrh
in uživali v razgledu na del nove proge za
enduro kolesarjenje. Prehodili smo tudi
del učne poti in ugotovili, da so table zelo
interaktivne. Po kosilu smo odšli na bazen
v Terme Dobrna, kjer smo čofotali in se
igrali.
Zadnji dan smo se dopoldne pomerili v
atletiki in igrah z žogo, nato pa smo se
ponovno odpravili do gasilskega ribnika,
kjer nam je Žan Pušnik pokazal opremo za
ribarjenje in tehnike ribolova. Bili smo zelo
potrpežljivi in vztrajnost je bila poplača-

na, ko se je na ribiški trnek ujel čisto pravi
krap! Veselje ob prvem ulovu je bilo nepopisno, po fotografiranju pa smo krapa
vrnili v ribnik. Naše druženje smo zaključili
s kmečkimi igrami (skakanje v žaklju, vleka
vrvi, jabolka v vrču, ...), z obmetavanjem
z vodnimi baloni in končnim nastopom
»Aktivne počitnice imajo talent«, kjer je
vsak pokazal, kaj zna.
Kolesarsko društvo Krokar je otrokom ponudilo zabaven, igriv, brezskrben in varen
športni teden v družbi vrstnikov.
Brigita Rebernik,
Krokar kolesarsko društvo

Kolesarska pot ob Dravi (od Toblacha do Dobrne)
Dravska kolesarska pot je dolga 366 km in poteka od Toblacha v
Italiji ob reki Dravi skozi vzhodno Tirolsko in Koroško do Maribora v Sloveniji. Ima veliko gospodarsko in turistično vrednost. V
letu 2011 so bili prihodki na nivoju regije, ustvarjeni v okviru turističnega produkta Dravska kolesarska pot, ocenjeni na dobre
4 milijone evrov. Dravsko kolesarsko pot na avstrijskem Koroškem pa je obiskalo okoli 120.000 kolesarjev. Ocenjeni prihodki
so v slabih 10 letih zrasli za 90 odstotkov (Oberdorfer, Tscherne; 2011). Zato je potrebno mrežo kolesarskih poti v Sloveniji
pospešeno graditi, da bodo potovalni kolesarski turisti obiskali
tudi našo deželico na južni strani Alp.
Idejo za letošnjo kolesarsko avanturo je dala Katarina, čeprav
sem že slišal za kolesarsko pot ob Dravi. Oba s Katarino zelo
rada kolesariva, zato tudi otroke od malega navajava, da je lahko kolesarjenje zabavna in zanimiva oblika raziskovanja in potovanja. Toda kolesariti enodnevne kolesarske ture je veliko lažje
kot enotedenske, kot je približno potrebno za kolesarsko pot
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ob Dravi. Logistične priprave in motiviranje družinskih članov
smo začeli več mesecev prej, ko smo zbirali informacije od ljudi,
ki so omenjeno pot že opravili in preko spleta. Na spletni strani
http://www.drauradweg.com/ smo dobili vse informacije. Po
pošti so nam poslali celo karto z vrisanimi etapami. Dilema spati
v apartmajih ali v kampih se je kmalu prevesila v prid kampira-

DOGODKI
nja, saj so bili apartmaji zasedeni in dragi. Na primer v Toblachu
ali Lienzu je nočitev z zajtrkom za petčlansko družino od 140
eurov naprej. Najmlajši član naše družine je Bor, ki je šele dopolnil pet let in zato ni kolesaril samostojno, ampak v tandemu
z mano na kolesarskem priklopniku. Poleg Bora sem imel na
sprednjih kolesih potovalne torbe. Jon in Maj sta imela vsak po
dve kolesarski torbi na zadnjem prtljažniku. Katarina pa je imela
rikšo, v kateri je bila kompletna oprema za kampiranje in je teža
najbrž presegala 30 kilogramov.

Na drugi etapi od Lienza do Greifenburga (44 km) nas je dež
zmočil že po petih kilometrih. Za našega Bora je bilo kolesarjenje po dežju zelo neprijetno in smo ga komaj potolažili. Skupaj
z ducat kolesarji smo vedrili na pokritemu mostu čez Dravo, kjer
smo se preoblekli. Po kakšnih dveh urah je ponehalo in smo
lahko nadaljevali. Ker smo imeli vso opremo za kampiranje mokro, smo v Greifenburgu poiskali sobe, kjer smo prespali in posušili opremo.
Tretjo etapo od Greifenburga do Sachsenburga (23 km) smo
skrajšali zaradi dežja. Najprej smo vedrili v vasi Lind, kjer smo
izkoristili nadstrešek športnega parka, nekaj kilometrov nižje pa
v gozdu pod platnom, ki sem ga kupil v Greifenburgu. Deževje
ni ponehalo, zato smo v dežju nadaljevali do Sachsenburga in
prenočišče poiskali v prijetnem družinskem penzionu Lampersberger. Hrana in namestitev sta bili odlični. Kraj ima zelo zanimivo staro mestno jedro in pot na kalvarijo. Rečni tok Drave pa
naredi okrog kraja velik ovinek za skoraj 180 stopinj.

Tast in tašča sta nas s kombijem v nedeljo zjutraj odpeljala do
našega izhodišča v Toblach. Ker prvi dan nismo planirali kolesariti, smo se odpeljali nad Misurino do Treh Cin in si pogledali
mogočne stene, ki predstavljajo eno izmed svetovnih znamenitosti in so pod zaščito Unesca. Sprehodili smo se do škrbine
»Forcella Lavaredo«, kjer se nam je odprl pogled na mogočno
vzhodno steno Velike Cine (2999 m) s 500 metrsko vertikalno
steno. Prijetno je bilo obujati spomine na moje plezalne dogodivščine v omenjenih stenah in razlaganje mojim domačim,
kje potekajo plezalne smeri. Vreme nam ni prizaneslo in je začelo deževati, zato nismo nadaljevali po krožni poti okrog Treh
Cin, ampak smo se vrnili po isti poti. Kasneje smo si še ogledali
rove iz prve svetovne vojne, kar je bilo še posebej zanimivo za
naše otroke. Zvečer smo prespali ob jezeru, v kampu »Toblacher
See«. Po odhodu našega prevoza smo se počasi zavedli, da se
naša kolesarska dogodivščina začenja.
Prva etapa od Toblacha do Lienza (60 km) nas je vodila od izvira
reke Drave v Toblachu skozi Sillian in Lienz, do kampa »Seewiese«. Kamp je ob idiličnem jezeru, v kateremu je tudi urejeno
kopališče. Okoliške gore pa ponujajo odlične možnosti hribolazenja. Trasa prve etape je bila zelo slikovita in polna kolesarjev,
ki najamejo kolesa in se peljejo samo do Lienza. Večino trase se
je spuščalo navzdol, saj se spustiš z višine 1200 metrov na 500
m v Lienz.

Četrta etapa od Sachsenburga do Villacha - »Feaker See«(70 km)
je bila ena najdaljših na naši poti. Vreme se je končno izboljšalo,
vendar tudi ohladilo. Pot nas je vodila skozi Spittal, Paternion,
Kellerberg in Villach. Od Paterniona naprej je ob Dravi veliko
akumulacijskih jezer s hidroelektrarnami, zato poteka kolesarska
pot po makadamskih cestah brežin. V Villachu nismo našli primernega kampa, zato smo pot nadaljevali do jezera Feaker See
in prespali v kampu Arneitz. Kamp je bil zelo urejen, jezero čisto,
imeli smo pogled na Karavanke. Okolica nudi veliko možnosti
aktivnega preživljanja prostega časa (kolesarjenje, planinarjenje,
vodne aktivnosti, …).

Peto etapo od Villacha do Feistritz in Rosental (30 km) smo
namenoma skrajšali, da smo se odpočili. Kolesarska pot je še
naprej vodila ob rečnih brežinah reke Drave in včasih zavila v
bližnje kraje. Prenočili smo v kampu Juritz ,v kraju Feistritz in
Rosental, ki je bil najcenejši na naši poti in je imel celo bazen, v
katerem smo se osvežili.
št. 71 / 2016
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Šesta etapa od Feistritz in Rosentala do Klopinjskega jezera (52
km) nas je vodila mimo Ferlacha in zanimivih sten »Rotenstein«
pod Obirjem do Klopeiner See, kjer sta dva kampa, severni in
južni. V južnemu smo našli nekaj prostora in ostali dve noči, da
smo se spočili. Prosti dan sem izkoristil za tek na Obir, s katerega
je prekrasen pogled na Kamniško-Savinjske Alpe, Karavanke in
Julijske Alpe.

smo se prvič peljali po novem kolesarskem mostu in pomahali
Dravi v slovo ter nadaljevali po glavni cesti do Otiškega Vrha.
Tam smo se priključili na urejeno kolesarsko pot, ki nas je pripeljala do rodnega Slovenj Gradca. Padli smo v domačo oskrbo
moje mame, ki nas je razvajala s kulinaričnimi dobrotami in sveže nabranimi borovnicami.
Ob prihodu na Dobrno so nas domačini pričakali na mostu s slovensko zastavo

Sedma etapa od Klopinjskega jezera do Slovenj Gradca (78 km)
je bila najdaljša in najbolj razgibana. Še posebej od Völkermarkta do Lavamünda, ko kolesarska pot zapusti rečne brežine Drave
in se poda čez griče. Čeprav je bilo naporno, te vseskozi pogled
na Peco in kasneje Uršljo goro motivira, da vztrajaš in kolesariš
naprej. Na tej kolesarski poti smo prečkali Dravo po najvišjem
železniškem mostu v srednji Evropi »Jauntal«, ki je s svojimi 96
metri nudi dober poligon za adrenalina željne pogumneže in
zanimiv viseči most »St. Luzia«. Nato se je kolesarska pot spustila
do Lavamünda in naprej čez mejo v Dravograd. V Dravogradu

Osma etapa od Slovenj Gradca do Dobrne (36 km) je bila zadnja
na našem aktivnem dopustu. Do Doliča je potekala po zelo dobro urejeni kolesarski poti, skozi tunela in čez viadukt. V Doliču
smo nadaljevali po regionalni cesti do Vitanja, kjer nas je dohitel tast Vinko in nam pokazal pot do Dobrne. Na mostu so nas
presenetili sokrajani in nam čestitali ter nam podelili simbolične
medalje. Hvala vsem za topel sprejem.
Ne moreš verjeti, kakšni nomadi smo lahko ljudje in kaj vse
zmorejo otroci, ki vso pot niso niti enkrat potožili, da ne bi več
kolesarili. Čestitke Bor, Jon, Maj in Katarina.
Robert Pritržnik

Gorniška sezona mineva
Izkoristili smo gorniško sezono, ki zdaj mineva, planinske postojanke zapirajo vrata. Zdaj bomo planinarili po nižjih vzpetinah
in grebenih tja do zimskih pohodov po hribčkih in dolinah, da
ohranimo ali celo nadgradimo kondicijsko moč do naslednje
sezone.
MARTULJŠKI SLAPOVI / 23. 7. 2016
Izhodišče slapov je Gozd Martuljek. Do spodnjega slapa je dokaj
lahek pristop. Do zgornjega pridemo mimo zanimive Ingotove
brunarice s kapelico.
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Ko smo prišli tja, je tam potekal preprost protokol romantične
poroke v osrčju neokrnjenega alpskega sveta.
Kar nekaj plezalnih veščin je potrebno za dostop do zgornjega
slapa in previdnost pri plezanju po mokri skali je nagrajena s
čudovitim prizorom - slap pada v več stopnjah po stometrski
navpični steni.
Izlet smo planinci zaključili v obnovljeni Planici, kjer je kaj videti.
Najbolj fascinantna je vsekakor zasnežena tekaška steza v notranjih prostorih objekta.

in sestop v Kamniško Bistrico. Zelo zanimivo in doživeto prečenje kljub oblakom, ki so nam občasno zastrli razglede, jih spet
odprli, nam malo omočili skale, da so dobile spolzki nadih … In
veliko zmagoslavje ter hvaležnost za varno vrnitev.
DVODNEVNA : TOSC, OGRADI
7. 9. 2016
Do Vodnikovega doma na Velem polju in vzpon na Tosc, 2275
m n.v.
Ob občudovanju očaka kar pozabimo na gorske bisere, ki se
skrivajo v njegovi senci. Tako pozabljen je Tosc, lepa gora polna
ovac, svizcev in cvetočih blazin cvetja, tudi planik. Razgled jemlje dih, daje občutek, da bi se lahko kar dotaknila Kredarice na
desni in Planike pod vrhom.

IZ KRVAVCA NA KALŠKI GREBEN DO COJZOVE KOČE NA
KOKRSKEM SEDLU / 9. 7. 2016
Na Krvavec smo se dvignili z gondolo. Sledi nekaj skupnih
vzponov, nato prečenje v dveh težavnostnih skupinah. Lažja
vodi čez Dolgo njivo in težja čez Kalško goro do Kokrskega sedla
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8. 9. 2016
Od Vodnikovega doma čez Mišeljski preval po robu Ogradov
na vrh, kjer doživljamo naravo globlje in bolj doživeto . Občutek
višine, pogled na življenja pod nami in planike v travi nam dajejo drugo dimenzijo sproščanja utrujenih teles. Spust na planino
Krstenica in sestop na Voje.
Ogradi ostajajo v naših srcih, so nepozabno doživetje poletnega cvetja ali jesenskih zlatih macesnov.

