
GLASILO OBČINE DOBRNA

OBČINA PO MERI INVALIDOV

FINANCIRANJE OBČIN

JAVNI RAZPIS

PRAZNIČNI DECEMBER 684/2015
        ŠTEVILKA 68 / 17. DECEMBER 2015



OBČINA DOBRNA
Dobrna 19, 3204 Dobrna 
T: 03 780 10 50, F: 03 780 10 60

Uradne ure:
ponedeljek od 8.00 - 12.00 
sreda od 8.00 - 12.00 in 
           od 13.00 - 16.30
petek od 8.00 - 12.00 
malica od 9.30 - 10.00

Uradne ure župana:
sreda od 8.00 - 12.00 in 13.00 - 16.30

Zaradi lažje organizacije dela uprave in opravljanja 
storitev za občane prosimo, da upoštevate navedene 
uradne ure. 

www.dobrna.si

Izdajatelj:
Občina Dobrna

Odgovorna urednica:
Zdenka Kumer

Uredniški odbor:
Marija Švent, Alenka Rošer

Slika na naslovnici:
65 let spominov Folklorne skupine Dobrna, 
foto: Bojan Vrečer

Fotografije:
arhiv Občine Dobrna, arhiv Osnovne šole  
Dobrna  in avtorji prispevkov

Lektura:
Herta Rošer

Uredniški odbor si pridržuje pravico do
krajšanja člankov in izbora ter podnaslavljanja 
fotografij. Za vsebino in točnost
podatkov odgovarja avtor prispevka.

Oblikovalska zasnova:
Janja Vogrin / VOIA vizualne komunikacije

Izvedbeno oblikovanje in tisk:
Grafika Gracer d.o.o.

Naklada:
950 izvodov
Glasilo izhaja 4-krat letno in je brezplačno.

Članke in oglase za naslednjo številko Dobrčana 
sprejemamo do 15. februarja 2016, po možnosti 
na elektronskem mediju (CD, USB ključek) ali na 
naslov elektronske pošte:
obcina@dobrna.si

BESEDA ŽUPANA

KOMUNALA

KMETIJSTVO

Z ZASEDANJA OBČINSKEGA SVETA

UPRAVNA ENOTA CELJE SVETUJE

JAVNI RAZPISI

DOGODKI

ZDRAVO ŽIVLJENJE

ŠOLSKI KOTIČEK

DROBTINICE IZ VRTCA

UTRINKI IZ CUDV

ZAHVALE/OBVESTILA/VABILA/VOŠČILA

3

8

13

18

18

23

27

46

49

52

53

59

iz vsebine

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO 
Keršova ul.12, 3212 Vojnik 
T: 08205 1920 
T: 08205 1921 občinski redarji 
F: 03 577 20 21 

Uradne ure:
ponedeljek od 8.00 - 12.00 in 
sreda od 8.00 - 10.00 ter od 14.00 - 16.00



št. 68 / 2015 3

SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI

Toliko je zadev in stvari, o katerih bi se morali v naši družbi pošteno, 
iskreno in odkrito pogovarjati, se slišati in najti ustrezne rešitve, pa 
vse prevečkrat prevladuje občutek nemoči in dejstva, da ljudje čuti-
jo in govorijo eno, država in svet pa potujeta v drugo smer.  

Medtem ko eni govorijo, da je kriza že mimo, da imamo dobro go-
spodarsko rast, da smo uredili javne finance, da smo sanirali ban-
ke itd., drugi vse bolj čutijo realnost tako »uspešnega« upravljanja 
države, kjer je še vedno več kot sto deset tisoč ljudi brez dela, kjer 
mora velik del upokojencev preživeti z minimalno pokojnino, okoli 
430 € na mesec, kjer gre  politika upokojevanja v smer, da bodo v 
prihodnje vsi upokojenci socialno ogroženi, saj se sedaj  za osno-
vo izračuna pokojnin upošteva vedno daljše obdobje (trenutno 18 
let),  kar precej zmanjšuje osnovo,  še huje pa je, ker se je količnik za 
izračun pokojnin drastično zmanjšal, s 85 % in več  na 57 % od že 
tako zmanjšane osnove. To pomeni, da bo v prihodnje vedno več 
upokojencev z minimalno pokojnino,  vedno več pa tudi ostalih, ki 
bodo imeli za cca 30 % manjše pokojnine za pošteno celotno od-
delano delovno dobo, kjer koli in karkoli so že delali. To so resna 
vprašanja za naše politike, še posebej za tiste, ki pravijo, da zastopajo 
to populacijo, predvsem pa je to žalostna realnost, ki jo današnje in 
prihodnje generacije upokojencev ne bi smele sprejeti. 

Kako aktualna politika državljankam in državljanom zmanjšuje z 
ustavo dodeljene pravice, kaže tudi sprejeti proračun RS za leti 2016-
2017.  Posledice bodo v prihodnje občutile slovenske občine, torej 
vse občanke in občani slovenskih občin.  Državljanke in državljani RS 
urejamo svoje  temeljne pravice, življenjske, stanovanjske, kulturne, 
duhovne, socialne, zdravstvene, izobraževalne in druge potrebe za 
življenje v okoljih, kjer živimo, v okviru lokalne samouprave, v svojih 
občinah. Lokalna samouprava in občine so ustavna pravica naših 
ljudi, na tej osnovi je njihovo delovanje in financiranje  urejeno s 
sistemsko zakonodajo. 
Financiranje občin je določeno s primerno porabo na prebivalca 
(PP), ki se izračuna na osnovi nalog, ki jih občine morajo izvajati za 
svoje občane, torej na osnovi dodeljenih nalog, predpisanih kriteri-
jev in meril (število občanov mlajših od 15 let, število občanov sta-
rejših od 65 let, dolžin (km) lokalnih cest in javnih poti, itd. ), za kar 
je zakonska podlaga v ustavi in v sistemskih zakonih RS in nikakor ni 
domena katerekoli vlade, da jo s sprejemanjem izvedbenih zakonov, 
kot je zakon o izvajanju proračuna RS, spreminja in občinam tako 
drastično zmanjšuje  sredstva. 

Država RS deluje na način, da centralno pobira davke in jih občinam 
vrača v obliki izračunane primerne porabe na prebivalca (PP), ki je 
izračunana na osnovi predpisanih meril in dodeljenih nalog, ki jih 
občine morajo izvajati. Na tej osnovi je vlada RS izračunala, da bi 
občine za izvajanje dodeljenih nalog morale imeti zagotovljeno PP 
v višini  652 € na prebivalca, občinam pa je pripravljena dodeliti le 
522 €.  Za Občino Dobrna to pomeni izpad 332.000,00 €. Dejstvo, 
da je država v času krize skozi zakonodajo veliko socialnih težav ljudi 
prenesla na občine, ima posledico, da so se v občinah socialni trans-
feri močno povečali, v zadnjih sedmih letih v Občini Dobrna za cca 
45 %, kar pomeni dodatnih 265.000,00 € izdatkov. Če k temu prište-
jemo še zmanjšanje namenskih sredstev za investicije, iz zakonskih 
6 % primerne porabe na 1 %  PP,  kar znaša 88.000,00 €, prinašajo 
ukrepi vlade RS za zmanjšanje sredstev občinam za leto 2016 v Ob-
čini Dobrna skupaj cca 685.000,00 €. 

To so bila razvojna sredstva slovenskih občin, namenjena za pripra-
vo dokumentacije  in  projektov razvoja,  predvsem za zagotavlja-
nje potrebnih lastnih deležev pri sofinanciranju projektov iz evrop-
skih razvojnih skladov. Preprosto to pomeni, da se z ukrepi vlade 
RS zmanjšujejo sredstva vsem občankam in občanom te države 
za cca eno tretjino primerne porabe, kar za Dobrno pomeni cca 
685.000,00 €.  To pomeni močno centralizacijo države, predvsem 
pa zaustavitev razvoja občin, zaustavitev skladnega regionalnega 
razvoja države in omejeno izvajanje občinam dodeljenih nalog in 
investicij, …  asfaltiranja cest, gradnje potrebne komunalne in javne 
infrastrukture, varovanih stanovanj za starejše, šolskih, športnih in 
drugih objektov ter vsebin v  slovenskih občinah itd.  
Če analiziramo finančno obdobje 2007 -2014, so slovenske občine 
izvajale cca 75 % javnih investicij  v RS s cca 60 do 70 % pridoblje-
nega evropskega denarja in od tega v državni proračun vračale 22 
% DDV, je težko razumeti tako omejevalno politiko financiranja ob-
čin, saj bi, kot so doslej, z izvajanjem projektov in plačevanjem 22 
% DDV od vseh investicij državi večino dodeljenih sredstev vrnile v 
proračun, ob tem pa zagotavljale še kako potrebna delovna mesta 
in delo našemu gospodarstvu,  tako pa se občinam jemlje skoraj vso 
razvojno komponento. V čigavem interesu je  to ?

Človek je žalosten,  ko na hitro preleti številke in ugotovi, da pomeni 
normalno financiranje slovenskih občin dodatnih cca 260 milijonov 
evrov,  ki jih po mnenju trenutne vlade ni mogoče najti v proračunu 
RS. Tako na hitro in brez velikih pojasnil pa smo (po podatkih naših 

beseda           župana
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bankirjev in medijev) sanirali banke s cca 5 milijardami evrov in nato 
so  še ugotovili, da bi za sanacijo bank bilo dovolj že nekaj manj kot 
3 milijarde evrov, da smo premoženje podcenili in prenesli na sla-
bo banko, da ga bomo lahko poceni prodajali,  izbrani pa kupovali. 
Bančna tajnost pa zagotavlja, da državljanke in državljani ne smemo 
vedeti, kdo je naredil največje luknje v našem bančnem sistemu itd. 
Ob teh številkah je 260 milijonov evrov za občanke in občane vseh 
slovenskih občin za to vlado prevelik zalogaj, čeprav je to v primerja-
vi s sanacijo bank le omembe vredna vsota, kar pomeni le nekaj več, 
kot je vlada popustila sindikatom javnega sektorja za plače javnih 
uslužbencev,  da si je zagotovila »socialni mir« in bolj mirno vladanje 
naprej, zaradi česar pa so predstavniki delodajalcev in gospodarstva  
že preklicali socialni sporazum itd. 
    
Župani slovenskih občin se trudimo doseči vzdržno financiranje na-
log na lokalni ravni, kar je z ustavo predpisana obveza države (vsa-
ke aktualne vlade), za kar je bilo v času sprejemanja proračuna RS 
s strani vseh reprezentativnih združenj občin,  ZOS, SOS in ZMOS  
opravljenih  veliko usklajevanj in  pogajanj  z vlado RS. Problematika 
takega financiranja slovenskih občin je bila  predstavljena - izposta-
vljena vladi in poslancem v državnem zboru s strani vseh združenj 
in večine županov. Na takšen ZIPRS (Zakon o izvrševanju proračuna 
Republike Slovenije)  je tudi državni svet RS podal veto, a so ga po-
slanci koalicije v državnem zboru ponovno potrdili.  Kakšen je izku-
piček, kakšen je odnos trenutne vlade RS do lokalne samouprave 
ter svojih občank in občanov, si lahko preberete v člankih županov 
in reprezentativnih združenj slovenskih občin, ki so v nadaljevanju 
objavljeni v tem glasilu.  

Ni moj namen, da pesimistično barvam prihodnost, prav in pošteno 
pa je, da ljudje na osnovi dejanskih številk in dejstev sami presodijo,  
kakšen je odnos aktualne politike do  državljank in državljanov, do 
občank in občanov in nenazadnje do svojih volivcev.

Kljub temu v Dobrni z optimizmom zaključujemo poslovno leto 
2015, saj smo uspešno zaključili več investicij v skupni vrednoti okoli 
1,4 mio €. Kot smo že pisali, smo zaključili z gradnjo kanalizacijskega 
omrežja v Klancu, v Vrbi (del) v Vinski Gorici in v Dobrni. Skupaj z 
gradnjo kanalizacijskih vodov smo obnavljali tudi večino dotrajanih 
vodovodov ob kanalizaciji in sanirali večino poškodovanih cest, kjer 
je potekala gradnja kanalizacije. 

Počasi napredujemo in se pomikamo proti koncu tudi z deli na sa-
naciji obzidja in stopnic. Mnogi nas pri tem projektu opozarjate  na 
čas gradnje od leta 2010 do danes. Na to temo je bila precej kritična 
tudi razprava na zadnji seji občinskega sveta. Veliko je razlogov, tudi 
utemeljenih (predvsem človeških in socialnih),  da je časovnica tako 
dolga ... Precej je različnih mnenj, pohval pa tudi kritik, kako in koliko 
časa se izvaja ta projekt,  posebej so v tej zvezi zanimiva razmišljanja 
in pripombe gradbenih delavcev iz podjetij na trgu. Sam vsesko-

zi spremljam to gradnjo in se, ko je treba, tudi kritično odzovem, 
kar najbolj vedo moji sodelavci. Pohvale, kritike in pripombe so po-
membne v odnosih med ljudmi, predvsem pa so, vsaj meni, vedno 
dobrodošle, saj se iz njih lahko tudi kaj naučimo, izstopimo iz svojih 
okvirjev in stvari spremenimo. Tudi naša skupna želja in zaveza je, da 
vsa dela  na tem projektu v celoti zaključimo do aprila 2016.

Ob tej priliki se moram zahvaliti Zavodu za turizem šport in kulturo 
(ZTŠK) ter sodelavcem režijskega obrata in javnim delavcem, ki so v 
celoti obnovili in prenovili v Dobrni  znano TRIM STEZO v kompleksu 
zdraviliških gozdov. Prav tako se sodelavcem režijskega obrata in javnim 
delavcem zahvaljujem za kompletno prenovo vseh mostov v zdravili-
škem parku ter vsa druga opravljena komunalna dela v naši občini.    

Čas, ki ga živimo, zahteva, da se med seboj še bolj cenimo in spo-
štujemo, da cenimo domovino, svoje vrednote in kulturo, da za njo 
stojimo.  Prav tako današnji čas zahteva, da sprejemamo in razume-
mo tudi stiske ljudi, ki jim ne prizanašajo vojne in grdi režimi. Če 
odpišemo vse, kar ne spada med begunce,  lahko rečemo, da človek 
nikoli ni bežal, ko je bil napaden od sovražnika, ko je pred njim branil 
svoje zavetišče, dom, družino. V preteklosti in tudi današnji begun-
ci izhajajo in bežijo iz okolij, kjer jih iz političnih, verskih, ideoloških 
in drugih razlogov preganjajo in zatirajo lastni, domači  krvniki. Če 
zavrtimo zgodovino nekoliko nazaj, ni treba tako daleč, saj so tudi 
Slovenci iz istih razlogov množično migrirali in pred zagotovo smr-
tjo  bežali na različne konce sveta … Bili so sprejeti z naklonjeno-
stjo, mnogi povedo lepe zgodbe, ki so temeljile na sprejemanju in 
spoštovanju ljudi, kulture in vrednot okolja, v katerem so se znašli, 
predvsem pa na poštenem in trdem delu, ki jih je postopoma inte-
griralo v družbo.  Je vedno in povsod tako, kadar so pravila v družbi 
jasno postavljena in vsem znana,  potem je življenje za vse manj te-
žavno in stresno. Pravila, poštena do vseh, moramo doma postaviti 
sami, nato pa jih tudi dosledno udejanjati in spoštovati, sicer nam jih 
postavljajo okoliščine, v katerih se znajdemo,  kar pa družbo bega, 
ustvarja strah in krepi netoleranco, to pa za nikogar ni dobro.   

Spoštovani. 
Za nami je dokaj uspešno leto 2015. Dovolite, da se po tej poti is-
kreno zahvalim vsem, ki ste kakorkoli soustvarjali in gradili podo-
bo naše občine, vsem podjetnikom in obrtnikom, ki ste ohranjali in 
ustvarjali nova delovna mesta, vsem društvom in organizacijam, ki 
ste skozi vse leto skrbeli, da v Dobrni nismo bili prikrajšani za potreb-
no varnostno, humanitarno, versko, socialno, športno,  kulturno in še 
katero drugo javno dobrino, ponudbo ali oskrbo. Ob tej priložnosti 
še posebej velika zahvala vsem prostovoljcem za vaš čas in vse opra-
vljeno delo. 

V Občini Dobrna bomo tudi letos del sredstev, ki bi jih sicer namenili 
za novoletna darila in silvestrovanje,  namenili za naše najmlajše, za 
naše najstarejše in za druge humanitarne potrebe. 
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Tako bom namesto novoletnih daril in silvestrovanja na prostem 
letos sofinancirali gledališko predstavo »Gremo na vlak« v izvedbi 
gledališča Unikat za naše  najmlajše, ki bo v soboto, 19.12.2015, ob 
16.uri,  na prireditvi pa jih bo pozdravil tudi Božiček. 

Z majhno pozornostjo želimo v teh prazničnih dneh razveseliti tudi 
naše najstarejše z 80 in več leti. Spoštovani člani Društva upokojen-
cev Dobrna, iskrena hvala za to plemenito delo, ki ga opravljate, ko 
obiskujete naše ljudi, še posebej tiste, ki so iz različnih razlogov ve-
zani na dom. 

Del sredstev bomo za te praznične dni namenili tudi našima huma-
nitarnima organizacijama, Rdečemu križu in  Župnijski karitas Dobr-
na.

Iskrena hvala vsem, ki nam pomagate, da ta skromna sredstva pride-
jo v prave roke, da morda v teh najbolj čustvenih dneh v letu koga 

razveselijo in osrečijo. Velikokrat je dovolj samo obisk, čuteč stisk 
roke, sproščen klepet  ali kakšna novica od doma itd.  

Kaj je lepšega v življenju kot prijetno presenečenje, vesel in iskren 
nasmeh, ali solzica sreče v očeh … naj jih bo v teh prazničnih dneh 
in v vašem življenju čim več.  

Spoštovane občanke in občani, 

želim vam lepe in mirne praznike, naj vas prevzameta čarobnost in 
lepota božičnega časa.  Naj bo prihajajoče novo leto - leto miru, 
zdravja, osebne in družinske sreče, naj nam nakloni dovolj dobrin in 
srca, da bomo srečo znali deliti. 

Srečno 2016!
Župan Občine Dobrna, 

Martin Brecl

Spoštovani,

župani so na tiskovni konferenci predstavili problematiko fi-
nanciranja občin in opozorili na nevzdržno finančno stanje, 
saj Vlada RS v pogajanjih o višini povprečnine v letih 2106 in 
2017 ni prisluhnila zahtevam občin. Več kot 100 županov se 
je zbralo z namenom, da bi opozorili na nevzdržno stanje na 
področju financiranja, saj jim država vsako leto odvzame do-
datna sredstva, ne zagotovi pa ustreznih mehanizmov, ki bi 
zmanjševali stroške občinam.

Na novinarski konferenci so predsedniki vseh treh združenj sprego-
vorili o pogajanjih z Vlado RS, ki so potekala vse od novembra 2014. 
Predsednik Združenja občin Slovenije je uvodoma sicer pozdravil 
napore Vlade RS, da bi se znižali stroški občini, na drugi strani pa teh 
učinkov ni zaznati. Opozoril je, da izračun povprečnine niso zgolj 
neke prazne kalkulacije, temveč so na zakonski podlagi pridobljene 
številke. Občine morajo izvajati  naloge, ki jim jih nalaga država in 
tako bi morala država na drugi strani za te naloge zagotavljati ustre-
zna sredstva. 525 €, ki jih je Vlada RS ponudila občinam, je vsekakor 
premalo, saj je znesek 536 €, od katerega občine ne odstopajo, tisti, 
ki še zagotavlja neko minimalno vzdržnost na strani občin.

Predsednik ZOS, Robert Smrdelj, je opozoril na različna tolmačenja 
21. člena ZFO, do katerih prihaja vsako leto in vsakokrat, ko se zame-
nja Vlada RS. Spet govorimo o zakonsko določenih odstotkih, o kate-
rih se občine vsako leto pogajajo z Vlado RS. Ti odstotki so določeni 
in se jih ne bi smelo obravnavati v kontekstu, če sredstva so, jih bodo 
občine dobile, če pa jih ni, jih pa ne bodo. To je nesprejemljivo, saj 

gre za sredstva, ki so namenjena investicijam in posledično razvoju 
občin. Z zmanjševanjem tega vira največ izgubljajo najšibkejše ob-
čine, kar je gotovo v neskladju z ustavnim načelom sorazmernosti.

