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SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI

Spomladanski čas se je hitro zavrtel v poletje, tudi pri nas v Dobr-
ni. Veliko ljudi, ki nas obišče, pove, da je Dobrna urejena in lepa, da 
imamo bogato tradicijo in zanimivo okolico. Večinoma izpostavijo 
urejenost samega kraja in zdraviliškega parka ter idilo okoliških vasi, 
visoko strokovnost storitev v Termah Dobrna ter prijaznost naših tu-
rističnih ponudnikov in pestrost gostinske ponudbe v kraju. Opazijo 
našo povezanost s tradicijo,  množičnost butar  na cvetno nedeljo in 
na velikonočno soboto  žene in dekleta z lepo okrašenimi košarami 
velikonočnih dobrot, ko  odhajajo od blagoslova  v cerkvi , da so 
lahko velikonočni prazniki lepši za dušo in telo, kar je danes skoraj že 
pravljična podoba časov naših dedov in babic.  

NAŠI VINOGRADNIKI
Izkazali so se tudi  vinogradniki na ocenjevanju vin letnika 2016. Na 
ocenjevanjih v sosednjih društvih so dosegli najvišja priznanja za 
svoja vina. Potrditev kvalitete svojih vin so letos preverili tudi doma 
v Dobrni; ocenjenih je bilo skupaj 34 vin naših vinogradnikov, ocene 
so bile dobre, pokušina pa še boljša. Skupaj z vinogradniki so se izka-
zali tudi naši izdelovalci salam. Da so res dobre, je najprej povedala 
komisija, sami pa smo se lahko o tem  prepričali tudi po prireditvi 
Pomladna nedelja v Dobrni. 

KAKO DOBRNO VIDIJO MLADI 
Izjemno sem vesel sodelovanja mladih, ki jih zanima razvoj in življe-
nje v naši občini. Mladi imate veliko potenciala in idej, vse, kar lah-
ko skupaj izboljšamo in udejanjimo, bogati življenje  v okolju, kjer 
živimo. Naj bo to pisanje tudi povabilo k sodelovanju, k izmenjavi 
mnenj in iskanju skupnih dobrih rešitev. Veseli smo,  da večina mla-
dih pozitivno ocenjuje svoj kraj in življenje v Dobrni, ob tem pa so 
nam izjemno dobrodošle tudi sugestije in razmišljanja o problemih 
in potrebah mladih v naši občini.  

Tako ste nas opozorili, da Vrtec Dobrna nima potrjene cene za kom-
binirane oddelke. Predstavniki vrtca so nam povedali, da zakono-
daja takšno ureditev  dopušča. Vsekakor bomo pripravili rešitev, ki 
bo za starše najbolj primerno. Naredili smo izračune in primerjave, 
ki kažejo, da bi z uvedbo cen za kombinirane oddelke več staršev 
plačevalo več, kar pomeni, da je trenutna ureditev za večino staršev 
najbolj ugodna. 

Izrazili ste potrebo po vrtovih, kjer bi si lahko zainteresirani občani 
in mlade družine, ki nimajo možnosti vrtov pri starših ali kje drugje,  

pridelale osnovno  predvsem pa bolj zdravo zelenjavo. Letos nas je 
pomlad nekoliko prehitela, bomo pa poiskali rešitev za naprej. Za ta 
namen prosimo vse zainteresirane, da na obrazcu, ki je v tem glasilu 
na strani 64, podate vaše potrebe za najem vrta v tajništvo Občine 
Dobrna ali v občinski nabiralnik pred pošto,  najkasneje do 15. ju-
lija 2017,  da bomo lahko zadevo urejali v okviru realnih potreb v 
občini.   
 
Izpostavili ste potrebo po ureditvi igral za otroke z željo,  da bi igrala 
vrtca bila na voljo tudi  popoldne za otroke, ki ne obiskujejo vrtca. 
Vašo pobudo smo preverili, vendar zaradi odgovornosti do otrok v 
vrtcih in zakonodaje ta dvojnost uporabe igral, čeprav bi bila eko-
nomsko in prostorsko logična, ni možna, kar tudi nas jezi. 

Že nekaj časa iščemo rešitev za umestitev in ureditev ustreznih igral-
nih površin in igral v zdraviliškem parku. Projekt imamo že izdelan 
in pridobljena tudi vsa potrebna soglasja za umestitev v prostor.  
Projekt prijavljamo na javne razpise LAS Od Pohorja do Bohorja, en-
krat na sklad ESRR Evropski sklad za regionalni razvoj in enkrat na 
sklad EKSRP Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. Upamo, da 
bomo na razpisu za projekt, ki vključuje igrala in animacijske ele-
mente za vse generacije in ciljne skupine,  uspešni.
 
KAKO ŽUPANI DANES (OB)ČUTIMO DELOVANJE DRŽAVE IN 
OBČIN V NJEJ
Z ukinitvijo Ministrstva za lokalno samoupravo in regionalni razvoj 
je vlada RS udejanjila centralistično upravljanje države in njen razvoj, 
kot kaže,  bolj po meri kapitala kot po meri svojih državljanov, ob-
čank in občanov.  Tako je zasnovala tudi finančno perspektivo 2014 
– 2018, ki večini slovenskih občin, razen 11 mestnim, ne zagotavlja 
skoraj nobenih razvojnih sredstev. Predstavnik vlade RS je na TV Slo-
venija v komentarju opozarjanj župana MO Celje,  Bojana Šrota,  na 
porazno stanje lokalne samouprave in sedanjega financiranja ob-
čin, med drugim povedal tudi, da bo slovenskim občinam v finančni 
perspektivi 2014 - 2018, poleg izpada večine razpisov za sredstva 
iz Evropskih razvojnih skladov, dodeljeno tudi 600.000.000,00 evrov 
manj sredstev. Kaj vse to pomeni za 212 slovenskih občin, si lahko 
sami izračunate. 

ZA ŽIVLJENJE LJUDI SO POMEMBNI POGOJI, KI JIH USTVARJA 
POLITIKA,  ENAKO VELJA ZA GOSPODARSTVO 
Vsi smo veseli, da so se makroekonomski pogoji v svetu in še po-

beseda           župana
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sebej na evropskih trgih, kjer deluje večina našega gospodarstva, 
izvoznikov in turističnih ponudnikov, uredili tako,  da sedaj tudi naše 
gospodarstvo po dolgotrajni krizi okreva in raste, da se brezposel-
nost zmanjšuje, itd.. Po prehojeni krizi gospodarstveniki pravijo, da 
jim država najbolj pomaga, kadar jih pusti,  da opravljajo svoje delo, 
da jih pri tem ne obremenjuje, še posebej ne z večjimi birokratskimi 
ovirami, kot jih ima konkurenca v sosednjih državah in v svetu.  Od 
države želijo le konkurenci v Evropi in svetu primerljivo poslovno 
okolje, delovno, socialno in pravno zakonodajo, kar pa je oziroma bi 
morala biti prva naloga vsake aktualne politike in vlade.  

Enako si občine in župani želimo za svoje občanke in občane pri-
merljivo poslovno okolje, kot ga imajo naši sosedje, na primer v 
Avstriji in drugih primerljivih evropskih državah, kjer namenjajo za 
lokalno samoupravo in regionalno raven delovanja družbe 2 do 3 
krat več sredstev kot v naši državi, ko od predvidenega cca 4 % BDP  
za lokalno samoupravo in regionalni razvoj namenjamo le dobra 2 
% BDP.  

DELO IN FINANCIRANJE OBČIN 
Kaj delajo na občini, se, včasih v šali pa tudi čisto zares, postavi vpra-
šanje ob kakšni priložnosti. Do vsakega novega leta moramo pri-
praviti in sprejeti proračun, to je plan dela in nalog, ki ga sprejme 
občinski svet, realizirata pa župan in občinska uprava. Sprejeti pro-
račun  mora biti  po zakonodaji usklajen, uravnotežen s prihodki in 
odhodki, torej  usmerja naše delo, predvsem pa zahteva skrbno na-
črtovanje nalog in projektov, da za razpoložljiva sredstva, ki jih ob-
čina uspe skozi leto pridobiti, lahko naredimo čim več in čim bolje.  
Sedanje financiranje občin s strani države, kot tudi pomanjkanje in 
izpad večine razpisov in financiranja projektov iz evropskih razvoj-
nih skladov, občine  močno omejuje pri izvajanju  nalog, še posebej 
razvojnih. 

Tako se trudimo delati, kar nam lastni viri še dopuščajo: da smo do-
ber servis našim občankam in občanom ter ob tem naredimo še 
kaj za naprej. Skupaj z javnimi podjetji SIMBIO in VO-KA urejamo in 
vzdržujemo vso občinsko javno infrastrukturo; vodovode, zgrajena 
kanalizacijska omrežja in čistilno napravo, skrbimo za čisto in ureje-
no okolje in ravnanje z odpadki. Z zunanjimi izvajalci in sodelavci 
režijskega obrata urejamo  občinske ceste in javne poti, pokopališča, 
parke ter vse poti in pločnike v občini, izvajamo razpise za sofinan-
ciranje  gospodarstva, kmetijstva, turizma,  razpise za sofinanciranje  
društev in organizacij na področju kulture, športa, sociale, turizma, 
požarne varnosti, itd..    

 Večino časa, ki ostane ob izvajanju zgoraj navedenih nalog in  dru-
gih aktivnostih v smeri servisiranja potreb in pomoči našim obča-
nom, namenjamo urejanju vsebin in rešitev za nadaljnji razvoj Ob-
čine Dobrna. Rezultati tega dela  so večinoma projekti, ki so osnova 
za sprejemanje in izvajanje proračunov, za prijavljanje na razpise za 

sofinanciranje razvojnih nalog in projektov Občine Dobrna, danes 
in v prihodnosti … 

Naj jih nekaj naštejem; 
V izgradnji je vključitev vrtine Brdce na obstoječe vodovodno 
omrežje Brdce, črpališče, tlačni vod in obnova rezervoarja ter cevo-
vod do kmetije Tonač. 
Zaključujemo z obnovo vodovoda na Klancu, z izgradnjo novega  
razbremenilnega objekta in rezervoarja za spodnji del naselja Klanc 
ter vodovoda v dolžini cca 300 m.
Sofinancirali smo nakup nove motorne črpalke za naše gasilce. 
V postopku je nakup novega šolskega  kombija, zaradi varnosti ima 
pogon na vsa štiri kolesa, za prevoze  otrok in potrebe Osnovne šole 
Dobrna.
Nabavili smo novo ozvočenje in potrebne mikrofone za ozvočenje 
večjih vokalnih skupin in prireditev.
Uredili smo virtualno panoramo Dobrne na spletnem portalu ob-
čine s predstavitvijo vseh znamenitosti in turističnih ponudnikov - 
ZTŠK.   
Na Novem gradu smo uredili prireditveni prostor za tradicionalno 
prireditev, največjo  v Občini Dobrna, Noč pod Kostanji. Tako bodo 
razbremenjena športna igrišča pri osnovni šoli in tudi sam center 
Dobrne.  
Prav tako smo na Novem gradu odstranili  deponijo raznovrstnih 
materialov, ki so se skozi leta nabirali na tem mestu, tako da sedaj 
območje ne zgleda več kot smetišče.  Za naprej prosimo občane, 
da na Novem gradu več ne odlagate odpadkov in drugih materia-
lov!   Dobrnčani imamo možnost odlaganja v Vojniku in  v Celju, na 
deponiji Bukovžlak. Iskrena hvala za razumevanje. 
Veseli smo, da se povečuje število otrok in s tem vpis  v vrtec. Z 
novim šolskim letom bomo odprli dodatni, že osmi, oddelek v vrtcu 
Dobrna. 

Pripravljamo projekte za gradnjo kanalizacije na območjih, kjer te še 
nismo zgradili: Lokovina in Loka ter del Zavrha in Vrbe, navezava na 
povodje občin Vojnik- Dobrna. 
Pripravljamo projekte za izgradnjo vodovoda zgornje Brdce, Strmec 
nad Dobrno in Brezen. 
Pripravljamo projekte za dograditev vodovoda za Vinsko Gorico, 
druga tlačna cona.
Pripravljamo popise in projekte ter odmere cest, ki  pogojujejo asfal-
tiranje teh v prihodnosti. 
Aktivni smo pri pripravi projekta kolesarskih poti Savinjske regije na 
območju Občine Dobrna. Manjka še nekaj odstopnih izjav lastnikov 
zemljišč ob potoku. 
Pri projektu Odprto širokopasovno omrežje sodelujemo z državo 
tako, da sledimo vsemu, kar ta potrebuje s strani občin za nadaljnje 
aktivnosti pri izvajanju tega vseslovenskega projekta, ki je prešel v 
pristojnost in izvedbo države. 
Pripravljamo popise in razpise za asfaltiranje cest v letu 2017,  ene v 
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Lokovini in ene v Zavrhu nad Dobrno, dela bomo izvedli  predvido-
ma do julija 2017. 
Pripravljamo razpise za sanacijo poškodovanih asfaltnih cest, zaradi 
omejitev sredstev žal ni možno postoriti vsega, kar bi po naši oceni 
bilo potrebno, omejiti se moramo na najbolj izpostavljene in dotra-
jane odseke.   
Posebej smo veseli, da smo v okviru proračuna uspeli ohraniti finan-
ciranje naših društev na ravni preteklih let.

Veliko je še nalog, aktivnosti, dogodkov in  prireditev, ki se skozi leto 
zgodijo v  občini, a vseh na tem omejenem prostoru ni mogoče opi-
sati, smo pa veseli in iskreno hvaležni vsem, ki ste del tega dogajanja, 
ki soustvarjate in gradite to lepo podobo naše občine za  občanke 
in občane,  za obiskovalce, za turiste in za vse nas. 

Življenje vsakega posameznika je enkraten, neponovljiv, izjemen 
trenutek v neskončnosti časa.  
Smisel življenja je, da nekomu nekaj pomeniš, da nekoga ceniš in da 
si v svojem življenju povzročil vsaj majhno spremembo, je zapisal L. 
Rosten. 

Sprememb, takšnih ali drugačnih, velikih ali malih  ni brez ljudi, ki 
imajo srce in voljo, ki imajo vizijo, znanje in pogum, da sledijo svojim 
sanjam. Vsak na svojem področju delovanja in ustvarjanja so svojim 
sanjam sledili tudi letošnji dobitniki odličij Občine Dobrna. Vsem in 
vsakemu posebej iskrene čestitke in zahvala za vse, kar ste in boste v 
življenju  storili dobrega, zase, za ljudi in družbo. 

Spoštovane občanke in občani, 
15. junija skupaj praznujemo občinski praznik. Vljudno vabljeni na 
vse prireditve in dogodke ob prazniku naše občine, še posebej na 
osrednji dogodek, na slavnostno sejo Občinskega sveta Občine Do-
brna s podelitvijo občinskih priznanj, ki bo v četrtek, 15. junija  2017, 
ob 18. uri v dvorani Zdraviliškega doma v Dobrni.

Ob občinskem prazniku vsem občankam in občanom čestitam, še 
posebej iskrene čestitke ob dnevu državnosti, 25. juniju, ko smo Slo-
venci 25. junija 1991 sprejeli Deklaracijo o neodvisnosti Slovenije in 
Temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije 
in tako, prvič v svoji zgodovini, postavili temelje svoje državnosti.  

Župan Občine Dobrna, 

Martin Brecl

Lahko rečemo, da smo vsako leto boljši, čeprav še včasih upra-
vičeno  potarnamo, ko najdemo v naravi kupe odvrženih smeti 
ali ob EKO otokih odložene odpadke, ko ob  sprehajalni poti 
srečamo kupčke pasjih iztrebkov itd.. 
Vsi skupaj si zaslužimo pohvalo, kako velik napredek smo skupaj 
naredili pri ravnanju z odpadki v naši občini. Vesel sem, da se 
odnos do  okolja spreminja  našim potomcem v prid. Letošnja 
čistilna akcija nas je pozitivno presenetila. Celo dopoldne ste, 

Čistilna akcija

spoštovane občanke in občani, še posebej tisti, ki ste se organi-
zirali po zaselkih, pobirali v naravo odvržene smeti in odpadke 
in jih vozili v kontejnerje na Novi grad. Vsi skupaj si zaslužimo 
pohvalo, najbolj pa nam bo hvaležno naše okolje,  saj smo ga  
razbremenili za  več kot 120 m3 vsega, kar ne sodi v naravo. 
Vsem iskrena hvala za opravljeno delo in tudi za prijetno druže-
nje ob koncu akcije.                      

Župan Občine Dobrna,

Martin Brecl

Deponiranje smeti 
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Javni zavod za turizem, šport 
in kulturo Dobrna v sodelova-
nju z Občino Dobrna je pri 1. 
javnem pozivu Lokalne akcij-
ske skupine LAS Od Pohorja 
do Bohorja v letu 2016 uspe-
šno sodeloval s prijavo pri pro-
jektu »Na turo Pohorje Bohor«. 
Projekt “Na turo Pohorje Bo-
hor“ je sofinanciran iz Evrop-
skega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja, os Leader, 
pod okriljem Lokalne akcijske 
skupine “Od Pohorja do Bo-
horja“ v višini 85 % upravičenih 
stroškov.

Sodelovanje pri projektu » Na turo Pohorje Bohor«

Prijavitelj operacije je Razvojna 
agencija Kozjansko, naš zavod 
pa je partner v projektu poleg 
ostalih osmih partnerjev s ce-
lotnega območja LAS Od Po-
horja do Bohorja. Celotna vre-
dnost projekta znaša 31.615,18 
€ z DDV, vrednost projekta za 
našo občino pa 4.900 € z DDV. 
Rezultat projekta za Občino 

Dobrna bo izdelana dvojezič-
na zloženka kolesarskih poti 
po Občini Dobrna v nakladi 
15.000 izvodov. Izdan promo-
cijski material bo služil za pro-
mocijo vseh kolesarskih poti v 
občini, tako za turiste kot tudi 
za dnevne obiskovalce v Tic-u 
in pri drugih turističnih ponu-
dnikih v občini. Zloženka bo 

namenjena tudi za promocijo 
teh poti na različnih sejmih, 
kjer se predstavljamo z našo 
turistično ponudbo. Projekt 
bo zaključen predvidoma v ju-
niju prihodnjega leta.

ZTŠK Dobrna,

Marija Švent

 

 

priznanja Občine 
Dobrna za leto 2017

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

Zlati grb Občine Dobrna
 prejmejo

TERME DOBRNA
Terme Dobrne so najstarejše delujoče slovensko termalno 
zdravilišče z več kot 610-letno tradicijo in so pomembne za 
razvoj in promocijo Občine Dobrna. 
Zgodovinski viri potrjujejo, da so  zdravilno vodo poznali že 
Kelti in Rimljani, prvič pa so dobrnske toplice in termalni vre-
lec omenjene leta 1403. Vsi lastniki dobrnske posesti, ki so se 
zavedali, da ima termalna voda na Dobrni zdravilne učinke, so 
poskrbeli, da je bilo to naravno danost možno izkoriščati in 
zdravju so namenjene Terme še danes.
 V oddelku Dobrna Medical delujejo priznani vrhunski zdravni-
ki, specialisti različnih strok, ki prispevajo k celostni medicinski 
ponudbi. Občani Dobrne smo veseli predvsem možnosti ko-

riščenja različnih fizikalnih terapij in ginekološke ambulante. 
V Termah imajo  tudi dobro razvit  negovalni oddelek.  Zelo 
ugoden je program za starejše – Od vrat do vrat, ki omogoča 
starejši populaciji iz celotne Slovenije lažji dostop do zdravili-
ške ponudbe. Tudi sam kraj Dobrna  je postal prepoznaven in 
se je razvijal predvsem zaradi toplic in njihovega nenehnega 
razvoja. Terme so eden večjih delodajalcev v lokalnem obmo-
čju in so tako tudi na ta način povezane s socialnim statusom 
občanov. Prav tako pa turisti, ki pridejo v Dobrno, s seboj pri-
nesejo »zunanji svet« in nudijo zaslužek lokalnim ponudnikom.
Terme Dobrna se dejavno vključujejo v življenjski utrip kraja in 
kakovostno nadgrajujejo zdraviliško podobo Občine Dobrna.



št. 74 / 2017 7

 Srebrni grb Občine Dobrna
  prejme 

OBMOČNA ZVEZA VOJNIH VETERANOV CELJE
Območna zveza vojnih veteranov Celje je sestavni del Zveze 
veteranov vojne za Slovenijo in vključuje udeleženke in udele-
žence priprav na vojno za Slovenijo, ki so ne glede na njihova 
politična prepričanja aktivno sodelovali v pripravah  oziroma v 
neposrednih aktivnostih v vojni za ohranitev samostojne in ne-
odvisne Republike Slovenije, v obdobju od 17. maja 1990 do 26. 
oktobra 1991. Čeprav hoče marsikdo danes zmanjšati pomen 
vojne za Slovenijo, pa samo  udeleženci  teh odločilnih dogod-
kov lahko povedo, da ni lahko stati v bojnih linijah, ko ne veš, 
kdo se bo dejansko obrnil proti tebi. Uspelo jim je preprečiti  
popolno razorožitev takratne teritorialne obrambe ter vzposta-

viti vojaške  sile novo nastajajoče države za obrambo   pred 
jugoslovansko armado. Dogodki tega časa nam morajo biti v 
spomin in opomin, da svoboda ni samoumevna, temveč da so 
zanjo številni dali svoja življenja.
Združenje se pri svojem delovanju povezuje z drugimi veteran-
skimi združenji doma in v tujini,   z združenjem borcev za vre-
dnote NOB in nas skupaj z njimi opominja,  da se je za svobodo 
in mir potrebno prizadevati  že v  mirnih časih. Dokumentirano 
osvešča javnost o pomenu osamosvojitvenih procesov in vzga-
ja za domoljubje.

PRIZNANJA OBČINE DOBRNA

 Srebrni grb Občine Dobrna
  prejme 

VETERANSKO ZDRUŽENJE SEVER ZA CELJSKO OBMOČJE
Zveza policijskih veteranskih društev Združenje Sever zdru-
žuje 12 policijskih veteranskih društev Sever, ki vključujejo več 
kot 6500 članov. Območno združenje Celje deluje na območju 
upravnih enot Celje, Laško, Mozirje, Slovenske Konjice, Šentjur 
pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Velenje in Žalec. Temeljna nalo-
ga društva je seznanjanje strokovne in širše javnosti z  vlogo 
in aktivnostmi članov društva v času demokratičnih procesov 
v Sloveniji in pripravah ter neposrednih aktivnostih v vojni za 
osamosvojitev Slovenije. Društvo pridobiva in hrani pisno ter 

zvočno dokumentacijo, daje pobudo za izdelavo dokumentar-
nih filmov, organizira spominska srečanja. Člani  v svojem oko-
lju, tudi  med občani Dobrne, ohranjajo in krepijo prijateljske 
odnose med članstvom in prebivalstvom, ne glede na njihovo 
politično, stanovsko in svetovno- nazorsko pripadnost.
Veteransko združenje Sever za celjsko območje je imelo po-
membno vlogo v osamosvojitvenem procesu, danes pa je po-
mnik časa, ko je nastajala  samostojna Slovenija.

Bronasti grb Občine Dobrna
  prejme 

ga. STANISLAVA  KRAJNC
Gospa Stanislava Krajnc, roj. 31. 3. 1948 v Celju, stanujoča Dobr-
na 7 a, se je po končani  osnovni šoli v Dobrni zaposlila v Domu 
Mihe Pinter (današnji CUDV Dobrna), kjer je opravljala dela va-
ruške in kasneje bolničarke. V okolju, kjer se je srečevala z ljudmi 
s posebnimi potrebami, je razvijala prirojen socialni čut, ki se je 
odražal v pomoči ljudem z bolezenskimi, socialnimi in drugimi 
težavami. 
Ta osebnostna naravnanost jo je razmeroma mlado privedla do 
prevzema odgovorne naloge predsednice KO RK Dobrna in to 

funkcijo opravlja še danes. V tej vlogi  vzpodbuja ljudi h krvoda-
jalskim akcijam, skrbi za razdeljevanje paketov s hrano in oblačili, 
obiskuje naše krajane v domovih za starejše. V projektu Starejši 
za starejše so njenega dela posebej veseli ostareli občani, ki žive 
na svojem domu. Pogosto jim opravi tudi manjša gospodinjska 
dela in jih po potrebi odpelje k zdravniku ali v bolnišnico. 
Ga. Stanislava Krajnc je zgled prostovoljstva in humanosti, z 
uvajanjem mlajših v to delo pa zagotavlja vez medgeneracij-
skega sodelovanja.
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Bronasti grb Občine Dobrna
prejme 

g. MILAN STRMŠEK
Gospod Milan Strmšek, roj. 28. 4. 1955 v Celju, doma iz Špitaliča 
pri Slovenskih Konjicah, letos praznuje 35. obletnico duhovni-
škega posvečenja. V začetku svoje duhovniške poti je  kot ka-
plan  deloval v župnijah Vojnik in Slovenska Bistrica. Samostojno 
je kot župnik hkrati vodil dve župniji, Loka pri Zidanem mostu in 
Širje, nato je svoje duhovno poslanstvo nadaljeval v Dramljah. 
Leta 2012 je v dogovoru s krajevnim škofom prevzel župnijo 
Dobrna. Kaj hitro je ugotovil, da je  v navzven urejeni župniji  
treba še marsikaj  postoriti. Na prvo mesto je postavil skrb za 
duhovno rast župnije. S svojim spontanim, v človeka usmer-
jenim pristopom mu je v kratkem času uspelo povezati do-
kaj razpuščeno župnijsko občestvo. Pridobil je zaupanje ljudi 
in predvsem spoštovanje, ki pritiče posvečeni osebi. Z darovi 

vernikov, donatorjev  in občine je poskrbel za avtomatizacijo 
zvonjenja župnijske in podružne cerkve, dokončal Slomškovo 
dvorano, se lotil notranje in zunanje obnove župnišča ter ka-
planije.  K obnovi stopnic, ki jo je omogočila Občina Dobrna, 
je dodal kovana železna vrata, da je značilna podoba Dobrne 
estetsko zaokrožena. Leta 2015 je prevzel še župnijo na Pa-
škem Kozjaku, kjer v cerkvi sv. Jošta že potekajo smelo zasta-
vljena obnovitvena dela. 
Svoje duhovno poslanstvo povezuje z vsakdanjim življenjem 
krajanov, je član vinogradniške sekcije TD Dobrna in član tu-
kajšnje čebelarske družine. Vsakomur  je na voljo za osebni 
pogovor, za besedo vzpodbude in upanja, ki dvigne človeko-
vega duha.

Bronasti grb Občine Dobrna
prejme skupina 

FANTJE  IZ ZAVRHA
Skupina fantov in mož iz Zavrha nad Dobrno je v letu 2016 
praznovala 20. obletnico organiziranosti. Prepoznavni so po-
stali, ko so se leta 1997 z butaro velikanko ( 64,88 m) uspeli 
vpisati v Guinnessovo knjigo rekordov. Zaradi naravovarstve-
nih razlogov, zeleni pušpan je sestavni del butare, so s tem 
prekinili, še vedno pa vsako leto, pred cvetno nedeljo,  pripra-
vijo delavnico za izdelavo butaric značilnih za naše območje, 
ob cerkvenem obzidju pa postavijo večjo butaro skromnejših 
mer. Ob božično-novoletnih praznikih poskrbijo za velik ad-

ventni venec sredi vasi, ki ga pred novim letom nadomesti  
čarobno osvetljena jelka.
V zadnjem času so Fantje iz Zavrha pod okriljem Turističnega 
društva Dobrna - sekcija za ohranjanje ljudskih  in verskih obi-
čajev na podeželju. Z njimi popestrijo  prireditve, kot so Anina 
nedelja , Poletje v parku, Mlinarska nedelja,  Martinov sejem …
Fantje iz Zavrha s svojim udejstvovanjem v sodobnem času 
izpričujejo tradicionalne vrednote podeželja v preteklosti, po-
vezanost ljudi ter druženje ob kmečkih opravilih in praznikih.

Maruša Golčer  se je rodila 27. januarja 2001 v Celju, živi na 
Klancu 65a.  Njen razvoj je potekal nekoliko počasneje, z 
vključitvijo v vrtec pa se je izrazila njena drugačnost. Čez leto 
potrjeni avtizem je postopoma rušil poglede staršev na pri-

ŽUPANSKO PRIZNANJE 
prejme

Maruša Golčer
za številne plavalne dosežke in naziv Športnica invalidka 2016 Športne zveze Velenje in        

Mestne občine Velenje

hodnost. 
A starševska ljubezen ne pozna meja, zna znižati in prilagoditi 
cilje, zna videti, kje so otrokovi potenciali, zna ga usmerjati po 
prilagojeni poti, ve kaj otroka osrečuje.   
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Maruša obiskuje program osnovne šole z nižjim izobrazbenim 
standardom na Centru vzgoje in izobraževanja Velenje. Po za-
ključenem šestem razredu je bila vključena v posebni program, 
kjer je lahko še v večji meri razvijala svoja močna področja. Poje 
v šolskem pevskem zboru, nastopa na šolskih prireditvah, se li-
kovno izraža, pleše v plesni skupini Venas. Letos je bila ta sku-
pina na 27. državni glasbeni reviji Zapojmo, zaigrajmo, zapleši-
mo s svojo točko Čas izbrana za obisk pri predsedniku Borutu 
Pahorju. Lani je na 48. razstavi Likovni svet otrok prejela zlato 
priznanje. 

Neljubi pripetljaj na morju je družino opozoril, da je plavanje ži-
vljenjskega pomena. Tako je pričela Maruša že pri 7 letih plavati 
v Plavalnem klubu Velenje, v skupini otrok s posebnimi potre-
bami. Vsi so se naučili plavati po Halliwick metodi, povabljeni 
so bili na prve tekme in sedaj se vsako leto udeležijo desetih 

tekmovanj v kategoriji invalidov doma in v tujini. Pod okriljem 
Zveze za šport invalidov je leta 2015 nastopila na evropskih para 
igrah mladih v Varaždinu. Teh iger se bo udeležila tudi letos v 
Italiji.

Maruša ima v svoji zbirki 10 zlatih, 6 srebrnih in 4 bronaste me-
dalje, tri pokale ter številne diplome in priznanja za dosežke na 
plavalnih tekmovanjih. Športna zveza Velenje in Mestna občina 
Velenje sta ji podelili naziv Športnica invalidka leta 2016. 

Najti svoj svet in živeti življenje, ki nas v največji meri izpol-
njuje, bogati in osrečuje, je želja vseh ljudi. Maruša in druži-
na Golčer so se, kljub drugačnosti, z izjemno voljo, trudom in 
vztrajnostjo močno približali temu idealu.  Iskreno želimo, da 
jih svet, kot so ga uspeli skupaj zgraditi, povezuje in bogati še 
mnoga leta. 

ŽUPANSKO PRIZNANJE 
prejme ekipa CUDV DOBRNA

 Albin Kolar, Vinko Rešetar in trener Andrej Pompe
za izjemne uspehe na Zimskih svetovnih igrah specialne olimpijade 2017 v avstrijskem

Schladmingu

Bine Kolar, doma s Teharij, je od leta 2007 uporabnik Centra za 
usposabljanje delo in varstvo Dobrna. Rad ima tek, nogomet 
in še druga športna področja. Na zimske svetovne igre speci-
alne olimpijade  v Avstriji se je pod vodstvom trenerja Andreja 
Pometa v duetu z Vinkom Rešetarjem pripravljal vse leto, med 
drugim je pretekel tudi  21 km dolg ljubljanski maraton. To je 
bila  dobra motivacija in kondicijska priprava za nastop na leto-
šnji specialni olimpijadi v Schladmingu, kjer je Bine osvojil zlato 
medaljo v krpljanju na štiristo metrov, srebrno na dvesto metrov 
in še srebrno v štafeti na štiristo metrov.  