KROFIČKA, STRELOVEC / 29. 8. 2016
Logarska dolina, Klemenča jama in naprej na Krofičko in Strelovec.

Spust do domačije
Knez mimo Govca nazaj v dolino.
Krofička je lepa gora.
Osvojila sem jo velikokrat z željo, da izgubim
strah pred njo.
Nikoli mi ne uspe .Vedno bom gledala nanjo s strahospoštovanjem.
Njen sosed Strelovec
je pravi nasprotnik : zelen, prijazen in lep. Na
njem vidim skalnate
podobe kot kipe v božjem hramu in polomljena debla prikazujejo ljubeče živali.
Za PD Dobrna tekst in fotografije:
Jana Škoflek

Razvajanje po narodnem parku severni Velebit
Prijateljsko sodelovanje med
Planinskima društvoma (PD)
Dobrna in Vinska Gora smo letos (ponovno) obogatili na kar
najlepši način. Naše poti smo
združili po poteh narodnega
parka Severni Velebit, kamor
se je odpravila peterica planincev z odličnim organizatorjem in načrtovalcem poti,
Tomažem. Naša četica je imela veliko srečo tudi s prevoznikom Vinkom, ki je vsestranski
skupaj z izjemno dobro opre-
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mljenim vozilom. Ne navsezadnje sta skupaj z ženo Ireno,
planinsko vodnico, prav posrečen par za tovrstna potepanja. Konec julija smo se navsezgodaj odpravili na pot proti
Hrvaški in še pred pričetkom
delovnega časa že potrkali na
vrata uprave v kraju Krasno. Tu
smo dobili vse potrebne in zanimive informacije ter vožnjo
nadaljevali do Zavižana, kjer
se nahajata glavna meteorološka postaja in najvišje ležeči

Nada, Irena in Marija v osrčju Severnega Velebita, 29. 7. 2016
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Nada, Marija in Irena na Krajačevem kuku (1659 m), 29. 7. 2016

planinski dom na Hrvaškem.
Željni prvih doživetij smo se
nemudoma povzpeli na bližnji razgledni Vučjak (1644 m),
od koder smo že pozdravili
sinje morje z otoki. V trenutku
smo si napolnili »baterije« in
se podali v sončen dan.
Začetek poti nas je kaj kmalu
popeljal mimo Velebitskega
botaničnega vrta, za katerim
smo stopili na legendarno
Premužićevo stezo. S podporo
države so jo vešči kamnoseki
dobesedno z golimi rokami,
brez strojev in veznega materiala, zgradili v dolžini sedeminpetdeset kilometrov v
letih 1930 – 1933. Projektiral
in trasiral jo je gozdarski ing.

Ante Premužić, velik ljubitelj
Velebita in narave sploh. Pot
je poučna in številne informacijske table nam odgovorijo
na mnoga vprašanja. Hodili
smo po kamnitem raju, ki je
vseskozi skrbel za pestrost podobe narave v vseh mogočih
oblikah. Kljub poletni vročini
je bila temperatura zraka zaradi nadmorske višine nekaj pod
tisoč sedem sto metri nadvse
prijetna. Povzpeli smo se na
1675 m visoko Gromovačo
(tudi ena izmed KT »Hrvaške
planinske obilaznice«), ki je sicer po pričevanju hrvaških planincev glede vremena menda
zelo muhasta. Izjemo je na
naše veselje naredila prav ta

Pogled na Južni Velebit z Velikega Kozjaka (1625 m), 30. 7. 2016

dan! V nadaljevanju poti smo
pomalicali v zelo lepem okolju
(če izvzamemo skrito smetišče…) Rossijevega zavetišča.
Med potjo smo se za popestritev povzpeli tudi na vrh bližnje Crikvene, ki se nahaja na
področju Premužićeve staze,
kjer le-ta doseže svojo najvišjo nadmorsko višino (1630 m).
S tega mesta smo začeli resnično blag celodnevni spust
proti planinskemu domu Alan
(1340 m), ki je bil v teh treh
dneh naša »baza«. Dom se nahaja tik ob meji med Severnim
in Srednjim Velebitom. Pred
tem smo se povzpeli še na
Krajačev kuk (1659 m), do katerega steza je dokaj zaraščena,
a je vrh slednjič vsekakor bil
vreden naše pozornosti, saj
smo se znašli dobesedno sredi
kamnite divjine. Spotoma smo
opazili neverjetno veliko drevesno gobo, ki je bila povsem
drugačne oblike kot smo jih
vajeni v naših gozdovih. Med
spuščanjem proti Alanu smo
vseskozi uživali ob širnih razgledih in hoji po resnično pravljičnih poteh. Kljub izobilju
naravnih lepot, ki so zelo blagodejno učinkovale na naše
duše, smo ob koncu dneva in
po slabih devetih urah hoje

bili ne glede na vse užitke, še
najbolj veseli Vinka. Sicer smo
ga zmotili ob živahnem pogovoru z oskrbnikom planinskega doma, a mislim, da je bilo
veselje vsekakor obojestransko. V dnevnem planu smo
se »morali« ta dan še okopati
v morju, zato smo se po krajšem počitku hitro posedli v
Vinkov kombi in se navdušeno
odpeljali v »dolino«. Zaključek
dneva smo preživeli v Jablanici, kjer nam je ob kopanju z romantičnim sončnim zahodom
v morju vse skupaj »dišalo«
že nadvse »nadstandardno«!
Okolje je bilo res prav idilično
in spokojno sredozemsko, saj
je bivšo trajektno luko v Jablanici (povezava za otok Rab) in
z njo prisotno gnečo ter hrupom pred leti prevzela sosednja Stinica. Kako so prihodu
iz vode bile zadovoljne naše
noge ni potrebno razlagati,
prav tako pa so nam bili zelo
hvaležni naši želodci, ki smo
jih potešili z večerjo kar na
plaži. Poleg vsega pa nam je
prijetno vzdušje v našem kotičku plaže popestrilo še toplo
kamenje, ki je dajalo občutek
domače krušne peči. Nekateri
smo prenočili nedaleč stran v
plan. domu Miroslava Hirtza, ki

Osrčje Velikega Lubenovca, 30. 7. 2016
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leži na »rekordni« višini 20 m.
n. v. Vzdušje na terasi pred domom je bilo zelo domače, po
drugi strani pa precej nenavadno, saj so bili občutki obarvani zelo v stilu »malo gorsko,
malo morsko«. Prav tako pa je
bil ta večer zagotovo poseben
tudi za Ireno in Vinka, ki sta
prespala kar v lepo urejenem
kombiju, parkiranem tik nad
morjem oz. vsega korak od
njega.
Drugi dan smo se navsezgodaj ponovno povzpeli nazaj
do Alana, kjer smo pozajtrkovali in se odpeljali do izhodišča za markanten Veliki Kozjak
(1629 m), ki med drugim slovi
tudi po svoji izredni fotogeničnosti. Tu smo doživeli nekdanjo »Jugoslavijo v malem«,
saj smo se srečali z mnogimi
planinci in z njimi takoj navezali prijateljske stike. Da bi vrh
doživeli čim bolj intenzivno,
smo se ob spustu podali preko Oblega kuka, kjer je bila
pot precej bolj zaraščena od
tiste, ki nas je pred tem vodila
navzgor. Hkrati pa se nam je
po sili razmer nehote ponudila priložnost za obnovo naših
orientacijskih in raziskovalnih
veščin. Spotoma smo občudovali krasno cvetočo dolino
Veliki Lubenovac, kjer se v čudovitem okolju s sledmi preteklosti nahajajo novi pastirski
stanovi, ki jih je možno od letos tudi najeti. Ob prihodu nazaj v »bazo« smo se ponovno
srečali s prej omenjeno skupino planincev iz »Jugoslavije«.
V zelo sproščenem vzdušju se
je ob zanimivih zgodbah, tudi
medvedjih, popoldan kmalu
prevesil v večer, ki pa ga nikakor ni bilo za zamuditi brez
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Vesela druščina ob sončnem zahodu na vrhu Buljme, 30. 7. 2016

ogleda čudovitega sončnega
zahoda z vrha bližnje Buljme.
Z obilico prelepih vtisov smo
legli k počitku v pričakovanju
novega jutra.
Po planinsko smo se rano zbudili v zelo sveže jutro, se dokončno predramili ob kavici in
čaju na prostem, nato pa krenili še do prelaza Veliki Alan.
Visoko izhodišče je bilo kot
naročeno, da smo kaj hitro prispeli na s prvimi žarki obsijani
goli vrh Kite. Sveže jutro z meglico v dolinah je bilo kot naročeno za naše duše, saj je bilo
ob širnih razgledih in deviški
tišini ozračje več kot idealno
za pristne ljubitelje narave. Z

vrha smo se prav stežka podali
naprej proti Zečjaku (1622 m),
ki je že eden izmed popularnejših vrhov Srednjega Velebita. Zakaj je temu tako, smo se
kmalu prepričali tudi sami, saj
smo z vrha uživali ob pogledih na sinje morje in s soncem
obsijane otoke Kvarnerja (Rab,
Pag, Goli, Krk…). Ob sestopu
smo znova stopili na Premužićevo stazo, ki se proti jugu
vije vse do Baških Oštarij (osrčje Srednjega Velebita), kjer se
slednjič tudi konča neverjetno
delo človeških rok. Med potjo
se nam je z nasprotne strani
pridružil še Vinko. Tako smo se
za konec družno podali nazaj

Bilensko Mirovo, področje med Sev. in Sr. Velebitom, 31. 7. 2016

do doma, kjer nas je znova sprejel prijazen oskrbnik iz Zagreba.
Spust s »strehe« Velebita je bil
ponovno prav impozanten, a
nas to kljub vsemu ni preveč
zadrževalo, saj smo bili z mislimi
že v toplem morju zaliva v Jablanici. Za piko na i celotnemu
potepanju pa je ob koncu poskrbelo še okusno »morsko« kosilo, ki se ga ni branil prav nihče.
Prisrčno tridnevno druženje
nam bo ostalo v najlepšem
spominu, ki nam bo še dolgo
božalo naše duše. Predvsem
»moškemu delu«, ki je skrbel
za tehnično in organizacijsko
plat nepozabnih doživetij, gre
še posebna zahvala za izvrstna doživetja!
Naj prišepnem, da je planinska vodnica Irena svoje vtise
že med potjo tkala v nova
doživetja, ki bi jih rada delila
še z ostalimi člani PD Dobrna.
Zato ne zamudite prijave na
tovrstne izlete, za katere vam
zagotovo ne bo žal. Ujemite
lepo vreme in se podajte na
pot v lep planinski raj Severnega Velebita, popestren z dotiki
morja!
Besedilo: Marija Lesjak
Fotografije: Tomaž Kumer

DOGODKI

Poletna nedelja v parku
Turistično društvo je ob pomoči Občine Dobrne in ostalih sponzorjev izvedlo tretjo POLETNO NEDELJO V PARKU. To je prijetno
popoldansko druženje v parku, saj je prav, da ga večkrat obiščemo tudi domačini. Prijetno je posedeti in se družiti s prijatelji in
znanci.
Sicer pa fotografije povedo vse o prireditvi. Upam lahko le, da
bomo še imeli sredstva, da jo izvedemo tudi v letu 2017.

Predsednica TD Dobrna,
Marija Deu Vrečer
št. 71 / 2016
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Izlet Alpe Adria

Bilo je lepo, nepozabno. V enem dnevu smo videli Trst, se sprehodili skozenj in ga spoznali drugače, kot ga imamo v spominu.
Mogočne stavbe iz časov Avstro-Ogrske, pristanišče v centru
mesta, pogled na grad Miramare pa kosilo v Devinskem zalivu
pričarajo spomine na lep sončni dan, ki nas je spremljal vse do
predela Alp, do Dolomitov. Za hip smo pogledali v višave, na
Višarje, nadaljevali proti Trbižu, saj brez nakupov ne gre.
Očarani pa smo bili nad Planico, njeno urejenostjo, pogledom v
mogočne skakalnice, lepe planine, skratka, bilo je lepo …

Predsednica TD Dobrna,
Marija Deu Vrečer
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Prvi izlet vinogradnikov Dobrne
V soboto, 17. 9. 2016, so se prvič na izlet podali naši vinogradniki,
skupaj z ženami, prijatelji, sorodniki.
Obiskali so Maribor – muzej Stare trte, pot nadaljevali na Fakulteto za kmetijstvo- posestvo Meranovo z zanimivo zgodovino.
Tu vzgajajo kar 70 vrst trt in ostalega sadnega drevja.
Po kosilu na Kungoti so se zapeljali po vinski cesti avstrijske
Štajerske. Kamor seže oko, vidiš le vinograde in ponudnike vin :
»buschelschanki«, gostišča, hoteli. Na vinski cesti so seveda naši
vinogradniki popili poleg letošnjega mošta tudi svoje vino. Izlet
smo zaključili z ogledom vinske kleti Zlati grič v Slovenskih Konjicah, saj je mnogi še niso spoznali po tehnološki plati.
S prijetnimi vtisi so se v večernih urah vrnili domov.
Zapisala:
Marija Deu Vrečer

Napredek pri urejanju Dobrne
Prve dni avgusta nas je tudi letos obiskala komisija Turistične
zveze Slovenije, ki, pod geslom MOJA DEŽELA LEPA IN GOSTOLJUBNA, ocenjuje urejenost krajev po Sloveniji.
Dobili smo se pri verandi hotela Triglav in sprehodili skozi center Dobrne, mimo hotela Vita, do Zdraviliškega doma in nazaj
po parku proti stari kavarni do župnijske cerkve. Ogledali smo
si notranjost cerkve in se po obnovljenih stopnicah vrnili nazaj
pred občinsko stavbo.
Imeli so tako zelo zapolnjen urnik, da niti za kavico ni bilo časa.