Z vložitvijo amandmaja na predlog Zakona o izvrševanju prora-
čunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017, ki je bil sprejet na 
Odboru za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, 
smo združenja občin predlagala kompromis glede višine sredstev 
za sofinanciranje investicij iz 21. člena ZFO-1. Kljub legitimni zahtevi, 
po kateri bi v skladu z veljavnim ZFO-1 investicijski transfer moral 
znašati 6 %, smo združenja, zavedajoč se (še vedno) težke javnofi-
nančne situacije v državi, predlagala polovico zakonsko določene 
višine transfera (3 %) ter dodatni odstotek kot izpolnitev zaveze iz 
Dogovora o višini povprečnine za leto 2015, v katerem se je Vlada RS 
zavezala k izplačilu 1 % investicijskega transfera v letu 2016. Sprejeto 
je bilo tudi to, da se lahko ta sredstva uporabijo za plačilo DDV na 
kohezijskih projektih in za vračilo obveznosti iz naslova zadolževa-
nja za te namene. Ali bodo poslanci sprejeli predlagani amandma, 
pa je žal malo verjetno. 

Predsednik Smrdelj je opozoril še na nekaj, in sicer kaj za občinske 
proračune pomeni zmanjševanje povprečnine. To pomeni vsaj 20 
% manj proračunskih sredstev, to pa posledično pomeni manj sred-
stev za vrtce, društva, socialne transferje, skratka manj sredstev za 
občane.

Predsednik Združenja mestnih občin, Bojan Kontič, je zbrane opozo-
ril na probleme občin v povezavi s 54. členom predloga ZIPRS1617, 
ki določa, da se občinam v letu 2016 in 2017 zagotavljata dohodni-
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na in finančna izravnava do višine primerne porabe. Z uveljavitvijo 
tega člena se občinam, pri katerih primerni obseg sredstev presega 
primerno porabo, dodatno jemlje sredstva za financiranje zakonskih 
nalog, kar pa tudi ni bilo dogovorjeno z reprezentativnimi združenji 
občin. Ta določba tudi neposredno posega v sistemsko ureditev fi-
nanciranja občin, kar je nesprejemljivo oz. ustavno sporno. Župan 
Kontič je opozoril na dejstvo, da je bil to začasni ukrep, ki pa s spreje-
tjem ZIPRS1617 žal postaja trajen ukrep. Kot nesprejemljivo je označil 
pogojevanje Vlade RS, ki je občinam ponujala povprečnino v višini 
525 € v zameno za podpis dogovora. 

Predsednik Skupnosti občin Slovenije, dr. Ivan Žagar, je spregovoril o 
nesprejemljivem nižanju sredstev občinam iz naslova povprečnine. 
Tu so razhajanja med Vlado RS in občinami zelo velika. Člani pred-
sedstev ZOS, SOS in ZMOS so na skupni seji predsedstev, ki je 16. 11. 
2015 potekala v Dobovi, sprejeli sklep, da občine ne morejo pristati 
na ponudbo Vlade RS, da višina povprečnine v letu 2016 znaša 525 
€. Za financiranje občin v letu 2016 je potrebnih najmanj 536 € na 
prebivalca, razlika do te vsote pa se naj zagotovi iz sredstev resor-
nih ministrstev, ki so bila zadolžena, da znižajo stroške za delovanje 
občin skozi zakonodajne spremembe, pa tega niso storila. Šele v ko-
likor bodo ministrstva svojo nalogo opravila in skozi zakonodajne 
spremembe zagotovila realiziran prihranek, se lahko temu prilagodi 
višina povprečnine. Opozoril je, da so ocene Vlade RS glede prihran-
kov pri stroških občin napačne, saj jih ocenjujejo na 20 mio, medtem 
ko jih občine na 7 mio. 

Država bi morala občine obravnavati kot partnerje, se z njimi po-
gajati tako kot se  s sindikati, in jih ne obravnavati kot nasprotnika. 
Vlada RS bi se morala zavedati, da so državljani v prvi vrsti občani 
in da denarja ne jemlje županom ali občinskim upravam, temveč 
svojim državljanom, v katerih službi je.

Po koncu tiskovne konference so se župani udeležili seje Državnega 
zbora RS, ki je pričel z obravnavo ZIPRS1617. Župani so sejo po eni uri 
protestno zapustili.

Sekretariat 

Skupnost občin Slovenije

Na odklonilni odnos države do lokalne samouprave opozarjajo ob-
čine javnost preko vseh treh združenj občin, odzivajo pa se tudi žu-
pani.

Spoštovane županje in župani,

po nekaj prespanih nočeh sem ugotovil, da je moje mnenje o sredinem 
dogajanju v Državnem svetu in Državnem zboru še vedno enako. Odlo-
čil sem se, da napišem tole pismo. Vem, nekateri boste zamahnili z roko 
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in rekli, češ kaj bi ta »pametnjakovič« rad, drugi ga morda niti prebrali ne 
boste, a vseeno upam, da ne bo romalo v računalniško odložišče. 
Sem pripadnik mlajše generacije županov, politikov, ki še nismo dolgo v 
politiki, a dovolj dolgo, da vidimo, da smer ni prava. V sredo sem bil blizu 
temu, da bi stopil za govornico in kaj povedal. Komu? Vladi, ki nas tako 
ali tako ignorira? Poslancem, ki morajo glasovati po navodilih stranke? 
Novinarjem, ki jih skoraj ni bilo? Ne, spoštovane županje in župani, po-
vedal bi kaj nam samim oziroma našim stanovskim organizacijam. MI 
bomo morali kaj storiti, da bo drugače. Sredino dogajanje je bilo, vsaj 
zame, ponižujoče. Kot organizirana čredica smo se podali na balkon Dr-
žavnega zbora, še sok in sendvič bi morali imeti v rokah, pa bi dajali vtis, 
da smo osnovnošolci na ekskurziji. Odnos vseh državnih institucij do nas 
je še bolj ponižujoč kot sama višina povprečnine, čeprav ta še zdaleč ne 
zadošča za naše preživetje. Mi smo NEPOSREDNO izvoljeni na volitvah, 
z imeni in priimki, ne na podlagi kvot, računsko zapletenega proporcio-
nalnega sistema in koalicijskih usklajevanj. 
Čas je, da tudi naša organizacija (če je kaj volje, seveda) ubere drugačno 
taktiko in se preneha pogajati za nekaj, kar nam po zakonu pripada. V 
sredo se je novinarka sama spraševala, če je naša taktika pravilna. Če že 
drugi ugotavljajo, da ni, potem ni. Zanašati se na prepričanje, da smo 
ena izmed vej oblasti, je zmotno oziroma ni v skladu s tem, kako nas 
vidijo druge veje oblasti. Zanje nismo veja oblasti, temveč slepo črevo, 
ki ga pač odstraniš, če postane problematično. Ne dojemajo razsežno-
sti področja delovanja občin v smislu nosilca razvoja območja. Občani 
smo hkrati državljani, država pa skupnost lokalnih okolij, bolj ali manj 
razvitih. 
Spoštovane županje in župani, meni ni do tega, da bi samo gledal umi-
ranje na obroke in zraven »jamral« do bridkega konca. Ne želim biti 
stečajni upravitelj. Ne verjamem, da si kdorkoli izmed nas 212 županov 
svojo funkcijo predstavlja na tak način. 
Pozivam predsedstvo SOS, da nemudoma skliče odprto sejo, kjer bomo 
razpravljali o možnih ukrepih zoper sedanje stanje. Vedno poudarjamo, 
da smo operativni, da znamo iskati rešitve, da znamo stopiti skupaj. 
Zdaj imamo priložnost, da to tudi udejanimo. Ponavljam, ne gre zgolj 
za znesek povprečnine, gre za celosten odnos države do občin. Nihče 
nam ne bo ničesar dal, vse si bomo morali izboriti sami. Stopimo skupaj, 
pozabimo na naša razhajanja, kajti naši občanke in občani potrebujejo 
pokončne ljudi, ki znajo biti enotni in pogumni, ne pa kimavcev. Zato 
so nas izvolili, ker se ne sprašujemo, zakaj se nečesa ne da storiti, temveč 
na kakšen način bomo storili. Ne sme zmagati problem, zmagati mora 
rešitev, to pa zahteva času primerno drznost!
Z upanja polnim pozdravom,

Marjan Šarec,

župan Občine Kamnik

Ker občine ne moremo stavkati in na ta način uveljavljati ustavne 
pravice svojih občanov, so se občine v okviru vseh treh združenj 
poenotile, da Vlado RS in javnost opozorijo na nevzdržno financira-
nje lokalne samouprave tudi s sprejetjem enotnega sklepa na vseh 
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Nadaljevanje aktivnosti projekta »Občina po meri invalidov«

občinskih svetih slovenskih občin. Tako je tud Občinski svet Občine 
Dobrna  na svoji 10. redni seji sprejel naslednji sklep:
Občinski svet Občine Dobrna odločno nasprotuje 54. členu, 55. 
členu in 56. členu Zakona o izvrševanju proračuna Republike 
Slovenije za leti 2016 in 2017, v katerih ta določa višino finančnih 
sredstev za občine. Svetnice in svetniki ugotavljamo, da Vlada RS 
in Državni zbor s tako dodeljeno višino finančnih sredstev ogrožata 
smisel in obstoj lokalne samouprave in še dodatno siromašita pre-
bivalke in prebivalce občin, ki so zaradi socialne in ekonomske krize 
že tako zelo prizadeti. Prav tako pa državna raven deluje v nasprotju 
s pravili pravne države, saj že nekaj let določa višino povprečnine v 
nasprotju z Zakonom o financiranju občin. 

Svetnice in svetniki  zahtevajo, da se 54., 55. in 56. člen Zakona o 
izvrševanju proračuna RS za leti 2016 in 2017 spremenijo tako, da se 
glasijo: 

54. člen 

Višina povprečnine za leto 2016 znaša 536,00 evra  na prebivalca. 
Višina povprečnine za leto 2017 znaša  536,00 evra na prebivalca. 

55. člen  

Se črta. 
56. člen 

V letu 2016 se  del sredstev za sofinanciranje investicij občin zago-
tavlja v višini 4 % skupne primerne porabe občin, od tega 1 % teh 
sredstev predstavlja nadomestilo dela sredstev za sofinanciranje in-
vesticij iz leta 2015.
V letu 2017 se del sredstev za sofinanciranje investicij občin zagota-
vlja v višini 4 % skupne primerne porabe občin. Delež sredstev, ki ga 
bo občina porabila za namene vračila obveznosti po 23. členu ZFO-
1, se ne uvršča v načrt razvojnih programov državnega proračuna, 
pri čemer se za pridobitev osnove za sklenitev pogodbe o sofinan-
ciranju smiselno uporabijo določbe četrtega in petega odstavka 23. 
člena ZFO-1.  Sredstva investicijskega transfera se lahko v skladu s 
23. in 21. členom ZFO-1 uporabijo tudi za plačilo tistih stroškov pro-
jektov strukturne in kohezijske politike Evropske unije, ki so nujno 
potrebni za izvedbo projekta,  vendar jih organ upravljanja ne pripo-
zna kot upravičene stroške. Med te stroške pa sodi tudi nepovratni 
davek na dodano vrednost, plačan v zvezi z njimi.

Vse od meseca marca, ko je župan Občine Dobrna, g. Martin 
Brecl, prejel pobudo za vključitev v projekt »Občina po meri 
invalidov« s strani Medobčinskega društva delovnih invalidov 
Celje in je nato Občinski svet sprejel sklep, da Občina Dobrna 
pristopa k temu projektu, pospešeno potekajo aktivnosti na 
tem področju.

V torek, 9. 6. 2015, smo v kulturnem domu organizirali okroglo 
mizo in nanjo povabili vse invalide, invalidska društva, društva, 
javne zavode, gospodarske subjekte, ustanove, posameznike 
ter druge nevladne organizacije. Po uvodni predstavitvi pro-
jekta in nagovoru  župana je sledila  predstavitev diplomske-

ga dela ge. Anje Jesenšek. Udeležencem je predstavila kritične 
točke na Dobrni, ki invalidom na invalidskem vozičku omejujejo 
samostojno opravljanje vsakdanjih opravil. Sledila je razprava o 
aktivnostih, ki so bile na tem področju že narejene. Govora je 
bilo tudi o drugih ovirah, ki jih je v kraju zaznati, izoblikovan pa 
je bil tudi nabor ukrepov, ki bi pripomogli k lažjemu vsakdanjiku 
vseh  invalidnih oseb, ki se gibljejo na območju naše občine.

Ob zaključku okrogle mize je bilo tudi dogovorjeno, da bo or-
ganiziran sprehod po Dobrni in se pripravi nabor odprave pred-
vsem arhitektonskih ovir, ki onemogočajo normalno gibanje po 
kraju za osebe s kakršnimikoli omejitvami. 
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Sprehod smo organizirali 10. novembra na zbirnem mestu pred 
kulturnim domom. Pot smo nadaljevali mimo vrtca, zdravstve-
nega doma, čez parkirišče po centru, mimo lekarne čez ploščad, 
mimo občinske stavbe in hotela Vita čez park in nazaj proti cen-
tru. Vse javne objekte, parkirišča in druge javne površine, ki ima-
jo pomanjkljivosti, smo zabeležili in naredili osnutke predlogov 
rešitev. V večini primerov gre za potrebne poglobitve robnikov, 
ureditev prehodov in ustreznih klančin, parkirnih mest ter po-
stavitev označevalnih tabel in drugih oznak. Ureditev navede-
nega bo potekala postopoma in v okviru finančnih zmožnosti. 
Vzporedno poteka tudi priprava akcijskega načrta projekta, ki 
bo tudi javno predstavljen in boste na dogodek vabljeni. O da-
tumu vas bomo obvestili naknadno. 

ZTŠK Dobrna,

Marija Švent

Foto: VTV in arhiv Občine Dobrna

komunala 
in okolje

Režijski obrat Občine Dobrna

V Režijskem obratu Občine Dobrna so redno zaposleni trije lju-
dje. Režijski obrat izvaja redna vzdrževalna dela na javnih povr-
šinah, ureja in čisti okolico kraja, vzdržuje lokalne in javne ceste, 
občinski vodovod in potke na pokopališču. Sodeluje pri gradnji 
podpornih zidov, mostov, vzdrževanju in rekonstrukciji cest 
ter čiščenju bregov rečnih strug. V nadaljevanju vam na kratko 
predstavljamo nekaj aktivnosti in nalog, ki jih je režijski obrat 
realiziral v preteklih mesecih.

Vzdrževanje in urejanje javnih površin

Jesen je čas, ko se narava pripravlja na počitek. Z dreves odpada 
listje, trava preneha rasti, vse se umiri. Pred zimo so bile poko-

šene vse javne zelene površine. Režijski obrat je vsakodnevno 
pometel odpadlo listje s pločnikov in drugih javnih površin. Po-

Pokopališče

Dejavnosti na področju komunale 
in režijskega obrata Občine 
Dobrna v jesenskem času
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pot. Naj pa še opozorimo, da je 15. november že mimo in mo-
rajo biti vsa prevozna sredstva opremljena z ustrezno zimsko 
opremo.

Obnova mostu v parku

Zadnjega od petih mostov v parku so začeli obnavljati v sredini 
septembra. Star betonski most, ki je bil nevaren za pešče, so  
zamenjali z  lesenim na jekleni konstrukciji. Sedaj so vsi mostovi 
obnovljeni in urejeni. Leseni mostovi se lepo zlivajo z okolico in 
zaklučijo celoto našega parka.

GLASILO OBČINE DOBRNA

čistili in odstranili so divja odlagališča, na katera občani nemar-
no mečejo smeti. Pri mrliški vežici pa so uredili in ostrigli živo 
mejo ter grmičevje.

Vzdrževanje občinske cestne infrastrukture

Občina Dobrna mora vsako leto vzdrževati približno 72 km ka-
tegoriziranih cest, 30 km je lokalnih cest in 42 km javnih poti. 
Vzdrževanje cest in poti je večinoma potekalo na poškodovanih 
makadamskih cestah, ki jih je bilo potrebno nasipati z tampon-
skim materialom in jih nato utrditi. Očistili so mulde, propuste, 
koritnice in jarke. Zasipali so  udarne jame, uredili  dotrajane ja-
ške. 

Priprave na zimo

Prvi sneg je že pobelil okoliške hribe in našo lepo dolino. Vendar 
nas le-ta ni presenetil. Pesek in sol sta pripravljena in čakata na 
sneg. Na vseh kritičnih mestih so napolnili deponije peska. Tako 
si lahko občani sami posipajo cesto, če jih preseneti poledenela 

Dotrajan jašek

Odprava nevarne jame na cesti

Zimska idila

 Začetek sanacije mostu

Dokončan zadnji od petih mostov 
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Prireditve

V času okoli decembrskih praznikov je veliko prireditev. Režijski 
obrat vedno poskrbi, da je prireditveni prostor urejen do potan-
kosti. Ko pa se prireditev zaključi, pridne roke režijskega obrata 
poskrbijo, da se prostoru povrne prvotna oblika in je pripravljen 
za naslednje druženje.

Katja Drofenik

KOMUNALA IN OKOLJE

Trim steza

Dela na obnovljeni trim stezi so že skoraj v celoti zaključena. Vsa 
orodja so na svojih mestih, urejene so ograje, manjkajo le še 
klopi, ki pa so že tudi v pripravi. Klopce bodo dale piko na i trim 
stezi. Obiskovalci se bodo na njih lahko oddahnili po naporni 
vadbi in si nabrali novih moči za nadaljevanje poti.

Ograja 

Ograja 

Izvajanje zimske službe 

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

- občinskih javnih cestah, kategoriziranih z Odlokom o ka-
tegorizaciji občinskih javnih cest v Občini Dobrna;

- ostalih javnih prometnih površin (trg, pločniki, kolesar-
ske steze, avtobusne postaje, pokopališče, javna parkiri-
šča ter funkcionalne površine ob javnih objektih);

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

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

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

Tabela: Prednostni razredi za vzdrževanje cest v zimskih razmerah
Predn. 
razred Vrsta ceste Prevoznost ceste Sneženje Močno sneženje

I Avtoceste, hitre ceste 24 ur zagotoviti prevoznost vozišč, 
pomembnejših križanj, do-
vozov k večjim parkiriščem in 
odstavnih pasov

zagotoviti prevoznost vsaj 
enega voznega pasu in dovo-
zov k večjim parkiriščem

II ceste s PLDP > 4000, glavne ceste, 
glavne mestne ceste, pomembnejše 
regionalne ceste

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

zagotoviti prevoznost (pri 
večpasovnicah prevoznost vsaj 
enega voznega pasu), možni 
zastoji do 2 ur predvsem med 
22. in 5. uro

III ostale regionalne ceste, pomemb-
nejše lokalne ceste, zbirne mestne 
in krajevne ceste

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

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

IV ostale lokalne ceste, mestne in kra-
jevne ceste

od 7. do 20. ure, 
upoštevati krajevne 
potrebe

zagotoviti prevoznost; možni 
krajši zastoji

zagotoviti prevoznost; možni 
zastoji do enega dne

V javne poti, parkirišča, kolesarske 
povezave

upoštevati krajevne 
potrebe

zagotoviti prevoznost; možni 
zastoji do enega dne

zagotoviti prevoznost; možni 
večdnevni zastoji

VI ceste, ki se v zimskih razmerah za-
pro

Šteje se, da je prevoznost zagotovljena, če višina snega na 
cestah I. in II. prednostnega razreda ne presega 10 cm, na dru-
gih cestah pa 15 cm, promet pa je možen z uporabo zimske 
opreme vozil. V obdobju izredno močnega sneženja, ob moč-
nih zametih in snežnih plazovih prevoznosti ni nujno potrebno 
zagotavljati. Podobno velja za poledico, če je zaradi dežja cesta 
gladka in poledice ni mogoče odpraviti z razpoložljivimi teh-
ničnimi sredstvi. Sneg se odstrani praviloma v 48-ih urah po 
prenehanju sneženja s cest po prednostnem vrstnem redu. Ce-
ste se štejejo za prevozne tudi tedaj, če je promet oviran zara-
di ostanka snega na vozišču, vključno z delno snežno desko in 
uporabo zimske opreme (snežne verige).

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

šolskih otrok ter ceste k ambulanti, zdravstvene-

mu domu, gasilskemu domu, vzgojno – izobra-
ževalnim ustanovam ter drugim javnim ustano-
vam;

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

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

steze, ipd.