Vinko Rešetar, doma iz Krškega, kjer je zaključil šolo s prilago-
jenim programom, nato je odšel v kmetijsko šolo, je od leta 
2009  uporabnik Centra za usposabljanje delo in varstvo Do-
brna. Rad ima košarko, nogomet in kolesarjenje. Bine, Vinko 
in njun trener Andrej Pompe so se zadnje leto  veliko družili, 
predvsem pa so trenirali in nabirali kondicijo za letošnji nastop 

na zimskih igrah specialne olimpijade v Avstriji. Bine in Vinko, 
oba odlična športnika, trenirata več panog, načrtno pa sta se 
zadnja leta pripravljala na nastope v krpljanju na zimskih sve-
tovnih igrah specialne olimpijade v Schladmingu, kjer je bila 
konkurenca zelo močna, saj je nastopilo kar 2700 tekmovalcev 
iz 107 držav.  

Danes je njihovo delo več kot poplačano, saj je tudi Vinko ob 
srebrni medalji v štafeti na štiristo metrov osvojil še srebrno me-
daljo v krpljanju na dvesto metrov in 4. mesto na  štiristo me-
trov. Med vsemi kategorijami je postal svetovni podprvak; bil je 
drugi najhitrejši na svetu .

Izjemni uspehi ekipe, obeh športnikov Vinka in Bineta ter njune-
ga trenerja Andreja Pompeta, športnega pedagoga v Centru za 
usposabljanje, delo in varstvo Dobrna, so dokaz, da so z veliko 
vztrajnosti, predanosti in srčnosti dosegljivi tudi visoki cilji.
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ŽUPANSKO PRIZNANJE 
prejme

Aleš  Šoster
za izjemne dosežke pri študiju geologije na Naravoslovno tehniški  fakulteti v Ljubljani, za 

odlično opravljen magisterij in  prejeto Prešernovo nagrado Univerze Ljubljana.

Aleš Šoster, rojen 26. marca 1991, je po končani osnovni šoli v 
Dobrni nadaljeval šolanje na naravoslovni gimnaziji Center Ce-
lje, nato pa se je vpisal na Naravoslovno tehniško fakulteto v 
Ljubljani, oddelek za geologijo. Študij  je uspešno zaključil v letu 
2014. Nadaljeval je podiplomski  študij  in v letu 2016 opravil 
magisterij  s povprečno oceno 10. 

Za magistrsko delo Piritne konkrecije v zgornje oligocenskih 
plasteh iz Črnove pri Velenju je, po sklepu Senata Naravoslovno-
tehniške fakultete, Univerze v Ljubljani, 5. decembra 2016  prejel 
Prešernovo nagrado. 

Aleš je zavzet naravoslovec, močno ga zanima planet Zemlja. 
Navdušeno razlaga, kaj  nam lahko povedo kamenine in kaj vse 
je lahko zajel v nalogi Flora iz Soteških plasti, ko je raziskoval geo-
logijo, geološko sestavo in zgodovino našega območja. Posebej 
so ga pritegnili geološki pričevalci, sedimentni miocenski pešče-
njaki v Pristovi, kjer so naši predniki lomili kamenje za tukajšnje 
potrebe. Zobje morskih psov iz plasti sedimentov na Klancu pa 
nazorno pričajo o geološkem poreklu našega področja. 
Aleš, naravoslovec in geolog, trenutno nadaljuje doktorski štu-
dij kot mlad raziskovalec na Agenciji za raziskovalne dejavnosti 
Republike Slovenije. Za doktorat pripravlja nalogo Pb-Zn-Cu-
-Ag-Au rudišče Boshibos v jugovzhodni Makedoniji.

komunala 
in okolje

Dejavnosti Režijskega obrata Občine Dobrna v 
spomladanskih mesecih
Občina, osnovna in temeljna celica lokalne samoupravne sku-
pnosti,  kot svojo prioritetno nalogo, skrbi za dobrobit ter prije-
tno življenje vseh svojih občank in občanov. Skrbi za šolstvo v 
občini, za vrtce, ceste, infrastrukturo, za komunalno dejavnost, 
skratka za vse tiste dejavnosti, ki so v nekem kraju nujno potreb-
ne za normalno in kakovostno življenje ljudi.

Občina potrebuje za izvajanje teh dejavnosti določene službe, 
ljudi, ki so za posamezna področja usposobljeni in specializira-
ni. Potrebuje občinsko upravo. Znotraj Občinske uprave Občine 
Dobrna pa je kot notranja organizacijska enota oblikovan tudi 
Režijski obrat Občine Dobrna.

Režijski obrat Občine Dobrna, ki ga sestavljajo štirje javni 

uslužbenci ter (trenutno) pet javnih delavcev, izvaja urejanje in 
čiščenje javnih površin in sprehajalnih poti, košnjo, vzdrževanje 
klopi, urejanje pokopališča, vzdrževanje in obnovo cest, ureja-
nje prometne in neprometne turistične signalizacije, vzdrževa-
nje vodovodov v upravljanju občine, gradnjo podpornih zidov, 
mostov, urejanje deponij, projekte občine (invalidom prijazna 
občina, obnova kritine na črni kuhinji) … 

V nadaljevanju vam na kratko predstavljamo nekaj aktivnosti in 
nalog, ki jih je režijski obrat realiziral v preteklih mesecih. 

Vzdrževanje občinske cestne infrastrukture 
Občina Dobrna ima približno 72 km kategoriziranih cest, ki jih 
je potrebno vsako leto redno vzdrževati, še posebej zaradi vse 
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pogostejših poplav, ki povzročajo škodo na cestni infrastrukturi. 
Plan vzdrževanja občinskih cest, s katerim se določijo predno-
stne naloge vzdrževanja občinskih cest, je določen na podlagi 
prioritet s terenskih ogledov in zagotovljenih sredstev. Tako re-
žijski obrat in zunanji izvajalci izvajajo na terenu razna dela na 
cestah, kot so čiščenje jarkov in prepustov, gramoziranje poško-
dovanih cestnih konstrukcij, obnova bankin, ureditev odvodnja-
vanja cest, … 

Vzdrževanje gozdnih cest
Plan vzdrževanja gozdnih cest, s katerim se določijo predno-
stne naloge vzdrževanja gozdnih cest, je prav tako določen na 
podlagi prioritet s terenskih ogledov in zagotovljenih sredstev. 
Občina, v sodelovanju z Zavodom za gozdove, pripravi popis 
potrebnih del za obnovo gozdnih cest, ki se nato preda izva-
jalcu v realizacijo. Po končanih delih se zapisniško prevzamejo 
izvedena dela, preda se potrebna dokumentacija (dobavnice) 
ter pristopi k obračunu.

Občina po meri invalidov
Režijski obrat nadaljuje z aktivnostmi na projektu »Občina po 
meri invalidov«. V ta namen  je bila pred objektom Dobrna 41 in 
Zdravstveno postajo Dobrna urejena klančina, urejen  je dostop 

do sprehajalne poti, na pločnikih in prehodih za pešce so  po-
globljeni robniki, vse z namenom lažjega dostopa osebam na 
invalidskih vozičkih.

Ureditev odvodnjavanja na občinski infrastrukturi

       Nasip gramoza in ureditev odvodnjavanja cest

Ureditev klančine za vstop v Zdravstveno postajo Dobrna

Ureditev dostopa do sprehajalne poti
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Urejanje kraja Dobrna
Režijski obrat med drugim skrbi za urejen videz kraja. V nada-
ljevanju je prikazanih nekaj slik iz realiziranih nalog režijskega 
obrata…

Korito pri jami Ledenici

Obnova mostu

Urška Vedenik

Urejanje vodooskrbe na območju Občine Dobrna
Občina je, v sodelovanju z upravljavcem vodovodov, dejavna 
na področju urejanja vodooskrbe. Konec lanskega leta sta bili 
dve večji investiciji, in sicer Izgradnja objekta za dezinfekcijo 
vode iz vodnega vira Medved v naselju Brdce nad Dobrno in 
Sanacija raztežilnika Mark in zajetja Medved v Brdcah nad 
Dobrno.

Nedavno je bila izvedena obnova vodovoda v središču Dobr-
ne, kjer je obnovljen obstoječi cevovod iz litoželeznih cevi, ki 
so bile dotrajane, zaradi česar je prihajalo do pogostih okvar 
cevovoda in vodnih izgub. Obnovljenih je: 
- 214 m z cevmi iz duktilne litine DN 125 mm
- 70 m z cevmi iz duktilne litine DN 80 mm
- 42 m PE cevi DN 160 mm (vrtina pod Dobrnico) 
- 18 m PE cevi DN 90 mm
- 93 m PE cevi DN 63 mm
- 143 m PE cevi DN 50 mm

-     10 hišnih priključkov.
Izvajalec del je bil Gradbeništvo Jože Škrablin iz Vojnika, stro-
kovni nadzor nad gradnjo pa je izvajalo podjetje IZVIR-PLAN d. 
o. o. iz Laškega, odgovorni nadzornik Miran Kačič.

Trenutno se na terenu izvajata dve večji investiciji, in sicer:
- Izgradnja nadomestnega vodohrana Jurko
- Vključitev vrtine Brdce B-1 v vodovodni sistem naselja 

Brdce nad Dobrno

Izgradnja nadomestnega vodohrana Jurko
Občina Dobrna je pristopila k izgradnji nadomestnega vodo-
hrana Jurko v naselju Klanc. Nov vodohran bo nadomestil stari 
vodohran Jurko, ki je zgrajen na utesnjeni lokaciji med privatni-
mi objekti in z neprimernim vhodom, zaradi česar je vzdrževa-
nje objekta težavno. Nov vodohran se gradi cca. 200 m sever-
neje od obstoječega vodohrana in bo na koti 493 m n.m.v., s 

              Urejanje gredic
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koristnim volumnom vode 20 m3.
Vodohran je v armirano-betonski izvedbi z ločeno vodno in ar-
maturno celico, z vhodom skozi vrata v steni armaturne celice. 
Zasut bo s treh strani in preko krovne plošče, na čelni (vhodni) 
strani pa bo izvedena fasada iz naravnega kamna. 
Vsa oprema in cevne povezave v objektu bodo iz nerjavečega 
jekla kvalitete AISI 304. Izpust iz objekta bo speljan v obcestno 
asfaltno muldo, ki se bo dogradila cesti v dolžini cca 85 m in 
speljala v obstoječ obcestni jarek na območju kapelice. 
Ob izgradnji vodohrana bodo zgradili tudi cevne povezave z 
obstoječim vodovodnim omrežjem na območju. Obnovljenih 
bo 46 m cevovoda s PE cevmi z zunanjim premerom 63 mm 
ter 255 m cevovoda s PE cevmi z zunanjim premerom 90 mm. 
Obnovili se bodo tudi 4 hišne priključke do obstoječega vodo-
mera, ki so na območju obnove vodovoda.

Pogodbena vrednost znaša okoli 77.000 € brez DDV. Izvajalec 
del je ISAR d .o. o. iz Vojnika, strokovni nadzor nad gradnjo pa iz-
vaja podjetje NAVOR d. o. o., iz Celja, odgovorni nadzornik Alojz 
Rovan.

Vključitev vrtine Brdce B-1 v vodovodni sistem na-
selja Brdce nad Dobrno
Z izvedbo investicije se bo lokalni vodovodni sistem naselja 
Brdce nad Dobrno priključil na nov vodni vir, in sicer na vrtino 
B-1, ki je bila izvrtana leta 2014.
Z deli se je pričelo v začetku meseca maja, zgrajeni pa bodo 
naslednji objekti:
- črpališče nad vrtino, ki je dimenzionirano tako, da se bodo 

vanj namestile tudi črpalke za črpanje proti ostalemu ob-
močju Brdc in Strmca, in sicer v naslednjih fazah širitve vo-
dovoda Brdce,

- cevovod od črpališča nad vrtino do obstoječega vodohra-
na Vrh v dolžini 161 m ter

- cevovod do domačije Tonač v dolžini 661 m
- izvedena bodo tudi nujna sanacijska dela na obstoječem 

vodohranu Vrh.

V začetni fazi izdelave je projektna dokumentacija za pri-
dobitev gradbenega dovoljenja za širitev vodovodnega 
sistema v ostalo območje Brdc nad Dobrno in Strmca nad 
Dobrno ter v naselje Brezen v Občini Vitanje.

Urška Vedenik

 Izgradnja nadomestnega vodohrana Jurko

Izgradnja črpališča nad vrtino

KOMUNALA IN OKOLJE
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Čistilna akcija

Tudi letos je v organizaciji Občine Dobrna in ZTŠK Dobrna pote-
kala tradicionalna čistilna akcija po zaselkih. V soboto, 1. 4.  2017, 
smo se ob  9. uri zjutraj zbrali na dvanajstih zbirnih mestih po 
celotni občini. Po razdelitvi zaščitnih sredstev in vreč smo pri-
čeli s čiščenjem. Opoldne smo se zbrali na Novem gradu in v 
kontejnerje odložili pripeljane odpadke. Ugotovili smo, da med 
odpadki še vedno prevladujejo plastika in kosovni odpadki. Žal 
smo ob pogledu na kupe smeti ponovno spoznali, da je organi-
zacija takšnih čistilnih akcij kljub veliki osveščenosti večine ljudi 
še vedno potrebna.  Zato smo še toliko bolj veseli, da se v či-
stilno akcijo vsakoletno vključijo tudi otroci vrtca, osnovne šole 
ter Centra za usposabljanje, delo in varstvo in se tako od malih 
nog navajajo, da je skrb za okolje vsakodnevna obveza vsakega 
izmed nas.

Zahvaljujemo se vsem sodelujočim, občinskim svetnikom in 
prostovoljcem, ki ste se nam pridružili, še posebej  posamezni-
kom, ki ste s svojimi prevoznimi sredstvi zagotovili prevoz do 
odlagališča na Novem  gradu. 
Kot običajno smo uspešno čistilno akcijo zaključili z druženjem 
ob golažu.

ZTŠK Dobrna,

Marija Švent

Mlajši udeleženci čistilne akcije

Malica po uspešno zaključenem delu
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kmetijstvo
Med
Med je naravna sladka snov, ki 
jo izdelajo medonosne čebele 
(Apis mellifera). V naravi  na-
vadno v cvetovih rastlin naj-
dejo nektar ali medičino ali pa 
mano, ki jo po sesanju rastlin-
skega soka izločajo uši, kaparji, 
lahko tudi škržati. Medičino ali 
mano predelajo z določeni-
mi lastnimi snovmi, shranijo, 
posušijo in pustijo dozoreti v 
satju. Pokrijejo ga z voščenimi 
pokrovci in čebelar ga iztoči. 
Med je lahko tekoč, viskozen ali 
delno do popolnoma kristalizi-
ran. Barva, okus, vonj in aroma 
medu se razlikujejo glede na 
rastlinski izvor. 

Sestava in lastnosti 
medu
Med je zelo kompleksno živi-
lo. Vsebuje okrog 200 različnih 
snovi. V glavnem je koncentri-
rana vodna raztopina ogljiko-
vih hidratov, med njimi frukto-
ze, glukoze, saharoze, maltoze 
in drugih oligo- ter polisahari-
dov. Povprečna energijska vre-
dnost medu je 321,4 kcal/100 g. 

Kljub temu, da vsebuje veliko 
sladkorjev, je vseeno cenjen 
v prehrani ljudi, saj v manjši 
meri vsebuje tudi beljakovine, 
encime, organske kisline, ami-
nokisline, maščobe, vitamine, 
minerale, flavonoide, fenolne 
snovi, ki spadajo med antioksi-
dante. Svež med ima podobno 
antioksidativno učinkovitost 
kot nekatero sadje in zelenjava. 
Antioksidanti naj bi prepreče-
vali nastanek rakavih obolenj, 
raznih vnetij, preventivno naj 
bi delovali pred procesi sta-
ranja. Vsebnost teh sestavin v 
medu je majhna in lahko zelo 
variira glede na botanično in 
geografsko poreklo, v manj-
ši meri pa nanje vplivajo tudi 
postopki pridobivanja medu in 
pogoji skladiščenja. Od sloven-
skih medov imajo najvišjo anti-
oksidativno učinkovitost hojevi 
medovi, sledijo smrekovi, goz-
dni, kostanjevi, cvetlični, lipovi 
in nazadnje akacijevi. 
Medovi se med seboj zelo raz-
likujejo, ne samo med vrstami, 
ampak tudi znotraj vrst medu 

obstajajo velike razlike, saj če-
bele medičine ali mane ne 
naberejo samo na eni rastlini, 
ampak vedno na različnih. Ka-
dar prevladujejo lastnosti ene 
rastline, ga lahko označimo po 
tej rastlini. Najpogostejše vrste 
medu v Sloveniji so: akacijev, li-
pov, smrekov, kostanjev, hojev, 
tudi med oljne ogrščice. Kadar 
čebele nabirajo medičino in ne 
prevladujejo lastnosti ene ra-
stline, govorimo o cvetličnem 
medu, kadar pa nabirajo mano, 
pa tak med označimo kot goz-
dni med. 

Uporaba medu
Med se večinoma uporablja 
kot nepredelano živilo, upora-
blja pa se tudi v živilsko pre-
delovalni industriji kot sladilo. 
Uporabljajo ga tudi zaradi oku-
sa in viskoznosti.   
Zaradi njegove sestave se pre-
bava medu pri človeku razliku-
je od prebave drugih vrst slad-
korjev. Med vsebuje predvsem 
enostavne sladkorje, ki jih naše 
telo lahko neposredno izkoristi. 

Če ga primerjamo z belim slad-
korjem, ima med tudi manjši 
vpliv na količino glukoze v krvi, 
in to predvsem zaradi visoke 
vsebnosti fruktoze. 
Raznolikost medu lahko s pri-
dom izkoristimo pri pripravi 
raznovrstnih jedi in napitkov. 
Uporabimo ga lahko za zajtrk, 
malico, večerjo pa tudi pri pri-
pravi kosila je uporaben. Poda 
se pri pripravi piščančjih, div-
jačinskih in azijskih jedeh. Tudi 
omake, prelivi, marinade in 
zelenjava dobijo z dodatkom 
medu posebno aromo. Nepo-
grešljiv je seveda pri pripravi 
slaščic. Le kdo ne pozna mede-
njakov? 

Pri pripravi jedi iz medu je po-
trebno upoštevati tudi njego-
vo aromo. V splošnem je za 
svetlejše vrste medu značilna 
mila, nežna aroma, temnej-
še vrste pa imajo močnejšo 
aromo. Zato bomo za slajenje 
nežnih jedi, kjer ne želimo, da 
prevladuje okus medu, upo-
rabili nežen akacijev med, v 

Vrste medu
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golaž bomo dodali temen 
gozdni med, medenemu pe-
civu pa bo odlično aromo dal 
kostanjev med. Medu pri peki 
in kuhi ne uporabljamo zaradi 
njegovih zdravilnih lastnosti, 
ampak predvsem zaradi nje-
gove arome. Če je le možno ga 
dodamo na koncu kuhanja, da 
ohranimo več sestavin. 
Uživajmo med slovenskega 
porekla, ki je lokalno pridelan. 

Poiščite medove, ki so vključe-
ni v sheme kakovosti (Slovenski 
med z geografsko označbo, Ko-
čevski gozdni med z geografskim 
poreklom in Kraški med z geo-
grafskim poreklom) ter ekološki 
med, ki so podvrženi še doda-
tnemu nadzoru.  

Mag. Andreja Kandolf Borovšak, 

Čebelarska zveza Slovenije

Lastniki zemljišč morajo dovoliti čebelarjem, 
da poberejo svoje roje čebel

Rojenje čebel je naravno razmnoževanje čebeljih družin. Pri tem 
se družina razdeli na dva dela. En del ostane v panju, drugi del pa 
ga zapusti. Približno polovica čebel, včasih tudi več, se pridruži 
stari matici in si poišče novo domovanje. Preostale čebele osta-
nejo v panju in čakajo, da se iz pokritih matičnikov izleže mlada 
matica, se opraši in začne zalegati. Roj je popoln naraven začetek 
nove čebelje družine, saj z izjemo satja, zalog hrane in zalege s 
seboj prinese vse, kar potrebuje mlada čebelja družina za svoj 
razvoj. 
Ker velika večina čebelarjev vzreja čebele zaradi pridelovanja 
medu in drugih čebeljih pridelkov, jim je rojenje nezaželeno. Ro-
jilno razpoloženje poruši delovno harmonijo v čebelji družini. Če-
belje družine, ki so v rojilnem razpoloženju in pozneje tudi rojijo, 
pridelajo tudi do 70 % manj medu. Izrojenec in roj, še posebej, 
če sta kasnejša, sta za določeno čebelarsko sezono tako rekoč iz-
gubljena. Prav tako nam roji niso potrebni za povečanje števila 
družin, saj te lahko povečamo umetno – z narejenci ali ometenci.
Naloga naprednega čebelarja je, da si na več načinov prizadeva, 
da mu družine ne izrojijo. S pravilno oskrbo in pravilnimi posegi v 
panj se lahko izognemo marsikateremu roju. To je še posebej po-
membno, če čebelarimo z večjim številom panjev v čebelnjakih, 
ki so daleč od našega kraja bivanja.
Žal ne gre vedno vse gladko, in kadar zamudimo optimalni čas 
za preprečevanje rojenja, je rezultat roj na veji. Za uspešno ogre-
banje rojev čebelarju zelo koristijo hladnokrvnost, preudarnost, 
iznajdljivost, spretnost in mirna roka. 
Roj je najlaže ogrebsti, če sedi v obliki grozda na koncu veje, na 
robu krošnje nizkega drevesa. Pred ogrebanjem roj popršimo z 
vodo, ki smo jo za ta namen pripravili v ročnem tlačnem razpršil-
niku, saj s tem preprečimo, da bi se čebele takoj razletele. Povsem 

mirno, da čebele ne začutijo nobenega tresljaja, sunemo z ogre-
balnikom navzgor, da se roj sesuje vanj. Skoraj nikoli ne prestreže-
mo vseh čebel, saj jih nekaj vedno zleti mimo, nekaj pa jih ostane 
na veji. Zaradi tega ogrebalnik toliko časa pustimo na mestu, da 
se večini, med katero je navadno tudi matica, pridružijo tudi te 
čebele. Na koncu ogrebalnik pokrijemo z mrežastim pokrovom 
in roj odnesemo za dan ali dva v hladno v klet, da se čebele umi-
rijo.
Marsikateri čebelar izgubi kar nekaj  čebeljih družin, ker jim lastniki 
zemljišč ne dovolijo pobrati svojega roja čebel. Lastniki zemljišč 

IME IN PRIIMEK LOKACIJA TEL

Jan Krizstan Ljubljana z okolico 068/130- 043

Gorazd Trušnovec Ljubljana z okolico 031/253-929

Simon Fridau Vitomerci 041/958-434

Brane Pajić Ljubljana z okolico 041/792-801

Darko Glušič Savinjska dolina 070/753-359

Jakob Šink ČD Britof Predoslje 041/386-662

Janez Vertič Ptuj z okolico 040/290-739

Andreja Smrdelj obalno čebelarsko društvo 040/778-223

Miran Vogrinc ČD Krško 041/471-702

Bojan Gavez ČD Ravne-Šoštanj 040/648-719

Stanislav Drev ČD Ravne-Šoštanj 051/341-748

Frančišek Rojc ČD Stična 041/777-211

Irena Urbanija ČD Moravče 070/213-168

Zoran Grager ČD Ivan Jurančič 051/635-125

Vido Blažič ČD Ivan Jurančič 041/371-518

Leon Grager ČD Ivan Jurančič 051/382-283

Matic Kimovec ČD Šenčur 040/957-885
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morajo dovoliti čebelarjem, da poberejo svoje roje čebel. To 
je opredeljeno v zakonodaji in sicer v Stvarnopravnem zakoniku 
(Uradni list RS, št. 87/2002 z dne 17. 10. 2002 ), kjer je v 84 . členu , 
ki govori o zasledovanju živali, napisano:
(1) Domače in udomačene živali sme lastnik zasledovati na tuji ne-

premičnini.
(2) Lastnik ali posestnik lahko lastniku živali prepove dostop na ne-

premičnino le, če žival brez odlašanja sam izroči lastniku.

Maj in junij je čas rojenja čebel in v kolikor na vaš vrt prileti roj, 
pokličite bližnjega čebelarja, ki mu je pobegnil roj  in mu dovoli-
te, da si  ga pobere. V kolikor  ne poznate nobenega čebelarja v 
vaši okolici, vam v tabeli podajamo kontakte čebelarjev, ki bodo 
roj na vaši nepremičnini strokovno odstranili in ga tudi pravilno 
oskrbeli.

Vladimir Auguštin

KMETIJSTVO/GLASILO OBČINE DOBRNA

Poročilo o opravljenem pregledu porabe sredstev 
v Občini Dobrna v letu 2016

V skladu s 37. členom Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 
15/01, 112/02, 136/04, 134/06 in 101/2011) in 9. členom Poslovnika NO 
Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 10/00) smo na podlagi letnega pro-
grama dela NO Občine Dobrna, ki smo ga sprejeli na svoji 5. seji, dne 
12. 12. 2016, opravili nadzor nad razpolaganjem z občinskim premože-
njem, preverili namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev.
Nadzor smo opravljali člani NO Občine Dobrna:
Predsednica NO   mag. Vlasta ŽERJAV
Podpredsednik NO mag. Uroš STROPNIK
Članica NO   Vera HORJAK KRAVOS
Članica NO   Stanka REPAS
Članica NO   Mateja ČERENAK

Člani NO Občine Dobrna smo pregledali naslednjo dokumentacijo:

1. BIVANJE STAREJŠIH OSEB V SPLOŠNIH SOCIALNIH 
ZAVODIH IN DOMOVIH
Občina Dobrna (v nadaljevanju: občina) je za svoje občane (v nada-
ljevanju: oskrbovanec), ki nimajo sami dovolj sredstev in tudi nimajo 
nobenega zavezanca, ki bi na podlagi zakona, izvršljivega pravnega 
naslova ali pravnega posla, bil dolžan preživljati oskrbovanca, dolžna, 
zagotoviti sredstva za bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavo-
dih in domovih. Občina tudi ne more vplivati ali izbirati, v kateri bivalni 
enoti bo bival oskrbovanec, pri tem se mora tudi upoštevati pravica 
oskrbovanca do samostojne izbire, v kateri enoti želi bivati, in da ima 
dostojno obravnavo. Sredstva za to mora občina zagotoviti iz proraču-
na lokalne skupnosti občine. 
Pri nadzoru te postavke je bilo ugotovljeno, da ta postavka zajema vsa 
nakazila, ki se odvedejo posameznim institucijam za oskrbo in bivanje 
občanov Dobrne v splošnih socialnih zavodih in domovih. Višina teh 
nakazil je v letu 2016 znašala skupaj 169.062,47 €. Znesek, ki ga mora 
plačevati občina mesečno za posameznega oskrbovanca je določen z 
odločbo Centra za socialne zadeve. V koliko oskrbovanec razpolaga z 
nepremičninami, občina naredi zaznamek v Zemljiški knjigi o prepove-
di odtujitve in obremenitve v korist občine. 
Pri nadzoru so bile tudi pregledane naključno izbrane vloge štirih oskr-
bovancev in ugotovljeno je bilo, da je v letu 2016, po smrti enega oskr-
bovanca ostal znesek 9.090,71 EUR na strani občine, in sicer iz razloga, 
ker oskrbovanec ni imel dovolj lastnih sredstev za pokrivanje stroškov 

oskrbnine v domu, prav tako ni imel nikogar, ki bi bil dolžan plačevati 
razliko zanj ter ni imel nobenega premičnega ali nepremična premo-
ženja. Sicer pa občina v primeru smrti poskrbi, da se poravna čim več 
obveznosti, ki so nastale iz tega naslova. 
V letu 2016 je občina plačevala ali doplačevala dvajsetim oskrbovan-
cem oskrbnino za bivanje v različnih domovih. Najvišji mesečni znesek 
plačila oskrbnine je znašal kar 1.798,16 EUR/osebo, v povprečju pa je 
znašal znesek na posameznika približno 700 EUR/mesec. 

Občina ima v letu 2016  poravnane vse obveznosti iz tega naslova.

Pri pregledu je bilo vidno, da  občina  ravna skrbno in tekoče vpisuje vse 
zaznambe na nepremičnine, v kolikor jih oskrbovanci imajo, da ob smrti 
uporabnika uveljavi vsa sredstva, s katerimi bi lahko pridobila povračilo 
terjatev po pokojniku. Vsa dokumentacija je skrbno in zgledno urejena. 

2. JAVNI RAZPIS ZA ORGANIZACIJO PRIREDITVE NOČ 
POD KONSTANJI 2016
Javni zavod za turizem, šport in kulturo je, dne 24. 3. 2016, v občinskem 
glasilu  Dobrčan, št. 69/2016, objavil javni razpis za organizacijo prire-
ditve Noč pod kostanji, ki bi se naj odvijala v mesecu avgustu 2016. V 
razpisu so bili podani vsi pogoji in rok za prijavo organizacije navede-
ne prireditve, hkrati je bilo tudi navedeno, da bo organizatorju za to 
prireditev sofinanciran znesek v višini 5.000 EUR. Za ta namen je bila 
imenovana tudi komisija. 

Na navedeni razpis je prispela samo ena ponudba, in sicer jo je, dne 21. 
4. 2016, podalo Društvo noč pod kostanji, Dobrna 19, 3204 Dobrna. Pri-
java je bila pregledana z imenovano strokovno komisijo, ki je ugotovila, 
da je potrebno prijavo dopolniti in ponudnika o tem tudi seznanilo. 
Ponudnik je to prijavo pravočasno dopolnil. K prijavi so bila predložena 
tudi vsa soglasja, ki so bila potrebna za izvedbo in organizacijo priredi-
tve.
Med Javnim zavodom za turizem, šport in kulturo Dobrna in Društvom 
Noč pod kostanji Dobrna je bila sklenjena in podpisana Pogodba o 
organizaciji in financiranju prireditve Noč pod kostanji 2016, dne 8. 6. 
2016, pod številko 41010-0002-2016-10. S pogodbo so bile določene vse 
obveznosti o financiranju in organizaciji navedene prireditve. Sredstva 
s strani ZTŠK Dobrna, v višini 2.500 EUR, so bila organizatorju nakazana, 
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dne 9. 8. 2016, in sicer ko je organizator javne prireditve predložil še 
pravnomočno dovoljenja Upravne enote Celje za izvedbo javne prire-
ditve. Ostala razlika, to je 2.500 EUR, se je organizatorju nakazala, dne 21. 
9. 2016, po predložitvi zaključnega poročila o izvedbi javne prireditve. 
Zaključno poročilo prireditve Noč pod kostanji 2016 je bilo prejeto, dne 
21. 9. 2016. Iz poročila je razviden vsebinski in finančni del prireditve, 
vključno z Izjavami lastnikov/upravljavcev zemljišč, ki so bila uporablje-
na za Noč pod kostanji 2016. Iz finančnega dela je razvidno, da je or-
ganizator imel višje stroške za namene, ki izhajajo iz II. točke javnega 
razpisa za organizacijo prireditve Noč pod kostanji 2016, ni pa razvidno 
ali so dejansko bile poravnane vse obveznosti s strani organizatorja.
S strani nadzornega odbora je bilo dano priporočilo, da se v razpis 
doda, da se poleg Zaključnega poročila predložijo dokazila o poravna-
ni obveznosti, za katera so bila dodeljena sredstva.

3. VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV
Občina Dobrna (v nadaljevanju: občina) je lastnica neprofitnih stano-
vanj, ki jih daje v najem. Za vzdrževanje stanovanj in stavb, ki trenutno 
niso oddane, nastajajo minimalni stroški, ki jih pokriva lastnica, to je 
občina. Občina je za izvajalca upravljanja stavb izbrala podjetje Atrij, 
Stanovanjska zadruga z. o. o., Celje in z njimi sklenila pogodbo. V po-
godbi so opredeljene vse naloge in obveznosti izvajalca. V letu 2016 ni 
bilo posebnih vlaganj v obnovo ali vzdrževanje neprofitnih stanovanj.
Pregledana sta bila dva konta, in sicer konto - stroški upravljanja, SOD, 
SSRS  ter konto – Vzdrževanje stanovanjskih objektov. 
Na kontu stroški upravljanja, SOD, SSRS, so knjiženi stroški podjetja Atrij 
stanovanjska zadruga Celje, ki jih je le-ta izdal občini za stanovanjske 
objekte, katerih je lastnica. To so skupni stroški stanovanjskih objektov 
ali stroški upravljanja (gasilni aparati, beljenje, dvigala, elektrika stopnišče, 
zavarovanje, rezervni sklad, dimnikarske storitve). Na tem kontu je bilo 
planiranih 5.500 EUR, realizacija na dan 31.12. 2016 je  bila 5.144,82 EUR.

Na kontu – Vzdrževanje stanovanjskih objektov so knjiženi vsi stroški 
nastali s stanovanji, ki niso oddana in stroški upravljanja Atrij stanovanj-
ska zadruga Celje. Stroški, ki so povezani z neoddanimi stanovanji so: 
strošek odvoza odpadkov Simbio, vode – Vodovod-kanalizacija d. o. o., 
elektrike – ECE d. o. o. Vsi ti stroški so minimalni ali samo priključnine, 
omrežnine. V mesecu marcu so bili plačani tudi stroški ogrevanja (mi-
nimalni) - Logo energija d. o. o., ki so nastali s praznim stanovanjem 
Dobrna 5 b, ki je bilo kasneje prodano. Na tem kontu je bilo planiranih 
7.980,00 EUR, realizacija na dan 31.12. 2016 je bila  7.290,78 EUR.

Podrobneje so bili pregledani vsi računi za mesec april in avgust, po-
sebnosti in odstopanj ni bilo ugotovljenih.
Občina je konec leta 2016 dajala v najem 16 neprofitnih stanovanj, eno 
stavbno zemljišče in štiri poslovne prostore. Za navedene objekte za-
računava najemnine, ki se gibajo od najnižje 30 EUR do najvišje 275,50 
EUR. Skupni mesečni znesek najemnin, za mesec december 2016, zna-
ša 2.841,38 EUR. Občina Dobrna iz tega naslova nima terjatev, obvezno-
sti se poravnavajo tekoče. 
Ob koncu leta 2016 je imela občina praznih pet stanovanj, poleg tega 
se ena stavba aktivno prodaja. V letu 2016 je bila prodana garsonjera, 
in sicer po programu prodaje. Konec leta 2016 ni bilo na seznamu no-
benega prosilca ali iskalca neprofitnega stanovanja v Občini Dobrna.

4. OSREDNJA KNJIŽNICA CELJE
Za javne zavode, ki izvajajo javno službo, se sklene sporazum o ureditvi 

medsebojnih premoženjskih razmerij. Glede na to, da Osrednja knjižni-
ca Celje izvaja v svoji enoti na Dobrni javno službo, je bil v Ur.l. RS, št. 
59/99, objavljen sporazum, v katerem je tudi določeno,  na kakšen na-
čin se le-ta izvaja oz. zagotavlja v Občini Vojnik in Občini Štore. K temu 
sporazumu je v letu 2000 sledil še sporazum med Občino Vojnik in Ob-
čino Dobrna, in sicer Sporazum  o ureditvi medsebojnih premoženjskih 
razmerij med občinama Vojnik in Dobrna (Ur.l. RS, št. 36/2000), s katerim 
so se med tema dvema občinama uredila medsebojna premoženjska 
razmerja, ki izhajajo iz sporazuma o ureditvi medsebojnih premoženj-
skih razmerij (bivša Občina Celje - s stanjem na dan 31. 12. 1994, Uradni 
list RS, št. 59/99) in razmerja, ki izhajajo iz obdobja poslovanja bivše Ob-
čine Vojnik (stanje na dan 31. 12. 1998).
Delovanje v letu 2016:
Ministrstvo za kulturo je Občini Dobrna posredovalo neposredni poziv 
(takšen postopek je že ustaljen) za sofinanciranje nakupa knjižničnega 
gradiva v splošnih knjižnicah iz državnega proračuna za leto 2016, ki je 
bil s strani Občine Dobrna podpisan, dne 6. 11. 2015, kot oblika izjave, 
da bo občina v proračunskem letu 2016 za  nakup knjižničnega gradiva 
zagotovila 5.000,00 EUR sredstev. 
Dne 25. 3. 2016 je Občina Dobrna podpisala Aneks k Pogodbi o zago-
tavljanju javne službe knjižničarstva za območje Občine Dobrna za leto 
2016, št. dokumenta 12-0002/2015-9(6). V navedenem aneksu so opre-
deljeni stroški, in sicer za Občino Dobrna in le-ti znašajo: stroški dela 
4.000 EUR, stroški materialnih storitev 6.492,00 EUR, knjižnično gradivo 
5.000,00 EUR, kar skupaj predstavlja 15.492,00 EUR.
Poleg tega je v aneksu opredeljeno tudi plačilo ostalih obveznosti. Tako 
mora Občina Dobrna poravnati direktno dobaviteljem na osnovi preje-
tih računov še naslednje stroške; elektriko, Telekomove storitve, zavaro-
vanje, varovanje – Prosignal, osnovni šoli za stroške, vodo in komunalne 
storitve, kar predstavlja še dodatnih 15.634,24 EUR . 

5. VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST
S tripartitno pogodbo o vzdrževanju gozdnih cest, ki je sklenjena med 
Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana in Zavo-
dom za gozdove Slovenije ter Občino Dobrna, št.2330-16-000052/27, 
je bilo določeno financiranje vzdrževanja gozdnih cest, in sicer za 14,21 
km gozdnih cest v zasebnih gozdovih in 0,69 km gozdnih cest v dr-
žavnih gozdovih. Tako je vrednost vzdrževalnih del v letu 2016 znašala 
4.106,65 EUR. Ta del se tudi v nekem znesku sofinancira s strani Ministr-
stva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Občina mora posredovati 
zahtevek in to je tudi storila. Del, ki ga je iz tega naslova pridobila obči-
na, je znašal 1.105 EUR, in sicer: 
- za vzdrževanje gozdnih cest v zasebnih gozdovih v višini 1.095,30 EUR
- za vzdrževanje gozdnih cest v državnih gozdovih v višini 10,69 EUR. 

Občina Dobrna je v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije pri-
pravila plan vzdrževanj s programskimi cenami za leto 2016. Pri pripravi 
programa sodeluje tudi revirni gozdar. Plan zajema vzdrževanje cest v 
zasebnih gozdovih in državnih gozdovih. V programu za leto 2016 so 
bili definirani naslednji odseki v zasebnih gozdovih in sicer:
- Prodenšek-0dd 304 II, v vrednosti 1.319,48 EUR
- Urlčjek-Štravs I, v vrednosti 1.319,48 EUR
- Orlica-Kamšak, v vrednosti 1.319,48 EUR.

V planu pa je bil tudi odsek v državnem gozdu in sicer:
- Pristova-Dobnik I, v vrednosti 142,90 EUR.
Družba Tomgrad d. o. o je bila izbrana na osnovi Povabila k oddaji po-
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nudbe, katerega predmet je bilo vzdrževanje gozdnih cest v Občini 
Dobrna za obdobje 2016-2018, št.371-0007/2016-3 (11). Merilo pri izbiri 
izvajalca je bilo najnižja cena. Tako imajo Občina Dobrna in Zavod za 
gozdove Slovenije ter izvajalec Tomgrad d. o. o. podpisano pogodbo 
za vzdrževanje gozdnih cest za obdobje od 2016 – 2018, št.371-0007-
2016-14, z dne 5. 7. 2016, z možnostjo podaljšanja. Predmet pogodbe 
so vzdrževalna dela na gozdih cestah v Občini Dobrna po programu za 
tekoče leto. Program je sestavni del pogodbe, h kateremu je predložen 
tudi cenik za vzdrževanje gozdnih cest za leto 2016-2018.
Dne 19. 10. 2016 je bil s strani Občine Dobrna na Ministrstvo za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: ministrstvo) posredovan 
zahtevek za sofinanciranje. K navedenemu zahtevku so bili skupaj s pri-
logami predloženi računi, zapisnik o prevzemu del in kolavdacijski zapi-
snik o opravljenih delih na gozdnih cestah. Navedeno ministrstvo je na 
občino, dne  18. 11. 2016, nakazalo sredstva v skupni višini 1.105,99 EUR.
Skladno z Zakonom o gozdovih (Ur. list RS, št.30/93 in naslednji), je de-
finirano plačevanje pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest. Vsako leto, 
po stanju na dan 30. junij, se pregleda lastništvo v zemljiški knjigi in 
vsi lastniki gozdov, kjer so evidentirane gozdne ceste, morajo poravnati 
določeno pristojbino. Na podlagi te evidence ministrstvo vsakemu po-
samezniku - lastniku posreduje položnice, ki jih je dolžan tudi poravna-
ti. Prejeta sredstva se nato nakazuje nazaj na občino. Iz tega naslova je 
bilo Občini Dobrna v letu 2016 nakazano 2.288,52 EUR.
Za vzdrževanje gozdnih cest je občina pridobila sredstva v skupni višini 
3.394,51 EUR, poleg teh sredstev je občina še namenila za vzdrževanje 
gozdnih cest 712,14 EUR, ki so šla v breme proračuna občine.

6. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV OHRA-
NJANJA IN SPODBUJANJA RAZVOJA KMETIJSTVA IN 
PODEŽELJA V OBČINI DOBRNA ZA LETO 2016 
Občinski svet Občine Dobrna je na 7. redni seji, dne 14.07.2015, sprejel 
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v 
Občini Dobrna za programsko obdobje 2015-2020. 
Namen obravnave in sprejema Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju 
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobrna je bil uskladitev pred-
pisa z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 za državne pomoči po sku-
pinskih izjemah v kmetijstvu in Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 za 
de minimis pomoči. Občina Dobrna je v obdobju 2007-2013 že imela 
sprejet Pravilnik o dodelavanju državnih pomoči v Občini Dobrna, ki sta 
ga pred začetkom izvajanja potrdili tudi pristojni Ministrstvo za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: ministrstvo) in Ministrstvo 
za finance.  Navedenemu Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči na 
področju kmetijstva je v Občini Dobrna konec leta 2014 potekla veljav-
nost. Zaradi navedenega je bilo potrebno priglasiti novo shemo po-
moči za novo programsko obdobje. Bistvenih sprememb pravilnika ni, 
gre bolj za uskladitev z veljavno zakonodajo. Tudi v tem pravilniku so tri 
vrste pomoči, in sicer:
1. Državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu (na podlagi 

Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014
2. De minimis pomoči (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013)
3. Ostali ukrepi občine (podlaga za izvedbo je veljavna zakonodaja s 

področja javnih financ). 

Odbor za turizem, kmetijstvo in razvoj podeželja Občine Dobrna je na 
svoji 2. seji, dne 18. 6. 2015, obravnaval Pravilnik o ohranjanju in spodbu-
janju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobrna za programsko 
obdobje 2015-2020 in predlagal Občinskemu svetu Občine Dobrna, 

naj navedeni pravilnik sprejme. Po obravnavi pravilnika na Odboru za 
turizem, kmetijstvo in razvoj podeželja Občine Dobrna je bil Pravilnik 
posredovan na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter 
na Ministrstvo za finance skupaj z obrazcem za priglasitev. Priglasitve 
so bile izvedene: 
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dopis z dne 19. 8. 

2015, št. 441-107/2015/7 (št. priglasitve: K-BE072-1358570-2015)
- Ministrstvo za finance, dopis z dne 2. 7. 2015, št. 441-149/2015 (št. 

priglasitve: M002-1358570-2015).
Vsled vsega zapisanega postopka je Občinski svet Občine Dobrna na 
7. redni seji, dne 14. 7. 2015, sprejel navedeni Pravilnik o ohranjanju in 
spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobrna za pro-
gramsko obdobje 2015-2020.

Pri nadzoru je bila predložena naslednja dokumentacija:
- Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja ra-

zvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobrna za leto 2016; objavlje-
no Dobrčan, št. 69/2016; 

- Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in pode-
želja v Občini Dobrna za programsko obdobje 2015-2020 (24. člen 
Zakona o kmetijstvu (Ur. list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12-ZdZPVHVVR in 
26/14) in 15 člena Statuta Občine Dobrna (Ur. list RS, št. 47/99, 15/01, 
112/02, 136/04, 101/11) in potrditvi na Občinskem svetu Občine Do-
brna, dne 14. 7. 2015).

- Sklep o imenovanju strokovne Komisije za pripravo in izvedbo jav-
nega razpisa o sofinanciranju ukrepov ohranjanja in spodbujanja ra-
zvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobrna v letu 2016, 15. 2. 2016 
(št. 441-0002/2016-1(2), sklep izdaja župan. 

- Razpisna dokumentacija
- Zapisnik o odpiranju vlog za javni razpis o sofinanciranju ukrepov 

ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini 
Dobrna v letu 2016; dne 26. 4. 2016, št.: 441-0002/206-5 (2),

- Razdelilnik sredstev po posameznih ukrepih, glede na razpis.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev 
za podporo ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja 
za leto 2016 v skupni vrednosti 16.800,00 EUR, po shemi državnih po-
moči v kmetijstvu, skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 in po-
moči de minimis skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013. Sredstva 
se dodeljujejo za naslednje ukrepe: 
- UKREP št. 1 (pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena 

sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko 
proizvodnjo); razpisano 10.100,00 EUR, od tega je bilo porabljeno 
7.550,31 EUR.

- UKREP št. 4 (pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne 
dediščine na kmetijskih gospodarstvih); razpisano 800,00 EUR. Za ta 
ukrep ni prispela nobena vloga.

- UKREP št. 5 (pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in 
živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji 
– de minimis); razpisano 3.000,00 EUR, od tega je bilo porabljenih 2. 
308,47 EUR.

- UKREP št. 6 (pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju 
nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter pridelave in trženja – de mini-
mis); razpisano 800,00 EUR, porabljen je bil celotni znesek.  

- UKREP št. 7 (podpora delovanju društev s področja kmetijstva in 
razvoja podeželja – ostali ukrepi); razpisano 2.100,00 EUR, porabljen 
je bil celotni znesek. 
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Iz Zapisnik o odpiranju vlog za javni razpis o sofinanciranju ukrepov 
ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Do-
brna v letu 2016 (št. 441-0002/2016-5(2)), z dne 26. 4. 2016, je razvidno, 
da je do določenega datuma v javnem razpisu, to je do dne 22. 4. 2016, 
prispelo 13 vlog.  Vse vloge so prispele pravočasno in so bile pravilno 
označene. Pri pregledu vsebine je komisija ugotovila eno pomanjklji-
vost, za kar so pozvali vlagatelja za dopolnitev. Vlagatelj je korektno in v 
dogovorjenem roku opravil dopolnitev. 
Podrobno je bila  pregledana ena (1) naključno izbrana vloga iz ukrepa 
št. 1. Nepravilnosti in pomanjkljivosti niso bile ugotovljene, vsa doku-
mentacija je pregledno kronološko urejena in opremljena z datumi in 
podpisi. 

7. MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA
Naloge mrliško pregledne službe, njeno organizacijo in delo, dolžnosti 
zdravnikov mrliških preglednikov in dokumentacijo, ki jo morajo voditi, 
obdukcijo in pokop mrličev ter druga tehnična vprašanja v zvezi z opra-
vljanjem mrliško pregledne službe ureja Pravilnik o pogojih in načinu 
opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/93 in 15/08). 
Ta pravilnik se uporablja tudi za tujce, brezdomce in osebe, katerih pre-
bivališče je neznano.
Mrliško pregledno službo zagotovi, organizira in skrbi za njeno pravilno 
delovanje občinski organ pristojen za zdravstvo s pogodbo o koncesiji, 
ki jo sklene s pristojnim zdravstvenim zavodom ali zasebnim zdravni-
kom. Mrliško pregledno službo opravljajo zdravniki, ki so za to posebej 
pooblaščeni in usposobljeni.

V primeru smrti na domu mora pokojnika pregledati zdravnik – mrliški 
preglednik. Svojci so dolžni o smrti obvestiti pristojno mrliško pregle-
dno službo. 
Plačnik opravljenih mrliških pregledov  tujcev, brezdomcev oziroma 
osebe, katerih prebivališče je neznano, morebitnih obdukcij, tehničnih 
pomoči v zvezi z obdukcijo in pokopa v zvezi s temi osebami je občin-
ski organ, pristojen za zdravstvo po kraju smrti oz. kraju najdbe trupla 
te osebe. 

Določba 18. člena navedenega pravilnika določa, da se po opravljenem 
mrliškem pregledu oziroma ugotovitvi, da je oseba umrla, mora opravi-
ti obdukcija (sanitarna obdukcija) v naslednjih primerih:
-        če se ne da ugotoviti vzroka smrti,
-        na zahtevo zdravnika, ki je bolnika zdravil,
-        če gre za sum nalezljive bolezni,
-        na zahtevo pristojnega preiskovalnega sodnika.
Plačnik stroškov v zvezi z obdukcijo je občinski organ pristojen za zdravstvo.

Obdukcija se lahko opravi tudi na željo zakonca ali izven zakonskega 
partnerja ali če tega ni, na zahtevo staršev, odraslih otrok oziroma po-
svojencev, če gre za umrla starša ali posvojitelje, če se ne strinjajo z ugo-
tovljenim vzrokom smrti.

Če ni dedičev ali če ti niso sposobni poravnati stroškov pokopa, jih po-
ravna občina, v kateri je imel umrli stalno prebivališče. Kadar ni mogoče 
ugotoviti občine stalnega prebivališča, poravna stroške pokopa občina, 
v kateri je oseba umrla, oziroma občina, v kateri je bila najdena.

V kolikor krije pogrebne stroške občina, ima občina pravico do povrači-
la teh stroškov iz zapuščine umrlega.

Skladno z 20. členom Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter 
urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list RS, št. 26/90, 
2/04 – ZZdrI-A), ki je veljal do 14. 10. 2016, so bili dediči umrlega  dolžni 
poravnati stroške pokopa umrlega. Če ni dedičev ali če ti niso sposobni 
poravnati stroškov pokopa, jih poravna občina, v kateri je imel umrli 
stalno prebivališče. Kadar ni mogoče ugotoviti občine stalnega prebi-
vališča, poravna stroške pokopa občina, v kateri je oseba umrla, oziro-
ma občina, v kateri je bila najdena. Občina ima pravico do povračila 
pogrebnih stroškov iz zapuščine umrlega.
Od 15. 10. 2016 dalje velja Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnost 
(Ur. l. RS, št. 62/2016), ki v določbi 16. člena določa, da mora stroške 
pogreba poravnati naročnik pogreba. V kolikor ni naročnika pogreba, 
mora te stroške poravnati občina, ki je prijavila pokop. Nadalje določa, 
da je lahko plačnik pogreba tudi druga fizična ali pravna oseba. Plačilo 
osnovnega pogreba ne sme presegati višine posebne oblike izredne 
denarne socialne pomoči kot pomoči pri kritju stroškov pogreba in po-
sebne oblike izredne denarne socialne pomoči po smrti družinskega 
člana, kot ju določa zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke. Izvaja-
lec pogrebne dejavnosti mora zagotavljati minimalni pogreb v skladu 
s prejšnjim stavkom.

Podlage za plačila računov so določene v naslednjih predpisih: Zako-
nu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Pravilniku o 
pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe, Zakonu o po-
kopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč in v Odloku o 
proračunu Občine Dobrna za leto 2016. Do 30. 6. 2016 je koordinatorja 
mrliško pregledne službe na celjskem območju opravljal Zdravstveni 
dom Celje. Od 1. 7. 2016 dalje pa to delo koordinira Medikmiko, d. o. 
o. (Miran Kolar, dr. med.) z zdravniki - mrliškimi pregledniki (Zasebna 
splošna ambulanta Aleš Blaznik, dr. med., in Zasebna ambulanta Colarić 
Marjan, dr. med.). K pogodbam je priložen tudi cenik, iz katerega je raz-
vidna cena za posamezno vrsto mrliškega pregleda. 

Na pokopališču na Dobrni občina skrbi tudi za skupni grob, v katerega  
pokopljejo občane brez svojcev. 
Pri pregledu proračunske postavke Mrliško ogledne službe, za obdobje 
od 1. 1. do 31. 12. 2016, je bilo ugotovljeno, da se je prvih šest računov, 
ki so zapadli v plačilo za leto 2016, nanašalo na dogodke iz leta 2015, saj 
so računi za dogodke iz leta 2015 imeli zapadlost v letu 2016.  
Podrobno sta bila pregledana dva računa, in sicer za stroške pokopa 
umrlega brez svojcev in sanitarna obdukcija, ki jo je v zvezi s smrtjo od-
redil pristojni zdravstveni dom. Iz računov je razvidna podrobna speci-
fikacija vseh stroškov, ki so nastali in katere je morala poravnati občina. 

8. POMOČ NA DOMU
Pomoč na domu je socialno varstvena storitev, ki je namenjena upra-
vičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za ži-
vljenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude in-
validnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa 
take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Pri pomoči 
na domu gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in 
podpore, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti 
potrebo po institucionalnem varstvu, v drugi družini ali drugi or-
ganizirani obliki. Storitev se prilagodi potrebam posameznega upra-
vičenca in obsega pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, gospodinj-
sko pomoč in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
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V skladu s 43. členom Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 
3/07 - uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju ZSV) je občina dol-
žna zagotavljati mrežo javne službe za pomoč na domu. Občina 
tako izbere izvajalca storitve na svojem ozemlju, občina da soglasje 
k ceni storitve, z višino svoje subvencije pa lahko občina tudi vpliva 
na višino cene storitve, ki jo plača uporabnik. ZSV tudi določa, da se 
pomoč na domu financira iz proračuna občine, in sicer najmanj v 
višini 50 % stroškov. 

Pomoč na domu se izkazuje kot socialno varstvena storitev oz. oblika 
pomoči v bivalnem okolju, ki pomembno prispeva, da starejši občani 
ostajajo v domačem okolju, v krogu ljudi, s katerimi so preživeli večji 
del življenja. 

Občinski svet Občine Dobrna je na 10. redni seji, dne 10. 12. 2015, sprejel 
sklep o povišanju cene socialno varstvene storitve pomoč na domu 
v Občini Dobrna, kot jo je predlagal izvajalec storitve Dom ob Savinji 
Celje – Center za pomoč na domu, in sicer: 
- za dneve opravljanja storitve od ponedeljka do sobote je ekonom-

ska cena le-te 19,70 EUR/uro, od tega je subvencija Občine Dobrna 
15,48 EUR/uro, subvencija iz proračuna RS je 0,42 EUR/uro, prispevek  
na uporabnika pa je  3,80 EUR/uro opravljene storitve in

- za dneve opravljanja storitve na nedeljo in državni praznik je eko-
nomska cena le-te 21,51 EUR/uro, od tega je subvencija Občine 
Dobrna 17,29 EUR/uro, subvencija iz proračuna RS je 0,42 EUR/uro, 
prispevek  na uporabnika pa je  3,80 EUR/uro opravljene storitve. 

Tako so upravičenci v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 za opravlje-
ne storitve plačevali po 3,80 EUR/uro. Občina Dobrna ima z Domom ob 
Savinji in upravičenci do storitve pomoč na domu sklenjeno pogodbo 
za izvajanje le-te. 
Med nadzorom je bil opravljen pregled kartice proračunske postavke 
- pomoč na domu, v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2016. Računi so po me-
secih različni, odvisni od števila opravljenih storitev. Podrobno sta bila 
pregledana računa, izdana s strani Doma ob Savinji, št. 5-1600000216 in 
št. 5-1600000283. Gre za obračuna storitev, opravljenih v mesecu maju 
in juniju 2016. Hkrati sta to računa z najvišjima vrednostima v letu 2016. 
Računa sta opremljena s prilogama, ki izkazujeta, katerim osebam in 
v kolikšnem obsegu (številu ur) je bila storitev opravljena. Priloženo je 
tudi Poročilo o delu za tekoči mesec, iz katerega je razvidno skupno 
število realiziranih ur pomoči na domu ter ure, ki so bile naročene, a 
odpovedane iz razlogov s strani občanov. Teh ur izvajalec ni obračunal. 
Uporabniki te storitve uporabljajo v večini primerov v terminu od po-
nedeljka do petka. Na območju občine je zaznati čedalje več starejših 
oseb, zato se lahko predvideva, da bo ta postavka v občini naraščala.

9. ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE DOLOČENIH KATE-
GORIJ PREBIVALCEV
V skladu z 21. točko 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdra-
vstvenem zavarovanju (ZZVZZ) (Ur. list RS, št. 72/06 – UPB, 114/06 – ZU-
TPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 
91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 
– ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT) (v nadaljevanju: ZZVZZ), so upravičenci 
do osnovnega zdravstvenega zavarovanja tudi državljani Republike 
Slovenije in tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje, ki jim je po 
zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, priznana pravica 
do plačila prispevka za obvezno zavarovanje. Zavezanec za plačilo je 

občina stalnega prebivališča. Gre za občane, ki nimajo dohodkov, ali so 
izgubili službo, končali šolanje, oziroma nimajo urejenega osnovnega 
zdravstvenega zavarovanja iz drugih razlogov. Navedeno zavarovanje 
krije bolezni in poškodbe izven dela – za zdravstvene storitve in povra-
čila potnih stroškov.  
ZZVZZ tudi predvideva, da lahko upravičeni zavarovanec ob pogojih, 
ki jih določa ta zakon, zavaruje tudi ožje ali širše družinske člane. Tako je 
lahko zavarovan kot družinski član tudi zakonec zavarovanca, oseba, ki 
živi z zavarovancem v življenjski skupnosti ter tudi otrok, ki ni sam zava-
rovanec. Otrok se lahko zavaruje kot družinski član do dopolnjenega 15. 
leta starosti oziroma do dopolnjenega 18. leta starosti, po tej starosti pa, 
če se šola, in sicer do konca šolanja, vendar največ do dopolnjenega 26. 
leta starosti. Zavarovanje zakonca oziroma otroka kot družinskega člana 
ne predstavlja dodatne obremenitve občinskega proračuna.
Občan mora na Center za socialno delo (v nadaljevanju: CSD), ki je gle-
de na občino stalnega prebivališča občana krajevno pristojen, oddati 
vlogo za uveljavljanje oz. prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje 
kot občan. Občan pridobi pravico do obveznega zavarovanja po izdani 
odločbi CSD. V vmesnem času od oddaje vloge na CSD pa do prejema 
odločbe je vlagatelj dolžan sam poskrbeti za zavarovanje na pristojnem 
Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Upravičenost do 
pravice do obveznega zdravstvenega zavarovanja je v pristojnosti CSD, 
občina v tem primeru, torej po izdani odločbi, na kateri je naveden čas 
zavarovanja, nastopa le kot plačnik obveznega zdravstvenega zavaro-
vanja za občana. Podatki od CSD Celje se pridobivajo mesečno, kot se 
tudi mesečno, na podlagi seznama upravičenih oseb, plačuje za upravi-
čene osebe osnovno zdravstveno zavarovanje. Obseg osnovnega zdra-
vstvenega zavarovanja je določen na podlagi ZZVZZ.

Opravljen je bil pregled kartice proračunske postavke - Zdravstveno 
zavarovanje določenih kategorij prebivalcev, v obdobju od 1. 1. do 31. 
12. 2016. Računi - zneski so po mesecih različni, odvisni od števila oseb 
– upravičencev. Podrobno je bila pregledana odredba št. 2016/115, z 
dne 7.9. 2016, izdana s strani župana, s katero je bilo odrejeno plačilo za-
varovanja za 46 občanov. Nanaša se na zavarovanja, plačana v mesecu 
avgustu. Odredbi je priložen seznam občanov, iz katerega so razvidni 
osnovni podatki ter datum, številka in veljavnost odločbe. Priložen je 
tudi izpolnjen REK-1b obrazec. 

10. ODDAJA NEPROFITNIH STANOVANJ
Stanovanjski sklad Republike Slovenije (v nadaljevanju SSRS) ima na 
območju Občine Dobrna v lasti 11 stanovanj in se vsa stanovanja na-
hajajo v bloku Dobrna 14 b. S temi stanovanji ima občina razpolagalno 
pravico le v primeru, ko jo o tem obvesti Stanovanjski sklad Republike 
Slovenije ( v primeru, da se stanovanje izprazni).
Ko se katero od stanovanj, ki je v lasti SSRS izprazni, o tem SSRS pisno 
obvesti Občino Dobrna, da mu posreduje podatek o osebi, ki je na ča-
kalni listi za pridobitev stanovanja oz. v kolikor le-te ni, pa poda poo-
blastilo, da se izbere nov najemnik z javnim razpisom. Ker ni bilo osebe 
na čakalni listi, je SSRS pooblastil občino, da je objavila razpis za oddajo 
stanovanja, katerega je lastnik SSRS, v najem. Javni razpis je bil objavljen 
v Glasilu Občine Dobrna, št. 68/2015, dne 17. 12. 2015, in na spletni strani 
Občine Dobrna http://www.dobrna.si
Najemne pogodbe so najemniki sklepali z lastnikom neprofitnega sta-
novanja, to je SSRS.

Med potekom postopka javnega razpisa je Občina Dobrna, dne 13. 1. 
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2016, prejela obvestilo SSRS, št. 47833-22/2016-1, z dne 8. 1.2016, da se 
bo, najpozneje z dnem 3. 4. 2016, izpraznilo še eno neprofitno najemno 
stanovanje.
S strani občine je bila imenovana komisija za postopek oddaje neprofi-
tnih stanovanj v najem, ki je bila sestavljena iz dveh predstavnikov ob-
čine in enega predstavnika Atrija Celje d. o. o..
Občina Dobrna pa ima v svoji lasti 24 stanovanj in se le-ta nahajajo na 
naslednjih naslovih:
- 1 stanovanje na naslovu DOBRNA 5 B, stanovanje je oddano v na-

jem;
- 5 stanovanj na naslovu DOBRNA 14 B, vsa stanovanja so oddana v 

najem;
- 2 stanovanji na naslovu DOBRNA 58 (v vili Zora), stanovanji sta pra-

zni (sta v programu prodaje);
- 1 stanovanje na naslovu DOBRNA 58 A (pri vili Zora), stanovanje je 

prazno in v programu prodaje;
- 1 stanovanje na naslovu LOKOVINA 8 (v vili Purška), stanovanje je 

oddano v najem;
- 5 stanovanj na naslovu LOKOVINA 12, 4 stanovanja so oddana v na-

jem, eno stanovanje pa je prazno;
- 9 stanovanj na naslovu ZAVRH NAD DOBRNO 1 (graščina Gutenik), 

5 stanovanj je oddanih v najem, 4 stanovanja so prazna.