Urejena zunanjost hotela Vita

»Zakaj je nekaj razkopanih pločnikov?« jih je zanimalo. Povedal sem
jim, da Občina Dobrna izvaja projekt Invalidom prijazna občina, ki
bo omogočil prevoz z invalidskimi vozički po vsem centru Dobrne.
Zelo pohvalno so se izrazili o urejeni zunanjosti hotela Vita in nadaljevali pot proti Zdraviliškemu domu, si ogledali termalni vrelec
s kopalnimi kabinami in koncertno dvorano ter pivnico in Park bar
(objekti, ki obratujejo v Zdraviliškem domu). Urejeno dvorišče s paviljonom in veranda pred koncertno dvorano z bogatim cvetjem
– vse je tako, kot nekdaj v starih časih, bi lahko rekli.

Urejena zunanjost Zdraviliškega doma
št. 71 / 2016
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Urejeno okolje in pročelje hotela Park

Stopnice ob katerih so posajene sadike vinske trte modre kaučine z mariborskega
Lenta, ki letos ponuja prve grozde

Novi mostički v Zdraviliškem parku
Pogled na urejeno zunanjost pokopališča Dobrna

Urejena zunanjost župnijske cerkve

Sprehodili smo se po kostanjevem drevoredu, kjer so imeli priliko videti obnovljene lesene mostičke, v spomladanskem času
pa je bila opravljena tudi sanacija od žleda poškodovanih dreves, odstranitev starih in bolnih dreves kostanja, lipe in gorskega javorja ter zasaditev novih. Turistični krožek na OŠ Dobrna
pa je letos z raziskovalno nalogo V PARK PO ENERGIJO dosegel
na ocenjevanju v Velenju srebrno priznanje. Zaključena je tudi
popolna obnova trim steze, ki se nadaljuje po gozdu na južni
strani parka. Pot smo nadaljevali proti farni cerkvi in se ustavili
na vrhu stopnic, od koder je tako lep razgled na center Dobrne
z okolico.
»Ni kaj, vse je čisto in urejeno«, je izjavil nekdo od članov komisije med hojo po stopnicah navzdol, ki so ob večernih urah osvetljene in ponujajo pravljični pogled. Na desnem odcepu stopnic
proti centru so lahko videli na novo zasajene sadike modre kavčine – potomke trte z mariborskega Lenta, ki letos že obljublja
prvo trgatev.
Pred občinsko stavbo smo zaključili ogled, jim razdelili programe prireditev, ki se odvijajo v letošnjem letu in ostalo propagandno gradivo Zavoda za turizem šport in kulturo Dobrna. Odšli
so zadovoljni, kakšna bo končna ocena o urejenosti Dobrne pa
vam bomo lahko sporočili v naslednji številki.
Anton Mogu

Osvetljene stopnice do cerkve v nočnih urah
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Dejavnosti PGD Dobrna
Izteka se obdobje poletnih mesecev, v katerih se je kljub dopustniškemu času v PGD Dobrna odvijala vrsta aktivnosti in dogodkov, ki jih je vredno omeniti v občinskem glasilu Dobrčan.
V tem obdobju se je, poleg osnovnih dejavnosti društva o katerih
je bilo že dovolj napisanega v predhodnih številkah občinskega
glasila, največ pozornosti, časa in aktivnosti namenilo tekmovalnemu delu, saj je bilo v tem obdobju razpisanih zelo veliko najrazličnejših tekmovanj, od društvenih pa vse do državnega tekmovanja. Na tekmovanjih so sodelovale ekipe v vseh kategorijah od
najmlajših do najstarejših gasilcev veteranov, tako v moški kot tudi
v ženski konkurenci. Na izobraževalnem področju smo za člane in
članice GZ Vojnik-Dobrna in tudi za ostale občane ponovno organizirali predavanje na temo oživljanje in praktična uporaba avtomatskega eksternega defibrilatorja AED – naprave, ki v primeru
zastoja srca ob hitri in strokovni uporabi rešuje življenja. Zato ni
odveč, da vas, spoštovane občanke in občani, v tem članku obvestimo, da tudi v našem gasilskem društvu razpolagamo s to
napravo in da lahko računate tudi na našo pomoč, če bi bilo to
kdaj potrebno. V društvu smo v tem času nabavili tudi nekaj nove
gasilske opreme in z njo nadomestili staro, ki ne ustreza več zahtevni zakonodaji in predpisom za varno uporabno. Tudi letos se v
društvu že sedaj intenzivno pripravljamo na mesec oktober - mesec požarne varnosti, ki je hkrati tudi primeren čas za osveščanje
ljudi vseh generacij, še posebej mladih, o pomembnosti požarne
varnosti in preventivi na tem področju.
Toliko naj bo dovolj za uvod, nekoliko podrobneje pa vas želim
z delom opravljenim v društvu seznaniti v kronološkem pregledu aktivnosti in dogodkov v PGD Dobrna in jih popestriti s priloženimi fotografijami.

 29. 5. 2016 – je v Zrečah potekalo tekmovanje GZ Zreče-Vitanje, GZ Vojnik-Dobrna in Pokalno tekmovanje gasilske mladine.
Naše kipe so bile izjemno uspešne, saj so osvojile kar 4 prva
mesta, 2 drugi mesti, 1 tretje in 1 četrto mesto.

V PGD Dobrna smo v zadnjih nekaj mesecih izvajali predvsem naslednje pomembnejše aktivnosti:
 19. 5. 2016 – je bila za skupino zaposlenih TERM Dobrna
po krajšem predavanju prikazana praktična uporaba in namen
uporabe različnih gasilnih aparatov. V sam prikaz in preizkus so
bili s praktično vajo vključeni vsi udeleženci tega izobraževanja.

 4. 6. 2016 – je v Škofji vasi potekalo Pokalno tekmovanje za
mladinke, mladince, pionirje in pionirke celjske regije. Tekmovanja se je udeležila tudi ekipa mladink našega društva in osvojila
prvo mesto.
 5. 6. 2016 – je v okviru GZ Vojnik-Dobrna na nogometnem
igrišču v Lokovini in v okolici potekalo tekmovanje v gasilski orišt. 71 / 2016
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entaciji. Na tekmovanju so sodelovale tudi naše ekipe in osvojile 2 prvi, 1 drugo in 1 tretje mesto.

 12. 6. 2016 – je v Kopru potekalo državno gasilsko mladinsko tekmovanje. Na to tekmovanje se je uvrstila tudi ekipa naših mladink, ki so med 44 tekmovalnimi ekipami v tej kategoriji
osvojile odlično 10. mesto. Z malo več športne sreče pa bi lahko
bile dosegle tudi mesto, ki bi jih vodilo na Gasilsko olimpijado
v Avstrijo.
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 14. 6. 2016 – so se v Lokovini nadaljevala dela pri urejanju
lesenega objekta, ki bo služil za hrambo gasilske opreme. Dela
so občasno potekala še v mesecu juliju in avgustu, oziroma vse
do dokončanja, kar je razvidno iz priloženih fotografij. Ob tej
priliki se v imenu vodstva društva zahvaljujem vsem gasilcem,
ki ste se aktivno vključili pri teh delih, posebna zahvala pa gre
tudi vsem občanom, ki niso naši člani in so nam pri realizaciji
tega projekta priskočili na pomoč. Vsem in vsakemu posebej
iskrena hvala!

DOGODKI

 18. 6. 2016 – je na Dobrni potekalo Pokalno tekmovanje za
mladinke, mladince, pionirje in pionirke celjske regije. Tekmovanja se je udeležila tudi ekipa mladink našega društva in osvojila
prvo mesto.

 19. 6. 2016 – je na Frankolovem potekalo športno srečanje gasilske mladine GZ Vojnik-Dobrna. Organizator srečanja
je bila mladinska komisija in PGD Frankolovo. Srečanje je bilo
predvsem zabavno in šaljivo, še zlasti pa mokro, saj je v večino
iger bila vključena tudi voda in vodni curki. Na začetku je sicer
malo deževalo, vendar pa sem trdno prepričan, da tudi ob lepem vremenu ne bi nihče srečanja zapustil v popolnoma suhih
oblačilih.

 18. 6. 2016 – je v popoldanskem času na nogometnem igrišču v Lokovini potekalo tradicionalno meddruštveno tekmovanje za pokal Občine Dobrna. Tekmovanja se je udeležilo 13
moških in 4 ženske ekipe. Prehodni pokal je v moški konkurenci
osvojila ekipa Socke, v ženski konkurenci pa ekipa Gorenja nad
Zrečami.
št. 71 / 2016
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 25. 6. 2016 – je na nogometnem igrišču v Vojniku potekalo
tekmovanje starejših gasilk in gasilcev za pokal Gasilske zveze
Slovenije. Tekmovanja sta se udeležili tudi ekipi starejših gasilk
in gasilcev našega društva; obe ekipi sta zasedli drugo mesto.

 2. 7. 2016 – je bil organiziran 8. pohod članic GZ Slovenije s
štartom na parkirišču Term Snovik v Tuhinjski dolini. Organizator
je pripravil zelo zanimiv in prijeten pohod do sv. Miklavža na
Gori (757 m). Po povratku, kjer smo se ponovno zbrali na istem
prostoru pri Termah Snovik, smo prejeli priložnostna darila in se
podprli z obaro. Ob prijetnem druženju so potekale še razne šaljive igre in skeči, tako da tudi smeha in dobre volje ni manjkalo.

 14 8. 2016 – so gasilci izvajali požarno stražo na prireditvenih
prostorih in parkiriščih v času prireditve Noč pod kostanji, ki je
letos trajala kar 5 dni, vse do 19. 8. 2016.
 3. 9. 2016 – so bile v
PGD Zagrad-Pečovnik organizirane športne igre za
članice GZ Celje, na katero
pa so bile povabljene tudi
članice GZ Vojnik-Dobrna.
Srečanja se je iz našega
društva udeležila skupina
treh gasilk.
 3. 9. 2016 – je v gasilskem domu potekalo
izobraževanje iz prve pomoči na temo oživljanje
in uporaba AED. Zelo za-
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nimivo in poučno predavanje s praktičnim prikazom uporabe
defibrilatorja je predstavil Boštjan POLENČIČ. Izobraževanje je
bilo še toliko bolj pomembno za tiste, ki so v društvih zadolženi
za prvo pomoč pa tudi za operativne člane, ki si želijo na tak
način obogatiti svoje znanje s področja nudenja prve pomoči.

 4. 9. 2016 – je na Ponikvi pri Šentjurju potekalo regijsko tekmovanje v gasilski orientaciji. Ekipa mladink je osvojila drugo in
ekipa mladincev prvo mesto. S tem sta se obe ekipi uvrstili na
državno tekmovanje, ki bo v soboto, 17. septembra, na Golteh.

Ob zaključku tega kronološkega pregleda pa vas želim seznaniti
še s podatki o tem, kje vse so sodelovale naše ekipe na raznih
tekmovanjih, ki so se odvijala v obdobju od začetka meseca junija pa vse do danes. Ekipe so sodelovale na tekmovanjih v Veliki Pirešici, Gorenju pri Zrečah, Novi Cerkvi, Stranicah, Lembergu,
Ljubečni, Zabukovici, Oplotnici, Latkovi vasi, Frankolovem, Socki, Matkah, Dobju, Škofji vasi, Zrečah in Lokarju.
Vodstvo društva vsem ekipam, ki so se udeležile različnih tekmovanj v letu 2016, izreka iskrene čestitke za dosežene rezultate
in zahvalo za vložen čas in trud, ki so ga namenile za ta tekmovanja.