Poledica nastane zaradi podhladitve vozišča, nenadne vlage 
pri nizkih temperaturah, slane, snežne plohe ali ledenega dežja 
(žled) in predstavlja največji strošek zimske službe. Število teh 
akcij namreč ni sorazmerno s številom dni s snežnimi padavi-
nami. Največja pogostost poledice nastopi ob pogojih, ko je 
podnevi toplo, v pozno popoldanskih, večernih in nočnih urah 
pa zmrzuje. Zato morajo izvajalci stalno opravljati nadzor nad 
stanjem vozišč, posebej kritičnih odsekov, ki so kot taki že izku-

KOMUNALA IN OKOLJE
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stveno znani. To velja predvsem za ostre krivine, večje strmine, 
mostove, senčne odseke, cestna križišča in podobno.
Posipanje se začne izvajati takoj, ko se na cestišču zazna – po-
javi poledica oz. je le-to mogoče pričakovati. Na cestnih odse-
kih, kjer se pogosto pojavlja poledica in je to glede na splošne 
značilnosti ceste posebno nevarno za promet, je potrebno po-
staviti dodatne prometne znake, kot opozorilo udeležencem v 
prometu.
Posip asfaltiranih javnih cest in asfaltiranih drugih javnih površin 
se izvede s posipno mešanico peska in soli, posip makadamskih 
javnih cest in makadamskih drugih javnih površin s peskom, po-
sip pločnikov pa se izvede izključno samo s soljo.
Zgradbe, s katerih se lahko vsuje snežni plaz, ki ogroža varnost 
občanov in premoženja oz. vse zgradbe, ki mejijo na javne po-
vršine, morajo imeti ustrezne zadrževalne snegolove. Lastnik 
zgradbe mora sproti odstranjevati ledene sveče. Pred odstra-
njevanjem snega in ledenih sveč s streh je potrebno pločnik za 
pešce ustrezno zavarovati. Odtekanje iz streh ne sme biti spe-
ljano na javne površine.

Pri odstranjevanju snega z javnih prometnih površin, streh, 
funkcionalnih in drugih površin, je prepovedano zametavati 
javne prometne površine. Sneg se mora odlagati na robu vozi-
šča, tako da le-ta ne ovira hoje in prometa z vozili. 
V času odstranjevanja snega so lastniki vozil dolžni odstraniti 
svoja vozila z javnih površin.
Večkrat pozabimo, da je zimska služba namenjena zagotavlja-
nju prehodnosti in prevoznosti in ne zagotavljanju nadstandar-
dnega pluženja ter posipanja. Zimske razmere na cestah terjajo 
od nas prilagajanje glede na razmere. Pravočasna in pravilna 
oprema vozil, predčasni odhodi od doma, prilagajanje hitrosti 
razmeram in še veliko drugih dejavnikov nam v zimskih razme-
rah lahko zagrenijo ali polepšajo zimsko idilo na prometnih po-
vršinah. V vsakem primeru je naš namen, da vam po najboljših 
močeh zagotovimo varno hojo in vožnjo po občinskih cestah 
na območju občine.

Želim vam veliko zimskih užitkov in varno vožnjo.

Zdenka Kumer

Kurjenje v naravnem in bivalnem okolju

V zadnjem času smo bili večkrat opozorjeni, da občani sežigajo 
travnate površine, odpadno listje in ostanke po čiščenju vrtov in 
njiv. Ob tem se po okolici vali dim in širi neprijeten vonj.
Sežiganje odpadkov na vrtovih, ob hišah in na drugih urbanih 
površinah ureja občinski odlok in je za ukrepanje pristojen Med-
občinski inšpektorat in redarstvo, kot občinski nadzorni organ, 
saj je ravnanje s komunalnimi odpadki v pristojnosti lokalnih 
skupnosti.
Odlok o urejanju javnih površin, o javni snagi ter videzu naselij 
v Občini Dobrna v drugem odstavku 32. člena prepoveduje se-
žigati nebiološke odpadke, požigati travnate površine ali kuriti v 
bližini stavb in drugih objektov ter s tem motiti občane s smra-
dom in dimom in s tem tudi povzročati nevarnost požara. Za 
kršitev tega določila je predpisana globa v višini 125,19 €.
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Dobrna pov-
zročitelje odpadkov zavezuje, da ločeno zbirajo odpadke v ti-
piziranih posodah, namenskih zabojnikih in tipiziranih vrečah. 
Biološke odpadke odložimo v rjave zabojnike ali na kompo-
stnik, večje količine pa se lahko pripelje v najbližji zbirni center 
in brezplačno odda.
Glavni razlog za prepoved kurjenja je predvsem v tem, da se 
zaradi požarov v naravi povzroča tudi velika okoljska škoda in 

da se pri kurjenju širi neprijeten vonj, kar je posebej zoprno 
v strnjenih naseljih. Posebej skrb vzbujajoče pa je dejstvo, da 
se zaradi ognja, ki ne razvije dovolj visoke temperature, v zrak 
sproščajo strupeni plini, dim ter saje, ki so po dognanjih stro-
kovnjakov lahko toksični in karcinogeni.
Osvestiti in spremeniti miselnost je dolgotrajen proces, ki pa 
nam v času skrbi za okolje in naravo ne sme biti več tako tuj.

mag. Nataša Kos,

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

KOMUNALA IN OKOLJE
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kmetijstvoLAS »Od Pohorja do Bohorja« 
oddala Strategijo lokalnega 
razvoja
LAS »Od Pohorja do Bohorja« je na 2. seji Skupščine LAS, ki je 
bila 22. 10. 2015 v Šentjurju, soglasno potrdila Strategijo lokalne-
ga razvoja LAS za obdobje 2014-2020, ki jo je že tudi posredova-
la Koordinacijskemu odboru CLLD v pregled. 
Skupščine se je udeležilo 40 članov LAS, ki so po obravnavi in 
potrditvi Pravil delovanja LAS, obravnavali še Strategijo lokalne-
ga razvoja (SLR), ki predstavlja temeljni dokument LAS za črpa-
nje sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj pode-
želja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). 
Predstavljeno SLR so člani LAS soglasno potrdili ter s tem tudi 
potrdili oddajo le-te v prvem roku, t. j. do 31. 10. 2015. 

LAS »Od Pohorja do Bohorja« je bila za novo programsko obdo-
bje 2014-2020 ustanovljena s podpisom Pogodbe o ustanovitvi 
in delovanju LAS, in sicer 27. avgusta 2015, v dvorani Kulturno- 
turističnega centra v Oplotnici , kjer je kar 45 predstavnikov 
javnih, zasebnih in pravnih subjektov z območja občin Dobje, 
Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče 
pristopilo k podpisu omenjene pogodbe. 

Vzpostavljeno partnerstvo LAS »Od Pohorja do Bohorja« je 
na območju zgoraj navedenih občin uspešno sodelovalo že v 
obdobju 2007-2013, skupaj pripravilo in izvedlo 71 Leader pro-
jektov v skupni vrednosti 1.995.641,08 €, od tega uspešno pri-
dobilo Leader sredstva v višini 904.794,56 €. Na podlagi dobrih 
rezultatov in pridobljenih izkušenj se je omenjeno partnerstvo 
odločilo nadaljevati sodelovanje tudi v novi finančni perspektivi 
2014-2020, saj se zaveda, da daje ukrep Leader, ki se bo v obdo-
bju 2014-2020 izvajal kot del skupnega pristopa CLLD (lokalni 

razvoj, ki ga vodi skupnost), dobre možnosti za uresničevanje 
skupnih lokalnih potreb in izzivov.
Z namenom priprave Strategije lokalnega razvoja so bile na ce-
lotnem območju LAS izvedene številne delavnice (18. 6. 2015 
na Dobrni), ki se jih je udeležilo več kot 150 posameznikov, prav 
tako so potekala številna delovna srečanja, razgovori in prido-
bivanje informacij s pomočjo vprašalnikov. Med pripravo SLR je 
potekalo tudi zbiranje projektnih predlogov, in sicer so lahko 
vsi zainteresirani lokalni akterji - posamezniki, društva, podjetja, 
zavodi, krajevne skupnosti, občine idr. posredovali svoje projek-
tne ideje, katerih realizacija bo prispevala k razvoju podeželja in 
doseganju razvojnih ciljev območja LAS. 

LAS je tako prejela kar 103 projektne predloge, ki so predstavljali 
pomemben vir podatkov za pripravo SLR, predvsem za dolo-
čitev načrtovanih ukrepov ter razporeditev sredstev po posa-
meznih tematskih področjih. Na podlagi izvedene analize ter 
pridobljenih informacij je izhajalo, da so še vedno največje po-
trebe ravno na področju razvoja osnovnih storitev, sledi ustvar-
janje delovnih mest ter varstvo okolja, ohranjanje narave in ve-
čja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

Prejemu odgovora na oddano SLR bodo sledile morebitne do-
polnitve in dodatne obrazložitve, potrditev SLR pa pomeni tudi 
potrditev LAS, kar pomeni, da le-ta postane upravičena do kori-
ščenja sredstev za izvajanje operacij v okviru sprejete SLR.

RA Kozjansko,

Suzana Zupančič
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tavlja hrano, kisik, čisti vodo in zrak, stabi-
lizira vreme in podnebje ter pomaga pri 
sposobnosti prilagajanja na spremembe. 
Čebele so poleg tega tudi dober bioindi-
kator razmer v okolju. Preko opazovanja 
njihovega razvoja in zdravstvenega stanja 
lahko ocenjujemo, kdaj se v določenem 
okolju nekaj dogaja in kdaj je potrebno 
ukrepati. Če na opozorila ne reagiramo 
pravočasno, so lahko kasnejše posledice 
še večje. 
V zadnjem obdobju so, predvsem na ob-
močjih z intenzivnim kmetijstvom, čebele 
in ostali opraševalci vse bolj ogroženi. Nji-
hov življenjski prostor se spreminja in krči, 
s tem pa so razmere za njihovo življenje 
in razvoj vse slabše. Medovitih površin je 
zaradi vse večjih površin monokultur in 
spremenjene ter intenzivnejše tehnolo-
gije pridelave travinja vse manj in še te 
nudijo čebelam potrebno hrano le v kraj-
ših obdobjih in zmanjšani pestrosti kot 
nekoč.
V okviru prizadevanj za zaščito čebel ima 
pomembno vlogo ozaveščanje javnosti 
o pomenu čebel in čebeljih pridelkov. 
Zato bo Republika Slovenija, na pobudo 
Čebelarske zveze Slovenije, organizaciji 
Združenih narodov predlagala, da 20. maj 
razglasi za SVETOVNI DAN ČEBEL. 20. maj 
smo predlagali, ker je to dan, ko se je rodil 
Anton Janša (1734-1773), ki je poznan kot 

začetnik modernega čebelarstva in eden 
takratnih najboljših poznavalcev čebel. Bil 
je prvi učitelj modernega čebelarstva na 
svetu, saj ga je že cesarica Marija Terezija 
imenovala za stalnega učitelja čebelarstva 
na novi čebelarski šoli na Dunaju. Njego-
vo delo in življenje je opisano v mnogih 
čebelarskih knjigah, med drugim tudi v 
knjigi Svetovna zgodovina čebelarjenja, ki 
je bila izdana v letu 1999.
Do sedaj so pobudo podprle že številne 
organizacije in posamezniki. Med dru-
gim je pobudo, v okviru 44. čebelarskega 
kongresa APIMONDIA 2015 v Južni Koreji, 
podprla tudi največja svetovna čebelarska 
organizacija Apimondia. Pobuda združuje 
različne organizacije, posameznike in tudi 

KMETIJSTVO

Svetovni dan čebel združuje Slovence in povezuje svet

Čebele in ostali opraševalci so za ži-
vljenje ljudi zelo pomembni. Od opra-
ševanja je odvisna kar tretjina pridela-
ne hrane na svetu in čebele imajo med 
vsemi opraševalci najpomembnejšo 
vlogo. Z opraševanjem opraševalci 
omogočajo kmetijsko proizvodnjo, 
ki zagotavlja varno preskrbo s hrano, 
čebele pa poleg tega s svojimi visoko 
hranljivimi izdelki pomembno prispe-
vajo še k izboljšanju kvalitete prehra-
ne za ljudi.

Čebele imajo z opraševanjem pozitivne 
učinke na celoten ekosistem in z njim 
povezanim ohranjanjem biotske raznovr-
stnosti v naravi. Biotska raznovrstnost je 
ključnega pomena za razvoj in ohranjanje 
naravnega okolja. Med drugim nam zago-

Zastava Svetovni dan čebel z logotipom pobude v
 sredini ter logotipoma mednarodne čebelarske organizacije API-

MONDIA in lokalne čebelarske zveze, v tem primeru ČZS.

Logotip pobude Svetovni dan čebel

Znak akcije Svetovni dan čebel združuje Slovence in 
povezuje svet z logotipi partnerjev, v okviru katere bo 
predsednik ČZS, g. Boštjan Noč, skupaj z zaposlenimi 
obiskal vsa ČD po Sloveniji.

Čebelnjaki so posebnost slovenskega čebelarstva. S svojim izgle-
dom bogatijo kulturno krajino.
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KMETIJSTVO

različne politične stranke, saj pobudo z 
veseljem podprejo skoraj vsi, ki se z njo 
seznanijo.

Ker želimo, da pobudo podprejo in se 
z njo še bolje seznanijo tudi slovenski 
čebelarji in ostala zainteresirana jav-
nost, bodo od decembra 2015 do mar-
ca 2016 predsednik ČZS, g. Boštjan 

Noč, in zaposleni in s prepoznavnim 
vozilom obiskali vsa čebelarska dru-
štva v Sloveniji in o pobudi informirali 
prisotne. Na dogodke bodo povablje-
ni župani, znane osebnosti pa tudi 
drugi z določenega območja, ki bodo 
želeli v okviru dogodka pobudo pod-
preti. O terminu obiska bodo čebelar-
ska društva obveščena, z njimi bo do-

govorjena lokacija obiska in morebitni 
program. Informacije bodo posredo-
vane tudi lokalnim medijem, ki bodo  
informirali krajane, da se bodo lahko 
srečanj udeležili in na ta način podprli 
prizadevanja ČZS. 

dr. Peter Kozmus,

Čebelarska zveza Slovenije

Skrb za naravo

''... narava sama ne pomeni ničesar, ne pove ničesar neobčutljivemu 
duhu... Lepota je tam, kjer jo opazijo... gotovo jo boste videli... če ste 
jo pripravljeni videti - če jo boste iskali...'' 

(Henry David Thoreau (1817-1862)).

Globoka misel, o kateri velja razmisliti. Lepoto narave še lahko 
opazimo pri nas doma, v Sloveniji. Imamo razgibano pokrajino, 
poraslo večinoma z gozdovi, ki vplivajo na globalne procese 
in s travniki, na katerih rastejo cvetoče rastline, med njimi tudi 
medonosne. Gotovo se bodo starejši bralci spomnili, da so bili 
ti cvetoči travniki s starimi rastlinami v še ne tako oddaljeni pre-
teklosti bolj pogosti kot danes. Intenzivno kmetijstvo kot eden 
od dejavnikov, ki vpliva na biotsko raznovrstnost, ponekod v ni-
žinskih predelih siromaši travnike s cvetlicami in pušča za sabo 
zelene preproge. Morda pa se ob tem pojavi vprašanje, kaj je s 
tem narobe? Odgovor je jasen: Cvetoči travniki niso le paša za 
oči. So mnogo več. So raj za številne živalske vrste, ki z izginja-
njem tega rastlinja izgubljajo hrano in domovanje.

Vse več k naravi usmerjenih zanesenjakov se trudi ohranjati 
našo naravno krajino, četudi z majhnimi dejanji. Na tem mestu 
izpostavljam čebelarje, zagotovo pa so k temu zaslužni tudi dru-
gi, ki z zasajanjem cvetočih rastlin v okolici čebelnjakov, z ozave-
ščanjem javnosti, naj le-te sadijo ali sejejo na svojih gredicah ali 
parkih, želijo opozoriti na že omenjeno problematiko. 
Čebelarsko društvo Dobrna že vrsto let daje velik pomen vzgoji 
otrok na tem področju. Pa ne v taki vlogi, kot jo imajo starši, 
ampak v smislu oblikovanja pozitivnega odnosa otrok do ohra-
njanja narave. Tako smo s posluhom Osnovne šole Dobrna pred 
leti pričeli z delovanjem čebelarskega krožka, kasneje pa smo s 
pomočjo Čebelarske zveze Slovenije pridobili še učni čebelnjak, 
ki smo ga postavili v bližini šole. S prostovoljnim delom članov 
društva smo po svojih močeh poskušali urediti tudi njegovo 
okolico. Prinašali in zasajevali smo različne medonosne rastline 
v upanju, da uredimo medoviti vrt, ki bo služil otrokom, da po-
leg čebelarstva spoznajo tudi botaniko. Cvetoče rastline pa je 
potrebno tudi obnavljati. Tako smo izkoristili priložnost, ki se je 
ponudila in se skupaj z Osnovno šolo Dobrna prijavili na razpis 
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Čebelarske zveze Slovenije za pridobitev medovitih trajnic. Vr-
tnarstvo Golob Klančič, ki je bil sponzor razpisa, nam je podarilo 
9 različnih rastlin, skupaj 45 sadik trajnic. V pozno poletnem času 
smo tako uredili del medovitega vrta in ga preuredili v terase, 
na katerih smo oktobra nasadili pridobljene rastline. Vedeli smo, 
da potrebujemo načrtovalca, ki bo te in dodatne sadike, ki smo 
jih zagotovili čebelarji, poskušal umestiti v prostor, da bo služil 
čebelam in drugim opraševalcem ter bodo paša tudi za oči. Na 
pomoč nam je priskočila ga. Ana Žužek, vrtnarka v Termah Do-
brna. S skupnimi močmi nam je uspelo, da smo uredili okolico 
čebelnjaka, tako da sedaj čakamo na pomlad,  ko se bodo prve 
cvetoče rastline pokazale v svojih barvah.

Kot sem uvodoma napisala, so to majhna dejanja, ki prispevajo 
k zagotavljanju biotske raznovrstnosti krajine. Skušajmo to na-
ravno bogastvo ohranjati na dolgi rok in zato naj nas na koncu 
spremljajo misli umetnika Charlsa Lynn Bragga:
''Evolucija nam je pokazala, da nič ne ostane nespremenjeno: 
celine se pomikajo čez oceane, pragozdovi se spreminjajo v 
puščave in dinozavri se umikajo svilnatim mravljinčarjem. In če 
sta nekoč potek evolucije narekovala veter in sonce, je bližnja 
prihodnost tega planeta v mislih in dejanjih človeka. Uravnote-
ženost in boj med pohlepom, sočutjem, strahom in razumom 
bosta odslej odločala o usodi vsega živega na Zemlji.'' 

Lidija Senič, 

predsednica ČD Dobrna

KMETIJSTVO/ GLASILO OBČINE DOBRNA

Na OOZ Celje »Dan za podjetne« ob 10. obletnici državnega 
poslovnega portala e-Vem

V okviru Evropskega tedna 
podjetništva se je v četrtek, 
5. 11. 2015, ob 10. obletnici 
poslovnega portala e-Vem 
na OOZ Celje odvijal »Dan za 
podjetne«. Dogodek je pote-
kal v soorganizaciji in sode-
lovanju Ministrstva za javno 
upravo RS, Ministrstva za go-
spodarski razvoj in tehnolo-
gijo RS, Javne agencije SPIRIT, 
OZS, GZS, AJPES, FURS, ZRSZ 
in ZZZS, upravnih enot in dru-
gih točk Vem. 

V dopoldanskem delu sta 
zbrane svetovalce in druge 
predstavnike Vem točk iz ce-
lotne Savinjske regije nagovo-
rila predsednik OOZ Celje, g. 
Miran Gracer, in direktorica 
AJPES, mag. Mojca Kunšek. 
Na delovnem srečanju, ki ga 
je moderirala ga. Dominika 
Sambolič iz Javne agencije 
SPIRIT, so svetovalci izmenja-
li izkušnje s področja dela z 
e-Vem portalom ter podali 

predloge in pobude za na-
daljnji razvoj in nadgradnjo 
celotnega projekta. Vsi so se 
strinjali, da je zelo pomemben 
osebni kontakt z uporabniki 
ter možnost lokalnega dosto-
pa do posamezne točke Vem. 
Poudarili so tudi pomen stro-
kovnosti in usposobljenosti 
referentov ter njihovega kon-
tinuiranega izobraževanja, kar 
je pogoj za izvajanje nalog na 
kvalitetnem nivoju, pri čemer 
pa bi bilo nujno potrebno sis-
temsko in dolgoročno urediti 
tudi financiranje Vem točk. Od 
predstavnice  ministrstva za 
javno upravo je OOZ Celje, 
tako kot tudi druge Vem točke 
v Savinjski regiji, prejela po-
sebno zahvalo za desetletno 
uspešno delo.

Popoldanski del dogodka 
je bil namenjen tistim, ki jih 
podjetništvo zanima: potenci-
alnim in obstoječim podjetni-
kom, mladim oziroma vsem, ki 

razmišljajo o vstopu v podje-
tništvo. Obiskovalcem so bila 
na voljo osebna svetovanja, ki 
so se odvijala v štirih sklopih: 
Razmišljam, Začenjam, Poslu-
jem in Zapiram. Svetovalci iz 
FURS, AJPES, ZZZS, ZRSZ, OOZ 
Celje in Šolskega centra Slov. 