Poleg tega je Občina Dobrna razpisala postopek za oddajo štirih pro-
stih starejših neprofitnih stanovanj v najem, ki se nahajajo v graščini 
Gutenik, katerih je lastnica. V tem primeru pa so najemniki najemne 
pogodbe sklepali z lastnikom stanovanj, Občino Dobrna. Razpis za ta 
postopek je bil objavljen v občinskem glasilu Občine Dobrna, št. 71, 
dne 29. 9. 2016 in na spletni strani Občine Dobrna https://www.dobr-
na.si. Tudi za ta postopek je bila s strani občine imenovana komisija za 
postopek oddaje neprofitnih stanovanj v najem, ki je bila sestavljena iz 
dveh predstavnikov občine in enega predstavnika Atrija Celje d. o. o..
Pri nadzoru je bila pregledana razpisna dokumentacija obeh razpisov 
za oddajo neprofitnih stanovanj v najem. Glede na to, da je Občina 
Dobrna za leto 2016 razpisala tudi nadaljnjo oddajo morebitnih prostih 
stanovanj v najem, je bilo med nadzorom preverjeno tudi  dodeljeva-
nje tistih prostih stanovanj v najem, ki so se izpraznila po razpisu.
Ugotovljeno je bilo, da je dodeljevanje neprofitnih stanovanj v letu 
2016 potekalo transparentno in v skladu z razpisnimi pogoji.

11. RUŠITEV OBJEKTA - DOBRNA 18
Pregledana je bila razpisna dokumentacija razpisa oz. zbiranja ponudb, 
štev. 350-0002/2010-431 (11), z dne 22. 9. 2016, katere predmet razpisa je 
bilo zbiranje ponudb na podlagi razpisa za rušitev objekta Dobrna 18, 
in sicer po projektni dokumentaciji PGD »načrt odstranitve objekta«, št. 
004/11-ru in »načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki«, št. 004/11-
odp. Navedena projektna dokumentacija je bila sestavni del tega po-
vabila.
Za rušitev objekta Dobrna 18 si je občina pridobila gradbeno dovolje-
nje, ki ga je izdala Upravna enota Celje, št. 351-673/2012-5(0371), v sklo-
pu predvidene novogradnje oz. še ostalih predvidenih gradenj. Rušitev 
navedenega objekta se je morala izvesti zaradi zagotovitve varnosti. 
Objekt je bil namreč dotrajan in v posameznih območjih že resno po-
škodovan, varnost nosilnega sistema je bila bistveno prenizka.
V ponudbeno ceno za rušitev objekta Dobrna 18 je bilo (poleg del, na-
vedenih v projektni dokumentaciji za rušitev iz kasnejšo novogradnjo) 
med drugim potrebno vključiti:

- Kompletna groba zunanja ureditev po končani rušitvi; dobava, na-
sutje in utrditev 20 cm tampona po celotni površini posegov; po 
navodilih naročnika in nadzornika.

- Komplet rušenje s pikiranjem (20 m3) obstoječega podesta (z ogra-
jo), vključno z odvozom na deponijo in vsemi ostalimi potrebnimi 
deli; po navodilih naročnika in nadzornika.

- Na mestu obstoječega podesta komplet izvedba asfaltnega ploč-
nika v okvirni dolžini 17 m in širini 2,20 m, z navezavo na obstoječi 
pločnik (vključno s pripravo tamponske podlage v debelini 30 cm, 
asfaltiranjem z maso BB8 v debelini 4 cm in vsemi ostalimi potreb-
nimi deli); po navodilih naročnika in nadzornika.

- Na mestu obstoječega podesta in novega pločnika komplet doba-
va in položitev betonskih robnikov (robniki dolžine 17 m in širine 12 
cm ter robniki dolžine 17 m in širine 8 cm); po navodilih naročnika 
in nadzornika.

- Komplet prestavitev obstoječega hišnega elektro priključka na do-
govorjeno lokacijo pod stopniščem (ki vodi do cerkve), dobava, 
postavitev in ureditev (zaščitene) elektro omarice s ključavnico in 
vtičnicami za potrebe prireditev občine; po navodilih naročnika in 
nadzornika.

- Komplet nadvišanje obstoječega vodovodnega jaška na niveleto 
končne ureditve; po navodilih naročnika in nadzornika.

- Ostala dela, potrebna za dokončno grobo ureditev zemljišča, ki je 
predmet posegov; po navodilih naročnika in nadzornika.

Edino merilo, ki je bilo uporabljeno pri ocenjevanju ponudb in pri izbiri 
najugodnejše ponudbe, je bila najnižja ponudbena cena, v kolikor je 
ponudnik izpolnjeval v naprej predpisane pogoje.

Vabilo k oddaji ponudbe je bilo poslano štirim potencialnim izvajal-
cem. Na to vabilo sta se odzvala dva izvajalca in oddala v predpisanem 
roku vsak svojo popolno ponudbo . 

Na podlagi cenejše  ponudbe je bil izbran ponudnik Remont, d. d.. 
Med nadzorom je bila pregledana vsa dokumentacija vezana na zbi-
ranje ponudb. Ugotovljeno je bilo, da je postopek zbiranja ponudb 
za rušitev objekta Dobrna 18 korektno potekal, skladno z zahtevami v 
pridobljenem gradbenem dovoljenju in zahtevami za oddajo ponudb. 
Nepravilnosti  niso bile ugotovljene.

12. PODELJEVANJE OBČINSKIH PRIZNANJ
Na podlagi Odloka o priznanjih Občine Dobrna (Ur. l. RS, št. 22/2010) 
se priznanja Občine Dobrna ( v nadaljevanju: občina) podeljujejo na 
slavnostni seji občinskega sveta ob občinskem prazniku občine, in sicer 
enkrat letno. 
Občinska priznanja se podeljujejo zaslužnim občanom in drugim posa-
meznikom, podjetjem, zavodom, društvom in skupinam, združenjem 
in drugim pravnim osebam (v nadaljevanju: skupinam), za profesional-
ne in druge dosežke ter uspehe na katerem koli področju delovanja 
in ustvarjanja, ki imajo izjemen pomen za razvoj, ugled in promocijo 
občine.
Pobude oziroma predloge za podelitev priznanj lahko podajo posa-
mezniki, družbe, zavodi, politične in druge organizacije in skupnosti, 
društva ter organi lokalne skupnosti. Predlogi za podelitev priznanj ob-
čine morajo biti predloženi v pisni obliki in morajo vsebovati podatke 
(splošne podatke o pobudniku, 
predstavitvene podatke o kandidatu, vrsto priznanja, za katerega je 
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kandidat predlagan, utemeljitev pobude s podrobnejšim opisom uspe-
ha ali dosežkov, zaradi katerih je predlagana podelitev, eventualne do-
kumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi, datum pobude).
Priznanja Občine Dobrna so: 
1. naziv Častni občan Občine Dobrna: je najvišje priznanje občine, ki 

ga lahko prejme le posameznik; priznanje podeli občinski svet; ose-
bi ki prejme to priznanje, občina izkazuje posebno čast tako v času 
življenja, kot tudi ob njegovi smrti in po njej. 

2. Grbi Občine Dobrna: ta priznanja lahko prejmejo posamezni in sku-
pine, priznanje podeli občinski svet:
- Zlati grb Občine Dobrna: letno se lahko podeli največ en zlati 

grb
- Srebrni grb Občine Dobrna, letno se lahko podelita največ dva 

srebrna grba
- Bronasti grb Občine Dobrna, letno se lahko podelijo največ trije 

bronasti grbi 

3. Župansko priznanje; o podelitvi tega priznanja odloča župan, prej-
me ga lahko posameznik ali skupina kot aktualen odziv za dosežke 
in uspehe na vseh področjih dela in ustvarjanja ter za odlične uspe-
he na osebnem področju posameznika. 

Poleg zgoraj navedenih priznanj lahko župan občine podeljuje tudi 
druga priznanja in nagrade npr. priznanje za odličen uspeh v celotnem 
osnovnošolskem izobraževanju, priznanja zlatim maturantom iz obči-
ne, diplomantom najmanj visokošolskih študijev za odlične uspehe ipd. 
Sredstva za podelitev teh priznanj se zagotavljajo iz proračuna občine.  
O podelitvi naziva Častni občan Občine Dobrna in grbov Občine Do-
brna odloča Občinski svet Občine Dobrna na predlog Komisije za man-
datna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Občine Dobrna. 
Komisija obravnava le predloge, ki so predloženi pravočasno, prav tako 
lahko predlog zavrne, če predlog ni ustrezno ali dovolj ovrednoten ali 
utemeljen oziroma zahteva od predlagatelja, da vlogo dopolni. Prispe-
le pobude za priznanja lahko komisija po lastni presoji prekvalificira 
ob soglasju predlagatelja, ki lahko predlog komisije potrdi ali predlog 
umakne. Komisija oblikuje predlog za podelitev priznanj in ga skupaj z 
obrazložitvijo posreduje Občinskemu svetu Občine Dobrna v nadaljnjo 
obravnavo, odločanje in potrditev.

Priznanja so enkratna, med seboj se ne izključujejo. Prejemnikom pri-
znanj se lahko ponovno podeli priznanje, vendar le višje priznanje, kot 
mu je že bilo že podeljeno, prav tako pa mora miniti od zadnjega pre-
jetega priznanja daljše časovno obdobje (5 let). 
Za ta namen občina vsako leto v občinskem glasilu Dobrčan objavi raz-
pis, v letu 2016 je bil ta razpis objavljen v št. 69. Na razpis je prispelo 10 
predlogov, ki jih je komisija pregledala, en predlog je bil s strani komi-
sije ovržen iz razloga, ker še ni minilo daljše časovno obdobje (5 let) po 
zadnjega prejetega priznanja. Iz ostalih predlogov je komisija obliko-
vala predlog za podelitev priznanj in ga skupaj z obrazložitvijo posre-
dovala občinskemu svetu občine v obravnavo, odločanje in potrditev.
Tako je bilo v letu 2016 podeljenih šest grbov Občine Dobrna (1x zlati, 
2x srebrni in 3x bronasti), tri županska priznanja ter nagrade za odličen 
uspeh v celotnem osnovnošolskem izobraževanju. 

13. SOFINANCIRANJE GASILSKEGA VOZILA
Občina je v Načrtu razvojnih programov 2015-2018 planirala tudi sofi-

nanciranje gasilskega vozila v višini 28.000 €. Podani predlog je bil ka-
sneje tudi sprejet. Dne 16. 3. 2015 je bila podpisana pogodba med PGD 
Dobrna in Občino Dobrna o sofinanciranju nakupa gasilskega vozila v 
višini 28.000 EUR. Občina se je z navedeno pogodbo zavezala nakazati 
sredstva PGD Dobrna v navedeni višini, celoten nakup vozila pa je izve-
dlo PGD Dobrna. V četrtem členu je navedeno, da mora prejemnik ta 
sredstva porabiti gospodarno in racionalno ter izključno za ta namen 
ter da mora prejemnik o porabi sredstev  podati občini poročilo in pre-
dložiti dokazila o namenski porabi sredstev. Del sredstev 6.000 EUR je 
bilo nakazanih dne 19. 3. 2015, drugi del 22.000 EUR pa dne 15. 6. 2015. 

Dne 22. 2. 2016 je bilo s strani PGD Dobrna posredovano na občino po-
ročilo, iz katerega je razvidno, da so bila sredstva namensko porabljena, 
in sicer za nabavo novega gasilskega vozila GVM1 znamke Ford Transit 
Trend 350 L3H2,2,2 TDCi 92 kW. Občina Dobrna ni izvajala nobenih dru-
gih aktivnosti v  vezi z nakupom navedenega vozila.   
V zvezi s tem sofinanciranjem je bilo s strani nadzornega odbora dano 
samo priporočilo, da se v prihodnje priporoča, da občina ravna pre-
ventivno in določi v komisijo tudi svojega predstavnika, ki sodeluje v 
celotnem postopku. 

14. ZAKLJUČEK
Nadzorni odbor je na podlagi pregleda predloženih dokumentov ugo-
tovil, da je upravljanje z občinskim premoženjem gospodarno in smo-
trno. Pri pregledu nismo ugotovili kršitev zakonskih predpisov, ki urejajo 
delovanje in financiranje občin. Pri določenih nadzorih so bila s strani 
nadzornega odbora podana priporočila, ki so jih zaposleni na občini 
tudi sprejeli.
Iz samega nadzora je razvidno, da občina zelo veliko sredstev name-
nja za sofinanciranje (kot je bivanje starejših oseb v splošnih socialnih 
zavodih in domovih, pomoč na domu, zdravstveno zavarovanje, za 
javne službe, za nakup premičnin, itd..), ki jih lahko uporabljamo ali jih 
potrebujemo vsi občani oz. je v dobrobit vseh občanov. Odvod teh 
sredstev narekuje zakonodaja oziroma predpisi, sporazumi itd., zato je 
občina dolžna odvajati ta sredstva. Po drugi strani pa si tudi prizideva, 
da bi pridobila kar največ sredstev od države, hkrati pa bi delovala s 
čim manjšimi stroški enako kvalitetno. Takšen način delovanja občine je 
zelo spodbuden, ekonomičen in gospodaren, zato naj občinska uprava 
še naprej strmi k takšnemu načinu.  

Občinskemu svetu Občine Dobrna predlagamo, da potrdi zaključni ra-
čun Občine Dobrna za leto 2016 in sprejme Odlok o potrditvi zaključ-
nega računa Proračuna Občine Dobrna za leto 2016.
Povzamemo lahko, da je bila vsa dokumentacija, ki je bila pregleda-
na, ažurirana, vzorno in pregledno urejena ter da so zaposleni opravili 
svoje delo v skladu z zakonodajo, ki ureja posamezno področje. Vsa 
pohvala gre tudi občinski upravi, saj kljub malemu številu zaposlenih 
v njej in zelo velikemu obsegu dela, svoje delo opravljajo strokovno, 
zakonito, dosledno in pravočasno.  
Ob tem si zaposleni v občinski upravi zaslužijo vso pohvalo za njihovo 
vestno in vzorno delo, kot je razvidno tudi iz samega poročila.
Zaposlenim na občinski upravi se člani Nadzornega odbora Občine 
Dobrna zahvaljujemo za prijazno in korektno sodelovanje.

Predsednica NO Dobrna,

 mag. Vlasta Žerjav
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z zasedanja 
Občinskega sveta 
Občine Dobrna

Od izida zadnje številke glasila Občine Dobrna št. 73, ki je izšla 
v mesecu marcu 2017, so svetniki Občinskega sveta Občine Do-
brna zasedali na eni redni seji, na 17. redni seji, ki je bila dne 6. 
4. 2017.

Na 17. redni seji, dne 6. 4. 2017, so svetniki Občinskega sveta 
Občine Dobrna, med drugim obravnavali in sprejeli dopol-
njen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za 
del enote urejanja prostora Dobrna 23 (DO 23) - območje sta-
novanjsko - turistične dejavnosti Pirh. Na tej seji so se svetniki 
seznanili s poročilom o delu skupne občinske uprave - med-
občinskega inšpektorata in redarstva občin Dobje, Dobrna, 
Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče 

Z zasedanja Občinskega sveta 
Občine Dobrna

za leto 2016, ki ga je svetnikom predstavila vodja inšpektorata, 
mag. Nataša Kos. Občinski svet Občine Dobrna se je seznanil 
tudi z Oceno izvajanja Občinskega programa varnosti za leto 
2016 in cilji delovanja občinskih redarjev v letu 2017. Na 17. redni 
seji so se svetniki Občinskega sveta Občine Dobrna seznanili s 
Poročilom Nadzornega odbora Občine Dobrna o opravljenem 
pregledu porabe sredstev v Občini Dobrna v letu 2016, ki ga je 
predstavila Občinskemu svetu Občine Dobrna mag. Vlasta Žer-
jav, predsednica NO Občine Dobrna. Na seji je bil sprejet tudi 
Zaključni račun Proračuna Občine Dobrna za leto 2016. Na 17. 
redni seji je bil obravnavan in sprejet tudi Odlok o spremembah 
in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Zavrh. 

Po gradivu Občinskega sveta Občine Dobrna povzela :

Mateja Smrečnik

dogodki
Med lovci, vinogradniki, vinarji Baranje in Kopačkega rita

Dobro načrtovan dvodnevni 
izlet za člane Lovske družine 
Dobrna se je uresničil. V sobo-
to, 13. maja, smo napolnili av-
tobus in se odpeljali proti Ro-
gaški Slatini. Bilo bi nepošteno, 
če udeležbe na izletu ne bi 
omogočili tudi ženam lovcev 
naše LD. Pred stavbo Mijošek 
Ivana, člana naše LD, in žene 
Danice smo se ustavili. V kraju 
Zgornje Negonje pri Rogaški 
Slatini skupaj vodita podjetje 
Afrodita. Po avtobusu je zadi-
šalo po svežih kruhkih, vsak pa 
je dobil še darilno vrečko z več 
vrstami kozmetičnih izdelkov 
kot darilo podjetja, ki ga vodi-

ta. Mož Ivan, vinar in lovec iz 
okolice Orehovca, dober po-
znavalec krajev kamor smo bili 
namenjeni, je oba dneva zelo 
uspešno vodil izlet. Na Dobrni 
ga poleg člana naše LD po-
znamo tudi kot člana komisije 
za ocenjevanje vin dobrnskih 
vinogradnikov, ki je bilo letos 
prvič na Dobrni.
Mejne formalnosti v Dobovi 
smo zelo hitro opravili in nada-
ljevali vožnjo proti Zaprešiču, 
kjer smo se vključili na avto-
cesto proti Osjeku. Pred nami 
je bilo 300 kilometrov vožnje. 
Po dveh krajših postankih smo 
se ustavili v Đakovem, da bi 

si ogledali katedralo. Gradili 
so jo kar 16 let, od leta 1866- 
1882. Glavni iniciator za zače-
tek gradnje je bil đakovački 
škof Josip Jurij Strossmayer. 
V stavbo je vgrajenih 7 mili-
jonov kosov ročno izdelane 
opeke. Dolžina katedrale je 74 
metrov, višina dveh stolpov pa 
84 metrov. Ima sedem oltarjev, 
posvečena pa je sv. Petru. Ker 
smo prišli ob nepravem času, 
si notranjosti katedrale nismo 
mogli ogledati.
Pot smo nadaljevali proti Os-
jeku in po mostu čez Dravo 
prispeli v Baranjo. Lepo obde-
lana polja pšenice, ječmena, Katedrala v Đakovu
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oljne repice in koruze, prava 
žitnica Hrvaške. Vse kaže, da 
se obeta dobra letina. Naš cilj 
pa je bilo Belje z najstarejšo 
vinsko kletjo iz leta 1526 in 
ogled Kneževih vinogradov, 
kjer na vzpetini banovo- brdo, 
na površini 650 hektarjev in 
nadmorski višini 210 metrov, 
raste 3 milijone sadik vinske 
trte. O kakšni pozebi  v leto-
šnjem aprilu ni nobenih sledi. 
Okrog 6,5 milijona litrov ga 
bodo pridelali. Od tega 80% 
belih sort. Stavba, kjer zbirajo 
grozdje in ga stiskajo, je po ce-
veh povezana z vinsko kletjo 
v Belju. Vino zori v hrastovih 
sodih velikosti 2000, 5000 in 
10000 litrov. Sodi so izdelani iz 
lesa hrasta dob, po katerem bi 
naj Dobrna dobila ime. Hrvati 
mu pravijo hrast lužnjak. Les 
za izdelavo hlodov odpeljejo 
v Italijo, kjer jim sode izdelajo. 
Ogromna klet je popolnoma 
obnovljena. Po njej smo se 
sprehodili in pokusili tudi vina 
belih in rdečih sort. Od belih 

sort je največ graševine, sorte 
laški rizling, od rdečih pa mo-
dra frankinja, kabernet in sivi 
pinot. 
V kraju Karanac so nam lovci 
pripravili ogled malega lo-
vskega muzeja. Gozdovi okrog 
Batine ob Donavi so bogati 
z jelenjadjo in divjimi prašiči 
– lovski revir z najmočnejši-
mi trofejami v Evropi. Lovni 
turizem jim v teh krajih veli-
ko pomeni. Sledila je večerja 
ob spremljavi glasbe lokalne 
skupine in dueta Senič, naših 
dveh članov Lidije in Tadeja iz 
Vinske  Gorice. Bila je že nede-
lja, ko so najbolj vztrajni legli k 
počitku.
»Pri Ivici in Marici« pravijo v 
starinskem slogu opremljenim 
kapacitetam malih hišk, ki lah-
ko sprejmejo do 100 gostov. 

Tam nas je čakal tudi bogat 
zajtrk, potem pa v avtobus 
na obisk k družinskemu pod-
jetju Kolar v kraju Suza blizu 
Batine, kjer je sledila pokušina 
njihovih vin. Med belimi vini 
je dobil visoke ocene zeleni 
silvanec. Nekaj steklenic smo 
ga lahko tudi kupili. Prostor, 
kjer je bila pokušina, je opre-
mljen v obliki kleti z vinoteko, 
v nadstropju pa so prenočišča 
za turiste.
Poslovili smo se od prijaznih 
ljudi in nadaljevali pot proti 
kraju Kopačevo, kjer je glavni 
vhod v park KOPAČKI RIT. Z 
mini vlakcem smo se odpe-
ljali do pristanišča, potem pa 
na ladjico in plovba po kanalu 
na ogled parka. PARK PRIRODE 
mu pravijo. Meri 231 kvadra-
tnih kilometrov. Razprostira 
se med sotočjem Drave in 
Donave, ki ga napajata z vodo Vinska klet v Belju 

Kneževi vinogradi

z obeh strani. To je eden od 
največjih poplavnih področij 
Evrope ter pod mednarodno 
zaščito. Med 300 vrstami ptic 
je znan močvirski orel, z razpo-
nom peruti 2,5 metra in težo 6 
kilogramov, pa črna štorklja in 
kormorani, da ne bom našte-
val vseh; od divjadi pa navadni 
jelen, divji prašiči, vidra, divja 
mačka in druga divjad.Vožnja z ladjico po PARKU PRIRODE

Za dobro počutje na avtobusu je poskrbel duo SENIČ

Okoli 14. ure smo zapusti-
li park, vse vkrcali v avtobus 
in nazaj proti domu. Ustavili 
smo se v kraju Orehovac, kjer 
nas je v hotelu čakalo kosilo in 
pokušina vin lokalnih vinogra-
dnikov. Iz okolice Orehovac je 
doma tudi naš vodič in lovec 
Ivan Milojšek. Počutje je po-
pestril njihov domači pevski 
zbor. Bila pa je tudi priložnost, 
da smo lahko nazdravili ženi 
našega lovca Maksa Vrečka, ki 
je slavila rojstni dan.
Po podravski magistrali smo 
nadaljevali pot nazaj proti 
Sloveniji. Moramo priznati, da 
imajo naši sosedje zelo dobro 
vzdrževane ceste. Malo pred 
polnočjo smo polni lepih spo-
minov prispeli nazaj na Dobr-
no.

Besedilo in foto:

Anton Mogu
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Folklora malo drugače

Mesec marec je za Folklorno skupino Do-
brna vsako leto najbolj dejaven mesec, 
saj prirejamo prireditev ob materinskem 
dnevu. Letos smo se prireditve lotili malo 
drugače, saj smo v goste povabili Gleda-
lišče Mozirsko, ki so s svojo komedijo širili 
nasmehe vseh obiskovalcev. Še enkrat za-
hvala Občini Dobrna za pomoč pri izvedbi 
prireditve.

Folklorna skupina 

KUD Dobrna

20. tradicionalno jurjevanje - 6. godba fest 

Aprila se je Godba Dobrna  v 
Slovenskih Konjicah udeležila 
20. tradicionalnega jurjeva-
nja-6.godba fest. Srečanja so 
se poleg nas udeležili Godba 
Zreče, Mladinski pihalni orke-
ster Glasbene šole Slovenske 
Konjice, Godba na pihala Sv. 
Križ-Začretje ter godba na pi-
hala Slovenske Konjice. 

Prireditev se je pričela s po-
vorko posameznih godb po 
ulicah starega dela Slovenskih 
Konjic, z nekaj skupnimi korač-
nicami, nato pa so sledili po-
samezni koncerti vsake sode-
lujoče godbe. 

Godba Dobrna se v prihodnje 
namerava udeležiti še kakšne-
ga srečanja godb, saj je za vse 
godbenike to zelo zanimiva 
izkušnja. 

Mitja Marošek
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Praznovanje  stoletnice fa-
timskih prikazovanj bo za vso 
celjsko škofijo 15. julija 2017 ob 
10. uri, v božjepotni cerkvi v 
Petrovčah.

Milan Strmšek, župnik

DOGODKI

Fatimska Marija na Dobrni

Marija se je v Fatimi na Por-
tugalskem prikazovala od  13. 
maja do 13. oktobra 1917 trem 
pastirčkom, Luciji, Jacinti in 
Frančišku. Vabila jih je k moli-
tvi in jim ob tem razodela tri 
skrivnosti. Bog je vse te do-
godke 13. oktobra 1917 po-
trdil s sončnim čudežem, ki 
so ga videli ljudje,  zbrani pri 
zadnjem videnju – prikazanju. 
Pristnost fatimskih dogodkov 

pa je potrdila tudi zgodovina.
Ob 100-letnici teh prikazovanj 
se širom po svetu odvijajo raz-
lični dogodki. Eden takih je 
tudi obisk kipa fatimske Marije 
v Sloveniji, ki  roma po naših 
škofijah, dekanijah in župnijah 
od 13. maja do 13. oktobra. Po 
župniji Dobrna bo romala od 
21. maja do 11. junija, nato jo 
bodo za 14 dni sprejeli v žu-
pniji Frankolovo. Pri družini, 

kamor jo prinesejo, se zberejo  
vsi družinski člani, sosedje, so-
rodniki, prijatelji in znanci. Ob 
molitvi in pesmi se družimo 
eno uro. Vse skupaj se zaklju-
či s prijetnim druženjem  vseh 
navzočih in s tem se utrjujejo 
iskrene prijateljske vezi med 
ljudmi. 
Slike predstavljajo enega od 
teh srečanj pri družini  Janka 
Čerenaka v Parožu. 

TVU, Teden vseživljenjskega učenja v Dobrni

Mesec maj ni samo mesec ljubezni, je tudi mesec vseživljenj-
skega učenja. Že 22 let v organizaciji Andragoškega centra Slo-
venije v maju po vsej Sloveniji poteka TVU, Teden vseživljenj-
skega učenja, v okviru katerega je organizirana vrsta prireditev, 
tečajev, delavnic, seminarjev … , ki spodbujajo druženje in uče-

nje vseh generacij.  Letos smo se akciji pridružili tudi v Dobrni. 
Turistično društvo Dobrna v maju vsako leto organizira cvetlični 
sejem. Prireditev, ki ni zgolj sejem sadik in cvetja, pač pa med-
generacijsko druženje in izmenjava izkušenj in znanj. Društvo 
kmetic Meta je v soboto, 20. maja, imelo delavnico peke tort. 
Glede na to, da je čas obhajil in birm, je marsikateri gospodinji 
koristila kakšna nova izkušnja. Društvo vseživljenjskega učenja 
Dobrna pa je v maju organiziralo dve delavnici z naslovom Goo-
glov račun, računalnik in jaz. Na delavnicah so bile udeležen-
cem predstavljene nekatere od številnih uporabnih možnosti 
mobilnih telefonov.
Čeprav je 22. Teden vseživljenjskega učenja za nami, nas  v letu 
2017  čaka še vrsta delavnic, seminarjev, tečajev. Za mnoge 
bomo poskrbeli v Društvu vseživljenjskega učenja Dobrna.

Aleš Štepihar, 

predsednik Društva vseživljenjskega učenja Dobrna
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Turistično društvo Dobrna  2017-2021

Po uspešnem delu  v  obdobju 2012 - 2016 je društvo dobilo 
staro-novo vodstvo. 
Upravni odbor, ki je bil izvoljen na občnem zboru 4. marca 2017, 
je na svoji redni seji upravnega odbora oblikoval vodstvo, ki bo 
za društvo skrbelo v naslednjem štiriletnem obdobju. 
Za predsednico društva je bila ponovno imenovana Marija Deu 
Vrečer; podpredsednica Štefka Oberstar, blagajničarka Marina 
Pann, tajnica društva  Andreja Mogu. 
Člani  upravnega odbora so: Mateja Čerenak, Marta Javornik, 
Viktorija Golčer, Sonja Krulec, Marija Mešl, Darko Voršnik in Mar-
ko Švent.
Imenovan sta bila tudi nadzorni odbor in disciplinska komisija. 
Upravni odbor si je razdelil naloge, ki jih bo za člane društva in 

                                                          
                                                           

                                                          
 

občane Občine Dobrna izvedel v letu 2017. Brez sekcij društva, 
ostalih društev, občine in donatorjev pa društvo vseh zastavlje-
nih nalog ne bo moglo izvesti, zato upa, da bo sodelovanje v 
letu 2017 z vsemi deležniki uspešno .
V društvu je okoli 200 članov ali 10% prebivalcev Občine Do-
brna.  Le okoli 20% članov je aktivnih članov, ostali pa so sim-
patizerji oz. podporniki društva ali  pripadniki društva oz. kraja 
Dobrne. 
V društvu delujejo številne sekcije in komisija. Za samostojno 
društvo so se odločile podeželske žene in ljudske pevke. Želimo 
jim veliko uspehov, predvsem pa dobrega sodelovanja s turi-
stičnim društvom.  

Predsednica TD Dobrna, 

Marija Deu Vrečer

Poslanstvo prireditve »POMLADNA NEDELJA V DOBRNI«

Naloga turističnega društva Dobrna je spodbujanje članov v 
skrbi za urejeno okolico, ohranjanje naravne in kulturne dedi-
ščine. V zadnjih letih turistično društvo prevzema tudi skrb za 
ljudske in verske običaje ter navade. Iz množičnih prireditev, ki 
so  kraju lahko tudi v obremenite pa tudi veliko finančno tvega-
nje, se društvo usmerja k dvigu kvalitete, k prepoznavnosti kraja 
tudi z manjšimi prireditvami.
Društvo je v ta namen razvilo  blagovno znamko »Dobra Dobr-
na«. Ob pozitivni podpori Občine Dobrna se blagovna znamka 
počasi utrjuje. Predvsem se  z njo promoviramo na raznih sej-
mih in predstavitvah izven Dobrne pa tudi v domačem kraju 

se ponudniki že radi predstavijo pod blagovno znamko »Dobra 
Dobrna«.
Z namenom, da usmerimo pridelovalce in izdelovalce h kvalite-
tnim pridelkom in izdelkom, smo pred štirimi leti začeli z oce-
njevanjem salam, v letu 2017 pa smo prvič, po štirih leti delova-
nja sekcije vinogradnikov, pristopili še k oceni  vin.  

Namen ocenitev je  izdelovalce salam pohvaliti in jih opozori-
ti na morebitne napake, ki lahko nastanejo pri izdelovanju in 
negi salam, saj je pravilno sušenje in čiščenje enako zahtevno 
delo kot priprava mase za salame, ki mora biti harmonična, da 
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v preteklih letih. Ocenjevalna   komisija je pri delu zastavila višji 
nivo kvalitete,  zato temu botruje več podeljenih bronastih in 
srebrnih  priznanj. 
Bralcem v vednost: 
Ocenjenih je bilo 30 salam. Od tega je bilo prejetih 5 zlatih pri-
znanj, 11 srebrnih priznanj, 11 bronastih priznanj in dve prizna-
nji. Povprečna ocena za salame je bila 15,44 točk.
Ocenjenih je bilo 34 vzorcev vina. Število zlatih priznanj, ki smo 
jih poimenovali Zlati grozd, je bilo 15, 
Srebrni  grozdov 15, Bronastih grozd 2, dva vzorca pa sta bila iz-
ločena, kar je na takih ocenitvah izredno malo. Povprečna oce-
na vin 17,93 točke.