Toliko o delu in aktivnostih v PGD Dobrna v zadnjem obdobju.
Gasilci smo aktivni, saj nas k temu veže naše poslanstvo, pri tem
pa nas vzpodbujate tudi vi. Tudi letos vas bodo v prednovoletnem času obiskali naši člani in podarili koledarje, to pa je tudi
primeren čas in vaša priložnost, da pokažete svojo srčnost in
v okviru svojih zmožnosti pomagate pri nadaljnjem delovanju
in razvoju gasilstva na Dobrni. Zavedati se moramo, da je gasilstvo namenjeno ljudem in da svoje naloge opravlja za ljudi,
s ciljem zagotavljati varnejše, boljše in kakovostnejše življenje
vseh občanov, predvsem pa pomagati ljudem, ko je to najbolj
potrebno. Če kdo potem smo to gasilci, ki smo vedno pripravljeni pomagati in se žrtvovati za ljudi v stiski in nesreči, pa tudi
za ceno tveganja svojih življenj.
Pred nami je mesec oktober, mesec požarne
varnosti. V tem mesecu
je pričakovati tudi nekaj
bolj opaznih aktivnosti
v našem društvu. Letošnja tema Delujmo preventivno je namenjena
splošni požarni varnosti
v gospodinjstvih in problematiki ogljikovega
monoksida, preventivnemu delovanju tako
na področju požarne
varnosti kot tudi na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Napotke, ki so
bili v preteklih letih objavljeni v samostojnih
publikacijah (zgibanke,
plakati) in na spletni strani, bodo združeni in objavljeni v obširnejši knjižici za gospodinjstva. Knjižico bosta dopolnjevali lani
izdelani aplikacija 112 - napotki ter spletna hiša Ste storili vse
za varen dom?
Zavedati se moramo, da je preventivno delovanje zelo pomembno. Z ustreznim in pravočasnim ravnanjem lahko preprečimo marsikatero nesrečo ali vsaj zmanjšamo njene posledice.
Na pomoč!
Tajnik PGD Dobrna,
Stanislav Pečnik
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O dejavnosti DU Dobrna - september 2016
V predhodnem Dobrčanu smo v zaključku prispevka izrazili željo, da se v našo tradicionalno razstavo ob prazniku Občine
Dobrna karseda aktivno vključite in širši javnosti pestro prikažete, kaj zmore in zna ustvarjati tretja generacija. Zelo smo vam
hvaležni, ker ste številni sodelujoči to nalogo zelo dobro opravili. To se je dalo razbrati iz zelo pohvalnih mnenj številnih gostov.
Želimo in upamo, da bo tako tudi v bodoče.

Zelo aktivni smo bili v tem obdobju balinarji. Sodelovali smo na
številnih tekmovanjih. Odigrali smo vse tekme spomladanskega
dela ŠT-SA lige. Na pokrajinskem tekmovanju ZDUS-a v Rogaški
Slatini smo tekmovali z moško in žensko ekipo. Moška ekipa je
na tem tekmovanju osvojila 3. mesto. Na našem balinišču smo
ob prazniku Občine Dobrna izvedli meddruštveno tekmovanje
moških in ženskih ekip. V goste so prišle ekipe Šentjurja in Žalca.
Zmagovalci pa smo bili v moški konkurenci Dobrna-B ekipa, v
ženski konkurenci pa ekipa Šentjurja. V času prireditev Noč pod
kostanji smo organizirali odprto prvenstvo članic in članov.

Čeprav je poletni čas tudi čas počitnic, v našem društvu tega ni
bilo čutiti.
V tem obdobju smo izvedli zanimiv in zelo prijeten izlet. Ogledali smo si protokolarne objekte na Brdu pri Kranju, se zapeljali
na prelepo Jezersko, nato pa skok v Avstrijo, kjer so nam zelo
lepo predstavili terme v Železni Kapli. Bilo je čudovito. Naši Marjani se zahvaljujem za dobro organiziran program.
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V tekmovanje se je poleg naših članov vključilo še 16 tekmovalcev iz drugih krajev. V močni konkurenci smo se domačini
kar dobro izkazali. Tekmovanj pa s tem še ni konec. V polnem
teku je prvenstvo članic in članov. Udeležili pa smo se tudi dveh
prijateljskih meddruštvenih tekmovanj.
Strelci, ki v mesecu maju zaključijo z rednimi treningi, so tudi v
poletnem času zelo aktivni, saj se redno udeležijo vseh tekmovanj, ki jih organizirajo društva upokojencev, s katerimi sodelujejo, nekaj tekmovanj pa organizirajo tudi sami. V tem obdobju
so opravili vrsto tekmovanj, kot so:
- meddruštveno tekmovanje ekip in posameznikov ob prazniku Občine Dobrna
- meddruštveno tekmovanje ekip in posameznikov v okviru
PZDU Celje
- meddruštveno tekmovanje ekip in posameznikov v občinah
Vojnik in Vitanje
- tekmovanje v streljanju z zračno puško, SD Dobrna
- tekmovanje v streljanju z MK puško, SD Dobrna
- člansko tekmovanje v streljanju z MK puško, DU Dobrna
Na vseh tekmovanjih so se solidno uvrščali, tako ekipa kot posamezniki, saj so osvojili kar nekaj medalj in pokalov.
Spoštovane članice in člani našega društva, iskreno se vam zahvaljujem za sodelovanje v opravljenih aktivnostih. Veselilo pa
nas bo, če se boste aktivno vključili tudi v programe, ki bodo
sledili.
V tem letu načrtujemo še:
- obisk Festivala za 3. življenjsko obdobje v Ljubljani
- izlet v vinorodne kraje - martinovanje
- družabno srečanje občanov starejših od 70 let
- obisk in obdaritev občanov starejših od 80 let in bivajočih
po domovih za ostarele
- zaključek projekta Sodobna tehnologija nas ne sme povoziti
- družabne urice z družabnimi igrami in delavnicami
V tem obdobju smo, zahvaljujoč Ljudski univerzi Celje, izvajali - družabno srečanje članov društva ob zaključku leta
tudi izobraževalni program Sodobna tehnologija nas ne bo po- Informacije o načrtovanih aktivnostih lahko pridobite od obvozila. Program je koristen ter zanimiv in se bo v septembru še močnih poverjenikov in članov UO društva. Spremljajte tudi
nadaljeval.
oglase v društveni omarici. Lahko pa nas tudi obiščete v času
Z veseljem smo opravili tudi druge, že ustaljene naloge.
uradnih ur v društvenih prostorih.
V mislih imam rojstnodnevne čestitke in obiske jubilantov, pa
Predsednik DU Dobrna,
tudi delitev paketov, ki smo jih pridobili iz Banke hrane.
Drev Anton
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20 let rekreacije društva upokojencev

Ne morem verjeti, da bo novembra minilo že 20 let od začetka
rekreacije članov DU Dobrna. Na pobudo takratnega UO društva, pod predsedstvom gospoda Toneta Podpečana, se je novembra 1996 skupina devetih navdušenih upokojencev začela
zbirati v šolski telovadnici.
Vadba je pod mojim amaterskim vodstvom potekala od novembra do aprila, vsak ponedeljek med 19. in 20. uro. Ker pa
sem spoznala, da bi za kvalitetno vadbo potrebovali strokovno
moč, smo za to prosili gospo Damjano Sluga - višjo fizioterapevtko. Gospa Damjana je od oktobra 2000 naša priljubljena
vaditeljica. Pri izbiri vaj za krepitev mišic celega telesa je zelo domiselna, zato smo nad telovadbo vedno bolj navdušeni. Domov
odhajamo razgibani in dobre volje.
Da je naša dejavnost prava izbira, nam dokazuje vedno večje
število članov, ki se je od začetnih devet povzpelo na trideset.
Ponosni smo na to, da že dve desetletji skrbimo za ohranjanje
gibljivosti do visoke starosti.
Ker pa gibanje na svežem zraku najbolj krepi naše zdravje, smo
se aprila 2001 odločili, da bomo našo rekreativno dejavnost čez
poletje nadaljevali s sprehodi po prelepi okolici Dobrne. Zadnja
leta pa je to naš način življenja in hodimo vse mesece v letu.
Pohode vodi gospa Dragica Stišovič.

Vsako sredo se ob 9. uri zberemo v parku in se dogovorimo za
smer pohoda, ki traja 2 do 3 ure. Število udeleženih se je zadnje
leto znižalo in niha med štiri in deset.
Za nas ni ovire, ker hodimo ob vsakem vremenu, edino bolezen
nas odtegne od druženja.
Med pohodi in občudovanjem lepe narave se spletajo tudi
prijateljske vezi, ki so v teh kriznih časih zelo pomembne. Če
želite ostati čili in zdravi, se nam pridružite. Starostne meje ni,
pomembna je le dobra volja. ˇKorajža velja!ˇ
Cilka Okrožnik

Srečanje krvodajalcev
Biti krvodajalec je humano
in plemenito delo. Že misel
na to, da si nekomu pomagal
preživeti, ker si daroval kri, je
nekaj, kar ti daje neizmerno
zadovoljstvo.
Tega se zavedaš šele takrat,
ko nekdo, ki je poškodovan ali
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potrebuje kri zaradi operativnega posega, s tvojo pomočjo
lahko preživi.
Krvodajalci so ljudje z velikim
in odprtim srcem, saj darujejo
to nenadomestljivo tekočino,
ki je potrebna za življenje.
Leta nazaj smo organizirali kr-

vodajalske akcije tudi na Dobrni, sedaj pa se naši krvodajalci
udeležijo akcije v Vojniku ali
pa direktno na transfuzijskem
oddelku v Bolnišnici Celje. S
posodobljenim razvojem medicine se je potreba po krvi
nekoliko zmanjšala, poveča

se v poletnih mesecih zaradi
povečanja prometnih nesreč.
V teh primerih pa transfuzijski oddelek povabi darovalce
z določeno skupino krvi, ki jo
potrebuje.
Rdeči križ Celje, organizator
krvodajalskih akcij, vsako leto

DOGODKI

Prejemniki krvodajalskih priznanj 2016

ob dnevu krvodajalcev, to je
4. junija, priredi srečanje krvodajalcev s podelitvijo priznanj
za pet ali večkratno darovanje
krvi. Leto je bilo še posebej

slovesno, saj smo praznovali
70 let krvodajalstva. Med dobitniki priznanj so bili tudi naši
krvodajalci. Prejeli so priznanja
za visoko število darovanja

krvi, od 25 do 80-kratno darovanje. Vsako leto imamo nekaj
krvodajalcev prejemnikov priznanj. Zaslužijo si vse čestitke.
Prav tako smo v letošnjem letu
praznovali 150 let humanosti
na Slovenskem.
Območno združenje Ljutomer
KORK Veržej v prvi polovici junija pripravi mednarodno srečanje krvodajalcev Slovenije.

Letos je bilo že 27. srečanje po
vrsti. Ob lepo pripravljenem
programu, ki nam ga pripravi
organizator, ter dobri hrani in
pijači preživimo čudovit dan.
Vsem krvodajalcem želimo
mnogo zdravja in prisrčna
hvala.
Predsednica KORK Dobrna,
Stanka Krajnc

Rehabilitacijski dan v Termah Dobrna
Dobrna - prelep turistični kraj , ki leži na severu celjske kotline,
med obronki Paškega Kozjaka in gozdovi Pohorja.
Dobrna se ponaša s Termami, ki jih radi obiščejo domači in tuji
gostje, da si okrepijo zdravje in počutje.

Terme Dobrna so najstarejše
delujoče slovensko termalno
zdravilišče z več kot 610-letno
tradicijo.
Letošnje vreme zna biti malo
muhasto, zato smo se odločili ,
da se odpravimo na enodnevno rehabilitacijo v to znano
zdravilišče.
Zbralo se nas je okoli 60 članov.
Nekateri smo se pripeljali z avtobusom, nekateri pa s svojim
prevozom.
V avli lepo urejenega zdravilišča sta nas s svojo prisotnostjo
počastila župan Občine Dobrna, g. Martin Brecl in ga. Marija

Švent, direktorica ZTŠK. Izrekla sta nam dobrodošlico in župan
je poudaril pomen sodelovanja z našim društvom. Občina podpira naše delo in trudijo se, da prilagodijo razmere in pogoje za
še boljše življenje invalidov v občini. Vsa leta se na tem področju
trudijo, saj je v kraju dom za osebe s posebnimi potrebami, v
zdravilišče pa prihajajo ljudje z različnimi zdravstvenimi težavami in različno ovirani.
Skupaj z našim društvom se trudijo in delajo na projektu za pridobitev listine »občina po meri invalidov« Hvala vama za izkazano pozornost.
Pozdravil nas je tudi direktor Term Dobrna, dr. Aleš Semeja, in
nam povedal, da smo vedno dobrodošli .V Termah izvajajo različne terapije za izboljšanje zdravja in hitrejšega okrevanja po
različnih operativnih posegih. Termalna voda je že stoletja znana po tem, da blagodejno deluje na organizem.
Hvala, g. Semeja!
Čas v bazenu je ob različnih temah pogovorov hitro minil. Nekateri so si okolico Dobrne ogledali in občudovali lepote narave.
Glavna tema današnje delavnice pred kosilom je bila naša skrb
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za zdravje, za pomen gibanja in skrbi za boljše počutje. Nekateri
starejši invalidi in invalidi po operativnih posegih so povedali,
da jim razgibavanje v vodi zelo koristi, a žal so vse te dobrine
povezane s stroški in prevozom. Po kosilu je bil čas še za medsebojna druženja in ura odhoda se je približevala. Prisotni so
izpolnili kratke vprašalnike, rezultat pa je bil več kot odličen.
Potreba po druženju, po rekreaciji in želja narediti nekaj zase,
je velika.