Konjice -Zreče so jim podali 
informacije o začetku ali za-
ključku poslovanja, pogojih za 
opravljanje dejavnosti,  davkih 
in drugih finančnih obvezno-
stih, zaposlovanju, pripravi 
poslovnega načrta ter o dru-
gih aktualnih poslovnih vpra-

OOZ Celje prejela priznanje MJU RS, foto: arhiv OOZ Celje
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šanjih. Svoje aktivnosti na po-
dročju podpore podjetništvu 
sta predstavili RASR, Razvojna 
agencija savinjske regije, d. o. 
o. Celje in Inkubator savinjske 
regije, d. o. o. Celje. 

Medtem se je v dvorani več 
kot 100  udeležencev udeležilo 
okrogle mize, kjer sta uspešna 
podjetnika  predstavila svo-
ji karierni poti in podjetniške 
izkušnje. O motivih za vstop v 
podjetništvo, ovirah, priložno-
stih ter izkušnjah s podpornim 
okoljem sta govorila: 
- samostojna podjetnica ga. 

Alenka Vodončnik – Agen-
cija Ave Celje in 

- g. Blaž Zafošnik iz podjetja 
Viar d. o. o. Celje - podjetje, 
ki mu je uspel prodor na 
tuje trge, zmagovalec MOS 
talentov.

Ga. Vodončnik se od leta 2003 
ukvarja s poslovnim svetova-
njem in sodeluje v projektih 
na različnih področjih tako v 
Sloveniji kot tudi v mednaro-

dnem okolju.  Kot je povedala, 
se je v zadnjih letih zgodilo 
veliko sprememb, danes je na 
voljo veliko različnih informa-
cij, lažje je poslovati, a je na 
trgu velika konkurenca. »Zelo 
pomemben v podjetništvu 
je osebni kontakt, poštenost 
in lojalnost do poslovnih par-
tnerjev, kar se na dolgi rok za-
gotovo obrestuje,» je dodala 
in poudarila, da je potrebno 
poslovne odnose   vzdrževati 
in negovati. 

V podjetju VIAR d. o. o so 
razvili 3D očala za virtualno 
resničnost in z njimi prodrli 
tudi v tujino, trgu pa ponujajo 
računalniške igre za promocij-
ske namene po meri naročni-
ka. Zaposleni v podjetju imajo 
znanja z različnih področij in 
se tako dopolnjujejo, najve-
čji izziv pa vidijo v nenehnih 
spremembah in prilaganju, 
in kot je povedal g. Zafošnik: 
»Podjetnik se ne sme zaljubi-
ti v svojo idejo, ampak mora 
biti ves čas odprt in na preži 

za novimi poslovnimi prilo-
žnostmi. Poslovno okolje bo 
vedno bolj turbulentno, zato 
je zelo pomembno, da se je 
podjetnik nenehno pripra-
vljen učiti.« Oba podjetnika sta 
poudarila, da podjetništvo ni 
služba, ampak način življenja, 
pri čemer pa je zelo pomemb-
na podpora družine. 

OOZ Celje je  že od samega 
začetka delovanja portala naj-
večja Vem točka v Savinjski 
regiji z največjim obsegom 
opravljenih storitev na po-
dročju podpore podjetništvu. 
Tudi v prihodnje si bomo pri-
zadevali obdržati status Vem 
točke, pri čemer imamo pod-
poro vseh občin, ki jih pokri-
vamo: MOC ter občin Dobrna, 
Vojnik in Štore, kakor tudi pod-
poro RASR, Razvojne agencije 
Savinjske regije d. o. o. in ORP 
Osrednje celjsko.

Nekaj statističnih podatkov 
o portalu e-VEM: 
E–Vem nudi ključne informa-

cije za uspešen začetek poslo-
vanja, 38 elektronsko podprtih 
postopkov, ki se nadgrajujejo, 
razvijajo pa se tudi novi po-
stopki. E- Vem zajema infor-
macije o pogojih za 464 re-
guliranih dejavnosti in 498 
reguliranih poklicev, vse stori-
tve e – Vem pa so brezplačne. 
V desetih letih je preko portala 
e-Vem bilo oddanih 1,7 mio 
vlog, od tega 160.617 vlog za 
ustanovitev podjetja. Točke 
Vem imajo 40.000 registrira-
nih uporabnikov. Leta 2009 je 
portal prejel nagrado Združe-
nih narodov za odličnost na 
področju javne uprave in v 
mednarodnem prostoru velja 
za primer dobre prakse poe-
nostavitve poslovnega okolja. 
Zaradi e-Vem imajo poslovni 
subjekti na letni ravni mili-
jon šesto tisoč EUR prihranka 
(Enotna metodologija za mer-
jenje stroškov SMC).

Pripravila

sekretarka OOZ Celje,

Martina Rečnik

Predstavniki Vem točk Savinjske regije, foto: MJU

GLASILO OBČINE DOBRNA
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Upravna enota 
Celje svetuje

z zasedanja 
Občinskega sveta 
Občine Dobrna

Od izida zadnje številke glasila Občine Dobrna, ki je izšla v mese-
cu septembru 2015, so svetniki Občinskega sveta Občine Dobr-
na zasedali na dveh rednih sejah, in sicer na 8. redni seji, ki je bila 
dne 24. 9. 2015 in na 9. redni seji, ki je bila 19. 11. 2015. Na 8. redni 
seji so svetniki, med drugimi točkami dnevnega reda, sprejeli 
Pravilnik o obračunavanju čiščenja industrijske odpadne vode 
na čistilnih napravah na območju Občine Dobrna. Na tej seji je 
bil sprejet tudi pristop k sporazumu o izvedbi odpusta dolgov 
in sprejet Sklep o določitvi višine odpusta dolgov v Občini Do-
brna v višini 50,00 €. Na 8. redni seji je bila sprejeta dopolnitev 
letnega programa prodaje občinskega finančnega premoženja 
ter načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Dobr-
na za leto 2015. Na seji so bile sprejete tudi Spremembe in do-
polnitve Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na 

Z zasedanja Občinskega sveta 
Občine Dobrna

območju Občine Dobrna ter sprejet preklic Sklepa o določitvi 
območij kratkotrajnega parkiranja v Občini Dobrna.
Na 9. redni seji, dne 17. 11. 2015, so se svetniki Občinskega sveta 
Občine Dobrna seznanili s postopkom dodelitve koncesije za 
opravljanje zdravstvene dejavnosti na področju družinske me-
dicine v Občini Dobrna ter sprejeli pozitivno stališče do vloge 
za dodelitev koncesije za opravljanje zdravstvene dejavnosti na 
področju družinske medicine v Občini Dobrna. Na 9. seji sta bila 
obravnavana in  sprejeta osnutek Odloka o načinu opravljanja 
obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunal-
nimi odpadki v Občini Dobrna ter osnutek Proračuna Občine 
Dobrna za leto 2016.

Po gradivu Občinskega sveta Občine Dobrna povzela 

Mateja Smrečnik

1. Prosim, če mi odgovorite, kako poteka postopek odo-
britve pravnega posla pri prometu s kmetijskimi zemlji-
šči, gozdovi in kmetijami. Povedano mi je bilo, da moram 
pridobiti ustrezno odločbo UE, s katero bo skupaj s kupo-
prodajno pogodbo mogoče urediti spremembo v zemljiški 
knjigi. 
Promet s kmetijskimi zemljišči, gozdovi in kmetijami, to je pri-
dobitev lastninske pravice s pravnimi posli med živimi in v 
drugih primerih, ki jih določa zakon, poteka po postopku, ki je 
določen z Zakonom o kmetijskih zemljiščih.

Postopek  odobritve pravnega posla –postopek prodaje oz. 
nakupa kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije je v bistvu 
dvofazen. V prvi fazi lastnik, ki namerava prodati kmetij-
sko zemljišče, gozd ali kmetijo, ponudbo v treh izvodih vloži 
na upravni enot na območju, kjer leži večina zemljišča, ki je 
predmet nameravane prodaje. Na področju UE Celje lahko 
vložnik vloži ponudbo v sprejemni pisarni na sedežu UE, v KU 
Vojnik, v KU Dobrna ali pa jo pošlje po pošti.

Vsakdo, ki želi kupiti naprodaj dano kmetijsko zemljišče, gozd 
ali kmetijo, mora dati v zakonsko predpisanem trideset dnev-
nem roku od dneva, ko je ponudba objavljena na oglasni de-
ski in na enotnem e- portalu,  izjavo o sprejemu ponudbe. 
Zainteresirani kupec jo pošlje prodajalcu priporočeno s po-
vratnico in upravni enoti - neposredno, ali po pošti.
Po končanem  30 dnevnem roku pošlje upravni enoti  obve-
stilo o izvedenem postopku ponudbe prodajalcu in vsem, ki 
so  ponudbo sprejeli.
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Druga faza:
. Postopek za prodajo kmetijskega zemljišča se nadaljuje tako: 
• da morajo sprejemniki ponudbe  vložiti na UE CELJE vlogo 

za odobritev pravnega posla v skladu z 22. členom Zakona 
o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS št. 71/2011-UPB2), in 
sicer najpozneje v šestdesetih dneh po poteku roka, ko 
je ponudba odvisela na oglasni deski. Vlogi priloži skle-
njeno pogodbo o pravnem poslu (kupoprodajno pogodbo 
– originalno podpisano s strani vseh pogodbenih strank in 
datumom sklenitve). 

 
• Šteje se, da  je vloga za odobritev  pravnega posla popolna 

tudi, če ji ni predložena kupoprodajna pogodba, ampak za-
dostuje upravnemu organu za odobritev vašega pravnega 
posla, da dostavite upravnemu organu  dokazilo o pisni 
izjavi o sprejemu ponudbe poslane priporočeno s po-
vratnico prodajalcu (1. odstavek 21. člena ZKZ),

 
• da bo v postopku odobritve pravnega posla upravni organ 

upošteval vrstni red predkupnih upravičencev le med tisti-
mi, ki so v roku dali vlogo za odobritev pravnega posla pri 
upravnem organu

 
V kolikor je vlogo za odobritev pravnega posla za določeno 
kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetijo podalo več vlagateljev - 
fizičnih oz. pravnih oseb, upravni organ  s sklepom postopke 
odobritve združi in po preteku pritožbenega roka razpiše na-
rok za ustno obravnavo, na katero vabi prodajalca in vse, ki so 
dali vloge za odobritev pravnega posla v zakonitem 60-dnev-
nem roku, in sicer z namenom, da se ugotovi, kdo uveljavlja 
in tudi upravičeno izkaže morebitno predkupno pravico za 
nakup nepremičnine. Vrstni red predkupnih upravičencev je 
določen v 23. členu ZKZ in sicer:
1.  solastnik,
2.  kmet, katerega zemljišče, ki ga ima v lasti, meji na zemljišče, 

ki je naprodaj, 
3.  zakupnik zemljišča, ki je naprodaj,
4.  drug kmet,
5.  kmetijska organizacija ali samostojni podjetnik posame-

znik, ki jima je zemljišče ali kmetija potrebna za opravljanje 
kmetijske oz. gozdarske dejavnosti,

6.  Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS.
 
V kolikor v postopku nastopata dva ali več kmetov  z istimi 
pogoji, se pravica do nakupa določi  po naslednjem vrstnem 
redu:

1.  kmet, ki mu kmetijska dejavnost pomeni edino in glavno 
dejavnost (pridelki oz. sredstva, pridobljena iz te dejavno-
sti, pomenijo osebi poglavitni vir za preživljanje),

2.  kmet, ki zemljišče sam obdeluje,
3.  kmet, ki ga določi prodajalec, razen v primeru, ko gre za 

prodajo kmetijskega zemljišča, kmetije ali gozda, ki je stvar-
no premoženje države in mora prodajalec določiti kmeta 
na podlagi metode javne dražbe.

 
V kolikor nihče od predkupnih upravičencev ne uveljavlja 
predkupne pravice, lahko prodajalec proda kmetijsko zemlji-
šče vsakomur, ki je sprejel ponudbo pravočasno in na pred-
pisan način.
 
Spremembe  in dopolnitve ZKZ v 17.a členu na novo oprede-
ljujejo sklepanje darilnih pogodb v primerih, ko je predmet 
daritve kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetija. 
 
Lastnik lahko sklene darilno pogodbo za kmetijska zemljišča, 
gozd ali kmetijo samo z:
• zakoncem, oz. zunajzakonskim partnerjem, z otroki oz. po-

svojenci, starši oz. posvojitelji, brati oz. sestrami, nečaki oz. 
nečakinjami in vnuki oz. vnukinjami,

• zetom, snaho, oz. zunaj zakonskim partnerjem otroka ali 
posvojenca, a le če so člani iste kmetije,

•    z nosilcem kmetije, ki je nosilec kmetije po Zakonu o kme-
tijstvu in je pridobil sredstva iz programa za razvoj pode-
želja kot mladi prevzemnik kmetije, če od prevzema kmeti-
je ni minilo več kot 5 let,

•     z lokalno skupnostjo ali državo.
 
2. Kako se pridobi status kmeta?  
Status kmeta je poseben, v upravnem postopku pridobljen in 
z odločbo priznan osebni status, ki ima  pomen predvsem pri 
uveljavljanju predkupne pravice pri nakupu kmetijskega ze-
mljišča. Potencialni kupec, ki pri nakupu kmetijskega zemljišča 
uveljavlja predkupno pravico kot kmet, mora imeti odločbo o 
statusu kmeta že v času podaje izjave o sprejemu ponudbe.  
Vloga za pridobitev odločbe o statusu kmeta se lahko vloži 
na sedežu upravne enote, kjer leži pretežni  del kmetijskih ze-
mljišč, katerih lastnik ali uporabnik se ukvarja s kmetijsko de-
javnostjo. 
Pogoj za pridobitev statusa kmeta je lastništvo ali izkazana 
pravica do uporabe kmetijskih zemljišč, ustrezna izobrazba 
oz. usposobljenost za opravljanje kmetijske dejavnosti ter tr-
žni viški oz. proizvodnja na kmetiji, ki mora dosegati 2/3 pov-
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prečne plače na zaposlenega v RS za leto pred ugotavljanjem 
izpolnjevanja pogojev. Znesek vrednosti kmetijske proizvo-
dnje za leto 2014 znaša 12.320,00 EUR. V navedeni znesek se 
vštevajo tudi prihodki iz naslova ukrepov kmetijske politike in 
iz naslova državnih pomoči (subvencije) v gospodarskem letu 
pred ugotavljanjem pogojev, ne pa tudi prihodki iz gozdarske 
dejavnosti.
 
Za ustrezno usposobljenost je praviloma potrebna najmanj 
IV. stopnja kmetijske smeri, ali IV. stopnja izobrazbe katerekoli 
smeri in opravljen preizkus znanja po programu kmetijskih šol, 
razen če je oseba starejša od 30 let in ima od 15. leta starosti 
dalje najmanj 5 let delovnih izkušenj na kmetiji ali v kmetijski 
dejavnosti. 
 
3. Prosim, če mi pojasnite vsebino Registra proizvajalca 
grozdja in vina in obveznosti proizvajalcev grozdja in vina 
po obstoječi zakonodaji.
Register pridelovalcev grozdja in vina se vodi na podlagi Za-
kona o vinu (UL RS, št. 105/06, 111/2013) in Pravilnika o registru 
pridelovalcev grozdja in vina. Vodijo se podatki o prideloval-
cih grozdja in vina, njihovih vinogradih in podatki o pridelku 
grozdja, mošta, vina in drugih proizvodov iz teh vinogradov, o 
zalogah vina in izdaja spremnih dokumentov pri premikih vina 
iz kleti (prodaja).
Pri vodenju registra pridelovalcev grozdja in vina ni krajevne 
pristojnosti, to pomeni, da lahko vpise v register opravite na 
eni od 30 upravnih enot, ki vodijo RPGV na območju Slovenije, 
med njimi tudi na UE Celje.
Na Upravni enoti Celje je trenutno vpisanih v register  162 vi-
nogradnikov. Zavezanci za vpis v RPGV so pridelovalci grozdja 
in vina, ki obdelujejo 0,05 ha (500 m2)  ali več vinogradov ozi-
roma manj, če dajejo grozdje, vino oziroma druge proizvode iz 
grozdja in vina v promet.
•    Vsako spremembo podatkov v  registru  mora zavezanec pri-

glasiti upravni enoti  v 30 dneh od nastanka spremembe.
• Pravilnik o registru pridelovalcev grozdja in vina (Uradni ist 

RS, št. 16/2007 in 62/2009) v 5. točki 13. člena določa, da 
morajo pridelovalci, ki obdelujejo najmanj 0,1 ha vinograda, 
vsako leto, najpozneje do 20. novembra, prijaviti celoten pri-
delek grozdja, mošta, vina in drugih proizvodov iz grozdja 
in vina, vključno s pridelkom namenjenim za lastno porabo.  
TE DOLOČBE NISO NOVOST, pač pa v skladu s spremembo 
Zakona o vinu, ki je začel veljati sredi januarja 2014, ko so 
UE dobile tudi pristojnost nadzora nad vpisi v RPGV. Ker gre 

za delitev pristojnosti med UE in vinsko inšpekcijo, upravne 
enote, ki vodijo RPGV na podlagi seznamov o pridelovalcih, 
ki v tekočem letu niso prijavili pridelka in so ga zavezani pri-
javiti (sezname prejemamo na UE s strani MKGP) pozivamo  
pridelovalce, da pridelek prijavijo. Če stranka, kljub sprejete-
mu pozivu, pridelka ne prijavi, upravni organ izda odločbo, 
ne da bi bilo potrebno dodatno zaslišanje stranke, vinarska 
inšpekcija pa bo uvedla postopek po Zakonu o prekrških. 
Predpisana kazen za nepriglasitev podatkov v RPGV v skla-
du s 56. členom Zakona o vinu znaša od 650 do 15.700 EUR, 
odvisno od velikosti vinograda pridelovalca. Tako smo v 
lanskem leti poslali 59 pozivov vinogradnikom o manjkajoči 
prijavi pridelka, razen v dveh primerih so se proizvajalci od-
zvali, tako da je bilo v letu 2014  že 120 prijav pridelka (v letu 
2013  pa le 34 prijav ). 

• V primeru poznih trgatev pridelka  do 20. novembra ni mo-
goče prijaviti. V takem primeru pridelovalci prijavijo pride-
lek najkasneje v 20 dneh po trgatvi in zraven priložijo zapi-
snik o pregledu količine in kakovosti grozdja, namenjenega 
pridelavi vrhunskih vin, ki ga izda pooblaščena organizacija 
(Kmetijski zavod Maribor). 

•    Pridelovalec grozdja in vina je dolžan upravni enoti javljati 
vsako leto tudi zaloge vina na dan 31. 7. tekočega leta. 
Tudi tu velja vinogradnike opozoriti, naj zaloge redno prija-
vljajo, tudi če jih nimajo, naj to upravnemu organu sporo-
čijo.

• Pri tem velja še omeniti, da mora vsak premik vina iz kle-
ti, ki je namenjen prodaji, spremljati spremni dokument za 
prevoz vina (spremnica), ki ga prav tako dobite na upravni 
enoti. 

 
4. Kaj zajema Register kmetijskih gospodarstev ter kako 
je glede urejanja grafičnih enot rabe kmetijskih zemljišč 
(GERK-i)?
Kmetijska gospodarstva z vpisom v Register kmetijskih gospo-
darstev (RKG) pridobijo identifikacijsko številko kmetijskega 
gospodarstva KMG-MID (neponovljivo devetmestno števil-
ko). Pristojnost UE je vodenje Registra kmetijskih gospodar-
stev (RKG ) in urejanje GERKOV (grafičnih enot rabe kmetijskih 
gospodarstev) v okviru registra kmetijskih gospodarstev, ka-
terega upravljalec je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano (MKGP). Vpisi  v RKG in popravki GERKOV so  predpo-
goj, da lahko nosilec vloži zbirno vlogo za pridobitev subvencij 
s področja kmetijstva na Agencijo za kmetijske trge. Vloge so 
morale biti oddane letos do 6. 5. 2015. V letošnjem letu smo 
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v januarju prejeli s strani MKGP seznam KMG-jev z neusklaje-
nimi podatki bodisi v Registru kmetijskih gospodarstev bodisi 
na GERK-ih le za KMG-je, ki so v lanskem letu oddali zbirno 
vlogo. Teh KMG-jev  je bilo 553.
Poleg tega Agencija za kmetijske trge izvaja tudi sama teren-
ske kontrole GERKOV in upravnim enotam posreduje ugotovi-
tvene zapisnike.  UE pa morajo na tej osnovi za nosilce, ki so 
bili pregledani, posredovati nove izpise iz  Registra kmetijskih 
gospodarstev.
GERKE vrisujemo na UE  že od leta 2005. Od takrat se je sta-
nje  v naravi marsikje spremenilo. Spremenile in izboljšale so 
se tudi grafične podlage (novi orto foto posnetki na katerih 
se vrisujejo GERK-i,  spremenile so se vrste rabe  in tudi na-
vodila Evropske komisije glede na ugotovljena dejanska sta-
nja. Zadnja leta dobijo nosilci KMG s strani MKGP izpis iz RKG 
za svoj KMG-MID z opozorilom na vse napake na njihovem 
kmetijskem gospodarstvu in to tako glede kmetijskih zemljišč 
v uporabi kot tudi ostalih podatkov, ki jih morajo urediti na UE, 
pred vnosom vlog za pridobitev subvencije. Vnos vlog za sub-
vencije vnašajo kmetje na Kmetijsko svetovalni službi, zanjo 
pa je predpogoj ureditev podatkov v RKG in ureditev GERK-ov 
predhodno na UE. Vlagatelji si lahko stanje svojih GERK-ov v 
grafični obliki ogledajo na spletnem naslovu: http://rkg.gov.si/
GERK/ s spletnim potrdilom.  V času subvencije kampanje, ki 
je letos trajala od 26. 2. 2015 do 6. 5. 2015, je bilo potrebno 
stanje GERK-ov  in podatkov v RKG urediti vsaj en dan pred od-
dajo zbirne vloge. Ker je vsako leto na UE povečan obseg dela 
zaradi urejanja GERKOV in ostalih podatkov v RKG v času sub-
vencije kampanje, je priporočljivo, da se  izognete nepotreb-
nemu čakanju za usklajevanje svojih podatkov s  predhodnim  
naročanjem na sestanke telefonično na tel. št. 03 4265366.
 