V zadnjem Dobrčanu smo že predstavili nagrajence za okolje, 
zato jih ne bomo več ponavljali.

Prireditev smo popestri-
li z izredno lepim kon-
certom Tamburaškega 
orkestra Majšperk, ki je 
s seboj pripeljal dva so-
lista. Orkester in njihov 
dirigent ter pevca so  s 
slovensko glasbo in iz-
branimi  arijami   izredno 
navdušili vse v dvorani.

Vsem iskrene čestitke 
za dosežene ocene in 
hvala vam za vaš trud in 
skrb pri ohranjanju po-
dobe Dobrne in okolice!

Predsednica TD Dobrna, 

Marija Deu Vrečer

DOGODKI

je končni izdelek ravno prav začinjen, da ima okus po mesu …
Enako je s pridelavo vina. Trta zahteva veliko pozornosti in dela 
v vinogradu. Kadar so naravne razmere ugodne, se vinogradni-
ki ob letu lahko nadejajo dobrega in sladkega grozdja. Od tam 
dalje pa se začne novo delo z drugačnimi znanji in skrbjo za 
pravilno kletarjenje. Predvsem od tega je odvisno, kakšna bo 
kvaliteta vina. Prav to informacijo, oceno kakovosti vina, dobijo 
vinogradniki po ocenitvi vzorcev posameznih vin.
Na  prireditvi  se tudi zahvalimo vsem, ki skrbijo za urejeno oko-
lico svojih domov in javnih površin, najboljšim pa podelimo pri-
znanja zlati, srebrni in bronasti želod. 

Vina Dobrne so za leto 2016 dosegla povprečno oceno 17,93. 
Težko jih primerjamo s preteklimi leti, saj je bila ocenitev vin 
izvedena na Dobrni letos prvič. 
Pri salamah Dobrna se čuti povprečno podobno kvaliteto kot 
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Cvetlični sejem 

Turističnem društvo vsako leto  pripravlja cvetlični sejem. Obi-
čajno je vedno prvo nedeljo v maju. 

Društvo poskrbi za ponudnike; kot je že tradicija, na njem so-
delujeta dva vrtnarja iz naše okolice: Jamnišek Branko in  Šibanc 
Beno. Na kupcih pa je odločitev, pri katerem  bodo nabavil rože. 
V tem letu se je odzvalo manj gospodinjstev, kot je običaj, mor-
da je na to vplivalo slabo vreme, morda  že nabavljeno cvetje, 
morda slabša obveščenost. Trudimo se, da bi bili čim bolje ob-
veščeni, seveda je s tem povezani tudi finančni vložek, zato bi 
bilo morda dobro, da si ohranite v spominu, da bo tudi v priho-
dnje  cvetlični sejem vedno prvo nedeljo v maju. 
Ob sejmu pripravimo tudi kaj zanimivega!

Letos je bilo še posebej živahno, saj so si obiskovalci lahko ogle-
dali start kolesarske prireditve, ki so jo pripravili člani kolesarske-
ga kluba KROKAR DOBRNA. Učenci osnovne šole so predstavili 
projektno nalogo »KROKAR TURA – AVANTURA«, z njo so tek-
movali na prireditvi Turizmu pomaga lastna glava v organiza-

ciji  Turistične  zveze Slovenije in so bili prejemniki srebrnega 
priznanja. Čestitamo učencem in mentorjem. Vedno pa nas na-
smejijo naši kolesarji »starodobniki«, ki so izvrstna popestritev, 
kjerkoli koli se pojavijo. 

Predsednica TD Dobrna, 

Marija Deu Vrečer
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Sekcija vinogradnikov 
TD Dobrna 
2013-2017
V skrajnem severozahodnem delu vino-
rodne pokrajine Podravje, na prisojnih 
gričevnatih pobočjih okolice Dobrne, ima 
gojenje vinske trte dolgo tradicijo, saj po 
zapiskih v zgodovinskih virih –urbarjih 
sega daleč v pretekla stoletja. 
Do nedavnega smo se vinogradniki z na-
šega področja posamič včlanjevali v vino-
gradniški društvi v Slovenskih Konjicah in 
Vojniku, kjer smo pridobivali ustrezna zna-
nja za delo v vinogradu in umno kletar-
jenje .Udeleževali smo se ocenjevanja vin 
in pohvalimo se lahko s kar presenetljivo 
dobrimi ocenami posameznih letnikov. 
Vse bolj pa je bila med nami prisotna 
želja po povezovanju tukajšnjih vino-
gradnikov v organizirano obliko. Ideja je 
dozorela julija 2013, ko je bila na pobudo 
župana Občine Dobrna in predsednice 
turističnega društva ustanovljena sekci-
ja vinogradnikov pri Turističnem društvu 
Dobrna. Cilj te organiziranosti je izobra-
ževanje članstva s področja vinogradni-
štva in kletarjenja, dvig kvalitete vin tega 
območja,prepoznavnost naših vinarjev v 
povezavi s turistično ponudbo kraja. 
V sekcijo je vključenih 38 članov, veseli pa 
smo vsakega, zlasti mlajših navdušencev 
vinske trte, ki bodo ob primernem men-
torstvu nadaljevali tradicijo vinogradni-
štva na področju Dobrne.
V tem razmeroma kratkem času smo do-
segli vidne , razveseljive rezultate. Ponosni 
smo na potomko Stare trte, ki nam je bila 
zaupana v oskrbo in nas je lani razvese-
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lila s prvimi promocijskimi stekleničkami 
žlahtne modre kavčine. Odlično se je pri-
jel projekt »Naše vino«, kar potrjujeta zlati 
medalji pri ocenjevanju dve leti zapored. 
Letos smo se spoprijeli z izzivom – oce-
njevanje vzorcev vina z našega območja 
kar v domačem okolju, na Dobrni. To je 
organizacijsko zahtevno delo, ki smo ga, s 
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pomočjo veterana s tega področja, g. Mi-
rana Kovača iz Vinogradniškega  društva 
Vojnik, uspešno izpeljali. V imenu članov 
sekcije iskrena hvala!  

Rezultati ocenjenih vzorcev v preglednici 
zgovorno pričajo, kaj znamo in kam sodi-
mo na področju kvalitete negovanja vin. 
Naj bo to prvo ocenjevanje v okviru sek-
cije vzpodbuda vsem članom, da se v pri-
hodnje tega preverjana rezultatov našega 
celoletnega dela udeležijo v čim večjem 
številu.  
Hkrati pa vas vabimo, da se udeležite 
naših prireditev: Pohod med vinogradi 

10. junija, pa martinovanja in ob koncu 
leta vabljeni na že tradicionalno srečanje 
vinogradnikov z blagoslovom vina, na 
Šentjanževo - 27. decembra, na praznik 
sv. Janeza Evangelista, ko se s sv. mašo 
spomnimo pokojnih vinogradnikov. Po 
blagoslovu se družimo ob dobri kapljici, ki 
nam razvedri duha in razveseli srce. Hvala 
g. župniku, tudi vinogradniku, za odlično 
sodelovanju.

Zahvaljujemo se tudi županu Občine Do-
brna, g. Martinu Breclu, za razumevanje, 
podporo in finančno pomoč.

Vinogradniki so svoje vino dali ocenjevati 
tudi izven Dobrne. 
Ramšak Roman - modra frankinja zlato 
priznanje v Vojniku
Brusl Darko - zlato priznanje za laški rizling 
v Vojniku
Brecl Matej - zlato priznanje za modro 
frankinjo v Slovenskih Konjicah 
Oprčkal Štefan - srebrno priznanje za mo-
dro frankinjo v Vojniku 
Dražnik Martin - srebrno priznanje za belo 
zvrst v Slovenskih Konjicah.

Roman Ramšak, 

predsednik sekcije vinogradnikov TD Dobrna

Aktivnosti in dejavnosti PGD Dobrna
Spoštovane občanke in občani, v tej številki občinskega glasila 
Dobrčan vas na kratko seznanjamo z aktualnimi dogajanji in 
aktivnostmi, ki so spremljale delo našega društva v  obdobju 
od zadnjega poročanja v glasilu Dobrčan. 

V društvu  vseskozi namenjamo glavno skrb opravljanju pre-
ventivnih nalog, ki so povezane z varstvom pred požarom, 
varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami ter zaščito in 
reševanjem na področju Občine Dobrna. Glede požarne var-
nosti lahko ugotovimo, da v naši občini v zadnjem obdobju ni 
bilo zaznati večjih potreb po kakršnih koli zahtevnejših gasil-
skih intervencijah. 

V tem pomladanskem obdobju predstavljajo največjo nevar-
nost požari v naravi, ki so največkrat posledica neupošteva-
nja opozoril in nepravilnega pristopa pri izvajanju del. Gasilci 
občane v tem obdobju vsa leta opozarjamo na skrajno previ-
dnost pri  delu, kjer je velika možnost in verjetnost nastanka 
požara v naravnem okolju in kot kaže, naša opozorila niso bila 
zaman. Hvala vam, spoštovane občanke in občani! 

V tem obdobju se je v društvu poleg osnovnih dejavnosti izvajala 
še vrsta drugih aktivnosti, ki vam jih predstavljamo v obliki krono-
loškega pregleda in so opisani v nadaljevanju.

 25. 2. 2017 – je skupina gasilcev izvajala požarno stražo in re-
darsko službo na tradicionalnem, tokrat jubilejnem 30. Pustnem 
karnevalu v Novi Cerkvi. 
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 11. 3. 2017 – je skupina gasilcev izvajala požarno stražo pri 
spuščanju gregorčkov. Gre za tradicionalni dogodek, ko po »sta-
rem« (julijanskem) koledarju goduje sv. Gregor, ki »luč v vodo 
vrže« in oznani začetek pomladi oziroma prvi pomladni dan. 
Učenci iz čim bolj naravnih materialov izdelajo plavajoče hišice, 
vanje položili svečke ter jih na predvečer gregorjevega spustijo 
po potočku Topličica.

 11.3. 2017 – je na Frankolovem, v okviru GZ Vojnik-Dobrna, 
potekalo tekmovanje v kvizu za gasilsko mladino in gasilce pri-
pravnike. Iz našega društva so se tekmovanja udeležile tri ekipe 
pionirjev, mladink in mladincev in dosegle zelo dobre rezultate. 
ČESTITAMO! 

 12. 3. 2017 - Ob 20.15 so se v Vinski 
Gorici vnele saje v dimniku stanovanj-
ske hiše. Gasilci so varovali okolico di-
mnika do izgoretja saj, očistili dimnik 
in pregledali okolico dimnika.

 19. 3. 2017 – je v Zrečah potekalo 
tekmovanje v kvizu za celjsko regijo. 
Na tekmovanju sta sodelovali tudi 
ekipa mladink in ekipa pripravnikov 
PGD Dobrna. Ekipa mladink je med 23 
sodelujočimi ekipami dosegla odlično 
2. mesto in ekipa pripravnikov med 18 
ekipami prav tako izvrstno 3. mesto. 
Iskrene čestitke za dosežene rezultate!

 25. 3 – 9. 4. 2017 – je v Novi Cerkvi potekal tečaj za pripravni-
ka. Tečaja se je udeležilo tudi nekaj mladink in članic ter članov 
našega društva. 

 27. 3. 2017 - Ob 17.03 uri je skupina gasilcev varovala kraj pri-
stanka helikopterja na nogometnem igrišču v Lokovini. 
Posadka helikopterja slovenske policije in dežurna ekipa HNMP 
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iz Maribora sta s helikopterjem odpeljali obolelo osebo v UKC 
Maribor.

 18. 4. 2017 – je skupina naših gasilcev pomagala gasilcem iz 
PGD Socke pri iskanju izgubljene živine. 

 25. 4. 2017 – je v Osnovni šoli Dobrna potekala vaja evaku-
acije. Namen vaje evakuacije je, da se preizkusi in izpopolni or-
ganiziranost in pripravljenost odgovornih oseb in zaposlenih / 
izvajalcev zaščite in reševanja v primeru ogroženosti ob požaru 
ali drugih ogrožanjih.

 25. 4. 2017 – je v popoldanskem času potekala tradicionalna 
postavitev mlaja pri Kulturnem domu Dobrna. 

 4. 5. 2017 – se je nekaj gasilk in gasilcev iz našega društva 
udeležilo Florjanove maše v Novi Cerkvi. Mašo sta darovala celj-
ski škof, msgr. dr. Stanislav Lipovšek, in dekan Alojz Vicman. 
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 6. 5.2017 – je potekala Florjanova maša pri kapelici Sv. Flor-
jana pred gasilskim domom na Dobrni. Pred pričetkom oziro-
ma pred mašo je prisotne nagovoril predsednik PGD Dobrna, 
Štefan POHAJAČ, ter se zbranim zahvalil za njihovo udeležbo 

pri maši, ki jo je daroval domači župnik Milan STRMŠEK. Vsem 
udeležencem še posebej pa vsem, ki ste kakor koli pripomogli 
k izvedbi svete maše, se iskreno zahvaljujemo. Še posebej pa se 
zahvaljujemo gospodu župniku Milanu za lepo opravljen cer-
kveni obred. 

 7. 5. 2017 – je v Vojniku potekala slovesna gasilska maša, ki 
jo je že šestindvajsetič organiziralo PGD Vojnik. Tokratna sveta 
maša je bila regijska, poleg predstavnikov GZ Vojnik-Dobrna, so 
se maše udeležili tudi predstavniki GZ Slovenije, GZ Celje, Laško, 
Zreče-Vitanje, Šmarje, Šentjur, Slovenske Konjice in pobratenih 
gasilskih društev ter člani domačih in sosednjih društev. Na maši 
je bilo prisotnih več kot 130 gasilcev. Sveto mašo je opravil do-
mači župnik Anton PERGER, ki je poudaril pomembno vlogo ga-
silcev v vsakdanjem življenju, ko pomagajo bližnjemu v nesreči. 

 16. 5. 2017 – smo pričeli s postavitvijo paviljona v parku pri 
gasilskem domu, v katerem bo na ogled več kot 130 let stara 
ročna gasilska brizgalna in druga gasilska dediščina.
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 20.5. 2017 – je v organizaciji Gasilske zveze Slovenije poteka-
lo srečanje slovenske in hrvaške gasilske mladine v Koprivnici na 
Hrvaškem. To je bilo že 19. srečanje gasilske mladine sosednjih 
republik. Navedenega srečanja se je udeležila tudi ekipa mla-
dink našega društva z mentorjema Andrejem in Urošem. Ekipo 
sta na srečanje spremljala še Stanislav Božnik in Stanka Repas. 
Srečanje je bilo tudi tekmovalnega značaja, saj so mladinke tek-
movale v gasilski vaji z ovirami za mladino in v petih priložno-
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stnih igrah, kjer so dosegle dobre rezultate. Namen srečanja je 
bil predvsem druženje, spoznavanje in sklepanje novih poznan-
stev med gasilsko mladino obeh republik. 

Toliko o pomembnejših dogodkih, ki so spremljali delovanje 
PGD Dobrna v zadnjem obdobju.  
Pred nami so zelo pomembne naloge in aktivnosti, med kateri-
mi je zagotovo potrebno izpostaviti dogodek, ki ga načrtujemo 
v naslednjem mesecu. V mesecu juniju, natančneje 24. junija, 
namreč planiramo slavnostni prevzem nove prenosne motorne 
črpalke proizvajalca ROSENBAUER, model FOX S, ki bo nadome-
stila sedanjo črpalko. Ta je zaradi nenehne uporabe, še zlasti na 
različnih tekmovanjih, že nekoliko iztrošena in njena uporaba ni 
več dovolj zanesljiva. Na dan prireditve bo v okviru programa 
potekalo tekmovanje za prehodni pokal Občine Dobrna, pre-
vzem nove črpalke in zaključek z gasilsko veselico. 
Nakup nove motorne brizgalne za društvo predstavlja finančni 
strošek, ki ga samo ne more pokriti iz lastnih sredstev, zato se 
ob tej priložnosti zahvaljujemo vsem sponzorjem, donatorjem 
in botrom, ki ste in še boste namenili določena finančna sred-
stva kot pomoč pri nakupu črpalke. Prav tako se zahvaljujemo 
vsem, ki ste namenili dobitke za srečelov, s katerim bomo še do-
datno pripomogli k uspešni realizaciji načrtovanega projekta. 
Spoštovane občanke in občani zelo se veselimo vašega obiska 
ob prevzemu nove motorne črpalke, zato vas že ob tej prilo-
žnosti prisrčno vabimo, seveda pa vas vabimo tudi na ogled 
tekmovanja in kasneje na gasilsko veselico, da se družimo ob 
kozarčku in da se ob zvokih ansambla Okajeni muzikanti zavrti-
te na plesišču. PRISRČNO VABLJENI!  

Ob prazniku Občine Dobrna  vsem občankam in občanom is-
kreno čestitamo, še posebej pa vsem dobitnikom občinskih pri-
znanj za leto 2017.
Na pomoč!

   Tajnik PGD Dobrna,

   Stanislav Pečnik
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Vaja evakuacije v OŠ Dobrna

Zgodilo se je v torek, 25. aprila. Kar naenkrat, nepričakovano. 
Kdo bi si mislil, da se to lahko zgodi ravno na Dobrni. Slišalo se 
je:  »Wi-u, wi-u, wi-u...«, dim se je širil po šoli. Bila je potrebna 
evakuacija iz prostorov OŠ Dobrna. Učenci so šli, hitro in varno 
skozi zasilne izhode na zbirno mesto. Veliki rdeči tovornjaki z 
modrimi lučmi in sirenami so pridrveli pred šolo in gasilci so 
kar poskakali iz njih. Notranja napadalca ste se hitro opremila 
in odšla v šolo reševat učence, ki so ostali ujeti v razredu. Imeli 
so blokirano evakuacijsko pot. Bilo je grozno. Dim je puhal iz-
pod vrat, učenci so kričali: »NA POMOČ!«, ampak ... šlo je le za 

vajo evakuacije, ki jo izvedemo vsako leto v skladu z zakonom 
in drugimi akti. 
Evakuacija iz prostorov šole je potrebna, predvsem ko pride 
do nepredvidenih situacij, ki lahko vplivajo na varnost zapo-
slenih in učencev ter obiskovalcev šole. To je lahko požar, po-
tres, eksplozije, itd. Namen vaje evakuacije je naučiti učence 
in sodelavce, kako je treba opraviti zapustitev šolske zgradbe, 
preizkusiti organizacijsko in tehnično pripravljenost za varno 
in hitro zapustitev zgradbe ob morebitnih izrednih razmerah 
ter ugotoviti, kaj je še treba izboljšati, da bi bila morebitna eva-
kuacija šole čim bolj varna in učinkovita. Zelo pomembno je, 
da učenci v primeru požara upoštevajte evakuacijski načrt, ki 
predvideva smer odhoda na zbirno mesto, označeno na eva-
kuacijskem načrtu.      

Ana Repas

Prispevek društva upokojencev Dobrna
V tem letu se je na volilnem občnem zboru DU Dobrna, 10.  3. 
2017, spremenilo vodstvo upravnega odbora. 

Društvo je več kot dva mandata vodil g. Anton DREV. Njegovo 
vodenje društva je bilo skrbno, vzorno, povezovalno in zelo 
uspešno. Zato se mu v imenu novega upravnega odbora in 
tudi v svojem imenu prav lepo zahvaljujem za ves trud in pri-

spevek za dobro delovanje ter program društva, s katerim je 
poskrbel, da je lahko vsak član našel kaj zase, da si je lahko 
popestril svoj prosti čas v tretjem življenjskem obdobju.
Spoštovani g. Tone, člani upravnega odbora kakor tudi vsi osta-
li člani društva ti želimo še veliko lepih let in trdnega zdravja, 
da boš še naprej s svojim pozitivnim optimizmom in bogatimi 
izkušnjami prispeval k razvoju društva.  Hvala ti za vse. 
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Na koncu uradnega dela so sledile še pozornosti: moški smo 
našim članicam izkazali pozornost za dan žena  z rožicami, 
one pa so nas nagradile z prijetnim darilcem za 40 mučenikov. 
Med nami je bil tudi  g. Josip BAČIĆ SAVSKI, pisatelj, in takole 
oblikoval svoje misli.
 
 Ob dnevu 40 mučenikov DU Dobrna 
 Češplja, češplja,
 v tem kozarčku stoječa,
 si mi tudi všeč - še bolj naravno si prijetna,
 ko si ležeč ....
 in potem rodiš novo življenje,
 zato nam ostani še naprej živa,
 kot češplja in sliva.

 Ob dnevu žena DU Dobrna
 Naše upokojenke so za darilo različne rože dobile,
 da še naprej cvetijo spomini, po tej čudoviti 
 zemeljski domovini.
 Kako so nekoč bile mlade, vesele, zale 
 in v svojih rokah rastoče žive »rože« držale.
               
V društvu delujejo različne športne sekcije in so že resno pri-
čele z izvajanjem svojih programov. Balinarji so po zimskem 
počitku uredili balinišče in se že pripravljajo za tekmovanja. 
Udeležili so se že tekmovanj v ligi ter že drugič zapored osvo-
jili prehodni pokal na tekmovanju v Šentjurju.

Tudi strelci se pripravljajo, da se bodo lahko pomerili med 
sabo ekipno in posamično. Prav tako so se že  udeležili tekmo-
vanja Pokrajinske zveze DU Celje v Vrbju, kjer so med izredno 
močno konkurenco zasedli solidno 5. mesto.
Upokojenci znamo poskrbeti tudi za svoje zdravje in boljšo 
razgibanost.
V društvu se je zbrala skupina telovadk in telovadcev, ki jo je 
dvajset let uspešno vodila gospa Cilka OKROŽNIK in skrbela 
za program ter vse, kar je bilo potrebno glede organizacije. 

Telovadba je potekala v zimskem času, da pa je bila kvalitetna 
in dobra za zdravje, je gospa Cilka poskrbela tudi za strokovno 
vodstvo. Gospa Damjana SLUGA, fizioterapevtka, je pripravlja-
la primerne vaje in jih tudi vodila vsak ponedeljek v telovadni-
ci Osnovne šole Dobrna. 

Gospa Cilka je našla dobro zamenjavo za vodenje sekcije, go-
spo Brigito KRAJNC. Telovadke so se   na zaključku telovad-
be,5. maja, gospe Cilki dostojno zahvalile in ji zaželele, da bi 
bila še naprej dobrega zdravja in z njimi delila lepe trenutke.   
Tudi gospa Betka ARLIČ, ki je skrbno vodila skromne blagaj-
niške posle, ki so jih za delovanje telovadbe morale nameniti 
same, si je zaslužila enako zahvalo. Hvala obema za trud in 
delo, ki sta ga toliko časa zelo vestno opravljali.

Kot že vsa leta doslej redno skrbimo in obiščemo naše člane, 
ki praznujejo častitljive jubileje, več kot 80 let. Z veselim na-
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smehom nas razveselijo naši slavljenci, ki bivajo v domovih 
za ostarele. Tako sta bila šopka in obiska zelo vesela gospa 
Kristina Pirkmajer in gospod Jože SEYFRIED. Prav prijeten ob-
čutek te prevzame, ko vidiš to radost, ki izžareva iz njihovih 
pogledov. Vsa presrečna in presenečena je bila tudi gospa 
Ivana ŠLAVS, ko sva jo s Stanko KRAJNC obiskala na njenem 
domu za njen 90. rojstni dan. Stisk roke, lepe želje in šopek 
cvetlic so ji na obraz pričarali nasmešek in radost. Beseda je 
stekla o spominih, lepih trenutkih pa tudi o malo slabših, saj je 
gospa Ivanka še zelo dobrega spomina in nam je malo opisala, 
kako je bilo hudo med vojno in koliko so morali pretrpeti. Zato 
ni čudno, da je sedaj tako slabega zdravja. Vsa srečna v krogu 
svojih domačih naju je povabila v sinovo novo hišo, kjer smo 
pri  mizi polni z dobrotami in kozarčkom rujnega nazdravili. 
Kar prehitro je čas tekel in se je bilo treba posloviti s stiskom 
rok in njenim povabilom, da naj kmalu spet pridemo  naokoli. 
Skoraj se ne da opisati, s kako lepimi občutki se človek vrača v 
vsakdanjost s takšnega obiska.

Kakor do sedaj bomo tudi v  naprej delovali v dobrobit vseh 
upokojencev v naši občini. Spoštovani člani, ker je izlet, ki je bil 
planiran na Reko in Trsat, odpadel zaradi predolgih čakalnih 
vrst na meji, je sedaj planiran izlet na Krvavec. Vse informacije 
boste pravočasno dobili na oglasni deski in pri naših poverje-
nikih. Pripravljamo se na razstavo ob občinskem prazniku. Tudi 
letos,  vas spoštovani razstavljavci, vabim, da se je udeležite in 
pokažete vaše izvirno delo, ki bo zagotovo ostalo marsikomu 
v spominu, še posebej mladini in otrokom iz OŠ.
Projekt starejši za starejše se aktivno nadaljuje. Izobraževanja v 
Izoli sta se  udeležila Stanislava KRAJNC in Stanislav PEČNIK.  V 
torek, 16.05.2017, je bilo organizirano srečanje koordinatorjev 
iz vseh vključenih društev v projekt Celjske pokrajine. Sreča-
nje, na katerem so bile dogovorjene določene aktivnosti in 
izmenjana mnenja o delu v tem projektu, je bilo v društvenih 
prostorih Kulturnega doma Dobrna.

Ker je vedno več novih upokojencev v Dobrni, vas vabim, če 
želite, da se nam pridružite. V našem društvu bomo veseli vsa-
kega novega člana.  Prepričan sem, da boste med aktivnostmi, 
ki jih imamo, lahko našli kaj zase ali pa prispevali še kakšno 
idejo. Lepo vabljeni in dobrodošli.

Predsednik DU Dobrna,

Branko Dobovičnik

Tretji Krokarjev enduro 4Fun
Drugo nedeljo v maju smo Krokarji uspešno izpeljali, zdaj že 
tradicionalno, 3. dirko enduro gorskih kolesarjev v seriji SLO-
ENDURO 4Fun. Številni in predvsem zadovoljni tekmovalci iz 
Slovenije in tujine pa so odraz in rezultat dobre organizacije 
dogodka in prijetnega kolesarskega ozračja na Dobrni.

Tekmovanja se je udeležilo 60 kolesarjev, po večini iz Slove-
nije, med tujimi tekmovalci pa so prevladovali Avstrijci, nekaj 
tekmovalcev je prišlo iz Italije in en tekmovalec s Škotske. Tek-
movalci so se pomerili na dveh trasah s po dvema vožnjama. 
Tradicionalno prizorišče prijav ter štarta je bila terasa hotela in 
gostilne Triglav, kjer so nam v jutranjih urah postregli z odlič-
no kavo. Tekmovalce so z restavriranimi starinskimi kolesi na 
štartu pospremili člani Turističnega društva Dobrna. Enduro 

Krokar 4Fun smo v popoldanskih 
urah, tako kot prvo leto, s pode-
litvijo nagrad in unikatnih čoko-
ladnih lizik - medalj, ki jih je za 
nas izdelala Suzana Švent, sklenili 
pred gostilno Pod kostanji, kjer so 
se prostovoljci in tekmovalci lah-
ko okrepčali z okusno malico. 
Ob prijavi tekmovanja v serijo 
smo, zaradi velikega zanimanja in 
dobrih izkušenj z organizacijo iz prvih dveh izvedb, obljubili 
tekmovanje na treh trasah. Obljubljena organizacija tekmo-
vanja na treh trasah se nam žal ni izšla. V zadnjem trenutku 
smo namreč dobili negativno mnenje za izvedbo na novi trasi. 
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Tekmovanje smo tako izpeljali na lanski trasi ter na območju 
predlanske trase, kjer so bila urejena vsa potrebna dovoljenja. 
Prva trasa je potekala enako kot lani, s štartom pri domačiji 
Urlčjek in ciljem pred jamo Ledenico. Kljub že znanim kore-
ninam in krivinam smo tekmovalcem pripravili nekaj »izbolj-
šav«, ki so jih nekateri znali dodobra izkoristiti. Zaključno traso 
smo postavili na območju trase izpred dveh let, kjer smo za 
cilj izbrali zdraviliški park. Proga je bila sicer kratka, a je tek-
movalcem kljub temu predstavljala kar nekaj izziva. K temu je 
pripomoglo nočno deževje, ki je progo še dodatno razmočilo. 
Absolutni zmagovalec tekmovanja je bil že tretje leto zapored 
Peter Mlinar (KK ČRN trn), ki si je pred najboljšimi zasledovalci 
privozil 20 sekund prednosti in tako upravičil vlogo glavnega 
favorita.

Obe trasi sta v preteklih mesecih na Dobrno privabili veliko 
kolesarjev, ki so poleg uživanja v naravi koristili še druge turi-
stične storitve v kraju. Zaradi tega si želimo takšne,  v priho-
dnosti še podobne, trase legalizirati in pridobiti vso potrebno 
dokumentacijo za ureditev mreže gorsko-kolesarskih poti na 
Dobrni. Tovrstne trase so namenjene izključno kolesarjem. Ka-
kršna koli uporaba prog za motorna kolesa je strogo prepove-
dana in je ne odobravamo.

Z restavriranimi starinskimi kolesi so nas obliskali tudi člani Turističnega društva Dobrna.

Trenutek, ko se zaveš, da je šlo nekaj narobe.

Od priprav do izvedbe na dan dogodka nam je skupaj po-
magalo več kot 50 prostovoljcev. Za podporo pri izvedbi se 
zahvaljujemo Občini Dobrna in domačiji Marovšek. Kolesarsko 
društvo Krokar se zahvaljuje vsem, ki ste kakorkoli pripomogli 
k izvedbi projekta, hkrati pa poziva k strpnosti do kolesarjev. 
Gorsko kolesarjenje je namreč še neizkoriščen potencial Dobr-
ne, ki bi s pravilnim pristopom še izpopolnil turistično ponud-

Peter Mlinar je zmagovalec letošnjega SloEnduro Krokar 4Fun.

Tekme se je udeležil tudi selektor Slovenske MTB reprezentance Urban Ferenčak.

Vsi zmagovalci kategorij so prejeli čokoladne medalje avtorice Suzane Švent 
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katerimi je preživljal lepe in manj lepe trenutke. 
Leta so minevala in glede na  težko otroštvo in pozneje življe-
nje je pričelo pešati njegovo zdravje. Zato je bilo treba poskr-
beti za redno vsakdanjo oskrbo in nego. Zadnjih šest let je bi-
val v Pegazovem domu, kjer je imel vse za lepo jesen življenja, 
a kljub temu je telo opešalo in se je to noč poslovil od vseh. 
Na njegovi zadnji poti smo ga 26. 4. 2017 pospremili sokrajani, 
prijatelji, sosedje in vsi, ki smo ga imeli radi.
     Skrbnica Stanka Krajnc

DOGODKI

bo kraja in pripeljal aktivne goste, željnih avanture v naravi ter  
spoznavanja dobrot okoliških kmetij.

Vse fotografije in video posnetke Endura Krokar si lahko ogle-
date na naši Facebook strani.  S fotografskimi objektivi so naše 
tekmovanje v celoti pokrili: Damjan Kerner, David Šekoranja, 
Aleš Kreže in Airflash Photo (AT).
 

Mihael Miheljak, tajnik KD Krokar

Prireditev je mednarodno obarvana, na sliki je ena od ekip iz sosednje Italije.