Zadovoljni in prijetno utrujeni smo se vrnili domov z željo, da
tako druženje kmalu ponovimo. Hvala spoštovani člani, da ste
pri tej obliki rehabilitacije aktivno sodelovali, da smo drug drugemu polepšali dan in vsaj malo okrepili svoje zdravje. Hvala
tajnici Poloni, Denisu, Nataši in spremljevalcem za vso pomoč.

Dragi krajani Dobrne

Smo stanovalci in zaposleni bivalne enote Doma Nine Pokorn.
Ob otvoritvi naše bivalne enote v tem prečudovitem kraju smo
bili zelo veseli, da smo tukaj, vendar pa nismo vedeli, kako bomo
sprejeti med občani. Danes, ko živimo tukaj že več mesecev, z
veseljem lahko zatrdimo, da smo stanovalci in zaposleni zelo
zadovoljni. Vse kaže na to, da so nas krajani dobro sprejeli.
Tukaj zadovoljujemo svoje potrebe in bogatimo svojo kvaliteto
življenja. Smo uporabniki kompletne infrastrukture: gostinske in
turistične ponudbe, zobozdravstvenih storitev, trgovin, poštnih
storitev, storitev upravne enote, občinskih organov, ki se še posebej prilagajajo potrebam krajanov. Zelo radi se udeležujemo
kulturnih prireditev.
Vse je v neposredni bližini našega bivanja!
Sebe vidimo kot zadovoljne uporabnike vseh teh ugodnosti in
zanimivosti, ki jih ponuja kraj Dobrna.
Zelo smo srečni, da smo tukaj!

Dragica Mirnik,
predsednica MDDI Celje

Milutin Stanišić

Resnica in laž
Leta 2015, med božičnimi in novoletnimi
prazniki, smo srečali Srečka na ulici X. Takega, kot navadno je, toda takrat s sončnimi očali, saj jih navadno ne uporablja.
Takoj sem ga vprašal, kaj se je zgodilo, da
ima očala.« Ah, kaj naj ti rečem; skrivam
resnico. Brez teh očal bi bila ta zelo razvidna in bi se lahko takoj spremenila v laž.«
Vpadel sem mu v besedo: »Srečko! A je to
spet neka tvoja nova finta?« »Jemlji kakor
hočeš, jaz vem, da to gre le meni v škodo,
brez obzira na finto ali ne,« je rekel. Verjetno je nekaj z očmi, sem mislil in ga nagovoril, da sname očala. Čez nekaj trenutkov
jih je snel in okoli desnega očesa pa do
polovice nosu je bila široka, temna lisa.
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»Ti vrabca, pa kdo te je tako spekel?« Resnica!« je rekel, » in zaradi resnice sem tudi
snel očala, da z njimi ne gojim laži.« In spet
si je nadel očala in mi rekel: » No, sedaj si
se prepričal, zakaj imam sončna očala in
ne glede na resnico, ti povem, da me je
v oko boksnil tisti, skoraj najslabši, boksar,
ko sem ga vprašal, ali je še vedno na zadnjem mestu v razpredelnici boksarske
zveze?«
»Veš, Srečko, da je to bilo zelo žaljivo vprašanje, čeprav je to mogoče resnica.« »Saj
vem, da je to zate bolj res in zato imam
sončna očala,« je rekel Srečko. Medtem je
mimo prišla tudi njegova znanka, ki ga do

sedaj nikoli ni videla s sončnimi očali in ga
vprašala, zakaj jih sedaj ima. »Zakaj, zakaj?«
Skrivam nerodnost zaradi poljuba moje
tete Roze, ki si je pomotoma namesto
rdeče šminke namazala ustnice s temno
barvo in taka me je poljubila v oko.« Tako
si je spet snel očala, znanka pa je prav hudomušno nasmejana odhitela naprej.
»Ti vrabca, meni si govoril boksarju,« sem
negodoval. » Pa zakaj bi tudi njej to isto
povedal, ko sta oba zadovoljna s to neresnico.« » Neresnico?« sem firbčno povzdignil svoj glas. »Seveda, kako pač drugače
naj povem,« mi je odvrnil Srečko, » ko je
v današnjem času bolj zanimiva laž kot
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resnica, saj je do resnice pot zelo težka
in zato imamo laži bolj na prodaj, saj so
bolj zanimive, bolj sprejemljive. Na račun
resnice je nastalo veliko neresnic. Še nikoli
pa nisem slišal, da je iz laži nastala resnica,
ki bi predrugačila našo zemeljsko civilizacijo.«

pogledal skozi svoja temna očala kot reflektor in rekel: »Pokliči telefonsko številko
to in to pa boš zvedel resnico o mojem
primeru.« Sem poklical in zvedel, da je
Srečko hudo padel na desno stran telesa
ob obcestni robnik, si poškodoval glavo v
predelu desnega očesa pa še ramo, roko,
a ni bilo videti kaplje krvi. Zato se je še lah»Srečko, Srečko, počakaj! Kaj je v tem tvo- ko sprehajal z zasenčenimi očali in z njimi
jem primeru resnica, a kaj laž?« Spet me je odganjal laži zaradi resnice. Ob koncu mi

je povedal, da je resnica nepodkupljiva,
saj nobeni laži še ni uspelo podkupiti vremena, sonca, dežja, vetra in nazadnje je
nepodkupljiva resnica – smrt, ki izhaja iz
življenja. Mogoče imajo prav zaradi nje
ljudje rajši laž, da nam je lažje – živeti.
Toda ob vsakem koncu bo resnica izničila vse laži, je še zaključil Srečko in srečen
odšel domov.
25. 12. 2015 / Josip Bačić Savski

Terme Dobrna – z vami in za vas ob vseh pomembnih dogodkih
POSLOVNA KOSILA IN ZAKLJUČKI
Poletje se je poslovilo, jesen nas razvaja s pisanimi barvami, nekaterim pa misli že hitijo k zimi, s katero prihaja veseli december,
čas veselja, zabav in zaključkov.

Lokacije: Caffe & Restaurant May, restavracija in pivnica v Zdraviliškem domu, À la carte Restaurant Kamin, hotelska restavracija, Vinska klet.
Rezervacije in informacije:
Andrej Klanjšek; 03 78 08 135, info@terme-dobrna.si
DOBRNA – IDILIČNO PRIZORIŠČE ZA ČAROBNO POROČNO
PRAVLJICO
Vsako leto vedno več in več parov svoj »Dan najlepših sanj« preživi pri nas. S svojo čarobno okolico, barvito naravo in dih jemajočo dvorano so Terme Dobrna idealna lokacija za poročno
slavje.

Letos si ni treba beliti glave, kje in kako bi izpeljali vaš zaključek.
Prepustite celostno organizacijo dogodka izkušenim zaposlenim v Termah Dobrna. Z odlično kulinariko in gostinskimi storitvami ter čudovitimi prostori bomo vaš dogodek spremenili v
kulinarično dogodivščino, o kateri se bo še dolgo govorilo.
Izberete lahko med različnimi meniji, od klasičnih do tistih vam
po meri, na voljo pa so tudi taki, ki so posebnost:
• Bakhusova pojedina - druženje, ki ne bo povezano samo
s hrano in pijačo, ampak bo pričaralo veseljačenje starih Rimljanov. Drugačno in nepozabno.
• Kmečka pojedina - za zagrizene gurmane slastnih tradicionalnih specialitet. Večno in nostalgično.

Foto: Fotostudio Tim, Vrhnika

Pravljica poročnega dne v naši družbi se začne že v masažno lepotnem centru La Vita Spa & Beauty, kjer poskrbimo za usklajen
videz, svečani make-up in pričesko. Nadaljuje se s civilnim obredom v srcu zdraviliškega parka. Od vseh lokacij za izvedbo poročnega slavja prav gotovo izstopa veličastna dvorana v Zdraviliškem domu, s čudovitimi restavriranimi freskami iz leta 1847, ki
sprejme do 120 gostov. Tukaj se v soju luči mogočnih lestencev
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pari prvič zavrtijo kot mladoporočenci. Tudi brbončice doživijo
pravo razvajanje ob okusnih in skrbno pripravljenih kulinaričnih
dobrotah naših kuharskih mojstrov, vse od predjedi pa do polnočne torte. Poročna slavja trajajo dolgo v noč, mladoporočenca pa se lahko že pred zoro umakneta v poročni apartma.

3. Zaplešimo skupaj - za vse plesne navdušence in tiste, ki
radi pomigajo ob glasbi, pripravimo mini disco. V ritmih glasbe
bomo zaplesali, noreli, se zabavali in se naučili novih plesnih
korakov. Skupinsko fotografiranje in darilo za slavljenca. Pogostitev.

Lokacije poročnih obredov:
- letni paviljonček sredi 200-letnega zdraviliškega parka
- intimno vzdušje poročne dvorane v Vili Higiea

CENA:
1., 2. ali 3. paket + pogostitev: 9,00 € / na osebo
1., 2. ali 3. paket + pogostitev + torta: 11,00 € / na osebo

Lokacije poročnega slavja:
- svečana dvorana Zdraviliškega doma;
- mala dvorana Zdraviliškega doma;
- à la carte restavracija Hotela Vita

MENIJI:
• pizza
• žar (mesna palčka »čevapčična palčka«, piščančji medaljoni,
ocvrt krompirček)
• morski krožnik (ribje palčke in omake, ocvrt krompirček)

Rezervacije in informacije:
Hermes Kompan; 051 356 437;
hermes.kompan@terme-dobrna.si
OTROŠKA ROJSTNODNEVNA PRAZNOVANJA
Naj bo v idilični naravi sredi 200-letnega parka ali v notranjih
prostorih, sredi vročega poletja ali bele zime, praznovanje rojstnega dne v Termah Dobrna je vedno nepozabno doživetje za
slavljenca in njegove povabljence. Izkušeni animatorji z izvirnimi igrami in zabavnim animacijskim programom poskrbijo za
nepozabno otroško doživetje. Rojstnodnevna zabava s pisanimi
baloni in okrašeno mizo za pogostitev traja približno 3 ure in je
razdeljena na dva sklopa – animacija in slavnostna pogostitev.

Min. število otrok: 7 oz. po dogovoru
Max. število otrok: 15
Starost: od 6 do 12 let
Slavljenca čaka majhna pozornost Term Dobrna.
Verjamemo, da bo praznovanje rojstnega dne v Termah Dobrna
pričaralo nasmeh na obrazu vsem udeležencem, izkušnja in doživetje pa bosta še dolgo ostala v lepem spominu.
Rezervacije in informacije:
David 051 395 563, Maša 051 358 284;
animacija@terme-dobrna.si
PRENOVLJENA PONUDBA V CAFFE & RESTAURANT MAY
V Termah Dobrna skozi vso leto s prenovljenimi ponudbami,
dodatnimi storitvami in različnimi ugodnostmi navdušujemo
ne samo hotelske goste ampak tudi domačine. Tako vas v kavarni v hotelu Vita čaka prenovljena à la carte ponudba, kjer bo
izmed vseh mojstrovin naših kuharskih mojstrov vsakdo našel
nekaj zase.

IZBIRATE LAHKO MED TREMI PAKETI ZABAVE:
1. Gusarski zaklad - izdelava gusarskih kap, lov na skriti zaklad
v parku - pretkane otroške uganke in igre vodijo otroke vse do
glavne nagrade. Skupinsko fotografiranje in darilo za slavljenca.
Pogostitev.
2. Igre brez meja - zabaven poligon z različnimi preprekami,
Človek ne jezi se, Twister… Skupinsko fotografiranje in darilo za
slavljenca. Pogostitev.
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S prenovljeno in razširjeno ponudbo v kavarni Caffe & Restaurant May se je močno povečalo povpraševanje po udeležbi
na naših že tradicionalnih plesnih večerih z živo glasbo. Poleg
petkov in sobot lahko v živi plesni glasbi sedaj uživate in se na
plesišču zavrtite tudi ob četrtkih.
Ne smemo pozabiti na pisano paleto sladic, ki po videzu
in okusu vzbujajo željo po še.
Pravijo, da je dan brez čokolade kot dan brez sonca. Zakaj si
torej ne bi privoščili sladke razvade za vse okuse. V Caffe & Restaurant May lahko izberete dnevno sveže sladice in torte, ki
jih pripravljamo sami in so prilagojene posamezni sezoni. Prav
sladice so tiste, po katerih smo znani daleč na okoli. Ponujamo
in sprejemamo naročila za torte ob različnih priložnostih:
rojstni dan, poroka, slavja, sveti krst ali obhajilo, birma …
Odpiralni čas
• ponedeljek, torek, sreda, četrtek in nedelja: 7.00 – 22.00
• petek in sobota: 7.00 – 24.00

NE SPREGLEJTE – SUPER UGODNO
Zakaj si v nedeljo ne bi vzeli časa zase in svojo družino?
Namesto da dopoldan preživite v kuhinji, se odločite za nedeljsko kosilo v restavraciji Caffe & Restaurant May.
Nedeljsko kosilo
juha (več vrst)
glavna jed (bogat izbor hrane)
solata (samopostrežni izbor)
sladica

7,90 €

INFORMACIJE IN REZERVACIJE:
Caffe & Restaurant May 03 78 08 162, info@terme-dobrna.si

Jesenska razvajanja v Triglavu
Dober okus, ki ostane ...

je nastal slovenski pregovor, ki pravi, da gre ljubezen skozi
želodec.