Oktobra 2014 je stopil v veljavo  nov Pravilnik o registru kmetij-
skih gospodarstev, ki prinaša določene spremembe in novosti 
glede vpisa v RKG.
•  Kot člani kmetije se vse osebe starejše od 15 let in živijo na 

istem stalnem prebivališču kot nosilec kmetije  v RKG po 
uradni dolžnosti na podlagi CRP vpišejo avtomatično.

• Vpis članov kmetije, ki ne živijo na istem stalnem naslovu 
kot nosilec, so pa njegovi sorodniki  in delajo na kmetiji, 
mora nosilec kmetije urediti na upravni enoti. Za vpis je 
potrebno pridobiti soglasje člana kmetije. Kot člani kmetije 
se lahko poleg nosilčevega zakonca  ali osebe, s katero živi 
nosilec v izven zakonski skupnosti, ali partnerja v registrirani 
istospolni skupnosti vpišejo tudi: nosilčevi otroci, posvojen-

ci, vnuki, nosilčevi starši, stari starši, bratje,  sestre, nosilčeva 
tast, tašča, zet, snaha.

•  Nosilec in član kmetije sta lahko pripisana samo na eno 
kmetijsko gospodarstvo.

•   Vpis namestnika nosilca, ki ga mora nosilec izbrati izmed 
članov kmetije, je obvezen le za kmetije, ki uveljavljajo ukre-
pe kmetijske politike. Če je nosilec kmetije edini član kmeti-
je, namestnika pač ni.

•  Kot zaposleni na kmetiji se vpišejo osebe, ki delo na kmetiji 
opravljajo na podlagi veljavne pogodbe o zaposlitvi. Po-
godba je sklenjena z nosilcem kmetije ali s članom kmetije.

• Uvaja se nova osnovna enota identifikacijskega sistema ze-
mljišč KMG in se imenuje BLOK. Nosilec kmetije ob vpisu 
zemljišč v RKG še vedno vriše GERKE. Po končanem vrisu se 
soležni GERK-i istega KMG po uradni dolžnosti povežejo v 
bloke. 

•  Z namenom enotnega vodenja zemljišč v RKG se uvajajo 
tudi nove vrste rabe GERKOV kot npr.:  1150 - njiva za rejo 
polžev, 1170 - jagode na njivi, 1191-rastlinjaki, kjer pridelava 
ni v tleh itd.  

 
5. Kdaj, v kakšnem roku in s katerimi prilogami je potrebno 
vložiti prošnjo za dovoljenje za javno prireditev?
Zakon o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 64/2011, ZJZ-UPB5) 
določa, da je v primerih, ko obstajajo okoliščine, zaradi katerih 
bi lahko prišlo do ogrožanja varnosti ali pravic drugih,  potreb-
no na predpisanem obrazcu vložiti prošnjo za dovolitev javne 
prireditve pri pristojni upravni enoti najmanj deset dni pred 
dnevom prireditve. Za tekmovalne športne prireditve v kole-
sarstvu ter avto-moto športu na javni cesti in druge javne pri-
reditve, ki predstavljajo izredno uporabo ceste in potekajo na 
območju dveh ali več upravnih enot,  mora organizator vložiti 
vlogo najmanj 30 dni pred dnevom prireditve.

Vlogo za izdajo dovoljenja poda pri pristojni upravni enoti 
organizator prireditve v naslednjih primerih:
-   za  prireditev na javni cesti, če predstavljata izredno upora-

bo ceste (Zakon o javnih zbiranjih); 
-  za mednarodno športno prireditev in člansko tekmovanje 

v kolektivnih športih, če na njem sodeluje vsaj en klub prve 
državne lige (Zakon o javnih zbiranjih); 

-   za prireditev, na kateri se uporablja odprt ogenj (kurjenje, 
sežiganje predmetov, uporaba bakel), oziroma predmeti 
(pirotehnični izdelki, ki niso v prosti prodaji, orožje in drugi 
nevarni predmeti) ali naprave, zaradi katerih je lahko ogro-
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ženo življenje ali zdravje ljudi ali premoženje (vozila, zrako-
plovi, naprave za zabavo -vrtiljaki, zabaviščni vlaki, večji za-
časni objekti - odri posebnih konstrukcij, tribune, šotori ipd., 
stroji, za prireditev posebej izdelane ali prirejene priprave 
- posebna dvigala, vlečnice ipd. ali druge naprave (Zakon o 
javnih zbiranjih); 

-  za prireditev, na kateri se pričakuje več kot 3000 udeležen-
cev (Zakon o javnih zbiranjih);

-  za  prireditve na vodi, v njej ali ob njej, kjer obstaja nevar-
nost utopitve (Zakon o varstvu pred utopitvami);

-  za prireditve z zbiranjem živali – razstave, tekmovanja, oce-
njevanja, cirkusi (Zakon o veterinarskih merilih skladnosti).

Organizator mora prošnji za dovolitev javne prireditve priložiti 
različne priloge glede na naravo in vrsto javne prireditve:
-  dokazilo, da je o prireditvi, ki jo organizira, obvestil lokalno 

skupnost (občino), kjer bo prireditev potekala (kopija dopi-
sa, potrdilo o oddani pošiljki ipd.);

-  soglasje lastnika ali upravljavca prireditvenega prostora (na-
jemna ali druga pogodba ali pisno soglasje);

-  dovoljenje pristojne lokalne skupnosti za čezmerno obre-
menitev s hrupom, če bo uporabljal naprave, ki povzročajo 
čezmeren hrup, kot ga določa Uredba o načinu uporabe 
zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup 
(Uradni list RS, št. 118/05).

-  podrobnejšo opredelitev programa (kraja, časa, trajanja);
-  načrt varovanja (število rediteljev, njihovo razmestitev po 

prireditvenem prostoru z morebitnim opisom kritičnih 
mest ter ukrepe za varovanje življenja in zdravja udeležen-
cev in drugih oseb, premoženja, preprečitev ogrožanja var-
nosti javnega prometa, varovanje okolja, kadar so ti ukrepi 
glede na naravo prireditve potrebni ali jih zahtevajo drugi 
predpisi);

-  dovoljenje za zaporo ceste (občine, direkcije za ceste) s pro-
metno-tehnično dokumentacijo začasne prometne uredi-
tve, kadar je zaradi prireditve treba omejiti, preusmeriti ali 
prepovedati cestni promet - ko se organizira tekmovalno 
športno prireditev v kolesarstvu ali avto-moto športu na 
cesti;

-  dokazilo o tehnični brezhibnosti naprav (npr. listina o skla-
dnosti, atesti) ali varni uporabi predmetov (npr. elaborat 
izvedbe ognjemeta), če se bodo pri izvedbi uporabljale na-
prave ali predmeti, zaradi katerih je lahko ogroženo življe-
nje ali zdravje udeležencev oziroma premoženje;

-  druga dokazila o varni izvedbi: elaborat o izvedbi ognje-

meta - ognjemet na prireditvi, dovoljenje Uprave RS za 
pomorstvo – prireditve na vodi, itd.;

-  dokazilo o zagotovitvi nujne medicinske pomoč oziroma 
zdravstvenega varstva (navedba števila zdravstvenega 
osebja, ki bo prisotno na prireditvi, kakšno opremo bodo 
uporabljali, kje bodo postavljeni);

-  dokazilo o zagotovitvi  požarnega varstva (nevarnost iz-
bruha požara, eksplozije), na podlagi izdelanega požar-
nega načrta oz. elaborata, v katerem je navedeno število 
gasilcev, njihova postavitev in  oprema.

Za izdajo dovoljenja za prireditev se plača upravna taksa 
(tarifna številka 1 in 3 ZUT) v višini 22,66 EUR.

6. V katerih primerih ni potrebno prijaviti javne prireditve?
Če Zakon o javnih zbiranjih ne določa drugače, ni potrebno 
prijaviti prireditev, ki jih organizirajo:

1.  gospodarske družbe in samostojne podjetnice posame-
znice oziroma samostojni podjetniki posamezniki kot 
svojo redno dejavnost v svojih poslovnih prostorih;

2.  državni organi, lokalne skupnosti, politične stranke, sin-
dikati, verske skupnosti, društva ter druge organizacije v 
zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, določene s predpi-
som, statutom ali pravili v svojih poslovnih prostorih, ki so 
namenjeni za opravljanje te dejavnosti;

3.  študentke oziroma študenti, dijakinje oziroma dijaki, 
učenke oziroma učenci v mejah hišnega reda v šolskih 
prostorih.

Organizator prireditve iz prejšnjega odstavka je dolžan za-
gotoviti vse ukrepe za vzdrževanje reda na prireditvi, kot jih 
določata druga in tretja alinea prvega odstavka 25. člena in 
27. člen tega zakona.

Dovoljenje za organiziranje javne prireditve ni potrebno, če 
se bo prireditve udeležilo manj kot 3000 udeležencev, če se 
na prireditvi ne bo uporabljal odprt ogenj (kres, ognjemet), 
če na prireditvi ne bodo postavljeni začasni objekti večjih 
konstrukcij (večji odri s streho, šotori) oz. predmeti in napra-
ve, zaradi katerih je lahko ogroženo življenje ali zdravje ljudi 
oz. premoženje in če prireditev ne bo potekala na cesti ter ob 
vodi, na njej in v vodi.

UPRAVNA ENOTA CELJE SVETUJE
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javni razpisi
Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Ur.l. RS, št. 69/2003, 
18/2004, 47/2006-ZEN, 9/2007, 18/2007, 45/2008-ZVEtL, 57/2008, 
90/2009, 62/2010-ZUPJS, 56/2011, 87/2011, 40/2012-ZUJF), Zakona o 
splošnem upravnem postopku (Ur.l. RS, št. 24/2006-UPB2, 126/2007, 
65/2008, 47/2009, 48/2009, 8/2010, 82/13), Zakona o socialnem varstvu 
(Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 23/07 - popr., 41/07 
- popr., 61/10 - ZSVarPre, 62/10 - ZUPJS in 57/12), Pravilnika o dodelje-
vanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 
11/09, 81/2011), Pravilnika o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj 
in stanovanjskih stavb (Ur. list RS, št. 127/04, 69/05, 75/05) in na podlagi 
določil 2. odst. Pogodbe o soinvestiranju pri zagotavljanju neprofitnih 
najemnih stanovanj št. 23062-45/03 z dne 10. 11. 2004, Pogodbe o soin-
vestiranju pri zagotavljanju neprofitnih najemnih stanovanj št. 360-03-
0002-27/2003-1 z dne 10. 11. 2004, Dodatka št. 1 z dne 11. 04. 2005 in 
Dodatka št. 2  z dne 09. 08. 2005, sklenjene med SSRS, Poljanska cesta 
31, Ljubljana in Občino Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna,  

Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna

objavlja

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV DVEH 
NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

I. PREDMET RAZPISA

1.1.      
Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, po pooblastilu Stanovanjske-
ga sklada Republike Slovenije, razpisuje oddajo v najem dveh (2) nepro-
fitnih stanovanj, in sicer: oddajo v najem neprofitnega stanovanja št. 10 
v velikosti 74,01 m2, ki se nahaja v 2. nadstropju stanovanjskega bloka 
Dobrna 14 b, točkovno s 369,00 točkami, letnik gradnje 2007 in oddajo 
v najem neprofitnega stanovanja št. 16 v velikosti 38,97 m2, ki se nahaja 
v 2. nadstropju stanovanjskega bloka Dobrna 14 b, točkovno s 368,00 
točkami, letnik gradnje 2007 oz. morebitna druga sproščena neprofitna 
stanovanja na območju Občine Dobrna v letu 2016 in 2017. Neprofitni 
stanovanji bosta upravičencema, uspelima v razpisu, oddana v najem 
predvidoma v mesecu marcu 2016.

Oblikovani bosta dve ločeni prednostni listi:
- lista A za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, 

ki so glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika o dodelje-
vanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 14/04, 34/04, 
62/06, 11/09, 81/11) oproščeni plačila lastne udeležbe in  varšči-
ne;

- lista B za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki 
so glede na določila 9. člena Pravilnika iz predhodne alineje zave-
zanci za plačilo lastne udeležbe in varščine.

Prosilci se bodo uvrščali na ločene liste v okviru liste A (oproščeni pla-
čila lastne udeležbe in varščine) oziroma liste B (zavezanci za plačilo 
lastne udeležbe in varščine), odvisno od dohodka gospodinjstva. 

Lastnik obeh stanovanj je Stanovanjski sklad Republike Slovenije (SSRS). 
Najemnik bo najemne pogodbe sklepal z lastnikom neprofitnega sta-
novanja, oddanega v najem.

1.2.
Najemnina za dodeljeno neprofitno stanovanje bo določena na pod-
lagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih 
stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih 

najemnin (Ur. list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 62/2010-ZUPJS) ozi-
roma na podlagi predpisa, ki bo veljal v času sklepanja najemne po-
godbe. Najemnik, ki izpolnjujejo pogoje, lahko uveljavlja pravico do 
znižane neprofitne najemnine v skladu z uredbo, citirano v prejšnjem 
odstavku oziroma predpisom, veljavnim v času trajanja najemnega 
razmerja.

Za stanovanje št. 10 v izmeri 74,01 m2, točkovano s 369 točkami, znaša 
najemnina v mesecu decembru 2015, izračunana na podlagi navede-
nih veljavnih predpisov 270,59 €. Za stanovanje št. 16  v izmeri 38,97 
m2, točkovano s 368 točkami, znaša najemnina v mesecu decembru 
2015, izračunana na podlagi navedenih veljavnih predpisov 151,03 €.

Najemodajalec neprofitnega stanovanja ima pravico vsakih pet let 
preveriti ali najemnik in uporabniki neprofitnega stanovanja še iz-
polnjujejo dohodkovne pogoje za uporabo neprofitnega stanovanja 
po veljavnem pravilniku na dan preverjanja. Podatke o denarnih pre-
jemkih za preteklo koledarsko leto pred preverjanjem izpolnjevanja 
pogojev za uporabo neprofitnega stanovanja pridobivajo najemoda-
jalci iz uradnih evidenc in drugih zbirk osebnih podatkov v skladu z 
zakonom. Najemniki morajo na zahtevo najemodajalca predložiti vse 
zahtevane izjave in dokazila zase in za uporabnike v roku 30 dni od 
prejema zahteve. Če najemnik ni več upravičen do neprofitnega sta-
novanja, se najemna pogodba lahko spremeni v najemno pogodbo 
za tržno stanovanje.

Če se socialne razmere najemnika, ki plačuje za stanovanje prosto 
oblikovano najemnino, spremenijo tako, da dohodek pade pod mejo 
določeno v 5. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v 
najem, lahko najemnik od najemodajalca zahteva preveritev svojega 
socialnega stanja in ponovno spremembo prosto oblikovane naje-
mnine v neprofitno najemnino.

1.3.
Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj bodo upoštevani naslednji povr-
šinski normativi:

Število članov 
gospodinjstva

Površina stanovanja 
brez plačila varščine 
– lista A

Površina stanovanja s 
plačilom varščine – lista B

1-člansko od 20 m2 do 30 m2 od 20 m2 do 45 m2

2-člansko nad 30 m2 do 45 m2 nad 30 m2 do 55 m2

3-člansko nad 45 m2 do 55 m2 nad 45 m2 do 70 m2

4-člansko nad 55 m2 do 65 m2 nad 55 m2 do 82 m2

5-člansko nad 65 m2 do 75 m2 nad 65 m2 do 95 m2

6-člansko nad 75 m2 do 85 m2 nad 75 m2 do 105 m2

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine spodnjega in 
gornjega razreda povečajo za 6 m2.

II. RAZPISNI POGOJI

2.1.
Upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem so državljani 
Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine 
Dobrna.   

Upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem so tudi:
- žrtve družinskega nasilja, ki imajo začasno bivališče v materinskih 
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domovih in zatočiščih – varnih hišah, zavetiščih, centrih za pomoč 
žrtvam kaznivih dejanj, ki so sofinancirani s strani Občine Dobrna;

- invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ali 
trajno pomoč druge osebe, ne glede na kraj stalnega prebivališča, 
če imajo v Občini Dobrna možnosti za zaposlitev ali imajo zagoto-
vljeno pomoč druge osebe in zdravstvene storitve;

- najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih o podržavlje-
nju – prejšnji imetniki stanovanjske pravice, če izpolnjujejo 
splošne pogoje  za upravičenost do dodelitve neprofitnega 
stanovanja po Pravilniku o dodeljevanju neprofitnih stanovanj 
v najem.

2.2.
Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, če do-
hodki njihovih gospodinjstev v koledarskem letu 2014 ne presegajo 
zgornje meje določene v odstotkih od povprečne neto plače v drža-
vi, ki je v navedenem obdobju od 1.1. 2014 do 31.12. 2014 znašala 
1.005,64 EUR. Glede na višino dohodka gospodinjstva, kot je razvidno 
v točki 2.3., prosilci kandidirajo ali za stanovanja po listi A – (oproščeni 
plačila lastne udeležbe in varščine) ali za stanovanja po listi B –(zave-
zani za plačilo lastne udeležbe in varščino).

2.3.
Prosilci za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem se ločijo na pro-
silce, ki so glede na višino dohodka gospodinjstva oproščeni plačila 
lastne udeležbe in varščine – lista A in na prosilce, ki so zavezani k 
plačilu lastne udeležbe in  varščine – lista B.

Velikost 
gospo-
dinjstva

LISTA  A LISTA B

% Meja dohodka % Meja dohodka

1-člansko 90 % do 905,08 € od 90 % do 
200 %

nad 905,08 € do           
2.011,28 €

2-člansko 135 % do 1.357,61 € od 135 do 
250 % 

nad 1.357,61 € 
do 2.514,10 €

3-člansko 165 % do 1.659,31 € od 165 do 
315 %

nad 1.659,31 € 
do 3.167,77 €

4-člansko 195 % do 1.961,00 € od 195 do 
370 %

nad 1.961,00 € 
do 3.720,87 €

5-člansko 225 % do 2.262,69 € od 225 do 
425 %

nad 2.262,69 € 
do 4.273,97 €

6-člansko 255 % do 2.564,38 € od 255 do 
470 %

nad  2.564,38 € 
do 4.726,51 €

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se gornja lestvica nada-
ljuje na listi A s prištevanjem po 20 odstotnih točk, na listi B pa s pri-
števanjem 25 odstotnih točk.

2.4.
Upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem morajo 
poleg navedenih pogojev izpolnjevati še naslednje splošne pogo-
je:
- da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni najemnik ne-

profitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z nepro-
fitno najemnino ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali 
stanovanjske stavbe, ki ne presega vrednosti 40% primernega 
stanovanja, razen če je stanovanje ali stanovanjska stavba po za-
konu oddana v najem za nedoločen čas, z neprofitno najemnino;

- da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni lastnik druge-

ga premoženja, ki presega 40 % vrednosti primernega stanova-
nja;

- da je prosilec, ki ponovno prosi za dodelitev neprofitnega sta-
novanja v najem, poravnal vse obveznosti iz prejšnjega nepro-
fitnega najemnega razmerja ter morebitne stroške sodnega po-
stopka.

Glede na število članov gospodinjstva vrednost drugega premoženja 
ne sme presegati naslednjih zneskov:
Število članov 
gospodinjstva

Vrednost drugega premoženja, ki ne sme pre-
segati 40% vrednosti primernega stanovanja

1-člansko 15.148,80 EUR 
2-člansko 18.515,20 EUR
3-člansko 23.564,80 EUR 
4-člansko 27.604,48 EUR 
5-člansko 31.980,80 EUR 
6-člansko 35.347,20 EUR 

Opomba: Kot osnova za določitev vrednosti primernega stanovanja se 
upošteva stanovanje, točkovano s 320 točkami, vrednost točke 2,63 EUR 
in površina stanovanja v povezavi s številom uporabnikov stanovanja, 
slednje v višini gornjih razponov, predvidenih za stanovanja s plačilom 
lastne udeležbe in varščine.
 