Za vedno nas je zapustil Franc ZUPANC – Zupi

Bilo je jutro kot vsako drugo do trenutka, ko je 23. 4. 2017 zju-
traj zazvonil telefon. Iz Pegazovega doma v Rogaški Slatini 
smo bili obveščeni, da se je Zupi ponoči za vedno poslovil. 
Novica je nekako presunila vsakogar, saj smo se ga spominjali 
kot dobrega sokrajana, ki je rad pomagal vsakomur, dokler mu 
je to dopuščalo zdravje. Imel je svoje okolje in ljudi, kamor je 
še posebno rad hodil vsak dan in jih obiskoval. Čeprav ni imel 
nikogar od svojcev, je imel veliko prijateljev in dobrih ljudi, s 

Roboti
Zadnjič sem videl Srečka pred 
bankomatom, ko je sukal gla-
vo in prešteval del svojega 
stanja.
To je bilo nekje 25. v mese-
cu. Nisem bil v njegovem vi-
dnem kotu in bližini, sem le 
poslušal, ko je godrnjal: Vse 

bolj me gulijo naši »grofje« in 
če bo tako šlo naprej, kot da 
slišim tisto pesem … »grad 
gori grof beži« … Počakaj, 
Srečko … si je rekel … to je 
danes obratno … Nič več 
»grof« ne beži, a vse – vse 
bolj beži iz naših žepov, z miz, 

iz omar, hladilnikov … in se-
veda iz skled naših želodcev 
… samo še na TV vidimo vse 
lepše jedi, bogato obložene 
mize in vsak dan le-teh nove 
reprize …

Sprašujem se – kako bi  daljin-

sko prenesli vse te »vprašlji-
ve« dobrote v želodce, saj so 
nam glave že prepolne vseh 
»specialitet«. Kje so ti vse-
mogočni »znanstveniki«, ki iz 
časa lahko izmuznejo denar, 
a ne morejo napolniti žepov 
ljudstva, ki je v tem vse bolj 
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novem – norem času večino-
ma shirano z različnimi kvazi-
-demokratičnimi obljubami? 

Kako se bo to vse še naprej 
nadaljevalo, kaj bo ostalo še 
dobrega, razen pokopališča,
za sodobnega človeka, ki bo 
že kmalu jahal najslabše klju-
se kot Martin Krpan nekdaj  
svojo kobilico v smeri takrat 
svojega in danes našega 
vprašljivega veka? 

Saj nam potemtakem nič kaj 

ne ostaja, raze molitev za raz-
rešitev nas »malih«, poštenih 
in vedno prevaranih ljudi v 
celotni človeški zgodovini, 
kot samo dve besedi: Bog po-
magaj!

Torej, situacija postaja vse 
bolj zahtevna za človeka, ki 
še komajda prenaša vse večji 
»mobing« in menda ni druge 
rešitve s pogledom v naprej, 
kot da naši znanstveniki po-
spešijo izdelavo robotov, ki 
bodo delali, ko človeka več – 

ne bo! Srečko … kaj se greš 
… sem mu odgovoril … saj 
to je vse neki črn scenarij … 
kar mi govoriš in sem molče o 
njem premišljeval … 

Vso to Srečkovo »noro« pre-
mišljevanje je nanj delovalo 
in se končalo kot šah – mat! In 
ker je še živ, ne kriv ne prav, je 
zaspal in sanjal, da ne bo vse 
slabo, kot se kaže. Saj rešitev 
bo prišla, ker nikoli še ni bilo, 
»da nekaj ne bi bilo«, toda ve-
dno se pojavi »nekaj«, česar 

človek-znanstvenik ne more 
predvideti … 

Potem se je odločil pomagati 
sosedom pobirati sadje, ki ga 
bodo stiskali, sladkega pili … 
pozneje, ko bo ta pravi … se 
bomo z dobrim jabolčnikom 
zalili, jedli, peli, in zopet bili 
veseli dobre letine, ki se je 
zgodila kot tudi vse, kar se s 
podnebnimi spremembami 
dogaja z jasnega NEBA …,  
toda le z vero v najboljše!
  

Josip Bačić Savski

zdravo 
življenje

Skrb za redno odvajanje mehkega blata
Blato je sestavljeno iz nepre-
bavljivih ostankov hrane, od-
mrlih bakterij, ki živijo v čre-
vesju, črevesnih izločkov, žolča 
iz jeter in vode. Žolč iz jeter 
daje blatu rjavo barvo.
O normalnem odvajanju bla-
ta govorimo, kadar odvajamo 
trikrat na dan, do trikrat na 
teden. Ritem iztrebljanja ni 
stalen in se lahko spreminja 
glede na vnos tekočine, pre-
hrano, gibanje, potovanja, raz-
položenje in stres, menstrualni 
ciklus, jemanje zdravil. Tudi 
oblika in barva blata se lah-
ko spreminjata glede na vnos 
tekočin, hrane in števila iztre-
bljanj. Normalno je blato obli-
kovano v obliki klobase, lahko 
je mehkejše ali trše, ne vsebuje 
pa krvi ali sluzi. 

Zaprtost
Zaprtost (obstipacija) je od-
vajanje majhnih količin blata, 
ki ga navadno spremlja na-
penjanje in krči, včasih tudi 
zasušitev blata (zapeka). Je 
dokaj pogosta motnja zlasti 
pri starejših ljudeh in mladih 
ženskah, le redko pa povzroča 
resnejše težave in zaplete.
Sama mišična moč medenič-
nih mišic in mišic trebušne 
stene, okvara hrbtenice in mo-
tnje peristaltike črevesja (čre-
vesnega normalnega gibanja) 
so najpogostejši vzrok zaprtja. 
Na slabše iztrebljanje še doda-
tno vplivata tudi slabša giblji-
vost in sedeče delo. Zaprtje 
povzročajo tudi zdravila za 
lajšanje bolečin, te težave pa 

povzroča tudi zmanjšano de-
lovanje žleze ščitnice. S stara-
njem črevesja in zmanjšanjem 
elastičnosti stene črevesja se 
gibanje poslabšuje in zaprtje 
stopnjuje.

Vzroki za zaprtost, 
na katere lahko sami 
vplivamo
Eden glavnih razlogov za za-
prtost je način prehrane. 
Prehrana, ki je nasičena s ka-
lorijami v obliki industrijskih 
maščob, beljakovin in eno-
stavnih ogljikovih hidratov ter 
revna z vlakninami, pogosto 
pripomore k zaprtju. Drugi ra-
zlog zaprtja je lahko premalo 
uživanje tekočin, predvsem 
vode (sokovi, vode z okusom, 
tekoče jedi ne štejejo med 

uživanje tekočin, saj so polni 
enostavnega sladkorja in ke-
mijskih dodatkov, tudi kava 
ne šteje med uživanje tekočin, 
saj povzroča blago izsušitev 
telesa in blata). Tretji razlog 
je lahko način življenja, zla-
sti pomanjkanje gibanja in 
nenehna naglica ter stres. 
Ljudje pogosto zanemarijo 
občutek tiščanja na blato, bla-
to zavestno zadržijo. Neprije-
ten občutek tiščanja mine v 
nekaj minutah, dokler se čez 
nekaj ur ponovno ponovi, ko 
pride nova “pošiljka blata” v 
danko. Pri ljudeh, ki prepo-
gosto zadržijo blato, se začne 
blato kopiči v danki, črevo se 
na to navadi in ne pošilja več 
signalov, da je blato potrebno 
odvajati. To zastalo blato čez 
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čas postane suho in trdo, ob 
odvajanju povzroča bolečine 
in celo rane zadnjika. Iz stra-
hu pred temi bolečinami in 
poškodbami se še dodatno 
poveča zavestno zadrževanje 
blata.
Najpomembnejše kar morate 
vedeti o zaprtosti je, da zapr-
tost vodi v še večjo zaprtost. 
Ker blato ostaja v črevesu, po-
staja vse trše, obilnejše, črevo 
se ob tem širi, izgublja svojo 
moč krčenja in potisno moč. 
Čez čas se izgubi potreba po 
odvajanju  ali pa bolnik zave-
stno zaradi bolečin ne odvaja. 
Tako se kopiči se več blata in 
težave postajajo vse večje. To 
je začarani krog, ki ga je po-
trebno prekiniti. 

Kaj lahko storite sami 
za redno odvajanje 
mehkega blata?
Sami lahko veliko naredimo za 
dobro urejeno prebavo. Za za-
četek je pomembno, da črevo 
čim bolj izpraznimo in da iz 
njega odstranimo vse ostanke 
blata, ki lahko ovirajo norma-
len prehod črevesne vsebine. 
Danka mora biti prazna, saj 
se le tako lahko napolni s sve-
žim blatom. Takšno čiščenje 
običajno opravijo v bolnici z 
uporabo močnih odvajal in 
klistirja, to je mehansko izpi-
ranje črevesja. Ko je črevo en-
krat prazno, je pomembno, da 
vzdržujemo redno odvajanje 
in preprečimo, da bi ponovno 
prišlo do zaprtja. 
1. Prehrana
Prehrana, bogata z vlaknina-
mi, povečuje količino blata. 
Nekvalitetno industrijsko pre-
delano hrano zamenjajte z 
zdravo in svežo hrano, pol-

no vlaknin, ki krepijo čreve-
sno floro (sveža zelenjava v 
neomejenih količinah, sadje, 
lanena semena, indijski trpo-
tec). Prav tako uživajte več 
mlečnokislinsko fermenti-
ranih jedi (kisla repa, kislo 
zelje, kefir). Pomagalo pa 
bo tudi uživanje posušenih 
fig, sliv, marelic, naročenih v 
vodo. Zaužitje 1 jedilno žlico 
celega lanenega semena ali 
zmešajte 1-2 žlici indijskega 
trpotca (Psyllium) v kozarcu 
vode. Hkrati s tem morate po-
večati vnos tekočin za vsaj 
en velik kozarec vode, saj 
lahko v nasprotnem primeru 
pride do večjega zaprtja. 
Pozor! Če vaše črevo ni nava-
jeno na veliko količino vlaknin, 
lahko pride do bolečin v tre-
buhu, napenjanja in vetrov. 
Vlaknine postopoma uvajajte 
v vašo prehrano in ob tem 
spijte veliko tekočin.
2. Vnos tekočin
Dnevno zaužijte vsaj 1,5 - 2 
litra tekočin (8 velikih ko-
zarcev), najboljše vode ali 
nesladkanega zeliščnega 
čaja. Zjutraj na prazen želo-
dec popijte kozarec mlačne 
vode, ki ji lahko dodate tudi 
žlico jabolčnega kisa.
3. Telesna aktivnost
Vsak dan bodite telesno ak-
tivni vsaj 30 min. Telesna ak-
tivnost naj bo vsaj srednje in-
tenzivnosti, to pomeni, da se 
do dobra preznojite. 
4. Ne zadržujte blata, po-
trebo opravite, ko začutite 
“klic”
Ko začutite potrebo po od-
vajanju, blata ne zadržujte, 
ampak nemudoma odidite 
na stranišče. Le tako boste 
postopno vzpostavili nor-

malen ritem odvajanja. Večji 
problem je pri tistih, ki ste za-
radi dolgotrajnega in hudega 
zaprtja že izgubili občutek za 
polnost danke. Takšni bolniki 
se morate na začetku zdravlje-
nja oprijeti rednega urnika 
odvajanja. Se pravi, se vsaj 
enkrat, raje pa večkrat dnev-
no, zavestno pripraviti in od-
vajati blato.
5. Zmanjšajte napetost in 
stres
Blato boste najlažje odvajali 
v mirnem okolju. Kadar ste 
močno pod stresom, depre-
sivni, v nenehni naglici, lahko 
pride do zaprtja. Pomemb-
no je, da skrbite za duševno 
zdravje, saj bo to ugodno vpli-
valo na vašo prebavo. Svetuje-
mo sprehode v naravi, medi-
tacijo, sproščanje, po potrebi 
tudi pogovor s psihologom.

Zdravila za odvajanje 
blata
Pri vzdrževanju rednega odva-
janja blata so nam poleg diete 
v pomoč številna zdravila. Po-
membno je, da se o varnosti 
njihove tudi dolgotrajnejše 
uporabe in o pravilnem od-
merjanju pred uporabo po-
govorite z izbranim zdravni-
kom ali farmacevtom. Njihova 
dolgotrajna uporaba zmanjša 
refleks odvajanja, kar na dolgi 
rok spet vodi v zaprtost.

Odvajala
Kdaj je priporočljivo upora-
bljati odvajala?
Uporaba odvajal je priporo-
čljiva pri ljudeh, ki imajo trdo-
vratna funkcionalna zaprtja, za 
mehčanje blata pri bolečinah 
v analnem področju, pri do-
ločenih boleznih, ko se bolnik 

ne sme napenjati, ker bi to 
lahko imelo hude posledice za 
njegovo zdravje (po infarktu 
miokarda, po možganskih kr-
vavitvah, po operacijah v po-
dročju trebuha, pri dimeljski 
kili, po operacijah na očeh, …) 
ter za hitro odstranitev škodlji-
ve vsebine črevesa pri zastru-
pitvah in infekcijah črevesa.
1. odvajala, ki povečujejo 
volumen: laneno seme, 
otrobi, metilceluloza
Delujejo sorazmerno počasi, 
vendar redkeje kot druga 
odvajala zmotijo normalno 
delovanje črevesa. Povečana 
masa blata spodbuja na-
ravno krčenje črevesa, če je 
količina blata večja, pa je le-to 
mehkejše in ga je laže izločiti. 
Ljudje, ki uporabljajo to vrsto 
odvajal, morajo vedno piti ve-
liko tekočine. Učinek pa nasto-
pi šele po nekaj dneh.
2.  mazivna odvajala: glice-
rinske svečke
Olajšajo gibanje blata. Odva-
jalni učinek nastopi v 15-30 
minutah. Uporabljamo jih pri 
akutnem zaprtju.      
3. osmozna odvajala: ma-
gnezijev sulfat (Donat), lak-
tuloza (Lactecon, Prorektal, 
Portalak), sorbitol
Osmozna odvajala prite-
gnejo v debelo črevo veliko 
vode, tako da blato postane 
mehko in redko. Spodbujajo 
tudi krčenje stene debelega 
črevesa. Uporabljajo se pred 
operacijami in preiskavami za 
izpraznitev črevesja. Običajno 
jih ne uporabljamo za 
dolgoročno urejanje zaprtja, 
ker lahko povzročajo kemično 
neravnovesje v krvi.
Laktuloza pa je odvajalo, 
ki se lahko uporablja tudi 
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za dolgoročno zdravljenje 
kroničnega zaprtja. Povzroča 
lahko želodčne krče in vetrove, 
a ponavadi jo bolniki dobro 
prenašajo.
4. spodbujevalna odvajala: 
sena in senozidi, navadna 
krhlika, ricinusovo olje, bisa-
kodil (Dulcolax, Novolax)
Ta odvajala neposredno 
spodbujajo steno debelega 
črevesa in povzročajo, da se 

le ta krči in potiska blato na-
prej. Vsebujejo dražeče snovi. 
Navadno v šestih do osmih 
urah povzročijo izločanje pol-
trdnega blata, pogosto pa 
povzročajo tudi krče. Primerna 
so za občasno jemanje, kadar 
drugi načini ne zaležejo ali ka-
dar je potreben hiter učinek ter 
pred diagnostičnimi postopki. 
Dolgotrajna uporaba spodbu-
jevalnih odvajal lahko okvari 

debelo črevo. Nanje se lahko 
navadimo in dobimo sindrom 
lenega črevesa.
Zavedati se moramo, da lahko 
odvajala jemljemo le občasno, 
saj preveliki odmerki le-teh 
lahko povzročijo drisko, pre-
pogosto jemanje pa zaprtje. 
Namenjena so lajšanju težav 
pri kratkotrajni zaprtosti (7-14 
dni), ki jih ni mogoče odpraviti 
s spremenjeno prehrano ali iz-

delki z vlakninami!
Kronično zaprtje je dolgotrajna 
motnja, zato njeno zdravljenje 
terja od bolnika veliko truda 
in samodiscipline. Tudi ko se 
vzpostavi normalen ritem od-
vajanja blata, je potrebna skrb, 
da s spremenjenimi življenjski-
mi in prehranskimi navadami 
nadaljujemo, sicer se lahko za-
prtje kmalu znova pojavi.

Tea Cvetko, dr. med.

ZDRAVO ŽIVLJENJE

Tudi letošnje poletje brezplačna vadba joge v parku
Beseda joga izhaja iz besede Yog, kar v hindujščini pomeni 
povezati, združiti. In z redno vadbo joge uskladimo um s telesom 
in obratno. Ko se umiri dih, se umiri um. In ko se umiri um, mu sledi 
tudi telo. Telo vedno sledi temu, kar mu zapovemo, zavestno ali 
ne. Ko se poškodujemo, je ta poškodba vidna na fizičnem nivoju. 
Dosti ljudi pa se ne zaveda, da naše telo poškoduje tudi 'bolečina' 
na čustvenem nivoju. Takšne poškodbe sicer fizično morda ne 
vidimo  na telesu in v njem, vendar vsekakor pusti posledice. 
Če se čustvena stiska nenehno ponavlja, se le-ta nalaga nekje 
v telesu in sčasoma se lahko pokaže v obliki kakšne bolezni. 
Zato verjamem izrazu 'vse je v glavi'. In ravno zato me je vadba 
joge pritegnila. Najprej sicer s fizičnega vidika, ker sem se dobro 
počutila, ko sem pretegnila in predihala telo. Ko pa sem začela 
opažati, da se z redno vadbo umirja tudi moj um, da sem bolj 
osredotočena, da moje misli manj begajo, me je ta, več tisoč let 
stara, filozofija, še bolj pritegnila. Spoznala sem, da z različnimi 
dihalnimi tehnikami lahko telo segrejemo, lahko ga ohladimo, 
zdravimo in prav tako z osredotočenostjo na dih umirimo um. 
Kar pa je najbolj pomembno. Pomislimo, kako se počutimo, 
ko imamo v umu nešteto misli. Če je to sto misli, bo tudi naša 
energija uhajala na sto strani. Imamo občutek beganja, da smo 
pozabili kaj narediti, skratka, drvimo od opravka do opravka, od 
misli do misli in na koncu smo utrujeni, lahko celo izčrpani. Ko pa se 
naučimo, kako se osredotočiti samo na eno misel, pri čemer nam 
najbolj pomaga naš dih, pa spoznamo, da smo umirjeni, naše srce 
bije v mejah normale. In ko je v našem umu samo ena misel, bomo 
ohranili energijo za pomembne telesne funkcije. S tem vplivamo 
na metabolizem, na živčno-vegetativni sistem, na presnovo, na 
optimalno delovanje žlez z notranjim izločanjem. In s tem dovolimo 
telesu, da se samo pozdravi. In to zgolj s svojim umom. 
Vadba joge je primerna za vse generacije, za vsakogar. In vedno jo 
izvajamo po svojih zmožnostih. Nikoli do praga bolečine. In tako 

se naučimo poslušati svoje telo. 
Ni vsaka aktivnost primerna 
za vsakogar in ni vsaka asana, 
jogijski položaj, primeren za 
vsakogar. Tudi zame ne, ki jogo 
vadim že nekaj let. In tega me je 
naučila joga. Znam se poslušati 
in vem, kaj mojemu telesu 
ustreza in kaj ne. 
Veliko ljudi še vedno enači 
jogo s hinduizmom. Joga ni religija. Joga je več kot 5000 let 
stara filozofija in pot, ki vodi posameznika do njegovega bistva. 
Vzporedno z jogo, ki ima tako fizične ( asana, položaj v jogi), kot 
psihološke ( meditacija in kontemplacija) vidike, so se razvijale 
tudi vedske znanosti o astrologiji ( jyotish), ureditvi prostora po 
naravnih ritmih ( vastu), ter ayurveda ( zdravljenje in življenje z 
naravo). Skupek vseh teh znanosti nam služi kot orodje, da živimo 
polno življenje, da ohranimo zdravje do pozne starosti in da 
spoznamo, kaj je namen našega obstoja tukaj in sedaj. 

Vadbe joge vodim že od leta 2009. Ker verjamem v načelo 
dajanja in prejemanja, vsako poletje vodim brezplačne vadbe 
v čudovitem zdraviliškem parku na Dobrni. To je moje darilo 
družbi, skupnosti. Če vas mika, da se nam letos pridružite, 
vabljeni. Načeloma vadba poteka vsako sredo ob 19. uri. Ker pa 
je včasih vreme zelo muhasto, se o srečanjih dogovarjamo sproti, 
če vadba odpade, vas o tem obvestim preko moje FB strani 
'Jogiram se z Matejo' ( povezava na https://www.facebook.com/
jogiramsezmatejo/). Letos bodo brezplačne vadbe potekale tudi 
ob ponedeljkih, na Šmartinskem jezeru. Za konec pa še jogijski 
pozdrav, Namaste!

Mateja Kreuh, vaša vaditeljica joge
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Za odlično preživet poletni dan

Znano je, da se Dobrna ponaša z več kot 610-letno tradicijo in da je tukaj v preteklosti iskalo sprostitev in zdravje mnogo zvenečih 
imen. Morda manj znano pa, da je leta 1907, v osrčju narave našega kraja, iskal navdih za svoja dela tudi eden najbolje prodajanih 
nemških pisateljev, Karl May, avtor trilogije Vinetou in še mnogih drugih svetovno znanih književnih uspešnic.

PARK Z NESKONČNO MOŽNOSTMI ZA UŽITKE V NARAVI

Prav neokrnjena narava je tisto, zaradi česar se družine, pari, dedki in babice z vnučki vedno znova vračajo sem. Že samo spre-
hod skozi zdraviliški park nudi umiritev, v poletnih mesecih pa obiskovalci pod krošnjami mogočnih dreves najdejo zavetje pred 
poletno vročino.

V parku se nahajajo igrala za otroke, tenis igrišča, igrišča za namizni tenis ter odbojko. Iz parka pa skozi gozd vodi 
razgibana trim steza s postajami za vadbo.

KONCERTI IN DOGODKI V PARKU

Pomlad in poletje prinašata bogato glasbeno in kulturno 
dogajanje na ploščadi ob koncu drevoreda. Prvi koncert 
Godalnega orkestra PJKO iz Nemčije in Simfoničnega orkestra 
GŠ Nazarje bo že v nedeljo, 11. junija, ob 17. uri.

V okviru Festivala EMARS, se vam bodo v parku Term Dobrna 
predstavili orkestri in glasbeniki klasične glasbe iz 
Slovenije, Nemčije, Estonije, Švice in Francije. 

Vstop na vse koncerte je BREZPLAČEN!

Termini koncertov in nastopajoči orkestri:

11. junij 2017, ob 17. uri Godalni orkester PJKO - Nemčija in Simfonični orkester GŠ Nazarje

07. julij 2017, ob 20. uri Simfonični orkester Tallinn - Estonija

18. julij 2017, ob 20. uri Simfonični orkester WJSO - Švica

15. avgust 2017, ob 20. uri Simfonični orkester OJHB - Francija

Vsi koncerti se bodo odvijali na ploščadi pred Zdraviliškim domom. Organizatorji dogodka: Terme Dobrna in Kulturno umetniško 
društvo EMARS. Podrobnosti o vseh dogodkih spremljajte na www.terme-dobrna.si.

Vsi koncerti se bodo odvijali v pivnici ali na ploščadi pred Zdraviliškim domom. Vstop na vse nastope je brezplačen. Podrobnosti 
o vseh dogodkih spremljajte na www.terme-dobrna.si.

KLATEŽI bodo za zabavo in ples poskrbeli v 
petek, 16. junija, s pričetkom ob 20. uri.

VSTOPNINE NI

Petki bodo imeli narodno-zabavno noto; kot že v preteklem 
letu bomo tudi letos gostili mlade ansamble iz oddaje Glasbeni 
skavt, ki si jo boste lahko ogledali na Golica TV.
Zabavne večere si boste lahko še dodatno popestrili z biljardom, 
ročnim nogometom in pikadom. 
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Novo - IGRALA ZA OTROKE

Igrala bomo slavnostno dali v uporabo v drugi polovici junija. Tako bodo končno 
otroci in tudi starši prišli na svoj račun in združili igro ter užitke ob omamnem 
vonju kave in okušanju slastnih tortic ter božanskega domačega sladoleda.

Največja atrakcija to poletje bodo prav zagotovo NOVA OTROŠKA 
IGRALA S HIŠKO, TOBOGANOM IN PLEZALNO VRVJO, ob zunanji 
terasi kavarne Caffe & Restaurant May  hotela Vita.

 

Novo - NARAVNI SLADOLED brez umetnih arom in aditivov

Še ena novost, ki jo morate okusiti, je ČISTO NARAVNI, pri nas pripravljeni sladoled 
brez umetnih arom in aditivov in s 100% sadnim deležem. Sladoledi so brez glutena, 
med pestro izbiro je na voljo tudi veganski in LCHF sladoled – sladoled z nizko vsebnostjo 
sladkorja. Z različnimi posipi in prelivi pa si lahko kreirate čisto svoj sladoled. 

 VODNE VRAGOLIJE IN POLEŽAVANJE NA NOVI 
SONČNI TERASI

Ko ste v Termah Dobrna, ne gre nikakor pozabiti na vodne 
užitke v notranjih in zunanjih bazenih pa tudi  počitka na 
sončni terasi ne. V začetku junija namreč odpiramo NOVO 
SONČNO TERASO pri zunanjem bazenu, kjer bodo 
gostom na voljo tudi razni prigrizki, cocktaili, napitki in 
sladoled.

  DARILO za harmonijo telesa

Tibet masaža je izjemna nega z edinstvenim postopkom, ki 
se zgleduje po tradicionalnih orientalskih obredih. 
Nežen piling telesa z masažo, ob čutnih vonjih jantarja 
in mire, pusti nepozaben pečat in poskrbi za doživetje 
popolne sprostitve.

Celodnevna vstopnica za kopanje s kosilom ali 
večerjo že za 12,90 €  na osebo
(vse dni v tednu, do 30.06. 2017).

KUPON UGODNOSTI 20% POPUST
Tibet masaža (50 min) + DARILO - SAMO 48,00 €

redna cena 60,00 € - prihranite 12,00 €

Kupon je veljaven do 30. 09. 2017, za 

koriščenje navedene storitve v masažno 

lepotnem centru La Vita Spa & Beauty. 

Vljudno prosimo za pravočasno predhodno 

rezervacijo storitev, število terminov je 

omejeno. Kupon je ob koriščenju storitev 

potrebno predložiti na recepciji masažno 

lepotnega centra La Vita Spa & Beauty. 

Kupona ni mogoče koristiti ob nakupu 

kozmetičnih in drugih izdelkov ter ostalih 

storitev iz ponudbe Term Dobrna. Ugodnosti se ne seštevajo.

INFORMACIJE IN REZERVACIJE
La Vita Spa & Beauty: 03 78 08 555

Na dan otvoritve igral bo otroke pričakal tudi pravi knjižni junak 
Vinetou, ki jim bo prebral kratko zgodbico o sebi. Otroci se bodo lahko 
z njim igrali in srečanje obeležili s fotografijo.
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VIKEND KOSILA

Kulinarična doživetja so v Termah Dobrna že kar tradicija. V prenovljeni restavraciji in kavarni Caffe & Restaurant May boste 
navdušeni nad ponudbo okusno pripravljenih jedi. Z vikend kosili vam bomo odvzeli skrb s pripravo obrokov in vam podarili 
nekaj brezskrbnih minut, ki jih boste lahko preživeli v krogu družine. 
Menu, samo 7,90 € za odrasle in 5,00 € za otroke, vključuje juho, glavno jed, solato in sladico.

ZA KAKOVOST VAŠEGA ZDRAVJA

Vsem, ki bi želeli opraviti kakovosten specialistični pregled, pridobiti 
drugo mnenje za že postavljeno diagnozo ali se posvetovati glede 
zdravljenja, v Diagnostičnem medicinskem centru Dobrna Medical, 
nudimo obravnave v revmatološki, nevrološki, nevrokirurški, ortopedski, 
ginekološki, psihoterapevtski in dermatološki ambulanti ter ambulanti za 
celostno obravnavo težav s hrbtenico, ambulanti za klinično logopedijo in 
ambulanti za ultrazvočno diagnostiko.
Seznam in termine vseh ambulant preverite na: www.dobrna-medical.
si/specialisticne-ambulante/ ali pokličite na mobilno številko 041 345 939 
oziroma pišite na e-naslov: ambulanta@terme-dobrna.si.

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

Hotel, gostilna Triglav vabi na 
»Poletna kulinarična razvajanja 

pod zvezdami«

V poletnih mesecih se bodo 
pri nas odvijali razni tematski 
večeri z živo glasbo in 
kulinarična doživetja.

Privoščite sebi in svojim 
najdražjim sladko razvajanje 
iz naše hiše! Vsak dan za vas 
pripravimo sveže, domače 
sladice in sladoled. 
Ne spreglejte pa naših 
posebnih ugodnosti:
»Happy hour za domače sladice 
iz vitrine«! Od ponedeljka do 
petka po 19. uri, ob nakupu 
kosa sladice iz vitrine, drugi kos 
prejmete gratis.
»Pizza kartonček«! Zbirajte 
žige ob vsaki naročeni pizzi 
in ko zberete sedem žigov, 
kartonček zamenjate za gratis 
pizzo. 
Pri nas lahko izbirate tudi 
med odlično ponudbo piv 

slovenskih mikropivovarn: 
Mali grad, Knapin Bevog! 
Prisrčno pa vas vabimo ob 
praznovanju občinskega 
praznika na prireditev, ki smo 
jo poimenovali »Praznujmo 
skupaj«!
Na terasi Hotela, gostilne 
Triglav želimo v družbi ekip 
posameznih društev iz 
Dobrne kuhati »pokrito rihto«  
z dodatki, ki se bodo odlično 
ujemali z vrčkom piva!
Zabavno druženje, ki ni name-
njeno tekmovanju bo, v soboto,  
17.  junija od 16. ure dalje! 
Poskrbeli smo tudi za nastop 
Godne na pihala iz Laškega in 
seveda domače muzikante!

 

Prepustite se užitkom 
ob hrani in pijači ter 

sladkemu razvajanju na 
naši terasi pod zvezdami!

Hotel, gostilna Triglav, 
T: 03 78 011 30

www.gostilna-triglav.si

TERME DOBRNA / HOTEL, GOSTILNA TRIGLAV
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šolski 
kotiček

Mavrični vrtiljak

Življenje je vrtiljak, če pa ga pogledamo skozi mavrične barve, 
pa postane mavrični vrtiljak – vesel, raznolik, zabaven. Tudi naše 
šolsko leto je en sam mavrični vrtiljak, saj se učimo, zabavamo, 
kdaj pa kdaj tudi jezimo in tako skupaj rastemo in odraščamo.

Letošnja zaključna šolska prireditev je torej dobila ime Mavrični 
vrtiljak, saj so se v zelo pestrem,  zares mavričnem programu 
predstavili skoraj vsi učenci naše šole. Obiskovalci so lahko v 
natrpano polni dvorani uživali v petju otroškega in mladinskega 
pevskega zbora, recitacijah, dramatizacijah, pevskih in 
instrumentalnih nastopih, plesnih točkah … Naš program pa so 
popestrili tudi mladi folklorni plesalci iz Beograda, ki so ravno v 
teh dneh gostovali v Dobrni.
Med prireditvijo se je ravnatelj v svojem govoru zahvalil tudi 
pevcem petošolcem, ki so s prepevanjem v otroškem pevskem 
zboru pridobivali in urili svoje pevsko znanje in tako z nastopi 
popestrili marsikatero prireditev.                                                                                                 
Gospod ravnatelj pa je še posebej poudaril vestno delo nekaterih 
naših učencev, ki so kljub rednemu šolskemu delu in številnih 
obšolskih dejavnostih našli čas za poglobljeno učenje, ustvarjanje 
ali raziskovanje. 