Dobrote slovenske kuhinje, skrite v starih receptih, so zdaj na
voljo tudi v Hotelu in gostilni Triglav na Dobrni. Kulinarika obarvana s tradicijo Dobrne in okolice je zajeta v novem jedilnem
listu Jesen, okuse dopolnjujejo izjemna slovenska vina po priporočilu našega sommelierja.
Ob bogati kulinarični ponudbi vas bomo gostoljubno sprejeli in postregli
s sveže pripravljenimi slovenskimi jedmi, regionalnimi in krajevnimi posebnosti Dobre Dobrne ter
z dobrotami, ki so jih naši
kuharji pripravili čisto po
svoje. V jedilnem listu
smo zbrali razpoznavne in značilne jedi naše
okolice.
Pri uživanju slovenskih tradicionalnih jedi in vin vam
lahko postane jasno, zakaj

Družinska kosila
Naši kuharski mojstri bodo za vikend kosila pripravljali jedi po
recepturah gospe Rožanec, ki jih je skrbno zbirala in urejala v
svoji lastni kuharski knjigi in je z odličnimi jedmi razvajala svoje
goste v Triglavu že davnega leta 1932. Prepričani smo, da vas
bodo še danes presenečali s slastnimi jedmi po izvirnih receptih.
št. 71 / 2016
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Vsak kozarec pripoveduje zgodbo o prsti, soncu in
pridnih rokah
Slovenija je vinsko bogata dežela, ugodno podnebje in izjemna
lega, predvsem pa pridne roke pridelovalcev ji omogočajo dobro uspevanje vrhunskih sort praktično v vsaki pokrajini.

V hotelu in gostilni Triglav imamo na enem mestu zbrano
bogato ponudbo slovenskih umetnikov vrhunske kapljice
vseh barv in okusov, predvsem pa znanje, da vam lahko z veseljem pomagamo izbrati tisto pravo, ki se bo najbolje ujemala
s kulinarično poslastico ali s posebno priložnostjo, ki zahteva
ob sebi tisto piko na i – penina, belo, rdeče ali rose in seveda
posebno vino, katerega jagoda je na trti ostala kanček dlje, kot
je običajno.

Utrinki iz promenade okusov v Velenju
Na velenjski promenadi je na septembrski sončen dan, ves petek, vabljivo brbotalo in opojno dišalo, saj smo gostinci iz lokalnega okolja na stojnicah ponudili svoje specialitete. Izbor jedi
je bil pripravljen prav za to priložnost, sladokusci pa so lahko
izbirali med glavnimi jedmi po enotni ceni 4 evre in sladicami
za 3 evre.

Mi smo goste razvajali z jesenskimi okusi.
Nekaj foto utrinkov iz prireditve.

Novoletna srečanja
Prihaja čas, ko se lahko poslovnim partnerjem, sorodnikom, sodelavcem zahvalite s slavnostnim kosilom ali večerjo ob izbrani
glasbi.
V Hotelu in gostilni Triglav uredimo popolno organizacijo
dogodka, vi izberete kulinarično doživetje po vaši meri.
Nudimo vam že pripravljene jedilnike za skupine.
Hotel in gostilna Triglav na Dobrni poskrbi, da se bo za vsak
»trebušček« kaj našlo.
Hotel, gostilna Triglav,
Dobrna 12, 3204 Dobrna
T: 03 78 011 30, 03 78 011 32, info@gostilna-triglav.si,
www.gostilna-triglav.si
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Osteoporoza-tiha bolezen kosti

zdravo
življenje

Večina ljudi misli, da je kost
trda, čvrsta struktura, ki se le
stežka spremeni. V resnici pa v
zdravem telesu ves čas prihaja do nenehnega iskanja ravnovesja med razpadanjem in
tvorbo kostnine. Če pride do
razpada več kostnine, kot se
je uspe tvoriti, pride do njene
izgube. Ta proces kaže na nastanek osteoporoze.
Kaj je osteoporoza?
Osteoporoza je bolezen z
zmanjšanjem kakovosti in količine kostnine, ki oslabi kosti,
da se zlomijo že pri najmanjših poškodbah ali navadnih
obremenitvah. Osteoporoza
dobesedno pomeni porozne
kosti. Kosti, ki so bile močne,
postanejo zaradi osteoporoze krhke in lomljive. Gibi, ki
se zdijo sami po sebi umevni,
npr. skloniti se in pobrati časopis ali dvigniti vnuka, lahko pri
bolnikih z osteoporozo povzročijo zlome. Večina ljudi ne
ve, da ima osteoporozo, dokler se kost ne zlomi. Takrat je
bolezen že napredovala.
Ali je osteoporoza pogosta
bolezen? Koga najpogosteje
prizadene?
Da, osteoporoza je pogosta
bolezen. Še vedno je pretežno ženska bolezen, vendar je
v zadnjih letih v porastu tudi
pri moških. Tako bo vsaka tretja ženska po 50. letu in vsak
peti moški po 60. letu utrpel
zlom zaradi osteoporoze. Skoraj 50% žensk v starosti nad
80 let ima osteoporozo! Ženske naj bi bile bolj ogrožene
predvsem zaradi hormonskih
sprememb, ki se dogajajo v

uživanje protivnetnih zdravil
za zdravljenje astme ali revmatizma (kortizon), posebej veliki
odmerki ščitničnih hormonov,
sredstva proti strjevanju krvi
iz derivatov kumarina, kronične presnovne motnje, kot so
povečano delovanje ščitnice,
sladkorna bolezen ali tumorji.

menopavzi in po njej. Razlog
za porast osteoporoze je tudi
v tem, da se prebivalstvo stara.
Pomembno je vedeti, da osteoporoza ne izbira, prizadene
lahko vsakega v vseh starostnih obdobjih. Bolj pogosto
pa so žrtve ženske po 50. letu
starosti. Vendar tudi moški, ki
jih osteoporoza lahko prizadene kasneje, niso izvzeti.
Vrste osteoporoze
Ločimo dve veliki skupini osteoporoze: primarno in sekundarno.
Primarna osteoporoza
V približno 95 odstotkih
primerov gre za primarno
osteoporozo(tip 1). Ta prizadene predvsem ženske v obdobju po menopavzi. Prvi zlomi
kosti se pojavijo približno 8 do
10 let po zadnji menstruaciji.
Najbolj prizadeta so ledvena
vretenca. Pri osteoporozi tipa
2 pa se prvi zlomi ne pojavijo
pred 70. letom starosti. Tudi tu
med bolniki prevladujejo ženske (dve tretjini vseh bolnikov).
Pri tem tipu osteoporoze so
poleg hrbtenice prizadeti tudi
kolki in roke. Dejavniki tve-

ganja za nastanek primarne
osteoporoze ležijo v družinski
zgodovini, hormonskem stanju (pozna prva menstruacija
in zgodnja zadnja menstruacija) ter načinu življenja (malo
telesne aktivnosti, daljše obdobje negibnosti, nizka telesna teža, prehrana, ki vsebuje
malo kalcija ali veliko fosfatov,
na primer veliko hitre prehrane, gaziranih pijač, suhomesnatih izdelkov; nezdrave razvade, kot je uživanje alkohola,
kave in cigaret).
Sekundarna osteoporoza
Sekundarna osteoporoza se
pojavi kot posledica določene
bolezni ali kot neželen stranski
učinek katerega od zdravil. Dejavniki tveganja za nastanek
sekundarne osteoporoze so

Kateri dejavniki tveganja
povečujejo verjetnost za
osteoporozo?
Največji dejavniki tveganja
za nastanek osteoporoze so:
teža, neuravnotežena prehrana, premalo gibanja, razvade,
zgodnja menopavza (pred
45. letom) in starost. Če tehtate manj kot 60 kilogramov
in imate drobne kosti, je možnost za nastanek bolezni
večja. Če uživate neuravnoteženo prehrano, z malo kalcija
in vitamina D, to pomeni grožnjo vašim kostem. Prav tako
pretirano uživanje soli poruši
ravnovesje kalcija v kosteh.
Tudi telesna nedejavnost, škodljive razvade, kot so kajenje
in uživanje alkohola, povečajo
možnost za razvoj osteoporoze. Ostali tvegani dejavniki pa
so še osteoporoza v družini
in rasa; pripadnice bele rase
obolevajo pogosteje.
Kakšne težave ima bolnik z
osteoporozo?
Osteoporoza je tiha bolezen,
saj do prvega zloma bolniki
večinoma nimajo nobenih
težav. Občasno se lahko pojavijo bolečine v križu ali dolgih kosteh. Ker kosti izgubijo
svojo moč, se lažje zlomijo.
Osteoporozni zlomi nastanejo
že pri majhnih telesnih obrešt. 71 / 2016
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menitvah ali manjših padcih.
Poleg zapestja, kosti podlakti
in zgornjega dela nog, je še
posebej ogrožena hrbtenica.
Poškodovano vretence se sesede in razvije se trajna deformacija, imenovana kifoza
oziroma grba prsne hrbtenice.
Gre za ukrivljen hrbet, kar pripisujemo nastanku osteoporoze. Znaki za preplah pri nenormalni izgubi kostne mase
so velika bolečina v hrbtenici
ali v prsnici. Tovrstna bolečina nakazuje, da se je sesedlo
eno ali več vretenc. Zaradi nastalih sprememb hrbtenice se
pogosto zmanjša tudi telesna
višina, lahko celo do 20 cm!
Kako prepoznamo bolezen?
Edini način, da vaš zdravnik
pravočasno odkrije osteoporozo, je merjenje mineralne
kostne gostote. Merimo s posebno napravo, imenovano
dvoenergijska rentgenska absorpciometrija (DXA). Meritev
je narejena v nekaj minutah in

je neboleča ter zelo natančna.
Z meritvijo lahko odkrijemo
osteoporozo pred prvim zlomom, ali napovemo, kakšna je
nevarnost zloma.
Kaj lahko storimo sami?
Največ lahko storimo sami!
Med najpomembnejše dejavnike štejemo telesno aktivnost
in prehrano. Odsvetujemo
kajenje cigaret in uživanje
alkohola. Tudi mladi ljudje
morajo poskrbeti za preventivne ukrepe, saj bodo tako
zmanjšali verjetnost za izgubo kostnine. Obstajajo trdni
dokazi, da telesna aktivnost
v zgodnjem življenjskem obdobju povečuje kostno maso.
Vadba v poznem življenjskem
obdobju in zadostnem vnosu
kalcija in vitamina D verjetno
zmerno upočasni zmanjševanje kostne mase. Seveda pa
lahko telesna vadba v poznem
življenjskem obdobju, tudi po
90. letu za dvakrat poveča mišično maso in moč, pri šibkej-

Poletna šola v naravi, Baška 2016
Kot že vrsto let smo tudi letos v mesecu juniju za učence 4. razredov organizirali poletno šolo v naravi, v Baški na otoku Krku. Šole
v naravi se je udeležilo 23 četrtošolcev, spremljali pa smo jih trije
učitelji.
Šola v naravi je potekala po načrtu in kljub zgodnjemu junijskemu terminu so se lahko otroci naužili morja in sonca. Večino časa
smo namenili izpopolnjevanju plavanja, športnim dejavnostim,
spoznavanju okolja in druženju. Vsak dan smo poleg kopanja namenili še kakšni dejavnosti, ki nam jo nudi namestitev v Celjskem
domu. Tako smo se s kolesi podali na krajšo turo, se peš povzpeli
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ših pa je lahko to povečanje
še večje. Močne hrbtne mišice
so za pravilno držo, gibljivost
in ravnotežje zelo pomembne, saj pomagajo preprečevati
padce in zlome hrbtenice.
Šport pozitivno vpliva na krepitev kosti, vendar je nujno
opozoriti, da visoko intenzivni športi, kot so aerobika, tek,
tenis, badminton, odbojka, košarka, nogomet in podobno,
niso primerni za bolnike, ki že
bolehajo za osteoporozo, saj
je tveganje za zlome ali padce
pri tovrstnih športih preveliko.
V prehrani je najpomembnejša zadostna količina kalcija. Kalcij in fosfat sta glavna
sestavna dela kostnine. Brez
kalcija je rast kosti nemogoča.
Mleko in mlečni izdelki so naj-

boljši vir kalcija. Vitamin D igra
pomembno vlogo pri absorpciji kalcija v telo iz prehrane,
saj se slednji v telo absorbira
v kri le s pomočjo vitamina
D. Telo lahko samo proizvaja
vitamin D v koži s pomočjo
sončne svetlobe, zato je vsaj
15-minutni sprehod v lepem
sončnem vremenu nujen. Paziti moramo seveda, da nismo
na soncu v največji pripeki, ki
je škodljiva za kožo.
Z ustrezno prehrano, zadostno količino kalcija ter veliko
telesne aktivnosti, če je mogoče naj bo slednja zunaj, na
svežem zraku, lahko veliko
naredimo za to, da preprečimo nastanek osteoporoze. Za
več informacij se obrnite tudi
na Zvezo društev bolnikov za
osteoporozo. Prav tako pa se
po nasvete za preprečevanje
in zdravljenje obrnite na svojega osebnega zdravnika.