III. KRITERIJI IN MERILA ZA OCENJEVANJE STANOVANJSKIH IN 
SOCIALNIH RAZMER PROSILCEV

3.1.
Prednostna lista upravičencev za oddajo dveh neprofitnih stanovanj 
v najem bo sestavljena na podlagi kriterijev, ki jih določa Pravilnik o 
dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.
Poleg kriterijev iz prejšnjega odstavka se v skladu s 6. členom Pravilnika 
o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem upoštevajo še naslednje 
prednostne kategorije prosilcev: mlade družine in mladi, invalidi in dru-
žine z invalidnim članom, državljani z daljšo delovno dobo, ki so brez 
stanovanja ali podnajemniki, žrtve družinskega nasilja (eventualno:  
prosilci, ki so glede na poklic ali dejavnost, ki jo opravljajo pomembni 
za občino). 
Skladno z določili 4. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih sta-
novanj v najem razpisnik določa še dodatne pogoje in sicer: 
-	 stalnost bivanja v Občini Dobrna,
-	 izobrazba prosilca in njegovega zakonca oziroma partnerja,
-	 prosilec se prvič prijavlja na javni razpis za dodelitev neprofitne-

ga stanovanja v Občini Dobrna.
Točkuje se izobrazba prosilca in izobrazba njegovega zakonca oziroma 
partnerja, točke se seštevajo. V zvezi s stalnim bivanjem v Občini Dobrna 
se upošteva čas do objave razpisa. V primeru prekinitve stalnega bivanja 
v Občini Dobrna se leta stalnega bivanja v Občini Dobrna seštevajo.

3.2.
Prednostne kategorije prosilcev in dodatni pogoji se za posamezno 
listo A oziroma listo B točkujejo z naslednjo višino točk:
PREDNOSTNE KATEGORIJE PROSILCEV             LISTA A LISTA B
1. mlade družine, mladi 100 100

2. invalidi in družine z invalidnim članom 60 60
3. državljani z daljšo delovno dobo, ki so brez 
stanovanja ali podnajemniki (moški 13 let, 
ženske 12 let)

60 60

4. žrtve družinskega nasilja 60 60

JAVNI RAZPISI
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DODATNI POGOJI LISTA A LISTA B
5. stalnost bivanja prosilca na območju Ob-
čine Dobrna (Upošteva se čas do objave raz-
pisa, v primeru prekinitve stalnega bivanja v 
Občini Dobrna se leta stalnega bivanja v Ob-
čini Dobrna seštevajo.)

• za bivanje od 5 do 10 let 10 10
• za bivanje nad 10 do 15 let 20 20
• za bivanje nad 15 do 20 let 30 30
• za bivanje nad 20 let 40 40

6. Izobrazba udeleženca razpisa in njegovega 
zakonca oz. partnerja (najmanj visoka izobra-
zba), v kolikor ima udeleženec razpisa ali nje-
gov zakonec oz. partner vpisan ali dokončan 
podiplomski študij še dodatno

40

20

40

20

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

20 20

Opomba: Prednostne kategorije upravičencev se točkujejo v razponu od 
50 do 150 točk, število točk, ki jih je mogoče doseči z dodatnimi pogoji, pa 
ne sme presegati 112 točk.

IV. LASTNA UDELEŽBA IN VARŠČINA

Lastna udeležba so vračljiva denarna sredstva najemnika, namenjena 
za pridobivanje neprofitnih stanovanj v lasti najemodajalcev. Višina 
lastne udeležbe lahko znaša največ 10 % vrednosti neprofitnega sta-
novanja, pri čemer se vrednost določa na podlagi in skladno z določili 
Pravilnika o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanj-
skih stavb, brez vpliva lokacije.

Pogoje v zvezi z morebitnim plačilom in vračilom lastne udeležbe ure-
dita uspeli prosilec in lastnik stanovanja s posebno pogodbo.

Varščina so denarna sredstva, ki so ob morebitni izselitvi najemnika 
iz stanovanja potrebna za vzpostavitev stanovanja v stanje ob vseli-
tvi ob upoštevanju običajne rabe stanovanja. Višina varščine znaša tri 
mesečne najemnine za stanovanje, ki se dodeljuje v najem. Varščina 
se vrne ali poračuna ob prenehanju najemnega razmerja.
Lastno udeležbo in varščino so zavezani plačati upravičenci, katerih 
dohodek presega mejo določeno v 9. členu Pravilnika o dodeljeva-
nju neprofitnih stanovanj v najem (upravičenci po listi B), pred oddajo 
stanovanja v najem. Podrobnejši pogoji v zvezi s plačilom in vračilom 
varščine se opredelijo v odločbi in najemni pogodbi. 

V. RAZPISNI POSTOPEK

Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnega stano-
vanja v najem, dvignejo obrazec vloge, s katerim se prijavijo na javni 
razpis od 17. 12. 2015 do vključno 7. 1. 2016, v tajništvu Občine 
Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, ali pa si vlogo natisnejo sami s 
spletne strani Občine Dobrna: http://www.dobrna.si.
Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati upravno takso v višini 22,66 
EUR za vlogo in za izdajo odločbe po tarifni številki 1 in 3 taksne tarife 
Zakona o upravnih taksah (Ur. list RS, št. 106/10-UPB5). Upravno takso 
v znesku 22,66 EUR se nakaže s plačilnim nalogom na transakcijski 
račun za plačilo takse številka: 01355-5550309108, Sklic: 11 76546-

7111002-2007- Občinske upravne takse, katerega fotokopijo se nale-
pi na vlogo.
Taksni zavezanci v slabih premoženjskih razmerah lahko zahtevajo 
oprostitev plačila takse, če izpolnjujejo zahtevane kriterije po 25. čle-
nu Zakona o upravnih taksah, s tem da status dokažejo s pravnomoč-
no odločbo Centra za socialno delo ali drugimi dokazili. 

Vloge z dokazilom o plačani upravni taksi bo razpisnik sprejemal do 
vključno 7. 1. 2016. 
Prosilci lahko oddajo vloge osebno v tajništvu Občine Dobrna v času 
uradnih ur oziroma jih pošljejo s priporočeno poštno pošiljko na na-
slov: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna. Vloge oddane po pošti 
se bodo štele za pravočasne, če bo iz poštnega žiga razvidno, da so 
bile oddane do vključno 7. 1. 2016. 
Izpolnjeni vlogi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem morajo 
prosilci priložiti vse listine, ki so zahtevane v vlogi. 
Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo, bo pozvan, da vlogo v določe-
nem roku dopolni z manjkajočimi listinami. Vloge prosilcev, ki v roku 
ne bodo dopolnjene, in vloge, oddane po zaključku razpisnega roka, 
bodo s sklepom zavržene. 
V primeru, da prosilec uveljavlja dodatne točke po posameznih kriterijih, 
ustreznih prilog iz 6. točke tega razpisa pa ne bo priložil, ne bo pozvan k 
dopolnitvi in bo vloga obravnavana, kot da dodatnih točk ne uveljavlja. 
K vlogi za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem morajo prosilci 
priložiti naslednje listine navedene pod tč. 1., 2. in 3. in druge listine, 
če se nanašajo na njihov primer in/ali na njihovi podlagi uveljavljajo 
dodatne točke:
1.  izjavo o morebitnih neobdavčljivih dohodkih in potrdilo prejem-

kih ter nazivih njihovih izplačevalcev, za koledarsko leto l. 2014 
od 1. 1. 2014 do 31. 12.  2014;

2.  dokazila o vseh izplačanih neto plačah v letu razpisa, l. 2015, če v 
preteklem koledarskem letu pred razpisom ni imel dohodkov iz 
delovnega razmerja;

3.  izjavo o premoženjskem stanju, skladno s prvim odstavkom 3. 
člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem;

4.  najemno oziroma podnajemno pogodbo, če prosilec ne živi pri 
starših ali sorodnikih oziroma izjavo prosilca zakaj najema po-
godba ni sklenjena;

5.  dokumentacijo o trajni vezanosti na uporabo invalidskega vozič-
ka ali o vezanosti na trajno pomoč druge osebe, v kolikor gre za 
invalida po tretjem odstavku 3. člena  Pravilnika o dodeljevanju 
neprofitnih stanovanj v najem;

6.  izjavo o vseh plačanih obveznostih, v kolikor je prosilec že imel v 
najemu neprofitno stanovanje.

7.  potrdilo o nezaposlenosti prosilca, njegovega zakonskega ali 
izvenzakonskega partnerja oziroma drugega družinskega člana 
(izda Zavod RS za zaposlovanje), ki izda tudi potrdilo o skupni 
delovni dobi prosilca;

8.  dokazilo o zadnji plačani najemnini oziroma podnajemnini;
9.  dokazilo o kvaliteti bivanja – stanovanje ovrednoteno z največ 

110 točkami (točkovalni zapisnik) 
10.  utesnjenost v stanovanju – v kolikor gre za prosilca, ki stanuje pri 

starših ali sorodnikih, se upošteva izjava prosilca o površini dela 
stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki jo ima prosilec v uporabi 
oziroma v souporabi;

11.  kopijo poročnega lista oziroma notarsko overjene izjave o ob-
stoju izvenzakonske skupnosti;

12.  kopijo izpiska iz rojstne matične knjige za vsakega otroka;
13.  potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so starejši od 15 let;
14.  dokazilo o strokovni izobrazbi prosilca (fotokopija diplome, spri-
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čevala; listinam izdanim v tujini mora biti priloženo mnenje o pri-
znavanju in vrednotenju izobraževanja);

15.  zdravniško potrdilo o nosečnosti;
16.  odločbo socialne službe o ločenem življenju roditeljev in mlado-

letnih otrok zaradi neprimernih stanovanjskih razmer (rejništvo, 
oskrba v tuji družini, zavodu, če so razlog oddaje neprimerne sta-
novanjske razmere);

17.  dokazilo o statusu roditelja, ki sam preživlja otroka (samohranilec) 
– potrdilo, da je preživnina neizterljiva oziroma odločbo o preje-
manju preživnine iz preživninskega sklada;

17.  potrdilo ustrezne institucije, če je prosilec ali njegov ožji družin-
ski član, ki bo z njim stalno prebival, gibalno ovirana oseba, trajno 
vezana na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge 
osebe;

19.  dokazilo o invalidnosti I. kategorije (odločba Centra za socialno 
delo, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oziroma 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS).            

20.  izvid osebnega zdravnika, s katerim se dokazujejo trajna obolenja 
prosilca ali družinskih članov, pogojena s slabimi stanovanjskimi 
razmerami;

21.  odločba o razvrstitvi otroka, mladostnika ali mlajše polnoletne 
osebe glede na zmerno, težjo ali težko duševno ali težko telesno 
motnjo ali izvid in mnenje specialistične pediatrične službe;

22.  strokovno mnenje Centra za socialno delo ter vladnih in nevladnih 
organizacij (materinski domovi, zatočišča - varne hiše, zavetišča, 
centri za pomoč žrtvam kaznivih dejanj), ki nudijo ženskam in žen-
skam z otroki psihosocialno pomoč ob nasilju;

23.  odločbo o statusu žrtve vojnega nasilja;
23.  izjavo o sodelovanju na prejšnjih razpisih;
24.  notarsko overjeno potrdilo o javno priznani izobrazbi (diploma), 

v kolikor ima udeleženec razpisa ali njegov zakonec vpisan ali do-
končan podiplomski študij potrdilo o vpisanem študiju ali notar-
sko overjeno potrdilo o javno priznani podiplomski izobrazbi;

25.  originalno potrdilo o plačilu upravne takse ali dokazilo za taksno 
oprostitev iz V. točke razpisa.

Prosilec in polnoletni člani gospodinjstva lahko razpisniku s pooblasti-
lom dovolijo pridobivanje, vpogled, prepis, izpis ali kopiranje njihovih 
osebnih podatkov iz uradnih evidenc in zbirk osebnih podatkov pri 
vseh upravljalcih zbirk osebnih podatkov, ki štejejo za davčno tajnost, 
ter občutljivih osebnih podatkov. V tem primeru morajo vlogi priložiti 
ustrezne pisne izjave.

Najemodajalci neprofitnih stanovanj pridobijo v skladu s prejšnjim 
odstavkom potrdila o državljanstvu, potrdila o stalnem prebivališču in 
številu članov gospodinjstva od pristojnih državnih organov, podatke o 
obdavčljivih in neobdavčljivih dohodkih ter prejemkih pa iz obstoječih 
zbirk podatkov.

Podatke, ki se štejejo za davčno tajnost, pridobijo najemodajalci nepro-
fitnih stanovanj za prosilca in polnoletne člane gospodinjstva iz dokonč-
nih odločb o odmeri dohodnine, iz drugih dokončnih odločb davčnega 
organa in iz davčnih obračunov. Iz navedenih dokumentov lahko naje-
modajalci neprofitnih stanovanj pridobijo podatke o davčni številki, o 
vzdrževalnih družinskih članih, o dohodkih davčnih zavezancev, o stro-
ških upoštevanih pri uveljavljanju davčne osnove, o obveznih prispevkih 
za socialno varnost, podatke o znižanjih in olajšavah, ki se upoštevajo pri 
obračunu akontacije dohodnine ter od dohodkov iz kmetijstva in od do-
hodkov iz dejavnosti, če davčni organ s temi podatki razpolaga. Najemo-
dajalci neprofitnih stanovanj v tem odstavku navedene podatke prido-
bivajo od finančne uprave v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek.

Na zahtevo najemodajalca upravljavci zbirk podatkov brezplačno po-
sredujejo vse podatke o obdavčljivih in neobdavčljivih dohodkih in 
prejemkih za preteklo koledarsko leto pred letom razpisa za prosilca in 
polnoletne člane gospodinjstva, navedene v vlogi za pridobitev nepro-
fitnega stanovanja.
Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti starejša od 30 
dni od objave razpisa.
Potrdila o državljanstvu in potrdila o stalnem prebivališču in številu čla-
nov gospodinjstva bo pridobil razpisnik neposredno od pristojnega dr-
žavnega organa. Glede na okoliščine posameznega primera lahko raz-
pisnik od prijavitelja zahteva tudi dodatna pojasnila, listine in dokazila.
Razpisnik k vlogi priložene listine zadrži in jih po izteku razpisnega roka 
udeležencem razpisa ne vrača. 

VI. SPLOŠNE DOLOČBE

Strokovna služba razpisnika bo preverjala pravočasnost prispelih vlog 
in njihovo popolnost ter sedanje stanovanjske razmere prosilcev.

Komisija, ki jo imenuje razpisnik, bo proučila utemeljenost pravočasnih 
in popolnih vlog na podlagi prejetih listin, potrebnih za oblikovanje 
prednostne liste za oddajo neprofitnih stanovanj in dokumentiranih 
poizvedb, ki jih opravijo pri pristojnih organih in organizacijah ter po-
sameznikih.

Komisija si lahko stanovanjske razmere prosilcev tudi ogledajo. V pri-
meru ogleda se ta opravi nenapovedano in le pri tistih udeležencih, ki 
bodo na podlagi predložene listinske dokumentacije zbrali največje 
število točk glede na število razpisanih stanovanj.
 
Po proučitvi in točkovanju vlog bodo udeleženci razpisa uvrščeni na 
prednostno listo  po številu zbranih točk. Če se na prednostni vrstni red 
uvrstijo udeleženci razpisa z enakim številom točk glede na oceno sta-
novanjskih in socialnih razmer, ki so določene v obrazcu, imajo prednost 
pri dodelitvi neprofitnega stanovanja tisti, pri katerih predstavlja višina 
najemnine za primerno stanovanje večji delež v družinskem dohodku. 

Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi oziroma neuvr-
stitvi na prednostno listo upravičencev v roku 6 mesecev po zaključku 
javnega razpisa. Če se posamezni udeleženec razpisa ne strinja z odlo-
čitvijo, se lahko v roku 15 dni po prejemu odločitve pritoži. Pritožbo na-
slovi na razpisnika. O pritožbi odloči v 2 mesecih po prejemu popolne 
pritožbe župan občine, v kateri ima pritožnik stalno prebivališče. Odlo-
čitev župana o pritožbi je dokončna.

Po rešitvi pritožb se javno objavi seznam upravičencev, ki jim bodo zagoto-
vljena stanovanja. Z uspelimi upravičenci bodo sklenjene najemne pogod-
be za nedoločen čas in z neprofitno najemnino. Uspeli upravičenec, ki neu-
pravičeno zavrne dodeljeno primerno stanovanje, ali se na ponovni poziv 
k sklenitvi najemne pogodbe ne odzove, se črta s seznama upravičencev.

Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo razpisnik ponovno preveril, če uspeli 
upravičenec še izpolnjuje pogoje in merila za dodelitve neprofitnega sta-
novanja v najem. V primeru bistveno spremenjenih okoliščin, zaradi kate-
rih uspeli upravičenec ne izpolnjuje pogojev in meril tega razpisa, lahko 
razpisnik postopek obnovi in prosilca črta s seznama upravičencev. 

Vse informacije lahko dobite osebno na sedežu Občine Dobrna med 
uradnimi urami:  v ponedeljek med 8.00 –12.00 , v sredo od 8.00-12.00 in 
13.00-16.00  in ob petkih med 8.00-12.00 uro ali na telefonski številki 03/ 
780 10 53 ali pa preko elektronske pošte na  e-naslovu: obcina@dobrna.si.

Občina Dobrna
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Srečanje starejših občanov

Občina Dobrna je v petek, 2. oktobra 2015,  v sodelovanju z 
Društvom upokojencev Dobrna ob tednu starejših organizirala 
že tradicionalno srečanje starejših občanov, starih 70 let in več.  
Takih občanov je v naši občini letos 268, vabilu na druženje pa 
se jih je odzvalo 90. 
V kratkem kulturnem programu, ki ga je tudi letos povezovala 
ga. Irena Artank, so nastopili učenci Osnovne šole Dobrna in 
Sestre Jakob, za šaljiv pridih srečanja pa je s svojo poezijo po-
skrbel g. Josip Bačić Savski. Zbrane udeležence sta nagovorila 

župan Občine Dobrna, g. Martin Brecl, in predsednik Društva 
upokojencev Dobrna, g. Anton Drev. Ob tej priložnosti je g. žu-
pan izročil simbolično pozornost, šopek cvetja,  najstarejšima 
prisotnima  udeležencema srečanja, ki sta letos bila ga. Marija 
Voršnik in g. Jožef Rošer. 
Veselo in sproščeno vzdušje sta zaključila g. Branko Mešl in nje-
gov sin Matej, s petjem se jima je pridružil marsikateri udeleže-
nec.  Bilo je lepo in prijetno druženje, hvala vsem, ki ste  poskr-
beli, da je bilo tako.

Alenka Rošer 

Koncert Ljudskih pevk Dobrna
Naše lepe vasice je že pokril 
prvi sneg, jaz pa bi se vseeno 
rada vrnila  v oktober, ko smo 
LJUDSKE PEVKE pripravile svoj 

vezali s pesmijo in lepimi spo-
mini, ki sta jih Anita in Tadej 
tako lepo prepletla.
Vsako leto se trudimo, da bi 
bil dogodek edinstven, da bi 

vsakoletni koncert.
Letos je bila naša tema ''LI-
KOF''. Prehodili smo vso pot 
od pomladi do zime, vse po-

pustil res lepe spomine in dal 
našim obiskovalcem en lep 
popoldan. Da pa je ves do-
godek lepo uspel, se moramo 
zahvaliti ge. Andreji Čerenak, 
ki vse lepo poveže in ubesedi 
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ter postavi na oder, da naše 
ideje tudi zaživijo, za kar smo 
ji zelo hvaležne in se ji na tem 
mestu še enkrat lepo zahva-
ljujem. Seveda hvala tudi Go-
razdu Špeglu za vse njegove 
nasvete.
Hvala vsem nastopajočim, ki 
se vedno z veseljem odzovejo 
našemu vabilu.
Hvala Tadeju in Aniti, ki sta 
koncert tako prisrčno vodila. 
Zahvaljujemo se tudi pred-
sednici TD Dobrna, ge. Mariji 
Deu Vrečer, za vso pomoč in 
podporo.
Hvala  vsem, ki so na seznamu  
donatorjev:

-OBČINA DOBRNA
-OŠ DOBRNA
-KUD PAŠKI KOZJAK
-SLAŠČIČARNA JAGODA
-GOSTILNA POD KOSTANJI
-BISTRO ARLIČ
-GOSTIŠČE TRIGLAV
-KMEČKI TURIZEM KROŠL
-BOJAN VREČER
- MIRO JAKOP-PROFILPLAST
-LD DOBRNA
- RUDI PODPEČAN
-PIKNIK PROSTOR MAROVŠEK
- MATEJ BRECL
- MATJAŽ ŠTRAVS
-TREFALT KATICA
-MOJCA SAVSKI (PEČNIK)
-ROVAN MARJANA

-ROŠER MAJDA
-PREVOZI SKUTNIK
-TRNOVŠEK IVICA
-DRUŠTVU KMETIC META

Vsem še enkrat iskrena hvala 
in lepe pozdrave.