Podeljenih je bilo kar 32 priznanj, in sicer:
 * SREBRNO CANKARJEVO PRIZNANJE IZ ZNANJA SLOVENSKEGA 
JEZIKA: 
       -     Lara Felicijan, 8. razred

* SREBRNO PRIZNANJE IZ ZNANJA MATEMATIKE:
- Jon Pritržnik, 5. razred
- Kevin Ramšak, 6. razred
- Maj Pritržnik, 7. razred
- Iza Zajc, 7. razred

* SREBRNO PRIZNANJE IZ ZNANJA GEOGRAFIJE:
- Špela Novak, 9. razred

* SREBRNO PREGLOVO PRIZNANJE IZ ZNANJA KEMIJE:
- Janez Zagrušovcem, 9. razred

* SREBRNO PROTEUSOVO PRIZNANJE IZ ZNANJA BIOLOGIJE:
- Anja Rebernik, 8. razred

* SREBRNO PRIZNANJE IZ ZNANJA VESELE ŠOLE:
- Tajda Rušnik, 4. a-razred
* REGIJSKA NAGRAJENKA FOTOGRAFSKEGA NATEČAJA 
EVROPA V ŠOLI na temo Svet, v katerem želim živeti s sklopom 
fotografij z naslovom Pomagajmo si:
- Ana Repas, 9. razred

* SREBRNO PRIZNANJE NA DRŽAVNEM TEKMOVANJU ZA 
SODELOVANJE NA FESTIVALU TURIZMU POMAGA LASTNA 
GLAVA:
-  Jakob Benjamin, Jakop Janez, Jelen Maša, Špes Tina, 

Višner Gal iz 6. razreda
-  Artank Ema, Mešl Deja, Novak Nika, Ovtar Urška, Pritržnik 

Ana, Pritržnik Maj, Zajc Iza iz 7. razreda
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Vikend za nadarjene in motivirane v CŠOD Cerkno

Na OŠ Dobrna smo v letošnjem 
šolskem letu prvič organizirali 
tridnevno aktivnost, 
namenjeno nadarjenim in 
motiviranim učencem OŠ 
Dobrna. Med 21. in 23. aprilom  
se je 30 naših osnovnošolcev, 
od 5. do 9. razreda, udeležilo 
vikend programa za nadarjene 
učence, ki ga izvaja CŠOD 
Cerkno. Program z naslovom 

-  Felicijan Lara, Rebernik Anja iz 8. razreda
-  Božnik Ana, Bratuša Ana, Čerenak Timeja, Ledinek Grm 

Alina, Novak Špela, Pesjak Medea, Pihler Lana, Pinter 
Nuša iz 9. razreda

Vsem dobitnikom priznanj iskreno čestitamo in jim želimo še 
veliko vztrajnosti in marljivosti!

Sonja Špegel

ŠOLSKI KOTIČEK

»Iščem se v gibu, besedi in 
igri« je namenjen predvsem 
razvoju sporazumevalnih 
sposobnosti, tako besednih 
kot nebesednih. Učenci so 
preko gledališke improvizacije 
spoznavali odrski prostor in 
zakonitosti igranja, pridobivali 
temeljne igralske izkušnje 
in širili svoja domišljijska, 
estetska in intelektualna 
obzorja. Vsebinsko smo 
program dopolnili še z likovno 
delavnico, ki jo je zasnovala 
in vodila učiteljica likovne 
vzgoje na OŠ Dobrna, prof. 
Andreja Kveder. Učenci so 
obiskali tudi cerkljanski muzej 
in  podrobneje spoznali 
cerkljansko pustno tradicijo – 
laufarijo, ki je eno izmed najbolj 
prepoznavnih slovenskih 
pustovanj -  in pustne like, ki 
jih odlikujejo lesene maske, 
kakršnih ne srečamo nikjer 
drugje v Sloveniji. Obiskali 

so tudi nekaj kilometrov 
oddaljeno Partizansko bolnico 
Franja, ki je rekonstruiran 
spomenik nepremične 
kulturne dediščine iz časa 2. 
svetovne vojne in hkrati simbol 
boja, humanosti in junaštva 
Slovencev  med bojem proti  
fašizmu in nacizmu. 

Rezultati ankete, ki so jo 
učenci izpolnjevali ob koncu 
programa, kažejo, da  so bili 
učenci z drugače preživetim 
koncem tedna v povprečju 

zelo zadovoljni ter da so  
pridobili veliko novih izkušenj 
in znanj. Vikend za nadarjene in 
motivirane učence naše šole je 
bil kvalitetna, zanimiva in pestra 
izkušnja in tudi spodbuda za 
prihodnje tovrstne aktivnosti. 
Projekt je finančno podprl 
Šolski sklad OŠ Dobrna, za kar 
se mu zahvaljujemo. 

Koordinatorica dela z NAD in

šolska svetovalka:

mag. Alenka Žnidarič Pešak, 

prof. ped. 
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Zanimiv konec tedna v Cerknem

Od 21. do 23. aprila je bil organiziran tabor za nadarjene 
učence naše šole. 
V petek, 21. aprila, smo se z avtobusom odpravili v Cerkno. 
Izstopili smo v novo okolje, kjer so ljudje še vedno govorili 

slovensko, ampak v svojem narečju. Namestili smo se v Centru 
šolskih in obšolskih dejavnosti, kjer so tudi potekale delavnice. 
Delavnice z naslovom IŠČEM SE V GIBU, BESEDI IN SLIKI so 
aktivno potekale skozi ves vikend. Bili smo razdeljeni v dve 
skupini. Učenci, ki so bili likovno nadarjeni, so slikali lepote 
Cerknega, medtem  ko smo gledališčniki improvizirali in skušali 
sestaviti prave gledališke igre. Zadnji dan pa smo si ogledali še 
eno znamenitost Cerknega, Partizansko bolnico Franja. 
Ob prihodu na Dobrno smo veseli, polni novih izkušenj in idej, 
odšli domov. Za nami je bil uspešen vikend.

Pripravila: Ana Repas, 9. r.

Ekskurzija na Dunaj
V soboto, 13. 5. 2017, smo 
se učenci nekaterih izbirnih 
predmetov naše šole odpravili 
na ekskurzijo na Dunaj. Zbrali 
smo se že pred peto uro zjutraj 
pred našo šolo in se še malo 
zaspani, a polni pričakovanj 
odpravili na pot proti Avstriji. 
Peljali smo se mimo Maribora, 
prestopili mejo v Šentilju in se 
s postanki pripeljali do Dunaja.
Najprej smo se sprehodili po 
okolici dvorca Schonbrunn, ki 

je »Kaiserpavillion«, ki nam 
je služil za orientacijo, saj do 
njega vodijo vse poti oziroma 
so atrakcije razporejene okoli 
njega. Že ob začetku so nas 
pričakale koale,  pande, velike 
mačke (sibirski tigri, levi, 
gepardi, leopardi), povodni 
konji, različne vrste pingvinov, 
severni medved … Hitro smo 
prišli do ogromne steklene 
stavbe, ki skriva v sebi cel 
tropski pragozd – tam so takoj 

je obdan s prelepimi cvetočimi 
vrtovi. Vodička nam je 
povedala, da ime Schonbrunn 
pomeni 'lepi vodnjak', iz 
katerega so v preteklosti 
dvorjani pili vodo. Sledil je 
nestrpno pričakovani ogled 
najstarejšega, neprekinjeno 
delujočega živalskega vrta 
na svetu. V dobrih dveh urah 
smo si ogledali veliko živali, ki 
jih v življenju še sploh nismo 
srečali. Center živalskega vrta 

opazni leteči psi, ki se gugajo 
pod stropom, zelo zanimiva 
pa je tudi soba z netopirji. 
Srečali smo tudi  nosoroge, 
zebre, zanimive južnoameriške 
živali (ježevce, tapirje itd.) … 
Uživali smo tudi v akvariju, 
kjer smo poleg običajnih ribic 
občudovali tropske ribe, pa 
tudi čudovite morske konjičke, 
meduze idr. Mnogi smo zavili 
tudi v stavbo z eksotičnimi 
pticami, kjer lenarijo ljubki 
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lenivci – tudi samica z 
mladičem, ki se oklepa 
njenega naročja. Pokukali smo 
tudi v »Oranžerijo« – v kateri 
so orangutani. Srečali smo še 
veliko manjših opic pa tudi 
žirafe in še in še.
Sledila je avtobusna vožnja 
mimo glavnih mestnih 
znamenitostih ob Ringu. 
Spoznali smo Opero, muzeje, 
Hofburg, Parlament, 
Mestno hišo, gledališča, 
borzo … Zatem smo se 
peš podali v I. Bezirg, v sam 
center mesta, kjer smo si 
ogledali mogočno cerkev sv. 
Štefana in  Zacherlovo hišo 
(delo našega arhitekta Jožeta 

Plečnika). Imeli smo tudi eno 
uro časa za samostojen ogled. 
Srečevali smo ljudi s celega 
sveta, pozdravila nas je 'Marija 
Terezija', fotografirali smo 
lahko 'žive kipe' … Seveda 

pa ni šlo brez McDonalda 
in trgovinic. Kot zadnje pa 
smo obiskali Naravoslovno-
zgodovinski muzej, kjer smo 
si ogledali zbirke s področja 
naravoslovja. 

Polni prijetnih vtisov in novih 
spoznanj smo se v poznih 
večernih urah vrnili v Dobrno.

Učenci izbirnega predmeta Tisk,

mentorica: Sonja Špegel

S pomočjo kuharice Emilije Pavlič do bolj zdrave 
prehrane otrok v vrtcu in šoli 

Ker se v šoli in vrtcu zavedamo, kako pomembna je pravilna, 
zdrava in uravnotežena prehrana za naše otroke, si vseskozi 
prizadevamo, da na krožnikih vaših otrok diši po zdravju. 
Tako smo aprila v našo kuhinjo povabili priznano primorsko 
kuharico Emilijo Pavlič, ki je svoje življenje posvetila boju za 
zdravo otroško prehrano in se specializirala za načrtovanje 
pravilne šolske prehrane otrok, saj kot poudarja, otroci 
kar kričijo po tem, da jim pomagamo izoblikovati pravilne 
prehranjevalne navade in da v njihovih želodčkih pristane 
prava hrana iz živil in ne industrijsko pripravljena in pogreta 
hrana. 

Polno koristnih nasvetov za bolj zdrav otroški 
krožnik
Emilija Pavlič je v prvem delu pripravila pogovor s kuharicami 
vrtca in šole o načrtovanju zdravih in uravnoteženih jedilnikov za 
otroke z upoštevanjem načel uravnotežene prehrane.  Pavličeva 
je opozorila na največje napake, ki jih dandanes počnemo pri 
prehranjevanju.
Poudarila je, da se vse začne že pri nabavi živil. Izbirati je treba 
lokalna, sveža in sezonska živila, saj narava točno ve, kaj v 
določenem obdobju naše telo potrebuje.  Vsem svetuje, da 

uporabljajo le živila in nikakor 
ne instant, zamrznjenih 
izdelkov, saj to ni prava hrana. 
Izjemno pomembno je tudi, 
v kakšni posodi pripravljamo 
obroke za naše otroke, saj je 
marsikateri otrok alergičen 
na kovine (npr. nikelj), ki 
so prisotne v modernejših 
posodah. Kot pravi, pa najbolj 
grešimo v samem postopku 
priprave hrane. Moderen 
način priprave, ko čebulo 
in česen vržemo na vrelo 
olje, nikakor ni primeren za 
nikogar, še posebej pa ne 
za otroke. Kot poudarja, je 
segrevanje olja izjemno nevarno in škodljivo, varen način peke 
oziroma cvrenja pa je tako po principu topla ponev, hladno olje. 
Emilija Pavlič  je z nami delila še polno koristnih in preprostih 
nasvetov, s katerimi lahko vsakdo izboljša kakovost hrane, ki jo 
daje na krožnik svojega otroka. 
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V drugem delu smo se tudi 
praktično lotili dela. Poudarek 
je bil na varni in zdravi pripravi 
svežih rib in številnih vrst zele-
njave, od čiščenja do postopka 
priprave. Izdelali smo tudi do-
mače, zdrave buhtlje iz  kvaše-
nega testa in skuhali taborniški 
kruh po posebnem receptu 
naših babic,  ki ga lahko pripra-
vite tudi takrat, ko v vasi zmanj-
ka elektrike.
 

Pomembno vlogo imajo tudi starši
Emilija Pavlič prosi  vse starše in tudi stare starše, da prisluhnejo 
svojim otrokom in jim na krožnik dajejo bolj kakovostno hrano. 
Otroci si namreč ne zaslužijo industrijske, zamrznjene hrane, 
predvsem pa jih naučite zdravega odnosa do sladkorja. Namesto 
banjice sladoleda skupaj z njimi specite  domače pecivo, ki naj 
bo iz svežega sezonskega sadja. Čokolada je za otroke in tudi 
starše neprimerna, saj kakavovec vsebuje poživilo teobromin 
in velike količine sladkorja, ki so glavni krivec za debelost in 
bolezni dandanes. 

Organizatorka  prehrane v šoli in vrtcu: 

Zdenka Velečič

 Turizmu pomaga lastna glava 2017
Tudi letos smo se člani turističnega krožka prijavili na 
festival TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA, ki ga je letos že 
enaintridesetič razpisala Turistična zveza Slovenije. Letošnja tema 
je POTUJEM, TOREJ SEM in zato smo člani turističnega krožka 
v sodelovanju s Turističnim društvom Dobrna ter s Kolesarskim 
društvom Krokar Dobrna pripravili program oz. vodnik za 
kolesarjenje po našem domačem kraju in tudi v njegovi okolici 
ter ga poimenovali  KROKAR TURA – AVANTURA. Pripravili 
smo kar dve kolesarski poti, in sicer Malo krokar turo in Veliko 
krokar turo. 

Mala krokar tura je krajša, skoraj krožna kolesarska pot po 
zaselkih Loka in Lokovina, dolga 7 km.  Štart je v Dobrni, pri 
TIC-u, kjer si lahko udeleženci  tudi sposodijo kolesa. Udeleženci 
dogodka se v skupini po glavni cesti Dobrna–Vojnik odpravijo 
proti graščini Novi grad in pri prvem postanku spoznajo 
njeno bogato preteklost. Po daljšem vzponu sledi postanek 

na domačiji Blažič, kjer si ogledajo zbirko starin. Dokaj 
pestra kolesarska pot nato pripelje udeležence na domačijo 
Lamperček v bližino Vinske Gore, kjer si ogledajo oboro 
in  zbirko starih kmečkih orodij, pripomočkov in posode. 
Zahtevnejša in skoraj adrenalinska vožnja po gozdni poti 
pripelje do doline mlinov, nato pa položna pot vodi do razvalin 
srednjeveškega Kačjega gradu. S pomočjo informativne table 
bodo spoznali nekaj zgodovinskih podatkov o Kačjem gradu 
pa tudi kakšno legendo. Sledi še zanimivo kolesarjenje preko 
grebena po gozdni poti in spust do Parka Dobrna.  Avantura se 
zaključi pri TIC-u v centru Dobrne.

Za bolj vzdržljive kolesarje pa  priporočamo Veliko krokar turo, 
kar 14 km dolgo srednje zahtevno kolesarsko pot. Udeleženci 
kolesarskega dogodka se tudi v tem primeru zberejo v centru 
Dobrne pri TIC-u in se odpravijo po glavni cesti do Lemberga. 
Po kratkem vzponu pa se kolesarji ustavijo pri srednjeveškem 
gradu Lemberg. Po ogledu gradu se odpravijo na lep grič, kjer 
stoji graščina Majpigel iz 18. stoletja. Po kratki predstavitvi 
in ogledu stiskalnice sledi dokaj položna in pestra pot med 
sadovnjaki in travniki, ki bo kolesarje pripeljala do cerkve sv. 
Miklavža. Po postanku sledi spust v dolino. Pot, ki vodi proti 
Hudičevem grabnu, pripelje kolesarje do vstopa v gozd in 
naprej proti jami Ledenici. nekdanji hladilnici.  Po kratkem 
ogledu se kolesarji podajo nazaj proti Dobrni. Ob razcepu 
ceste za Klanc in Zavrh stoji graščina Dobrna, ki se je nekdaj 
imenovala Gutenek. Med vračanjem proti Dobrni se kolesarji 
ustavijo še pri vili Ružička, kolesarsko avanturo pa zaključijo 
v centru Dobrne.
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Dan je bil namenjen petju, pripravi na območno pevsko revijo. 
Ker pa se radi tudi zabavamo, so nam devetošolke pripravile 
tekmovanje v različnih športnih igrah. Vsi šestošolci smo bili 
uspešni in si tako prislužili mesto v mladinskem pevskem zboru. 
Utrujeni ter polni novih doživetij smo se z avtobusom odpravili 
nazaj proti šoli. Dan je bil zares uspešen, saj smo se veliko naučili 
in pri tem zabavali. 

Maruša Artank in Špela Lugarič, 6. razred

Mladi raziskovalci smo izdelali tudi informativne letake in 
zgibanke, pa tudi kartončke za zbiranje krokarčkov in seveda žig 
s krokarčkom. Glede na dana navodila smo oblikovali turistično 
raziskovalno nalogo in se predstavili na turistični stojnici v 

Mercator centru v Velenju. Dosegli smo SREBRNO PRIZNANJE. 
Predstavili smo se tudi na občnem zboru Turističnega društva 
Dobrna in na cvetličnem sejmu, kjer smo našo idejo predstavili 
tudi domačinom . Spomladi bomo v okviru športnega dne in 
programa Zdrav življenjski slog organizirali izvedbo kolesarskih 
Krokar tur. Dogodka se bo lahko udeležil vsak, ki ima popolno 
kolesarsko opremo in veliko mero dobre volje in vedoželjnosti pa 
tudi energije. Predstavitve znamenitosti pa bomo pripravili člani 
turističnega krožka in se na dogodkih preizkusili v turističnem 
vodenju. Upamo, da bo program v prihodnje  postal tudi del 
naše domače turistične ponudbe.

Člani turističnega krožka,

mentorici: Marija Boršič in Sonja Špegel

ŠOLSKI KOTIČEK

Intenzivna pevska vaja

V četrtek, 6. aprila 2017, smo pevci mladinskega pevskega 
zbora odšli na celodnevno intenzivno pevsko vajo. Dan smo 
preživeli v domu Sv. Jožefa v Celju. Z nami je seveda odšla naša 
zborovodkinja, ga. Milena Urlep Rogl, ter kot spremljevalka 
učiteljica Doroteja Čatorič. Kasneje se nam je na vajah pridružila 
tudi pianistka Zala Irgolič, ki nas je na klavirju spremljala tudi na 
pevski reviji »Pesemca«. 

»Kaj veš o prometu«
V torek, 16. 5. 2017, so trije petošolci 
– Sven Čretnik, Luka Flis in Simon 
Korošec sodelovali na občinskem 
tekmovanju celjskih šol »Kaj veš o 
prometu« na OŠ Ljubečna. 

Tekmovanje je  obsegalo preverjanje 
teoretičnega znanja CPP, opremi kolesa 
in etiki v prometu, ocenjevalno vožnjo 

na prometnih površinah in spretnostno 
vožnjo na poligonu.
Zelo so se potrudili in osvojili ekipno 3. 
mesto in domov prinesli pokal. 

Vsem trem  izrekamo čestitke za uspeh in 
jim želimo srečno vožnjo s kolesom.

Mentorica:  Alenka Tešanović
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»Pesemca« Območna revija 
otroških in mladinskih pevskih 
zborov
V sredo, 10. 5. 2017, smo mladinski pevski zbor OŠ Dobrna 
nastopali na »Pesemci«, reviji otroških in mladinskih pevskih 
zborov v Celju. Predstavili smo se s tremi pesmimi: For the 
children (Za otroke), Roža na vrtu in Srčeva.
Na reviji smo se odlično odrezali po zaslugi naše zborovodkinje,
ki v naše petje vlaga veliko svoje energije. Naš trud se je 
obrestoval, saj smo bili pohvaljeni tudi s strani strokovne 
ocenjevalke pevske revije, zborovodkinje Danice Pirečnik, ki je 
spremljala nastope vseh zborov.

ŠOLSKI KOTIČEK

Seveda je pri petju potrebna ljubezen, strpnost in želja po 
ustvarjanju, ki pa je nam pevcem ne primanjkuje. Nastop nam 
bo ostal v lepem spominu, saj smo na odru ob petju zelo uživali.

Vika Golčer, Benjamin Jakob, 6. razred

Pomladni utrinki s športnih terenov

Pomlad je bila na OŠ Dobrna športno aktivna.

Začeli smo s krosom. Medobčinsko tekmovanje v krosu je 
bilo na stadionu Kladivar v Celju, 12. 4. 2017. Sončno sredino 
popoldne je bilo za nekatere naše tekače zelo uspešno. Učenci 
so tekmovali ločeno po letnici rojstva in po spolu. Nekaj 
najuspešnejših posameznikov v svojih kategorijah: 1. mesto, Maj 
Pritržnik, 2. Tarik Abbas, 3. Jasmina Smrečnik, 4. Laura Smrečnik, 
3. Urban Kroflič, 6. Jon Pritržnik, 6. Nika Novak, 7. Sven Čretnik, 7. 
Špela Novak in 9. Tina Špes.

Nato nas je čakalo še Prvenstvo Slovenije v krosu, v Mariboru, 
20. aprila. V zares vetrovnem vremenu so se nekateri naši najbolje 
uvrščeni tekači pomerili z vrstniki iz cele Slovenije. Prireditev 

je bila množična, v vsaki kategoriji je teklo tudi po več kot sto 
otrok. Najuspešnejša sta bila Maj Pritržnik; v svoji kategoriji je 
osvojil 9. mesto s časom 3:26,0; ter Jon Pritržnik; 11. mesto, s 
časom 3:45,7. Tudi ostali tekmovalci so se uspešno spopadali 
z vrstniki in na cilj pritekli polni vtisov in planov za naslednje 
tekmovanje. Tekmovalo je 9 otrok  naše šole in v vse ekipnem 
vrstnem redu (8 najboljših rezultatov šole, ne glede na starost in 
spol) so osvojili 36. mesto od 54 šol. Vsem tekmovalcem iskrene 
čestitke za vzdržljivost in pozitiven odnos.

Na predmetni stopnji smo v ponedeljek, 24.  4.  2017, na stadionu 
Kladivar v Celju imeli športni dan. Učenci so se pomerili v 
tekih, skokih in metih in se uvrstili v šolsko ekipo za atletsko 
tekmovanje.
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V ponedeljek, 8. 5. 2017, je na celjskem stadionu potekalo 
tekmovanje za MAP (mali atletski pokal, letniki 2006, 2005 in 
2004) ter VAP (veliki atletski pokal, letnika 2003 in 2002). Naša 
šola je nastopila z ekipo 41 učencev. Tekmovanje je bilo zelo 
uspešno za kar nekaj otrok. Zlati medalji sta bili dve; Maj Pritržnik, 

600m, M, MAP in Ana Božnik, krogla, Ž, VAP. Srebrna je bila Alina 
Ledinek Grm, krogla, Ž, VAP. Bronastih je bilo kar šest. Nino Pihler, 
daljina, M, VAP in Gaber Pihler, daljina, M, MAP. V šprintu sta bila 
uspešna Žan Brecl, 60 m, M, VAP in Jure Špes, 60 m, M, MAP. Na 
1000 m, Ž, VAP si je bronasto pritekla Laura Smrečnik. Prav tako 
so bronasto osvojili starejši fantje, Nino, Miha, Primož in Žan v 
štafeti 4 x 100 m. Tudi nekateri ostali nastopi so bili uspešni, vsi 
tekmovalci pa so se potrudili po najboljših močeh. Vsem iskrene 
čestitke.

Področno tekmovanje MAP, VAP, je bilo v torek, 23. 5., v Celju. 
Nanj so se uvrstili: Brecl Žan, 60 m, Pihler Gaber, daljina, Pritržnik 
Maj, 600 m, Artank Maruša, 300 m, Božnik Ana, krogla, Hrastnik 
Urška, krogla, Ledinek Grm Alina, krogla, Pesjak Medea, 60 m, 
Smrečnik Laura, 1000 m in Špes Tina, 300. 

Nevenka Tratnik

Na prireditvi Otroci.smo, so vsi otroci 
vrtca obiskovalcem skušali približati 
gozdno igralnico  kot prostor, kjer delo 
poteka v sozvočju z naravo in njenimi 
zakoni. Otroci so pokazali, da gozd 
omogoča raziskovanje in doživljanje 
narave, pozitivno doživljanje samega 
sebe in prijateljev, igro, učenje in zabavo 
ter pridobivanje znanj iz vseh področij 
otrokovega razvoja po kurikulu. 

Igra, učenje in zabava…

drobtinice iz vrtca
Mesec marec je bil namenjen družini. 
DRUŽINA je osnovna enota človeške 
družbe, je skupnost članov, ki jih vežejo 
bivanjske, prijateljske in sorodstvene 
vezi. Otroci so v vrtec prinašali 
fotografije in plakate o svojih družinah, 
jih s samostojnim pripovedovanjem 
in opisovanjem predstavili prijateljem. 
Predstavili so posamezne družinske 
člane, jih poimenovali, preštevali in 
utrjevali sorodstvene vezi. Seznanili so 
se z razlikami med ljudmi in družinami. 

Spoznali so, da morajo vsi člani v družini 
med seboj sodelovati, da se vsi počutijo 
dobro. Spoznali so, kje živijo (Dobrna, 
Slovenija, Evropa, Svet). 

Opazovanje plakatov in poimenovanje družinskih 
članov Preštevanje družinskih članov

Pripovedovanje otrok o sebi ob plakatu
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V pomladnih mesecih smo pridobili 
prostor za gozdno igralnico. S pomočjo 
otrok in strokovnih delavcev smo pričeli z 
urejanjem »čisto prave« gozdne igralnice. 
G. Aleksander Novak nam je priskrbel 
»čoke«, za kar se mu v tej priložnosti 
zahvaljujemo.

Mesec april, mesec BREZ IGRAČ oz. IGRA 
Z NESTRUKTURIRANIM MATERIALOM. Ta 
material otrokom omogoča brezmejno 
ustvarjalnost in domišljijo, razvoj intelek-
tualnih, čustvenih, socialnih in fizičnih 

sposobnosti, razvija boljšo koncentracijo, 
nadzor impulzov in izboljšuje motorične 
spretnosti. Veliko časa je bilo namenjeno 
izdelavi izdelkov (eko drevo, avtomobili, 
stolpi, zgradbe) in didaktičnim igračam 
(vstavljanke, vtikanke, natikanke, Tri v vrso, 
Mikado, Človek ne jezi se, spomin) iz od-
padnega materiala. 

Ker v vrtcu ves čas skrbimo za zdrav na-
čin življenja (gibanje, dovolj tekočine, 
uravnotežena prehrana, nega telesa) se 
vsakodnevno gibamo v prostoru ali na 
prostem, kjer raziskujemo in spoznavamo 
travnik, ribnik, gozd. 

V igralnicah in na prostem smo sadili in 
sejali ter si pripravili čemažev namaz. 

Z mesecem majem smo pričeli izvajati 
dvomesečni tematski sklop FIT SONČKI. 
Gibanje je zelo pomemben del naših vsak-
danjih aktivnosti. Da otrok lahko usvoji  te-
lesno moč, natančnost, vzdržljivost, mora 
najprej usvojiti koordinacijo in orientacijo. 
Da otrok lahko usvoji koordinacijo in ori-
entacijo, mora najprej usvojiti in obvla-
dati svoje telo: ravnotežje, sposobnost 
reguliranja mišic, dobra telesna shema in 
občutek za dotik ter globinsko-prostorsko 
zaznavanje.

Prireditev Otroci.smo, zaključna pesem Ur'ca

Dramatizacija z lutkami iz nestrukturiranega materiala

Prireditev Otroci.smo, plesna točka Muca Maca

 Igra z nestrukturiranim materialom

Pihanje regratovih lučk na travniku

Gozdna igralnica

Sajenje zelišč na vrtčevski gredi

Gibalne minutke

Priprava čemaževega namaza
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Zato z otroki v predšolskem obdobju naj-
prej usvajamo naravne oblike gibanja, 
a tudi te v ustreznem zaporedju, ki ga 
določa otrokova starost in trenutna ra-
zvojna sposobnost: hoja, tek, opiranje na 
roke, vlečenje, potiskanje, raztezanje, hoja 

po robniku in ravnotežni gredi, guganje, 
plezanje, lazenje, skakanje, gibanje čez 
ovire, lovljenje in valjanje. Otroci razvija-
jo osnovne elemente gibanja z žogo, se 
seznanjajo z različnimi športi, športnimi 
orodji in pripomočki, se spoznavajo z  ele-
mentarnimi in plesno/gibalnimi igrami ter 
z elementi sproščanja (joga za otroke). Ves 
čas pa jih spodbujamo k zdravi tekmoval-
nosti in primernemu športnemu vedenju. 

Vključeni so v gibalni program MALI SON-
ČEK pod okriljem Zavoda za šport RS Pla-
nica, ki je namenjen otrokom od drugega 
do šestega leta starosti. Ob svetovnem 
dnevu gibanja, 10. maja, pa smo na nivoju 
vrtca izpeljali mini olimpijado.

Zapisala: Suzana Adamič in Denis Frece

Podajanje žoge v paru

Pohod na Lemberški grad

Mini olimpijada

utrinki iz 
CUDVSprejem športnikov zimskih 

svetovnih iger

V počastitev športnikoma CUDV Dobrna 
Binetu in Vinku, ki sta se udeležila zimskih 
svetovnih iger specialne olimpijade 2017 
v avstrijskem Schladmingu, smo pripravili 
slavnostno prireditev.
Kolektiv CUDV Dobrna, župan Občine 
Dobrna, uporabniki, starši in drugi gostje 

smo jima izrekli čestitke in priznanje ter 
jima podelili spominski nagradi v zahvalo 
za ves trud, požrtvovalnost, vztrajnost 
in ponosno držo na svetovnih igrah. Pod 
glasbeno taktirko skupine Skater se je 
razvila prava zabava, ki jo je popestrila še 
okusna olimpijska torta izpod rok naših 
kuharic.

Bravo Vinko in Bine, vse priznanje tudi 
športnemu pedagogu Andreju! Čestitke za 
vrhunske rezultate! Ponosni smo na vas!

Breda Božnik,

direktorica
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Vrhunski uspehi naših športnikov

Naša uporabnika Vinko Rešetar in Albin Ko-
lar sta nastopila na zimskih svetovnih igrah 
specialne olimpijade v Avstriji. Tekmovanja 
so potekala od 14. do 25. 3. 2017. Športnika 
sta se pripravljala pod strokovnim  vod-
stvom športnega pedagoga Andreja Pom-
peta.

Uspehi naših dveh športnikov so bili 
odlični. Vinko Rešetar je v krpljanju osvojil 
2. mesto na 200 m in 4. mesto na 400 m. Pri 
tem je treba poudariti, da je Vinko 2. mesto 
dosegel v absolutni kategoriji – bil je drugi 
najhitrejši na svetu med vsemi tekmovalci, 
ki so se udeležili tekmovanja v tej disciplini!