šolski
kotiček

Tea Cvetko, dr. med.

ŠOLSKI KOTIČEK
do cerkve nad Baško, se vozili s kanuji, uživali v vožnji z ladjo, si
ogledali akvarij, ob večerih pa smo se družili ob okušanju sladoleda.
Petdnevno letovanje je hitro minilo in polni lepih vtisov smo se
vsi zdravi in veseli vrnili domov. Spremljevalci smo še posebej zadovoljni, saj so bili otroci pridni, aktivni in zdravi.
Zahvaljujem se staršem za zaupanje in Občini Dobrna za finančno pomoč pri izvedbi šole v naravi.
Vodja šole v naravi,
Terezija Audič

Raziskovanje v Fiesi

Sedmošolci se vsako leto odpravimo v Fieso, kjer poteka naravoslovno-družboslovni tabor.
Pot proti morju smo tudi letos izkoristili za obisk Notranjske, kjer
smo si najprej ogledali Križno jamo. V jami so si ogledali lobanjo pravega jamskega medveda in se s čolnom popeljali po jezeru. Ob spoznavanju številnih posebnosti kraškega sveta smo
natančneje spoznavali Cerkniško jezero. Ogledali smo si maketo,
ob multiviziji spoznali jezero v vseh štirih letnih časih ter se z lojtrnikom popeljali iz vasi do jezera. Sledil je še ogled malega in

velikega naravnega mostu v Rakovem Škocjanu, nato pa težko
pričakovan odhod na morje. V poznih popoldanskih urah smo
prispeli v toplo in sočno Fieso. Seveda nas je najbolj mikalo kopanje v dokaj sveži vodi.
V naslednjih dveh dneh smo raziskovali morsko obrežje, obmorsko rastlinstvo in jezeri v Fiesi, se popeljali z ladjico in obiskali Strunjanske soline. Obiskali smo tudi akvarij v Piranu in s pomočjo
učnih listov spoznavali njegove prebivalce. Med sprehodom po
Piranu smo spoznavali zgodovinske in arhitekturne značilnosti
mesta, življenje in delo skladatelja in violinista Giuseppeja Tartišt. 71 / 2016
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nija, si ogledali znamenite stavbe, tudi cerkev sv. Jurija in premikanje angela Mihaela na zvoniku, ki napoveduje vreme, ter prisluhnili legendi o najlepši piranski hiši, Benečanki. Prosti čas smo

namenili igram na plaži, najpogumnejši pa tudi kopanju v morju.
V petek zjutraj smo se po zajtrku poslovili od Fiese in se napotili v
Koper, kjer smo si kar z avtobusa ogledali luko. Počasi smo se poslovili od morja, saj je sledil le še ogled Kobilarne Lipica. Ogledali
smo si hleve, konje na paši, letošnje žrebičke, muzej Lipikum …
Konje smo lahko tudi pobožali.
In komaj smo čakali še zadnjo točko štiridnevnega programa –
pozno kosilo. Polni novih izkušenj in znanja smo se v večernih
urah vrnili v Dobrno.
Članice novinarskega krožka
Mentorica: Sonja Špegel

Tarikovi športni uspehi
Tarik Abbas je učenec OŠ Dobrna. V šolskem letu 2015/2016 je zaključil 5. razred. Je
zelo nadarjen športnik. Sošolci in sošolke
ga poznamo kot vedno veselega. Ima zelo
velik smisel za humor. V razredu nas velikokrat nasmeji. Med odmori se tudi rad igra.
Zadovoljen je s svojimi ocenami, kar tudi
ponosno pokaže. Trenira atletiko in nogomet. Starši ga podpirajo na njegovi športni
poti. Tekmuje za Atletsko društvo Kladivar
Celje, v kategoriji U−12. Rajši ima nogomet.
Igra za NK Rudar, v selekciji U−13A.
Trenira skoraj vsak dan, ob sobotah in nedeljah pa tekmuje. Dosegel je že veliko.
Najbolj je ponosen, da je državni prvak v
suvanju krogle ter podprvak v teku na 60
m, v metu vortexa ter v teku na 200 m. Tudi
na tekmovanju v šolskem krosu je bil prvi
ter drugi na področnem prvenstvu v atletiki – troboj. Večkrat ob ponedeljkih prinese
v šolo kakšno medaljo. Potem mu zaploskamo in čestitamo.
Sošolci in sošolke smo ponosni, da imamo
v razredu nadarjenega športnika. Vsi skupaj
mu želimo, da uspešno nadaljujejo svojo
športno pot.

Tarik Abbas: letošnji rezultati na državnih
prvenstvih:
− državni podprvak v teku na 60 m (24. 1. 2016
− Slovenska Bistrica − dvorana)
− državni prvak v suvanju krogle (18.−19. 6.
2016 − Ljubljana)
− državni podprvak v metu vortex-a (18.−19. 6.
2016 − Ljubljana)
− državni podprvak v teku na 200 m (18.−19. 6.
2016 − Ljubljana)

Ostali rezultati v letošnjem letu:
2. mesto − vortex − Miting »Domžale Open« in
»Mladi upi« , 3. 4. 2016
1. mesto − 60 m − Miting »Domžale Open« in
»Mladi upi«, 3. 4. 2016
3. mesto − vortex − 13. Atletski miting »Šentjur
2016«, 14 .5. 2016
1. mesto – 60 m − 8. Alešev memorial, 4. 6. 2016
2. mesto − vortex − 8. Alešev memorial, 4. 6.
2016
2. mesto − 200 m − 8. Alešev memorial, 4. 6.
2016
2. mesto − vortex − 22. Mednarodni atletski
miting »Kranj 2016« − Memorial Vučko − 11. 6.
2016
1. mesto – 200 m – Odprto prvenstvo GorenjUčenci 5. razreda ske »Radovljica 2016« – 20. 8. 2016
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1. mesto – vortex - Odprto prvenstvo Gorenjske
»Radovljica 2016« – 20. 8. 2016
1. mesto – 60 m – 16. Atletski miting »Jernejevo
2016« – 24. 8. 2016
1. mesto – vortex - 16. Atletski miting »Jernejevo
2016« – 24. 8. 2016
1. mesto – 60 m - 3. Atletski miting »Mladi asi
atletike« – 27. 8. 2016
1. mesto – 200 m - 3. Atletski miting »Mladi asi
atletike« – 27. 8. 2016
2. mesto – 60 m - 3. Pikin miting mladih »Velenje 2016« – 31. 8. 2016
3. mesto – štafeta 4x200 m - 3. Pikin miting
mladih »Velenje 2016« – 31. 8. 2016

ŠOLSKI KOTIČEK

Prvič so prestopili šolski prag
Tudi v letošnjem letu, 1. septembra, je bil velik dogodek za naše
nove prvošolce. Kar 33 jih je prvič prestopilo šolski prag. Učenci
razredne stopnje so jih z velikim, bučnim aplavzom in s pesmijo
Dobro jutro sonce pozdravili ob vstopu. Drugošolci pa so jih
popeljali v njihove razrede.
V razredu jih je z darilom, knjigo Čebelja cvetna abeceda, nagradil tudi župan, g. Martin Brecl. Prav tako pa sva jih tudi učiteljici,
skupaj z ravnateljem, g. Markom Štegrom, pričakali s skromnim
darilom ter jih sprejeli v skupnost učencev.
Novim prvošolcem želimo prijetno preživljanje šolskih dni in
uspešno guljenje šolskih klopi.
Učiteljici 1. raz.

Pohod v dolino mlinov
Ob koncu lanskega šolskega leta smo se s 1. razredom odpravili
na pohod v Loko, v dolino mlinov. Športni dan je bil zelo zanimiv, saj nas je družina Pungartnik zelo lepo sprejela in razkazala
svoj obnovljeni mlin. Tako so lahko učenci spoznali, kako sploh
nastane moka. Ob vračanju v šolo smo občudovali lepo naravo,
ki nas je obdajala, in veselo smo prikorakali nazaj. V naslednjih
dneh smo tudi v šoli spekli vsak svoj kruh.
V imenu šole, učencev 1. razreda in v svojem imenu se družini
Pungartnik iz srca zahvaljujemo, da nas vsako leto toplo sprejmejo.
Silva Pintar

Olimpijsko poletje v vrtcu
Poletni vrtčevski dnevi so bili športno
obarvani. Najprej smo se posvetili nogometnemu prvenstvu, nato pa še olimpijskim igram. Nogomet smo prenesli v vrtec s spoznavanjem novih simbolov in z
dejavnostmi z žogo. Igrali smo se različne
športne igre ter likovno ustvarjali na to
temo. Nadaljevali smo z olimpijskimi igrami, kjer smo spoznavali maskote, zastave,

drobtinice
iz vrtca

Seznanjanje z olimpijskimi krogi v povezavi s kontinenti in državami

Barvanje olimpijskih krogov
št. 71 / 2016
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DROBTINICE IZ VRTCA
kontinente, posamezne države, pomen Spoznavali so nove besede, ter opisovali
barv, krogov, ognja…
dogodke vezane na športne aktivnosti.
Otroci so se igrali tudi z didaktičnimi igraIzdelovali smo olimpijske kroge, zastave, mi na temo OI, ki smo jih izdelali sami.
kontinente, medalje z različnimi tehnikami…

Gimnastika – hoja po gredi

Razvijali smo fino motoriko z rezanjem,
lupljenjem, zavezovanjem, pretikanjem,
nizanjem, razvrščanjem in manipuliranjem z drobnim materialom. Igrali smo se
z vodo ter tekmovali v igrah z njo.

Igra z vodo
Izdelava dekoracije pri najmlajših

V dejavnosti smo vnašali metode NTC
učenja, predvsem pri iskanju asociacij na
sosednje države. Otroci so bili zelo vztrajni in natančni pri preslikavi črk za ime kon- Didaktična igra Tri v vrsto
tinenta in države, s poudarkom na prvem Poimenovali in prepoznavali smo olimpijglasu, ter jih iskali na globusu, zemljevidu ske discipline, ter jih gibalno prenesli tudi
v vrtec.
in v knjigah.

Poslikava brazilske zastave
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Peli smo pesmice, igrali na lastne instrumente in poslušali himne držav. Gibali
smo se ob ritmu, ploskali in korakali na
zloge imena držav ter ugotavljali njihovo
dolžino. Seveda smo navijali za naše športnike, saj so bili zelo uspešni. Tudi naše
vrtčevsko poletje se je uspešno končalo.
Sedaj pa v novem šolskem letu že drviOtvoritev vrtčevskih OI, nošnja olimpijskega ognja
mo novim dogodivščinam naproti. Ujeti
Telovadili smo z različnimi rekviziti, na trim bomo poskušali še čim več lepih, sončnih
stezi, vozili se s skiroji in poganjalci, izvajali dni ter jih s pridom izkoristiti.
Zapisali:
naravne oblike gibanja, premagovali razUrška
Mastnak
in
Katja
Švent
lične poligone in igrala s tobogani. (foto

Izlet v Erjavčevo jamo

V okviru obogatitvenih dejavnosti med poletnimi počitnicami v CUDV Dobrna je naš
športni pedagog, Andrej Pompe, organiziral izlet v Erjavčevo jamo. S prekaljenima jamarjema Matejo in Borisom se je dogovoril, da sta nas vodila v čudovito podzemlje.
Z nami je šla tudi nekdanja sodelavka Urška
s sodelavkami iz Montessori šole.
Naši fantje Bine, Jasminko in Zlatko so se
zgodaj zbudili, pozajtrkovali in vzeli vso potrebno opremo.
S Toyoto smo se odpeljali proti Logarski
dolini do znamenite skale z imenom Igla in
parkirali ob reki Savinji. Tam nas je že čakala
ekipa jamarjev.