Za LJUDSKE PEVKE

Marta Javornik

Folklorna skupina Dobrna
Folklora ni samo ples, je splet različnih dejanj ter dogodkov, ki  
sodijo zraven. Nas, folklornike, pa tak način tudi spodbudi in 
motivira za naprej. 
 Po »napornih« poletnih počitnicah smo zopet pričeli z rednimi 
vajami, ki jih imamo vsako nedeljo zvečer. Leto se hitro bliža h 
koncu, zato smo si v mesecu oktobru, natančneje 24. oktobra 
2015, privoščili izlet.
Izbrali smo Gorenjsko. V kovaški prestolnici  Kropa smo si ogle-
dali muzej in viganjc, v katerem nam je mojster razkril nekaj 
skrivnosti te stare obrti, npr. kako so nekoč izdelovali žeblje. 
Nato smo si ogledali mesto Radovljica, kjer smo se med dru-
gim ustavili tudi v Čebelarskem muzeju. Odpeljali smo se tudi 
v Blejsko kotlino, kjer smo si ogledali Blejski Vintgar. To je 1,6 
km dolga soteska reke Radovne s slapovi, tolmuni in brzicami, 
ki se na koncu končuje s 13 metrskim slapom Šum. Peš smo se 
sprehodili po tej urejeni ter odlično izpeljani učni pešpoti do 
slapa in nazaj. 

Odpeljali smo se v Begunje na ogled Muzeja bratov Avsenik, 
ki se nahaja v sklopu gostilne Avsenik in predstavlja razvoj in 
zgodovino narodno zabavne glasbe. Ogledali smo si tudi kratek 
dokumentarni film o ansamblu Avsenik z arhivskimi posnetki.
Zapeljali smo se do gradu Kamen in nato v poznih popoldan-
skih urah proti Naklem, kjer smo dan zaključili z večerjo ter ob 
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zvokih harmonike in klarineta tudi zaplesali in zapeli. V poznih 
urah smo prispeli v Dobrno, kjer smo polni prijetnih vtisov odšli 
vsak na svoj dom.

V soboto, 7. novembra 2015, v dopoldanskem času, smo imeli 
»intenzivne vaje« v dvorani kulturnega doma, kjer smo pred-
vsem dali poudarek  bližajoči se 65. obletnici delovanja skupine. 
Popoldne pa smo sodelovali na »Martinovem sejmu« pred ho-
telom Vita, kjer smo zaplesali splet štajerskih plesov.

foto Sabina Marošek

V nedeljo, 22. novembra 2015,  smo organizirali koncert z naslo-
vom »65 let spominov« folklorne skupine. Iz naslova je razvidno, 
da je bil koncert namenjen 65-letnici delovanja naše skupine, 
saj začetki segajo daleč nazaj v leto 1950, ko je bila skupina pod 
mentorstvom ge. Marije Pasarič ustanovljena.
Koncert so poleg nas folklornikov popestrili številni sodelujo-
či: Godba Dobrna, Ansambel Klateži, Vokalno instrumentalna 
skupina 5+ band, Vokalna skupina »In Spiritu« ter Okajeni muzi-
kanti. Vsem se za sodelovanje in izkazano dobro voljo najlepše 
zahvaljujemo. Še posebna zahvala našemu voditelju, g. Gorazdu 
Špeglu, za odlično vodenje. Seveda pa ne moremo, da se mu ne 
bi priporočili že kar za  70-obletnico naše  skupine.

foto Sabina Marošek
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Vsak izmed nas folklornikov je pri izvedbi tega projekta prispe-
val del, ki se je potem izkazal v celoti. Rezultat tega je, da s sku-
pnimi močmi zmoremo več in še več.
Posebna zahvala Občini Dobrna, OŠ Dobrna, Hotelu Triglav, g. 
Damijanu Kernerju, g. Slavku Božniku, PGD Dobrna, ge. Mariji 
Deu Vrečer, g. Bojanu Vrečerju, g. Igorju Pečolerju in pa seveda 

foto Bojan Vrečer

zahvala vsem dekletom in ženam za napečene dobrote, s kate-
rimi smo se posladkali po koncertu. 
Kar pa je najbolj pomembno,  to ste vi, spoštovani krajani Dobr-
ne in okolice, ki ste nas z obiskom in s svojo prisotnostjo poča-
stili na tem koncertu in nas obdarili s  prostovoljnimi prispevki.

 Zapisala Ida Hrovat

Ekskurzija Društva podeželske mladine 
Celje-Dobrna-Štore-Vojnik

DPM Celje-Dobrna-Štore-Vojnik predstavljamo mladi, ki smo 
ponosni na svoje korenine in s ponosom predstavljamo pode-
želje.

 Tudi letos smo se odpravili na enodnevno ekskurzijo. V soboto, 
28. 11., smo odšli proti Prlekiji. Pot nas je najprej vodila v vasico 
Krapje, kjer se nahaja čebelarstvo Tigeli. Tam smo si ogledali če-

belnjak, ki izvira iz 19. st. Z ohranjeno opremo predstavlja boga-
to kulturno dediščino. V čebelarskem muzeju pa smo si ogledali 
točila za med, stiskalnice za vosek, čez 30 let star panj in veliko 
drugih zanimivih čebelarskih pripomočkov.

Na koncu ogleda pa smo degustirali 3 vrste medu, liker in me-
denjake. Nato smo se odpravili v Jeruzalem, kjer smo si ogledi 
muzej Ljutomerski kasač. Po ogledu muzeja, kjer je prikazana 
zgodovina kasaštva, smo skupaj z vodičko odšli do hipodroma, 
kjer še danes potekajo tekme. Ker smo se nahajali v vinorodnem 
okolišu, je bila naša naslednja postojanka zidanica Malek. V 300 
let stari zidanici smo degustirali vina in prisluhnili besedam 
vodiča. Mimo vinogradov smo se odpeljali do vinogradništva 
Krajnc, kjer na 4 ha pridelujejo vina različnih sort. Vina zorijo v 
hrastovih sodih, ki se nahajajo v kleti zgrajeni leta 1888.
Našo ekskurzijo smo zaključili v Veliki Nedelji, kjer smo ob dobri 
hrani in pijači tudi zaplesali in se poveselili. 

Monika Strenčan

Ekskurzija Prlekija
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Buče, vsestransko uporaben pridelek

Mnogo let nazaj so buče služile samo za 
hrano prašičev, semena pa za pridobiva-
nje bučnega olja, ki  ne sme manjkati v 

nobeni kuhinji. Posamezni proizvajalci kar 
tekmujejo, kdo bo iztisnil boljšega, da bi 
tako dosegel čim višjo prodajno ceno.
Dobro uspevajo na njivah Podravja, Prek-
murja, Gradiščanskega in drugod po Evro-
pi. Kdo bo pridelal največjo in najtežjo, 
imamo že nekaj let možnost opazovati v 
Mozirskem gaju, kjer smo si lahko tudi le-
tos ogledali prave velikanke, težke do 600 
kg.
Na tržnice in trgovine pa prihaja vsako leto 
več vrst jedilnih buč, ki po novih receptih 
predstavljajo zelo okusno jed. Znane so 
bučne juhe in še kaj. Ker so jeseni različno 
obarvane, lahko služijo tudi za dekoracijo 
ob hišah in drugih poslopjih. Ob zahvalni 

Nočni pohod za otroke

V petek, 6. 11. 2015, ko se je lep sončni dan že počasi prevesil v 
popoldne, se je 42 planinskih navdušencev iz Vrtca in Osnovne 
šole Dobrna ter 12 odraslih spremljevalcev odpravilo na nočni 
pohod do obore jelenov Lamperček nad Vinsko Goro. Planinski 
pohod je potekal v organizaciji Planinskega društva Dobrna, z 
vodniki Ireno Žagavec ter Tino in Tomažem Ošlakom. 
Glavni namen pohoda je bil navdušiti najmlajšo generacijo 
Dobrčanov in pripraviti planinski pohod, kjer bi otroci uživali, 
spoznavali osnove pohodništva in razvijali pozitiven odnos do 
narave in gibanja v njej. 
To nam je vsekakor uspelo!
Pot nas je vodila mimo cerkve, po trim stezi do doline sedmerih 
mlinov. Pod Kačjim gradom nas je ujela tema, zato smo si nadeli 
naglavne svetilke in nadaljevali do obore jelenov. Gospa Marta 

nas je prijazno sprejela na domačiji Lamperček in nas pogostila 
s toplim čajem. Pojedli smo težko zasluženo malico. 
Po malici so se nam za ogrado pridružili jeleni in mufloni in 
otroci so jih lahko hranili in občudovali. Povratek v Dobrno je 
bil čaroben, saj smo pot obsijali z lučkami. Otroci so navdušeno 
prepevali, se smejali in iskali svetlobne odseve v naravi. Najmlaj-
ši pa so bili prijetno vznemirjeni.  
Mentoricama planinskega krožka v vrtcu in šoli, ge. Marijani Šet 
in ge. Martini Jovan, ter učitelju Zdravega življenjskega sloga, g. 
Kristjanu, se zahvaljujemo za pomoč pri obveščanju in pripravi 
otrok na pohod in spremstvu na pohodu.
Veselimo se našega nadaljnjega sodelovanja in skupno preho-
jenih poti.  

Vodnika pohoda:

Tina in Tomaž Ošlak

nedelji delajo v cerkvi družbo drugim da-
rovom narave.
Brez buč, narezljanih in znotraj osvetlje-
nih, da vse zgleda še bolj čarobno, pa ne 
mine tudi nobena noč čarovnic.

 Anton Mogu
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Vinogradniki  Dobrne

Če kdo, so letos lahko vinogradniki zadovoljni z letino, saj so 
bili idealni pogoji  za vzgojo in negovanje grozdja v vinogradih.  
Lepe sončne lege Klanca, Zavrha, Lokovine so vabile s pogledi 
na zlatorumene trte, med vinogradniki je bila   glavna tema po-
govora, koliko sladkorja ima grozdje. 
Na tako letino se bomo člani vinogradniške sekcije TD spomnili  
tudi po prvem skupnem vinu. Na pikniku vinogradnikov, ki je 
bil v sredini septembra, smo potrdili idejo in po zgledu vino-
gradnikov Vojnika tudi v Dobrni  zbirali bele sorte grozdja. Idejo 
je  podprla večina članov sekcije vinogradnikov, saj  je od 30 
članov  oddalo grozdje kar 25 članov. Razumljivo je, da nekateri 
niso mogli oddati grozdja,saj imajo le rdeče sorte, so pa tudi čla-
ni, ki imajo le brajde oz. so člani, ker jih znanje o vinogradništvu 
zanima in si ga pridobivajo na  predavanjih in praktičnem delu 
izobraževanja. 

Skupnega grozdja je bilo 230 kg, poleg  tega pa so oddali še 30 
litrov belega vina. Povprečno je vsak vinogradnik prispeval  9,5 
kg, kar je bil tudi dogovor. Skupno vsem belim sortam je bila 
zelo visoka sladkorna stopnja, saj je znašala  87,91 sladkorja v Oe 
ali gr/l. Najslajši je bil renski rizling s 105 sladkorja v  Oe ali gr./l.

Grozdje sta prevzela predsednik sekcije vinogradnikov Roman 
Ramšak in Dušan Marošek, ki so ju člani zaprosili, da sta  iz grozd-
ja  stisnila in donegovala vino, ki ga bomo na god sv. Janeza, 27. 
decembra, tudi  uradno predstavili in pokusili. Ustekleničeno 
vino s  spominsko etiketo bomo razdelili med vinogradnike . 
Nekaj steklenic  bo  na voljo za prodajo oz. priložnostna  darila. 
Smo pa v dilemi, kako naj to vino poimenujemo, saj  po pra-
vilniku o vinih ne more biti kar preprosto »Dobrnčan«, pa tudi 
občinsko glasilo nosi to ime. 
Nekaj predlogov je že bilo,  dokončnega imena pa še nismo 
izbrali. Prispevajte svoj predlog, veseli bomo. Trenutno smo pri 
imenih:  »Žlahtno belo iz Dobrne« ali »Skupna bela zvrst vino-
gradnikov Dobrne« ali preprosto :  »Vinogradnik« -skupna bela 
zvrst Dobrne. Pri  vinu je vedno kaj za postoriti, če ne drugega 
lahko nastopi težava s poimenovanjem.   

Marija Deu Vrečer

Martinovanje vinogradnikov 
Dobrne
Že tretje leto  vinogradniki  Dobrne sodelujejo na skupni pri-
reditvi MARTINOVANJE, ki  ga pripravijo Terme in društva pred 
hotelom Vita. Vrhunec prireditve je seveda KRST vina.  Kot je 
običaj,  mlado vino krsti župnik domače fare, torej g .Milan Strm-
šek, ki je tudi sam vinogradnik in član sekcije vinogradnikov Do-
brne. Poleg vina, ki smo ga letos natočili v novi sod vinogradni-
kov Dobrne, smo imeli možnost poskušati vina vinogradnikov 
Dobrne od belih do rdečih sort. Skupno vsem vinom je seve-
da bistveni napredek v kvaliteti, kar je odraz  znanja in pomoči 
med kletarjenjem. Ne glede na to, da je  letos bila odlična letina 
grozdja, lahko tudi najboljše grozdje naredi kletarju sive lase ali 
pa veselje ob kozarcu, ki ga popije s prijatelji.  Na zdravje z do-
brim vinom in dobrimi ljudmi vam v letu 2016 želijo tudi vino-
gradniki Dobrne.

Marija Deu Vrečer

Ime  in priimek Vrsta grozdja Sladkor 
v Oe ali 
gr/l

Količina 
v kg ali l

Roman Ramšak zeleni silvanec  75  9,45 
Marko Pirkmajer beli pinot, renski 

rizling
  90 9,65

Branko Dobovičnik rizvanec, 
chardonay

           90 10,40

Herman Juršič chardonay, grličan            76 13,50
Janko Golob kerner          100 6,50
Milan Strmšek rumeni muškat            67 21,45
Karli Božnik kerner, chardonay          100 13,80
Ludvik Jamnišek souvignon            79 5,50
Darko Brusl beli pinot, 

chardonay
           80 15,25

Štefan Oprčkal renski rizling          105 6,00
Matej –Branko Brecl rumeni muškat            88 8,45
Boris Repas souvignon          100 13,50
Dušan Marovšek souvignon, 

chardonay
           85 11,25

Martin Dražnik zvrst            83 5,85
Vlado Olenšek zvrst            80 8,00
Gorazd Mešl stara belina            70 7,35
Stanko Korenak  zvrst           87 12,90
Edi Drev zvrst           60 7,10
Viki Božnik kerner, souvignon           93 11,35
Martin Jurko zvrst           85  8,00
Ivan Lipičnik kerner           95 10,00
Aleš-Hermina Marošek zvrst           85 8,00
Marjana Dobovičnik zvrst           85 8,00
Majda Gorečan rumeni muškat 10 litrov
Marija Deu –Vrečer souvignon 20 litrov



št. 68 / 2015 33

DOGODKI

Pregled aktivnosti PGD Dobrna

Spoštovane občanke in občani

Tudi tokrat, sicer zadnjič v tem letu, vas želimo seznaniti z neka-
terimi pomembnejšimi aktivnostmi in opravljenimi nalogami v 
našem društvu. V obdobju zadnjih nekaj mesecev, natančneje 
od meseca septembra dalje, je bilo največ aktivnosti namenje-
nih pripravam in sodelovanju na različnih gasilskih tekmovanjih, 
kjer so nas uspešno zastopale ekipe v vseh kategorijah od naj-
mlajših do gasilcev veteranov. Večje aktivnosti gasilcev so bile 
občanom najbolj opazne v mesecu oktobru, mesecu požarne 
varnosti, ko sta bili izvedeni dve gasilski vaji intervencije simu-
liranega požara na stanovanjskem objektu v bližini Dobrne in 
na poslovnem objektu v Socki, kjer je bila organizirana skupna 
vaja več prostovoljnih gasilskih društev. Osrednja tematika leto-
šnjega projekta Oktober – mesec požarne varnosti pod geslom 
»KO ZAGORI, NAJ SE TI VEN MUDI«, je bila evakuacija s poseb-
nim poudarkom na njenem praktičnem izvajanju. V društvu 
smo tudi v tem obdobju namenjali veliko pozornosti in časa 
aktivnostim, namenjenih opravljanju preventivnih in operativ-
nih nalog, ki so povezane z varstvom pred požarom, varstvom 
pred naravnimi in drugimi nesrečami ter zaščito in reševanjem. 
Tudi izobraževanje je naša prioritetna naloga, saj se zavedamo 
njenega pomena, zato si prizadevamo, da se vsako leto raznih 
tečajev udeleži večje število naših članov. Tako sta tudi v tem 
času v GZ Vojnik - Dobrna organizirana dva tečaja: v Frankolo-
vem za »vodjo skupine« in drugi na Dobrni za »vodjo enote«. 
V društvu nenehno skrbimo za predpisano opremljenost naših 
gasilcev z ustrezno osebno zaščitno in drugo gasilsko opremo. Ga-
silci veliko svojega truda, prostega časa in nenazadnje tudi denarja 
vlagamo v urejenost gasilskega doma in njegove okolice. V teku je 
izdelava nadomestnega lesenega objekta za skladiščenje gasilske 
opreme ob nogometnem igrišču v Lokovini. V ponos nam je lahko 
tudi urejenost gasilskega ribnika, ki postaja vse bolj privlačna točka 
za naše občane kot tudi za goste, ki obiskujejo naš kraj.  
Če se ozremo nekoliko nazaj, lahko ugotovimo, da je bilo leto-
šnje leto za gasilce Dobrne obeleženo z ogromno opravljenega 
dela in aktivnostmi, še zlasti če imam v mislih tako pomembno 
in zahtevno  prireditev, kot smo ji bili priča v mesecu juniju, ko 
je društvo praznovalo 140 let svojega delovanja. 
Spoštovane občanke in občani, ob tej priložnosti, bi se vam ob 
iztekajočem se letu v imenu gasilskega društva še enkrat iskre-
no in prisrčno zahvalil za vašo podporo, razumevanje in pomoč, 
ki nam jo nudite, kajti zavedamo se, da brez vas nikakor ne bi 
uspeli tako uspešno izvajati nalog s področja zagotavljanja po-
žarne varnosti in drugih nalog v naši občini. »Hvala vam.«

Kronološki pregled aktivnosti in dogodkov, ki so obeležili delo-
vanja društva v zadnjem obdobju:   

 18. 9. 2015 – je bila organizirana iskalna akcija pogrešanega 
občana, v kateri je sodelovala večja skupina gasilcev. Oseba je 
bila najdena in s tem tudi iskalna akcija uspešno zaključena. 

 19. 9. 2015 – je bilo na Dobrni organizirano srečanje čla-
nic GZ Vojnik - Dobrna in GZ Celje. Srečanje članic je zajemalo 
nekoliko daljši sprehod, približno 3 ure hoje, na relaciji Dobr-
na, Klanc, Loka, Lokovina z zaključkom  pri gasilskem ribniku v 
Lokovini. Tradicionalna srečanja članic so namenjena predvsem 
izmenjavi izkušenj, druženju in spletanju novih prijateljskih vezi 
med članicami. 
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 24.  9. 2015 – je bil v okviru projekta IPA opravljen prevzem 
nove gasilske osebne zaščitne opreme.

 26. 9. 2015 – je pri gasilskem ribniku v Lokovini potekalo 
tekmovanje za naslov ribiškega carja. Letošnji zmagovalec tek-
movanja »Ribiški car«, ki je hkrati prejel tudi prehodni pokal, je 
postal Jože KOVAČ, 2. mesto je osvojil Dejan TIMPRAN in 3. me-
sto lanskoletni zmagovalec, Drago TEMPRAN. Vsem sodelujo-
čim iskrene čestitke za dosežene rezultate.

 3. 10. 2015 – je v Slovenskih Konjicah potekalo 4. pokalno 
tekmovanje za gasilsko mladino celjske regije, na katerem je so-

delovala tudi ekipa mladink našega društva ter osvojila odlično 
2. mesto. Čestitke ekipi in mentorjem. 