UTRINKI IZ CUDV

Albin Kolar je v krpljanju v svoji kategoriji 
osvojil 2. mesto na 200 m in 1. mesto na 
400 m.
V štafetnem teku s krpljami 4 x 400 m sta 
Vinko Rešetar in Albin Kolar s še dvema 
sotekmovalkama, Simono Polajžer iz 
Črne na Koroškem in Barbaro Peterka iz 
Radovljice, osvojila 2. mesto v svetovnem 
merilu.

Nastopila sta z ekipo specialno-olimpijske 
reprezentance, ki je štela 18 članov. Skupaj 

so za Slovenijo osvojili kar 23 medalj: 9 
zlatih, 8 srebrnih in 6 bronastih medalj. 
Konkurenca je bila izjemno močna, saj je 
na igrah nastopilo kar 2.700 tekmovalcev iz 
107 držav.

Svetovna olimpijada je potekala v 
znamenju izjemnih vrhunskih dosežkov 
naših športnikov, ki so rezultat vztrajnega 
individualnega dela, v skromnih razmerah 
na visokem strokovnem nivoju in 
požrtvovalnosti, športnega pedagoga 
Andreja Pompeta ter izjemne volje, 
truda, trdega dela in športnega pristopa 
uporabnikov Vinka in Bineta.

Simon Krajnc,

individualni habilitator

Sprejeli smo naša  uspešna  športnika

V telovadnici smo priredili sprejem za naša 
športnika  Bineta  in Vinka. Prireditve se je 
udeležil tudi  župan  Martin  Brecl. Povedal 
nam je nekaj besed in Binetu in Vinku  
tudi  čestital. Čestitala jima je tudi naša 
direktorica Breda Božnik. Bine in  Vinko sta 

oblekla  uradni tekmovalni oblačili, okrog  
vratu sta imele medalje.  Bine zlato, Vinko 
pa bronasto in srebrno medaljo. Sledila 
je pogostitev - torte  iz sadja in čokolade.  
Torto je razrezala  Vesna. Nazdravili smo 
s sokom. Sledilo je  presenečenje, saj sta 
nas obiskala Samo in Katja, člana skupine 

Skater. Z njima smo plesali in peli. Upam, 
da bosta Vinko in Bine še osvojila kakšno 
medaljo na tekmovanju, da bo še kak 
sprejem za naša uspešna športnika.   

Alen,

uporabnik
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Obisk otvoritve razstave 49. likovni svet otrok

Na dan muzejev, 18. 5., se je marsikaj dogajalo.  V CUDV Dobrna 
je na ta dan snemalna ekipa posnela likovno ustvarjanje na 
prostem, Tadej je s sošolci praznoval rojstni dan, popoldne 
pa smo se s Tadejem in Katarino odpeljali v Šoštanj. Tam se je 
odvijal slavnostni dogodek, in sicer v OŠ Karla Destovnika-Kajuha, 
kjer so pripravili čudovito otvoritev razstave likovnega natečaja 
»Likovni svet otrok«, ki poteka že 49. leto. Na likovnem natečaju so 
sodelovali tudi nekateri naši učenci. Za ustvarjena likovna dela so 
prejeli bronasta priznanja učenci: Alen Jerak, Tadej Perc in Martin 

Zupan ter mentorici: Jerneja Borovnik in Helena maček.
Ob nagovoru ravnateljice šole, mag. Majde Zaveršnik Puc, in 
drugih so program čudovito obogatili mladinski pevski zbor in 
plesna skupina.
Bil je krasen sončen pomladni dan. Obisk otvoritve, ogled 
prireditve in razstave izbranih likovnih del in na koncu še okusni 
prigrizki,  vse to nam bo tako še dolgo ostalo v prijetnem spominu. 

Helena Maček,

likovna pedagoginja

Noč knjige malo drugače

Odkar je Unesco 23. april razglasil za svetovni dan knjige, ga 
slavimo po vsem svetu, zadnja leta tudi ponoči. Tako tudi pri nas 
v Centru v aprilu obeležimo teden knjige.  Letos smo  organizirali  
tudi »noč knjige«.
V petek, 21. aprila, je nekaj uporabnikov za vikend odšlo 
domov, veliko pa jih je ostalo v Centru. Razmišljali smo, s čim 
bi jim popestrili petkov večer. Z branjem knjige? Morda, vendar 

prebiranje takšnih in drugačnih zgodb velikokrat poslušajo že v 
svojih skupinah.  Kino večer, sploh na petek, pa pri nas ni pogost. 
Izbrali smo film, posnet po knjižni predlogi – Mali princ. Nekateri 
so knjigo že poznali.
»Mali princ simbolizira nedolžnost, ljubezen, prijateljstvo, upanje. 
Skozi njega tudi odraslim predstavi čist otroški pogled na svet. Je 
glavni lik, ob katerem spremljamo različne osebe, ki jih srečuje na 
poti«. (Wikipedija)
Uporabnikom in tudi zaposlenim je bila zgodba zelo všeč.  Za 
podobno vzdušje, ki vlada v kinu, smo poskrbeli tudi s kokicami 
in sokom.
Dva najpomembnejša nauka Malega princa, ki si ju je vredno 
zapomniti, sta:
- »Kdor hoče videti, mora gledati s srcem. Bistvo je očem nevidno.«
- Ne pride daleč, kdor gre naravnost!«
Veselimo se že »noči knjige 2018«! 

mag. Maja Godec,

razredničarka
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Obiskal nas je E-transformer

Tudi letos nas je obiskal E-transformer, multimedijsko vozilo 
podjetja Zeos, ki je namenjeno predstavitvi ekološkega ravnanja 
z elektronskimi odpadki. Tokrat so se nam je pri ogledih 

in predstavitvah pridružili tudi učenci OŠ Dobrna. Učenci 
predmetne stopnje so skupaj z našimi uporabniki prisluhnili 
predstavitvam na temo ločenega zbiranja elektronskih odpadkov. 
Elektronski odpadki predstavljajo obremenitev za okolje, mnogi 
vsebujejo redke kovine, preudarno ravnanje z njimi prinaša tudi 

gospodarske koristi. Povezovanje skrbi za okolje in gospodarstvo  
omogoča uravnotežen razvoj neke regije.
E-transformer omogoča neposredno izkušnjo, obiskovalcu 
omogoči  vpogled v kompleksen sistem elektronskih odpadkov. 
Tehnološki razvoj nam je prinesel vrsto elektronskih izdelkov, ki 
zahtevajo ustrezno obravnavo in sorazmerno tehnološko znanje 
tudi v zaključnem življenjskem ciklu. Smiselno je, da se že v fazi 
razvoja izdelka postavijo temelji za zaključno fazo življenjskega 
cikla izdelka - njegovo reciklažo. Pomembno je zavedanje, da 
elektronski odpadki niso enovita skupina, temveč so sestavljeni 
iz posameznih komponent, ki jih moramo obravnavati ločeno. 
Logistika odvozov in tehnološki postopek ločevanja in reciklaže 
pa sta področji, ki zahtevata najsodobnejše tehnološke pristope in 
postopke za zagotovitev pozitivne ekonomske in ekološke bilance.

Simon Krajnc,

eko koordinator

Okrogla miza o zgodnji obravnavi otrok s posebnimi potrebami

Center za usposabljanje, 
delo in varstvo Dobrna je,  4. 
aprila 2017, v prostorih Term 
Dobrna priredil okroglo 
mizo z naslovom Zgodnja 
obravnava otrok s posebnimi 
potrebami. Osrednja gostja 
je bila doktorica znanosti dr. 

Jasna Murgel, ki je skupaj s 
skupino poslancev vložila v 
Državni zbor predlog Zakona 
o zgodnji obravnavi otrok 
s posebnimi potrebami. O 
zgodnji obravnavi otrok s 
posebnimi potrebami se v 
Sloveniji govori že vrsto let in 

kljub poskusom uveljavitve 
nekaterih programov zgodnje 
obravnave, le-te še vedno 
nimamo sistemsko urejene. 
Namen zakona je zagotoviti 
celostno večdisciplinarno 
obravnavo predšolskih otrok s  
posebnimi potrebami in otrok 
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z rizičnimi dejavniki.  Storitve 
zdravstva, socialnega varstva 
ter vzgoje in izobraževanja naj 
bi povezali v celovit sistem, 
ki bo nudil podporo celotni 
družini. Večino zgodnje 
obravnave trenutno poteka 
v razvojnih ambulantah, ki 

bi jih naj  s tem zakonom 
razširili. Tako bi se poleg 
večjega števila strokovnjakov 
s področja zdravstva v tim 
vključila tudi socialni delavec 
ter specialni in rehabilitacijski 
pedagog, s čimer bi bila 
zagotovljena večdisciplinarna 

obravnava otroka in družine. 
Zgodnja obravnava bi po tem 
zakonu predstavljala nabor 
storitev za predšolske otroke in 
njihove družine z namenom, 
da se zagotovi in spodbudi 
otrokov osebni razvoj, da se 
okrepi zmogljivost družine ter 

spodbudi socialna vključenost 
družine in otroka. 
Okrogle mize so se udeležili 
starši otrok s posebnimi 
potrebami, strokovnjaki iz 
sorodnih institucij, strokovni 
delavci CUDV Dobrna in 
gostje.

Vanja Sušec,

moderatorka okrogle mize 

Pokrita rihta

Učenci, fantje oddelka VIZ po Posebnem 
programu  na 5. in 6. st. (UŽD B), skupaj 
z razredničarko že tretje leto skrbimo za 
zdrav način življenja. V okviru projekta 
Zdravo življenje sodelujemo tudi v 
projektih in natečajih Ekošole.
V okviru natečaja Reciklirana kuharija 
smo pripravili video posnetek nastajanja 
»obnovljenega« recepta naših babic. 
Recepte so zbirali in zapisali že učenci OŠ 
Dobrna leta 1993 in so izšli v brošurici ob 
600. obletnici turizma, leta 2003.
V receptu za pokrito rihto – jed lokalnega 
okolja, smo uporabili sestavine, ki jih je 
naša kuhinja uporabila pri pripravi kosila 
prejšnji dan, sami pa smo nabrali čemaž. 
K sodelovanju smo povabiligospo Marijo 

Deu Vrečer, ki nas je jed učila skuhati.
Da smo cilj uresničili, si skuhali in pojedli 
nenavadno kosilo, smo se najprej 
pogovorili, kaj pokrita rihta sploh je. Ali 
vam izdamo skrivnost? Pravzaprav čisto 
enostavna jed, ki je lahko zelo okusna, če 
imamo primeren preliv. Skuhaš žličnike ali 
trgance in jih preliješ s prelivom, ki ti je ljub. 
Naše babice so običajno pripravile slani 
preliv, saj so bile sestavine skoraj vedno 
pri roki: domača šunka, kisla smetana, 
skuta, drobnjak ali čemaž. Okusna je tudi 
s sladkim prelivom. Mi smo uporabili 
kompot in jabolka pretlačili v čežano, 
dodali med, cimet in rozine.
Recepte smo zapisali po naše. V reklamnem 
materialu smo poiskali slike sestavin in jih 
lepili, Zlatko je opisal postopek. Nastal je 
velik plakat, ki smo ga obnovili tudi ob 
samem postopku kuhanja, ki ga je vodila  
gospa Marija. 
Na delo v kuhinji smo se temeljito pripravili. 
Umili smo roke, zavezali predpasnike, 
pripravili potrebščine – posodo in pribor 
ter sestavine. Gospa Marija je prinesla 
veliko lončeno posodo s pokrovom. To 
je bila pravzaprav pika na i. Vse, kar smo 
skuhali, smo skrili, pokrili. Zato pokriti 

rihti pravimo tudi hinavc – na zunaj lepo, 
znotraj pa ne vidiš. Vendar pa smo si 
zaželeli dober tek in res je bil dober. Še 
premalo je bilo! O tem se lahko prepričate 
na posnetku našega Simona, ki nas je 
posnel od priprav do zadnjega grižljaja. 
Gospe Mariji Deu Vrečer se najlepše 
zahvaljujemo in jo vabimo, da nas še kaj 
nauči. 

Bojana Lipičnik, 

razredničarka
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Invazivne rastline v naši okolici

TO SO RASTLINE, KI SO ZA KMETIJSTVO ZELO NEVARNE. V 
KMETIJSTVU INVAZIVNE RASTLINE PREDSTAVLJAJO PLEVEL. 
PORUŠIJO TUDI EKOSISTEM, SAJ NAVADNO RASTEJO HITREJE 
OD DOMAČIH AVTOHTONIH RASTLIN TER SE BOLJ INTENZIVNO 
RAZMNOŽUJEJO. 
TE RASTLINE NAVADNO RASTEJO OB REKAH, CESTAH ALI 
DRUGIH OPUŠČENIH ZEMLJIŠČIH, NEKATERE PA SO KOT 
OKRASNE RASTLINE ZASADILI LJUDJE.   
NEKAJ INVAZIVNIH RASTLIN:  
AMBROZIJA, AMERIKANSKI JAVOR, BRAZILSKI RMANEC, 
DAVIDOVA BUDLEJA ALI METULJNIK, JAPONSKA MEDVEJKA, 
KANADSKA ZLATA ROZGA, ROBINJA, JAPONSKI DRESNIK …

OPIS INVAZIVNE RASTLINE - AMBROZIJA ( AMBROSIA 
ARTEMISIIFOLIA)

V CUDV Dobrna skrbimo za urejeno okolico

Zima se je poslovila in pustila za seboj kar nekaj suhih vej, listja, 
trave, tu in tam pa nam je razkrila tudi kakšen odvržen predmet, 
ki ne sodi v naravo. Uporabniki in zaposleni CUDV Dobrna smo 
se odločili, da pričakamo pomlad s čisto okolico. Ker je bilo dela 
veliko, so nam na pomoč priskočili prostovoljci iz Zavarovalnice 
Sava. S skupnimi močmi smo očistili okolico Centra in park pri 
graščini. Tisti z umetniško žilico pa so s svežimi barvami oživili 
dovoz v kuhinjo. Po končanem delu smo se okrepčali z golažem 
in okusnimi sladicami, ki so jih prinesli prostovoljci Zavarovalni-
ce Sava. Za sodelovanje se vsem iskreno zahvaljujemo, še pose-
bej direktorju Zavarovalnice Sava, ki nam je prinesel tudi darila.

  Vesna Žerjal,

vodja čistilne akcije 
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AMBROZIJA RASTE OB ŽELEZNIŠKIH 
POSTAJAH IN NA OPUŠČENIH ALI 
SLABO VZDRŽEVANIH KMETIJSKIH 
ZEMLJIŠČIH, OB REKAH IN 
AVTOCESTAH. PRI ODSTRANJEVANJU 
NA VEČJIH POVRŠINAH MORAJO 
KMETJE UPORABLJATI ŠKROPIVA, KI 
NISO PRIJAZNA NARAVI. PRI ROČNEM 
ODSTRANJEVANJU PA MORAJO 
UPORABLJATI ROKAVICE. V KOLIKOR 
RASTLINA CVETI, JE POTREBNO  
UPORABLJATI TUDI ZAŠČITNO 
MASKO ZARADI DRAŽENJA KOŽE 
IN DIHAL.  RASTLINA PREDSTAVLJA 
VELIKO NADLOGO  BOLNIKOM Z 
ASTMO.

V OKVIRU TERENSKEGA DELA SMO IZVEDLI OPAZOVALNO 
EKSKURZIJO Z OGLEDOM RASTIŠČA KOLONIJE JAPOSNKEGA 
DRESNIKA PRI VELENJU.
JAPONSKI DRESNIK SODI MED 10 NAJBOLJ AGRESIVNIH  TUJE 
RODNIH INVAZIVNIH RASTLINSKIH VRST. V NAŠIH KRAJIH JE 
BIL OPAŽEN PRED PRIBLIŽNO 100 LETI, PRVIČ V BLIŽINI CELJA. 
OPAŽANE SO 3 VRSTE DRESNIKA, KI SO SI ZELO PODOBNE: 
JAPONSKI DRESNIK, SAHALINSKI DRESNIK IN ČEŠKI DRESNIK. 
NA RASTIŠČU SMO OPAZILI RAZRAST JAPOSNKEGA DRESNIKA 
V OKOLICI BLIŽNJEGA POTOKA TREBUŠNICA PRI VELENJU. 
DRESNIK JE UNIČIL PODRAST IN RASTLINE V SVOJI OKOLICI. 
OGLEDALI SMO SI DELE RASTLIN IN JIH FOTOGRAFIRALI. 

ZLATKO IN VINKO,

UPORABNIKA CUDV

zahvala
UTRINKI IZ CUDV

Z A H V A L A

Slovo od našega

Franca ZUPANC – Zupija

Srce se je ustavilo,
tiho si zaspal

a spomin nate »Zupi«,
večno bo ostal. 

Ob boleči izgubi našega dragega sokrajana

Franca ZUPANC – Zupija
s Pristove 15, Dobrna

(roj. 20.1.1940 – 22. 4. 2017)

skrena hvala vsem prijateljem, znancem in Občini Dobrna 
za podarjene sveče, cvetje in svete maše. Iskrena hvala 
osebju Pegazovega doma v Rogaški Slatini za vso stro-
kovno nego in izrečeno sožalje. Hvala g. župniku, g. Mi-
lanu STRMŠKU, za lepo opravljeno sveto mašo in besede 
slovesa, g. Milanu REBERNIKU za ganljiv poslovilni govor. 
Hvala pogrebi službi USAR za spoštljivo slovo na njegovi 
zadnji poti ter zastavonoši g. Miroslavu JAMNIKARJU. 
Zahvala gre tudi vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti 
in vsem, ki se boste ustavili ob njegovem grobu in mu v 
spomin prižgali svečko. 

Žalujoči vsi, ki smo ga imeli radi. 

        
 Skrbnica 

Stanka Krajnc
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obvestila
 

VLOGA ZA EVIDENTIRANJE VRTIČKARJEV 
na parcelah v lasti Občine Dobrna 

 
Podatki o vlagatelju-ici: 
 

Ime in priimek:  
  

Naslov stalnega prebivališča:  
  

  
  
 

Telefon:  
 
        Želena velikost vrtička: _________________________________________________________ 
 
        Želena lokacija vrtička: _________________________________________________________ 
 
Izjava k vlogi: 
Izjavljam, da so vsi podatki, ki so navedeni k tej vlogi resnični in verodostojni. 
S to izjavo dovoljujem vpogled v osebne podatke pri drugih upravljavcih zbirk podatkov. 
 
V  , dne   Podpis vlagatelja-ice:  
 
Vlogo oddajte v tajništvo Občine Dobrna ali v občinski nabiralnik pred pošto, najkasneje do 15. julija 
2017. 

Javni vzgojno-izobraževalni zavod 
Osnovna šola Dobrna 

Dobrna 1, 3204 Dobrna 
 
 

Poziv lokalnim pridelovalcem hrane 
Šola in vrtec lahko določeno količino hrane, ki jo potrebujemo za pripravljanje hrane dobavljajo pri lokalnih pridelovalcih. Z 
nekaterimi lokalnimi pridelovalci že sodelujemo. V prihodnosti pa želimo še razširiti krog dobaviteljev lokalno pridelane 
hrane. Zato pozivamo vse lokalne pridelovalce, ki bi želeli dobavljati hrano za našo šolo in vrtec, da nam pošljejo informativno 
ponudbo.  
Prosimo, da svojo ponudbo pošljete: 

• po pošti na naslov: JVIZ OŠ Dobrna, Dobrna 1, 3204 Dobrna ali 
• po elektronski pošti na naslov:  os.dobrna@guest.arnes.si 

Ponudba naj vsebuje: 
• Podatki o dobavitelju 
• Ponujeni artikli 
• V katerem mesecu/letnem času bi bila možna dobava. 
• Cena 

 
Več informacij lahko dobite na telefonski številki: 03-780-11-50.        
         Ravnatelj JVIZ OŠ Dobrna: 
         Marko Šteger, prof. 
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obvestila/vabila
Pohod med 

vinogradi in 
odprte kleti – 

drugič
V okviru občinskega praznika  Tu-
ristično  društvo Dobrna- sekcija 
vinogradnikov vabi v soboto, 10. 
junija ob 15. uri na POHOD MED 
VINOGRADI IN ODPRTE KLETI.

Zbrali se bomo ob 15. uri pri potom-
ki Stare trte ob obzidju pod župnij-
sko cerkvijo. Po napitnici se bomo 
odpravili v smer Klanc- tokrat do  vi-
nogradnika Marka Pirkmajerja, pot 
nadaljevali do Gutenika in se povzpe-
li v zaselek Zavrh nad Dobrno. Ob 
najstarejši zidanici, ki je še aktivna 
– Maroškova oz. Breclova, bomo po-
skusili nekaj vin vinogradnikov iz Za-
vrha, pohod pa bomo zaključili v zida-
nici oz. vinogradu Goričan na Zavrhu, 
potem pa mimo Miklavža zaključili 
veselo druženje.
V preteklem  letu se je pohoda udele-
žilo  okoli 40 pohodnikov, od tega kar 
nekaj gostov in nekaj domačinov, ki 
živijo izven Dobrne. Bila je odlična 
prilika srečati se s krajani , z njimi do-
živeti prijetno popoldne ob dobremu 
vinu in hrani. Upamo, da bo tudi letos 
tako!
Prisrčno vabljeni, da preživite lepo 
popoldne v družbi z nami

Za vinogradnike Dobrne:
Roman Ramšak

 
 
 

  
T: 03 426 53 06  

F: 03 426 53 10  

E: ue.celje@gov.si  

www.upravneenote.gov.si/celje/  
 
 
 
Ministrstvo za javno upravo  gp.mju@gov.si 
Vse upravne enote po e-pošti 
Oglasna deska in e-portal 
Občinsko glasilo Vojnik »Ogledalo«, vojnik.ogledalo@gmail.com 
Občina Vojnik, obcina@vojnik.si 
Občinsko glasilo Dobrna, obcina@dobrna.si 
 
 
Številka:     091-11/2016-59 (1203) 
Datum:       7. 6. 2016 
 
 
Zadeva:      
Obvestilo o zaprtju krajevnih uradov v 
času poletnih počitnic  
 
 
Spoštovani, 
 
zaradi nemotenega zagotavljanja upravnih storitev na 
sedežu upravne enote v času poletnih šolskih počitnic in 
dopustov, v času od 3. 7. 2017 do 31. 8. 2017 krajevna 
urada na območju Upravne enote Celje, to sta KU Vojnik in 
KU Dobrna, ne bosta poslovala.     
 
V pričakovanju razumevanja naših poslovnih odločitev vas 
lepo pozdravljamo. 
 
 
Bojana Frim                                             
vodja Oddelka za upravne                               Damjan Vrečko 
notranje zadeve           načelnik 
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Ustanavlja se nova-mlajša 
Folklorna skupina Dobrna

Folklorna dejavnost poleg tega, da ohranja slovensko ljudsko izročilo, ponuja tudi gibanje, petje, dobro voljo, spo-
znavanje novih ljudi, nova prijateljstva in nastopanje. Ker pa je že nekaj časa želja po pomladitvi in ustanovitvi 
tudi mlajše folklorne skupine na Dobrni, vas vabimo, da se nam pridružite. 
V svoje vrste torej vabimo vse nove plesalke, plesalce in tudi glasbenike, kot ste harmonikaši, kontrabasisti, klari-
netisti, violinisti ter predvsem tisti, ki bi radi uživali ob plesu in se zabavali v dobri družbi. Vabljeni tudi vsi, ki bi 
se radi naučili osnove slovenskih plesnih korakov.

Zainteresirani lahko pišete na elektronski naslov sabina.marosek@gmail.com ali pokličete na 040 485 579 (Sabina).

PLANINSKO DRUŠTVO DOBRNA           

 VABI
na 21. tradicionalni 

NOČNI POHOD NA PAŠKI KOZJAK
PETEK, 09.  JUNIJA 2017

Odhod izpred Občine Dobrna - ob 19.00 uri
VODNIKI: UO PD Dobrna in vodniki

PREDVIDEN POVRATEK: Do zgodnjih jutranjih ur

ZAHTEVNOST POTI: Lahka planinska pot

SKUPNA DOLŽINA HOJE: 5 – 6 ur

VIŠINSKA RAZLIKA: Cca 650 m

OPREMA:  planinska obutev in oblačila,  
pohodne palice, SVETILA

MALICA IN PIJAČA: Iz nahrbtnika in v  Planinskem domu 
na Paškem Kozjaku

Želimo vam varno hojo in lep planinski večer!
 PLANINSKO DRUŠTVO DOBRNA

OPIS POTI:
Pot nas bo vodila mimo Term Dobrna, do lovske koče na 
Trojni, od tam pa do koče na Paškem Kozjaku, kjer bo krajši 
postanek in okrepčilo.
Vračali se bomo po  krožni poti  proti Parožu nazaj do Dobrne.
Podrobne informacije pri vodjih izleta! Obširnejši opis bo 
podan na sami turi!

PRISPEVEK  UDELEŽENCEV:  0
PRIJAVA IN INFORMACIJE: Irena Žagavec, 051 367 661
 Ana Žužek, 031 789 630
OPOZORILO! Udeleženec je dolžan upoštevati navodila in 
odločitve vodnika ter izbor ture prilagoditi svojim zdravstve-
nim in telesnim sposobnostim!
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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

KDAJ? KAJ?

7.
JULIJ

20.00

KONCERT - SimfONičNi ORKESTER TalliNN 
(ESTONija) / fESTival EmaRS (bREzplačEN vSTOp)
PLOŠČAD PRED ZDRAVILIŠKIM DOMOM, Terme Dobrna
080 22 10, www.terme-dobrna.si

16.
JULIJ

14.00

pOlETNa NEDElja v paRKU
PLOŠČAD PRED ZDRAVILIŠKIM DOMOM, Terme Dobrna, 
Turistično društvo Dobrna
080 22 10, www.terme-dobrna.si

18.
JULIJ

20.00

KONCERT - SimfONičNi ORKESTER WjSO (ŠviCa) / fESTival 
EmaRS (bREzplačEN vSTOp)
PLOŠČAD PRED ZDRAVILIŠKIM DOMOM, Terme Dobrna
080 22 10, www.terme-dobrna.si

10.-12.
AVGUST

20.00
NOč pOD KOSTaNji
PARK PRI NOVEM GRADU, DRUŠTVO NPK DOBRNA, ROK ŽERJAV
nocpodkostanji@gmail.com

15.
AVGUST

20.00

KONCERT - SimfONičNi ORKESTER OjHb (fRaNCija) / fESTival 
EmaRS (bREzplačEN vSTOp)
PLOŠČAD PRED ZDRAVILIŠKIM DOMOM, Terme Dobrna
080 22 10, www.terme-dobrna.si

PETKI
JUNIJ-AVGUST

NaRODNO-zabavNi vEčERi: aNSambli iz ODDajE GlaSbENi 
SKavT - GOliCa Tv (bREzplačEN vSTOp)
PIVNIcA V ZDRAVILIŠKEM DOMU, Terme Dobrna
080 22 10, www.terme-dobrna.si

10.
SEPTEMBER

14.30
11.mliNaRSKa NEDElja
DOLINA MLINOV, KUD Dobrna, Aleš Štepihar
031 886 161 ales.stepihar@gmail.com

KOLEDAR PRIREDITEV JULIJ - SEPTEMBER 2017
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oglasi

KOLEDAR POHODOV IN IZLETOV  PLANINSKEGA DRUŠTVA DOBRNA
Spletna stran: www.pd-dobrna.si, Elektronska pošta: pd.dobrna@gmail.com

SMER POHODA DATUM
KONTAKT 

ORGANIZATORJA
Telefon

NOČNI POHOD NA PAŠKI KOZJAK 9. 6. 2017 IRENA ŽAGAVEC 051 367 661

OBIR 18. 6. 2017 IRENA ŽAGAVEC 051 367 661

VELIKI VRH V KOŠUTI 9. 7. 2017 JANEZ ŠKOFLEK 041 515 578

TRUPEJEVO POLDNE 23. 7. 2017 JANEZ ŠKOFLEK 041 515 578

SEDMERA JEZERA Z VRŠACI 5. in 6. 8. 2017 JANEZ ŠKOFLEK, PAVLI ŽUŽEK
041 515 578      
031 380 191

KANJON ČEPA 20. 8. 2017 JANEZ ŠKOFLEK 041 515 578

NANOS 10. 9. 2017 PAVLI ŽUŽEK 031 380 191

HLEVIŠKA PLANINA                                                    23. 9. 2017 ANŽE DJORDJEVIĆ 040 260 231
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Pomladna nedelja
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Pomladna nedelja
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Prijazno vabljeni  na  
         PRIREDITVE  

 

   OB OBČINSKEM PRAZNIKU V OBČINI DOBRNA:  
 

MEDOBČINSKO TEKMOVANJE V STRELJANJU Z ZRAČNO PUŠKO 
9. 6. 2017 ob 9. uri; v Gasilskem domu Dobrna 

 
NOČNI POHOD NA PAŠKI KOZJAK 

9. 6. 2017 ob 19. uri; zbirno mesto pred občinsko stavbo 
 

POHOD MED VINOGRADE IN ODPRTE KLETI – SMER KLANC, ZAVRH 
10. 6. 2017 ob 15. uri; zbirno mesto pri Stari trti na stopnišču v centru Dobrne 

 
KONCERT GODALNEGA ORKESTRA PJKO IN  

SIMFONIČNEGA ORKESTRA GŠ NAZARJE 
11. 6. 2017, ob 17. uri; na ploščadi pred Zdraviliškim domom 

 
SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE DOBRNA  S PODELITVIJO 

PRIZNANJ OBČINSKIM NAGRAJENCEM IN NAJUSPEŠNEJŠIM DEVETOŠOLCEM 
15. 6. 2017, ob 18. uri; v Zdraviliški dvorani 

 
MEDOBČINSKO TEKMOVANJE MOŠKIH IN ŽENSKIH EKIP V BALINANJU 

16. 6. 2017, ob 14. 30 uri; na balinarskem igrišču 
 

OTVORITEV PIVNICE IN KONCERT ANSAMBLA KLATEŽI 
16. 6. 2017, ob 20. uri; v Zdraviliškem domu 

 
PRAZNUJMO SKUPAJ – DRUŽENJE OB KUHANJU POKRITE RIHTE 

17. 6. 2017, ob 16. uri; pri Hotelu, gostilni Triglav 
 

RAZSTAVA ROČNIH DEL, DOMAČIH DOBROT, ZELIŠČARSTVA, ZBIRATELJSTVA  
IN ČEBELARSTVA V OBČINI DOBRNA 

18. - 19. 6. 2017, od 10. do 18. ure; v Zdraviliškem domu 
 

REGIJSKO GASILSKO TEKMOVANJE ZA POKAL OBČINE DOBRNA, PREVZEM NOVE 
PRENOSNE ČRPALKE IN GASILSKA NOČ Z OKAJENIMI MUZIKANTI 

24. 6. 2017, ob 16. uri; na igrišču za Osnovno šolo Dobrna 
 

Informacije o dogodkih v Občini Dobrna najdete na spletnih straneh www.dobrna.si , 
www.ztsk-dobrna.si, ter Facebook profilu Občina Dobrna – Tic Dobrna. 
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Spoštovane občanke in občani!

Ob prazniku Občine Dobrna

vas prijazno vabimo na 

slavnostno sejo Občinskega sveta 

Občine Dobrna

s kulturnim programom in podelitvijo priznanj 

občinskim nagrajencem in najuspešnejšim devetošolcem,

ki bo v četrtek, 15. junija 2017, ob 18. uri 

v dvorani

Zdraviliškega doma na Dobrni.

Župan Občine Dobrna,

 Martin Brecl

OBČINA DOBRNA