utrinki iz
CUDV

Oblekli smo se v kombinezone, obuli pohodne čevlje ali gumijaste škornje, si nadeli čelade z naglavnimi svetilkami in se
odpravili navkreber po gozdu, proti vhodu
v jamo. Po isti poti vodi tudi turistična pot
, saj so bile po drevesih in skalah zelene
markacije.
Po kratki in strmi poti smo prišli do skalne
odprtine in se počasi odpravili v globine
Zemlje. Hodili smo stoje, potem v počepu,
se plazili po vseh štirih, odvisno od širine dobra odločitev. Zbistrimo si duha in telo,
izoblikovanega rova, ki ga je v toku časa saj mora biti vsak korak in drug premik v
izoblikovala narava. Jama se vijuga po no- hladni jami prav premišljen.
tranjosti približno dva kilometra. V vročih
Anja Bregar, psihologinja
poletnih dneh je obisk hladne jame zelo
Helena Maček, likovna pedagoginja

OBISK PRIRODOSLOVNEGA MUZEJA V LJUBLJANI

V PONEDELJEK, 8. 8. 2016, SMO SE OB 8.
URI ZJUTRAJ Z DAČIJO ODPELJALI PO
AVTOCESTI PROTIO LJUBLJANI. KO SMO
PRISPELI V LJUBLJANO, SMO IMELI MALICO. KO SMO POJEDLI, SMO SE HOTELI ODPRAVITI V NARODNO GALERIJO, KI JE OB

PONEDELJKIH ŽAL ZAPRTA. POČASI SMO
SE ODPRAVILI V PRIRODOSLOVNI MUZEJ.
TAM SMO SI OGLEDALI VELIKO RAZNIH
STVARI. VIDELI SMO OKOSTJE MAMUTA IN
OKOSTJE KITA. VIDELI SMO TUDI VELIKO
DRUGIH ŽIVALI. NATO SMO SE SPREHODILI

PO PREŠERNOVI IN ČOPOVI ULICI. ŠLI SMO
TUDI MIMO FRANČIŠKANSKE CERKVE TER
MIMO PREŠERNOVEGA SPOMENIKA. PRED
TROMOSTOVJEM SMO ODŠLI TUDI NA PIJAČO. NATO SMO ODŠLI ČEZ TROMOSTOVJE PROTI ROBBOVEMU VODNJAKU. NATO
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UTRINKI IZ CUDV
SMO SE USTAVILI IN SI OGLEDALI MILNE
MEHURČKE. V LJUBLJANI SMO BILI JASMINKO, JAZ, KRISTJAN, SANDI IN TADEJ. ZA
OGLED MUZEJA NAS JE NAVDUŠILA KNJIŽNIČARKA URŠKA PERKO. DOMOV NAS JE
VARNO PRIPELJALA UČITELJICA HELENA,
KJER SO NAS PRIJAZNO SPREJELI.
ZLATKO,
UPORABNIK

Plezanje v Vinski Gori

V CUDV Dobrna izvajamo med
poletnimi počitnicami obogatitvene dejavnosti. Uporabnikom tako popestrimo počitniške dneve.
Tokrat smo obogatili dan Zlatku, Binetu in Tadeju. Fantje
pod mentorstvom redno ple-

zajo v naši telovadnici, tokrat
pa so se šli preizkusit v naravo, plezati po pravih kamnitih
stenah.
Športni pedagog Andrej Pompe in plezalni mentor Klemen
Zupanc sta nas odpeljala v
Vinsko Goro, tri kilometre

Plezalni dan
Danes smo šli peš v Vinsko Goro do plezalne stene v gozdu. Z
nami sta bila plezalna mentorja Andrej in Klemen. Učenci CUDV
Dobrna med šolskim letom obiskujemo plezalni krožek. V telovadnici imamo umetno plezalno steno, kjer treniramo. Sedaj pa
smo šli v prave skale v naravi. Prvič sem preplezal steno, težavnostne stopnje štiri. Zelo sem ponosen, da mi je uspelo. Vsi smo
bili veseli in učitelji so mi čestitali.
Anton,
uporabnik
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stran od naše ustanove. Ob
cesti smo parkirali in se odpravili v gozd do stene, ki se skriva
pred vročimi sončnimi žarki.
Skalni previs smo poimenovali
kar Stena Dobrna. Na njej sta
dve opremljeni plezalni smeri, ki so ju učenci in mentorja

odlično preplezali.
Andrej ima za letošnje počitnice pripravljenih še kar nekaj
dejavnosti, ki se jih zelo veselimo in jih nestrpno pričakujemo.
Helena Maček,
likovna pedagoginja

UTRINKI IZ CUDV

POHOD NA GORO OLJKO
V PONEDELJEK, 25. 7. 2016, SMO SE VINKO, ALJAŽ, BINE, KRISTJAN, VID, TADEJ IN
JAZ S TOVARIŠEM IN TOVARIŠICAMA ODPRAVILI NA GORO OLJKO. IZ CENTRA SMO
SE ODPELJALI OB 8. URI ZJUTRAJ DO PRVEGA PARKIRIŠČA POD GORO OLJKO. KO

SMO PARKIRALI, SMO VZELI NAHRBTNIKE
IN SE ODPRAVILI NA GORO OLJKO. S SEBOJ SMO IMELI VODO, SENDVIČ IN FRUTABELO ZA MALICO. NA GORI OLJKI JE
BILO TUDI PRENOČIŠČE IN GOSTILNA. V
GOSTILNI SMO SI ENI PRIVOŠČILI PIJAČO,

DRUGI PA SLADOLED. KO SMO SE OKREPČALI, PA JE SLEDILA POT NAZAJ DO AVTA
IN KOMBIJA. NATO SMO SE VSI IZMUČENI
POSEDLI V AVTO IN KOMBI TER SE VARNO
ODPELJALI NAZAJ V NAŠ CENTER.
ZLATKO

USTVARJANJE POLETNIH DEKORACIJ
VSI SKUPAJ SMO ŠIVALI RIBICE, DELALI
MOBILE IN JADRNICE. JASMINKO JE ŽAGAL LES, KI MU GA JE DRŽALA MOJCA.
OBLIKOVALI SMO RIBE IZ ŽICE, BARVALI
SMO KAMNE, TINE NAS JE FOTOGRAFIRAL. MATIC JE SLIKAL NA PLATNO NA SLIKARSKEM STOJALU. TINA IN JAZ SVA ŠIVALA RIBICE IZ BELEGA FILCA. TINE IN TINA
STA ZALJUBLJENA.
ALJAŽ,
UPORABNIK
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Zahvala vsem sodelujočim
pri rešitvi plazu Doler
Kot družina se ob končanem projektu zahvaljujemo vsem, ki so
kakorkoli pripomogli k rešitvi – sanaciji plazu in javne poti do
naše hiše.
Hvala članom PGD Dobrna, ki so nam prvi priskočili na pomoč in
nas z zaščito plazu obvarovali še pred hujšimi posledicami.
Hvala Občini Dobrna in županu Martinu Breclu za hitro odzivnost in zagotavljanje pomoči od prvega dne dalje.
Hvala zaposlenim na Ministrstvu za okolje in prostor za intenzivno iskanje možnosti financiranja, da bi lahko pred nadaljnjim
plazenjem obvarovali hišo, javno pot in spodaj ležeče objekte in
premoženje ljudi.
Hvala Vidu Štukovniku in njegovemu podjetju GHC za hitro pomoč pri geodetskih meritvah in načrt sanacije, ki so ga zaposleni
pripravili v rekordnem času.
Resnično smo vam vsem iz srca hvaležni za pomoč in podporo.

zahvale

»A male glave rastejo vneto, prerastejo z leti male rokave,
male težave, male besede, male stezice …
Nekoč je majhnega konec. In napoči veliko.«
(Tone Pavček)

ZAHVALA
V imenu vseh letošnjih prvošolčkov in njihovih staršev se iskreno zahvaljujem OŠ Dobrna, g. ravnatelju Marku Štegru, razredničarkama ge. Silvi
Pintar in ge. Nevenki Debelak, vzgojiteljicama ge. Kseniji Ulaga in ge.
Alenki Tešanovič, g. županu Martinu Breclu, Občini Dobrna ter vsem ostalim sodelujočim za čudovit in nepozaben sprejem prvošolčkov ob vstopu
skozi šolska vrata.

Družina Doler

obvestila

Ugodnosti Term Dobrna za občane Občine Dobrna

Terme Dobrna so za vse občane, ki imajo stalno prebivališče v Občini Dobrna, v sodelovanju z Občino Dobrna in Javnim zavodom za turizem, šport in kulturo Dobrna, pripravile posebno ugodno ponudbo za kopanje s kosilom ali večerjo po ceni 8,90 €.
Ugodnost lahko koristite do 23. 12. 2016.
Vstopnice lahko kupijo občani, ki imajo stalno prebivališče v Občini Dobrna. Ob nakupu bo potrebno predložiti osebni dokument. Vstopnice bodo na voljo izključno v času uradnih ur v TIC-u Dobrna, Javni zavod za turizem, šport in kulturo Dobrna,
Dobrna 19b, 3204 Dobrna (v steklenem paviljonu poleg občinske stavbe).
ZTŠK Dobrna,
Marija Švent

SAMO ZA OBČANE OBČINE DOBRNA
3-urno KOPANJE + KOSILO ali VEČERJA 8,90 €
Ugodnost velja do 23. 12. 2016.

Vstopnice je mogoče kupiti v TIC-u Dobrna v času uradnih ur (stekleni paviljon
poleg občinske stavbe). Ob nakupu je potrebno predložiti osebni dokument.
Vstop v bazenski kompleks je možen le z veljavno vstopnico pri recepciji bazena v
hotelu Vita. Kosilo za otroke do 8 let se doplača na licu mesta.
INFORMACIJE: Javni zavod za turizem, šport in kulturo Dobrna
TIC Dobrna, Dobrna 19b, 3204 Dobrna, Telefon: 03 780 – 10 - 64 in (041) 851-523
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OGLASI
VABILA

Koledar prireditev september-november 2016
IME PRIREDITVE

DATUM

URA

KRAJ

KONTAKT

Telefon

Elektronska pošta/
Spletna stran

03 780 10 50

obcina@dobrna.si

SREČANJE OBČANOV STAREJŠIH OD 70 LET

30. 9. 2016

13. 00

kulturni dom

Občina Dobrna v sodelovanju
z Društvom upokojencev
Dobrna,
ga. Alenka Rošer

SREČANJE OSTARELIH IN INVALIDOV
S SV. MAŠO

9. 10. 2016

14.00

Prihova

ŽK DOBRNA,
ga. Herta Rošer

031 558 995

herta.roser@gmail.com

MARTINOVANJE IN KRST VINA

12. 11. 2016

11.00 19.00

ploščad pred
hotelom Vita

ZTŠK Dobrna, Občina Dobrna,
Terme Dobrna, Vinogradnikisekcija pri TD Dobrna in
KUD Dobrna

03 780 10 64

marija.svent@dobrna.si

DELAVNICE-UREDIMO SI DOM ZA BOŽIČNO
NOVOLETNE PRAZNIKE

24. 11. in
25. 11. 2016

16.00 19.00

društveni prostori
kultrnega doma

Turistično društvo Dobrna

041 769 684

deu.marija@gmail.com

ADVENTNI VENEC

27. 11. 2016

12.00

center Dobrne

TD Dobrna, Fantje iz Zavrha

041 769 684

deu.marija@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

KONTAKT (odgovorna oseba)
ORGANIZATORJA

Telefon

ŠTRUKLJEV VRH

2. 10. 2016

IRENA ŽAGAVEC

051 367 661

IZLET V NEZNANO

15. 10. 2016

ANŽE DJORDJEVIĆ in PD Vitanje

040 260 231

NOČNI POHOD ZA OTROKE V
OKOLICO DOBRNE

4. 11. 2016

IRENA ŽAGAVEC

051 367 661

POMURSKA PLANINSKA POT LENDAVSKE GORICE

20. 11. 2016

IRENA ŽAGAVEC

051 367 661

MIKLAVŽEV POHOD

4. 12. 2016

IRENA ŽAGAVEC

051 367 661

STOLPNIK

26. 12. 2016

JANEZ ŠKOFLEK

041 515 578
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oglasi

Nova A LA CARTE PONUDBA

OKUS po

JESENI

Srnin golaž 5,5 €

Pripravljeno po recepturi ga. Valburge Rožanec, 1932

Jesenski burger Triglav 4 €
Goveji file, čemažev namaz, solata, dušeno rdeče zelje

Mavrčini bučni tiramisu 3 €
Buča na 5 načinov

H o t e l , g o s t i l n a Tr i g l a v, D o b r n a 1 2 3 2 0 4 D o b r n a
T: 0 3 7 8 0 1 1 3 0 w w w. g o s t i l n a - t r i g l a v. s i
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Na Dobrno z R A Z L O G O M

Noč pod kostanji 2016

Natalija Verboten in Ansambel Poziv

Petar Grašo , foto: Blaž Mastnak

Klapa Šufit
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Občinski praznik 2016
Foto: Bojan Vrečer in arhiv Občine Dobrna

Moški pevski zbor KUD Dobrna

Zlati osnovnošolci OŠ Dobrna

Folklorna skupina KUD Dobrna

Otroški pevski zbor OŠ Dobrna

Prisotni na slavnostni seji

Jana Kvas z instrumentalno skupino
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