 11. 10. 2015 – je na rokometnem in nogometnem igrišču v 
Vojniku, ob izjemno slabih vremenskih pogojih, potekalo tek-
movanje GZ Vojnik - Dobrna. Na tekmovanju so sodelovale eki-
pe v vseh kategorijah pionirke - pionirji, mladinke - mladinci ter 
članice in člani. Pionirke in pionirji so tekmovali v vaji z vedrov-
ko, štafeti in razvrščanju, mladinke in mladinci v vaji z ovirami, 
štafeti in razvrščanjem, medtem ko so članice in člani tekmovali 
v vaji z motorno brizgalno, štafeti in razvrščanjem. Tekmovalne 
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ekipe, ki so dosegle prva tri mesta, so se uvrstile v nadaljnje re-
gijsko tekmovanje. Na regijsko tekmovanje so se tako iz našega 
društva uvrstile ekipi pionirk, ekipa pionirjev in mladink. 

 17. 10. 2015 – je na stadionu Kladivar v Celju potekalo re-
gijsko tekmovanje gasilske mladine, ki so se ga udeležile ekipe 
pionirk in pionirjev ter ekipa mladink, ki so na predhodnem tek-

movanju GZ Vojnik - Dobrna osvojile eno od prvih treh mest. 
Pionirke in pionirji so dosegli dobre rezultate, medtem ko so 
mladinke bile izjemne, saj so v svoji kategoriji osvojile 2. mesto 
in se tako uvrstile na državno tekmovanje. (Čestitamo) 

 18. 10. 2015 – je prav tako v Celju na stadionu Kladivar pote-
kalo regijsko tekmovanje za članice, člane ter starejše gasilce, na 
katerem so naše društvo zastopale tri ekipe in dosegle solidne 
rezultate. 

 21. 10. 2015 – je bila v okviru aktivnosti v mesecu požarne 
varnosti izvedena gasilska vaja v Parožu, kjer je bil simuliran po-
žar na stanovanjskem objektu. Pri strokovni analizi je bilo ugo-
tovljeno, da je bilo pri sami izvedbi vaje opaženih nekaj manjših 
pomanjkljivosti, ki pa niso bistveno vplivale na  potek vaje, ki je 
bila izvedena uspešno oziroma v okviru pričakovanj. 
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 24. 10. 2015 – je bila v okviru meseca požarne varnosti izve-
dena še druga gasilska vaja, v Socki, kjer pa je bilo zaradi simu-
liranega požara večjega obsega vključenih tudi več prostovolj-
nih gasilskih društev. 

Tako so v vaji sodelovala društva PGD Socka, PGD Frankolovo, 
PGD Lemberg, PGD Stranice in PGD Dobrna. Vaja je bila pouč-
na in namenjena predvsem preverjanju pripravljenosti in uspo-
sobljenosti operativnih gasilcev kot tudi ustreznosti gasilske 
opreme. Tudi ta vaja je bila po mnenju organizatorjev vaje zelo 
uspešna.

 5. 11. 2015 – je potekala delovna akcija odstranjevanje žive 
meje – cipres, ki so bile nasajene ob cesti v smeri proti Vinski 
Gorici in v okolici gasilskega doma. Po mnenju občanov in tudi 
pristojnih služb je bilo ugotovljeno, da je živa meja zaradi svo-
je razraščenosti že močno ovirala pogled na cesto, zato je bila 
posledično tudi ogrožena varnost v cestnem prometu na tem 
delu.
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 8. 11. 2015 – je na lokaciji, kjer so bile predhodno odstranje-
ne ciprese, potekala priprava terena za postavitev nove žične 
ograje.

 9. 11. 2015 – pričetek del postavljanja nove ograje, ki so bila 
zaključena v nedeljo, 15. 11. 2015. Po namestitvi ograje je bila 
izvedena še ureditev okolice ter čiščenje in pranje cestišča.

 21. 11. 2015 – pričetek tečaja »vodja enote«, na Dobrni.
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 22. 11. 2015 – pričetek tečaja »vodja skupine«, na Frankolo-
vem. 

Gasilci smo poleg navedenih opravljali še vrsto drugih aktivno-
sti, kot so organizirano kurjenje, požarna straža na raznih prire-
ditvah, prevozi pitne vode, obiski naših jubilantov, ki v tem letu 
praznujejo okrogli jubilej in še bi  lahko naštevali. 

Toliko naj bo dovolj o aktivnostih in opravljenem delu članstva 
PGD Dobrna v zadnjem obdobju, ki ga kot lahko sami ugotovi-
te, resnično nikoli ne zmanjka, le videti ga je potrebno. 

Spoštovane občanke in občani, tudi letos vas bodo obiskali naši 
člani in vam ob obisku izročili gasilski koledar za leto 2016 ter 
vam hkrati voščili veliko zdravja, sreče v naslednjem letu in iz-
polnitev vseh skritih želja. Ob tej priložnosti se gasilci že v na-
prej zahvaljujemo za vsak vaš finančni prispevek, ki ga boste 
namenili gasilskemu društvu kot pomoč za uspešno delovanje 
društva. Zagotavljamo vam, da bomo zbrana finančna sredstva 
v društvu, tako kot vedno do sedaj, namensko porabili za izva-
janje osnovne dejavnosti društva in za nadaljnji razvoj gasilstva 
na Dobrni.   

Pred nami je še zadnji mesec letošnjega leta in gasilci želimo 
vsem, da bi ga preživeli praznično, čim bolj veselo in varno. Za-
dnji večer v tem letu pa lahko preživimo skupaj na silvestrova-
nju, ki ga bomo  organizirali pred gasilskim domom na Dobrni, 
s pričetkom ob 23. uri. Srečanje je v prvi vrsti namenjeno vsem 
članicam in članom PGD Dobrna, vabljeni pa ste seveda tudi vsi 
ostali občani, ki bi z nami želeli preživeti zadnje trenutke leto-
šnjega leta.   

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

uspešno in varno novo leto 2016.

Na pomoč!
Tajnik PGD Dobrna,

Stanislav Pečnik 

O dejavnosti  DU Dobrna – december 2015 

Hitro čas beži, le kam se mu mudi. Dozdeva se mi, ker se je v 
tem času veliko dogajalo, da čas še hitreje mineva. Prav to pa se 
nam dogaja vselej, ko se leto prevesi v jesen,  ko se leto izteka.
Naj omenim najpomembnejše dogodke, ki so se zvrstili v  za-
dnjem četrtletju.

Ogledali smo si Festival za 3. življenjsko obdobje v Ljubljani. Ta 
prikaže vselej veliko koristnega in zanimivega za našo generaci-
jo in si ga je vredno ogledati. 
Pomagali smo pri izvedbi »srečanja občanov starejših nad 70 
let«. To srečanje občanom teh let veliko pomeni. Mi pa se skupaj 
z Občino Dobrna potrudimo, da je to srečanje tudi prijetno in 
veselo. K temu so svoj delež prispevali tudi učenci Osnovne šole 
Dobrna, vokalna skupina Sestre Jakop in muzikant Branko.

V zahvalo in v želji, da naši člani ob prazniku Občine Dobrna 
lepo in skrbno  pripravijo razstavo ročnih del, domačih dobrot, 
zeliščarstva in starin, smo letos organizirali ogled komedije 
»Prevare«. Če sodimo po razpoloženju sodelujočih v razstavi 
po ogledu predstave, upamo in želimo, da bodo tudi v bodoče 
radi sodelovali pri izvedbi tega projekta.
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Martinovo, naš ponarodeli praznik, smo tudi letos primerno 
proslavili. Podali smo se v vinorodno področje Sladkega vrha 
in se tam še kako razvedrili in nasmejali. Za to sta poskrbela du-
hoviti župnik pri Mariji Snežni in izkušeni vinogradnik ter kletar 
Kauran, ki zna dobro zabavati in nasmejati svoje goste.
Sledile so priprave na »veseli december«. Kot prvo nalogo v tem 
duhu smo z veseljem obiskali in obdarili občane starejše od 80 let in 
tiste, ki zaradi različnih težav bivajo v domovih za pomoči potrebne.
17. decembra si bomo ob druženju članov društva za zaključek 
leta izrazili zahvalo za vse, kar smo skupaj dobrega storili in le-
pega doživeli.
Za prihajajoče  božične praznike in pričakovano novo leto pa si 
bomo izrekli najlepše želje.
V tem obdobju so potekale tudi druge ustaljene aktivnosti. V 
mislih imam  izvajanje projekta Starejši za starejše. V okviru tega 
so bile opravljene nekatere izobraževalne vsebine. Zahvaljujoč 
»banki hrane« pa smo zopet razdelili nekaj paketov z živili.

Častitljivi jubilej, 90 let, je v tem obdobju slavil le  Jože Rošer. 
Spoštljivo in z veseljem smo ga obiskali in mu čestitali.
Živahno je tudi v sekcijah. Številne telovadke in manj številni 
telovadci neumorno telovadijo. Strelci po zaključku tekmovanj 
pridno trenirajo in se že pripravljajo na nova, prvo izmed njih 
bo že 18. decembra in ga organizira PGD Dobrna. Zahvaljujoč 
lepemu vremenu pa so tudi  balinarji še aktivni. Balinarji in strel-
ci tudi pravijo, da brez družabnega srečanja ob novem letu ne 
bo šlo. Ob tej priložnosti namreč podelijo priznanja in pokale 
najboljšim.

Tako  smo vse, kar smo počeli v tem letu,  skušali primerno obe-
lodaniti. S hvaležnostjo vsem sodelujočim in s ponosom, da 
smo vse to zmogli, pričakujemo novo leto. Vanj pa se podajamo 
z naslednjimi  željami:

Naj nam bo dano, da bi vselej bili veseli,
da bi zdravi bili, brez vseh skrbi

in da bi se radi imeli!

Predsednik DU Dobrna,

Drev Anton
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V službi človekovega dostojanstva

Letošnje leto je za Slovensko 
karitas potekalo v znamenju 
jubilejnih  25 let delovanja, ki 
se odraža  v njenem celovitem 
delu za ljudi v stiski, za ljudi 
na obrobju ali celo dnu druž-
be. Generalni tajnik SK, Imre 
Jerebic, pravi v enem izmed 
intervjujev: »Slovenska karitas 
še zdaleč ni le ena izmed do-
brodelnih organizacij, ki zbira 
rabljena oblačila in deli pre-
hranske pakete. Resda je veli-
ko materialne revščine, a med 
ljudmi je čedalje več čustvene 
revščine,  ki jo spodbuja  po-
trošniška družba, osamljenost 
starejših in izključenost obrob-
nih skupin iz vsakdanjega ži-
vljenja.« 
Kot odgovor na te in podobne 
probleme družbe je Sloven-
ska karitas, ki ima izredno raz-
vejano mrežo več kot 10.000 
prostovoljcev  po vsej državi, 
strokovno zahtevnejšo po-
moč usmerila v ustanavljanje 
materinskih domov, domov 
za starostnike, ambulanto za 
ljudi brez zdravstvenega za-
varovanja, zavetišče in ljudsko 

kuhinjo za brezdomce, v delo 
z zasvojenci od drog, v projekt 
botrstva ….  Nasploh je glavna 
naloga Karitas biti blizu ljudem 
tam, kjer stiske niso pokrite; 
pomagati hitro, učinkovito in 
dostojno, ko sta  topla beseda 
in čuteč odnos velikokrat po-
membnejša od materialne po-
moči. Slednje je še kako prišlo 
do izraza v zadnjih mesecih, ko  
je begunski val postavil na pre-
izkušnjo našo človekoljubnost 
in spoštovanje posamezniko-
vega dostojanstva.
 Da vse našteto in še več niso 
zgolj velikopotezni načrti na 
papirju, zgovorno pričata dve 
visoki priznanji ob 25-letnici SK: 
- najvišje cerkveno odličje 

sv. Cirila in Metoda, ki ga 
podeljuje Slovenska škofo-
vska konferenca, in

- odlikovanje RS » zlati red za 
zasluge za izjemno ure-
sničevanje človekoljub-
nega poslanstva«, ki ga je 
na 25. jubilejnem koncertu 
Klic dobrote v Celju podelil 
predsednik republike Borut 
Pahor.

Moč SK  je v trdni mreži prosto-
voljcev 459 župnijskih Karitas 
na območju vseh šestih škofij, 
med njimi je že od leta 1991 
tudi Župnijska karitas Dobrna. 
Vodi jo 7-članski odbor, sicer 
pa je na seznamu delujočih 
prostovoljcev od 20-25 oseb. 
Te so na voljo, kadar  obseg 
dejavnosti ŽK zahteva več rok. 
Nazadnje ob dežuranju v cen-
tru za begunce v Celju, ko so se 
je na prvi klic odzvali ga. Darja 
R. ter dva njena otroka. Kar ne-
kajkrat so bili poklicani za po-
moč pri delitvi hrane in obla-
čil. Hvala vam za solidarnost, 
s katero ste zastopali našo ŽK. 
Hvala tudi vsem gospodinjam, 
ki ste za Škofijsko karitas  Celje 
napekle praznično pecivo in 
vsem, ki ste izdelovale adven-
tne venčke za prodajo. Tudi na-
kupovalni voziček v Mercatorju 
se počasi polni. Hvala vsakemu 
darovalcu za sleherni najmanjši 
dar. S hvaležnostjo smo spre-
jeli kar nekaj klicev za oddajo 
posteljnine, oblačil in obutve. 
Vse zbrano smo posredovali v 
zbirno skladišče v Vrbje, od ko-

der  jih razpošiljajo za oskrbo 
prebežnikov na območju naše  
škofije.   Posebno zahvalo pa 
namenjamo dvema donator-
jema, Profilplast, d. o. o, Zavrh 
nad Dobrno 10 in Klaros, d. o. 
o, Dobrna 34 a, ki sta v mese-
cu oktobru prispevala večino 
sredstev za nakup pralnega 
stroja, namenjenega družini v 
socialni stiski. Na tako različne 
načine izražen čut za sočlove-
ka nam daje moč in voljo, da 
nadaljujemo s poslanstvom 
humanitarnega delavca. 
Tudi letošnje srečanje starej-
ših in invalidnih občanov nas 
je obogatilo z optimizmom in 
veseljem. Z razliko od prejšnjih 
let ga nismo pripravili v domači 
župniji, ampak smo udeležen-
ce v nedeljo, 4. oktobra, po-
poldne  popeljali v baziliko v 
Petrovčah, osrednje romarsko 
središče celjske škofije. Po maši, 
ki jo je daroval naš gospod  žu-
pnik, nam je zakristan predsta-
vil zgodovino petrovške cerkve 
Marijinega obiskanja, sestra 
dominikanka pa  življenje v 
svoji redovni skupnosti. 
Druženje smo ob toplem obro-
ku nadaljevali v bližnjem gosti-
šču. Veseli obrazi  in besede 
zahvale ob slovesu so pričali, 
da  so bili povabljeni navdušeni 
nad tako obliko srečanj.  
Spoštovane občanke in ob-
čani, naj  bo skrivnostno spo-
ročilo iz Betlehema vir veselja 
in tihe sreče v teh prazničnih 
dneh, v novem letu pa  - MIR IN 
VSE DOBRO!

za ŽK Dobrna,

H. Rošer
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Dogajanja in aktivnosti KORK Dobrna

Komaj verjamemo, da je za nami zopet 
eno leto, leto polno presenečenj, lepih in 
manj lepih trenutkov. Kot manj lepe ima-
mo v mislih vsak dan večje socialne stiske 
med našimi občani. Ne samo med starej-
šimi, žal tudi med mlajšimi. Takšno stanje 
nam narekuje nujno pomoč družinam in 
posameznikom v našem okolju z različ-
nimi paketi prehrane in higienskimi proi-
zvodi. Vso leto pomagamo pri oskrbi tudi 
z drugimi stvarmi, kot so obutev, razno 
pohištvo … oziroma z vsem, kar ljudje da-
rujejo, nekateri pa takšne stvari resnično 
nujno potrebujejo. V letu, ki se izteka, smo 
izvedli 7 rednih delitev prehrane in 8 izre-
dnih pomoči z dodatnim nakupom živil. 
Takšno pomoč občani nujno potrebujejo 
ob nepričakovani bolezni ali pa trenutno 
nastali krizi. Poleg rednih paketov smo na 
OZ RK v Celju dobili tudi jabolka, ki smo jih 
razdelili socialno najbolj ogroženim. Vso 
leto smo zbirali oblačila, posteljnino, obu-
tev, igrače in vse, kar je bilo še uporabno. 

Večino zbranega razdelimo našim prošnji-
kom, ostalo pa odpeljemo v skladišče na 
OZ RK v Celje. Izredno smo veseli nove-
ga prostora za skladiščenje, kjer zbiramo 
obleke in prehrano, za kar se Občini Do-
brna prisrčno zahvaljujemo za vso pomoč, 
ki smo je bili deležni pri ureditvi prostora. 
Vsako prvo nedeljo v mesecu, v času med 
8. in 10. uro, izvajamo meritve krvnega 
tlaka, holesterola, trigliceridov in sladkorja 
v krvi. Meritve izvajamo v prostorih Kul-
turnega doma Dobrna. Za pomoč pri na-
bavi merilnega materiala se zahvaljujemo 
OZ RK Celje in Občini Dobrna, prav tako 
se iskreno zahvaljujemo Ani in Danijeli za 
izvajanje meritev. Junija je bila v prostorih 
Narodnega doma v Celju proslava krvo-
dajalcev. Svečanost je bila še toliko večja, 
saj so bila podeljena priznanja za uspešno 
sodelovanje in pomoč pri uresničevanju 
poslanstva organizacije RK. Aktivnosti RK 
dajejo velik prispevek pri omogočanju pri-
mernih pogojev za zagotavljanje pomoči 
najbolj ranljivim in najbolj pomoči potreb-
nim skupinam ljudi. Za svoj izjemen prispe-
vek pri delovanju RK je Občina Dobrna pre-
jela posebno priznanje RKS – Območnega 
združenja Celje ob 70-letnici delovanja 
organizacije RK v Celju. Za vso pomoč pri 
lajšanju socialnih stisk ljudi prisrčna hvala in 
iskrene čestitke tudi z naše strani.
Na proslavi so bili prisotni tudi člani RK iz 
mesta Singen v Nemčiji, s katerimi smo 
praznovali 20 let skupnega sodelovanja. 
Veliko so nam pomagali pri vseh nesre-
čah, ki so nas prizadele v tem obdobju, še 
zlasti v nekaj zadnjih letih. Prav tako tesno 
sodelujemo tudi s člani RK Grevenbroi-
ch iz Wevelinghovena. Z obema imamo 
podpisane partnerske listine o sodelova-
nju. Prijateljske vezi negujemo in ohranja-
mo v vsakoletni izmenjavi obiskov. 
Junija smo se udeležili tradicionalnega sre-
čanja krvodajalcev v Veržeju. Takšna sreča-
nja so vedno srečanja ljudi dobrih src. 

V času poletnih počitnic je učenec social-
no ogrožene družine preživel teden dni v 
Mladinskem zdravilišču Debeli Rtič. Sep-
tembra je bil v Cankarjevem domu v Lju-
bljani dobrodelni koncert, na katerem smo 
s svojo udeležbo podprli akcijo »Lepo je 
deliti«. V času prihoda beguncev oziroma 
migrantov v Celje smo iz naše KORK poma-
gali OZ RK Celje pri oskrbi in delitvi hrane. 
Hvala Danijeli, Darji, Petri in Andreju. 
Vso leto smo v rednem sodelovanju z ose-
bjem Pegazovega doma v Rogaški Slatini, 
kjer biva naš občan, za katerega poskrbi-
mo za vse, kar je potrebno. Septembra so 
v domu organizirali predavanje o demen-
ci. Preživeli smo prijetno popoldne ob 
klepetu in druženju, dobre volje pa je bil 
tudi naš Zupi.

V novoletnem času obiščemo naše sta-
rejše in bolne občane. K priložnostnemu 
darilu in voščilu tudi v KORK nabavimo in 
dodamo še kaj uporabnega za v kuhinjo, 
kot je sladkor, moka, olje, kava, keksi in 
podobno. Občani so veseli tudi vsakega 
obiska med letom, saj jim veliko pomeni 
druženje ali pa samo kratek klepet. 
Prisrčna hvala za izredno dobro sodelo-
vanje z Občino Dobrna, RKS OZ Celje, DU 
Dobrna in z Župnijsko karitas Dobrna, da 
z skupnimi močmi in dobrim sodelova-
njem lahko pomagamo našim občanom 
v stiski. Naše največje zadovoljstvo je po-
magati in prinesti vsaj kanček sreče tiste-
mu, ki jo resnično potrebuje. 

Predsednica KORK Dobrna,

Stanka KRAJNC
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Nogometni krožek

V letošnjem šolskem letu no-
gometno vadbo obiskuje 42 
učencev. Razdeljeni so v dve 
skupini. Vadba poteka dvakrat 
tedensko v telovadnici OŠ Do-
brna in na igriščih v okolici. 
Spodnje misli nam povedo, kaj 
je otrokom všeč pri vadbi:

Žan : »Ker nam Drago dovoli, da izbiramo ekipe.«
Tim : »Ko imam žogo.«
Aljoša : »Ko imam svojo ekipo in sem srečen, ker je Drago naš 
trener.«
Matija : »Ko tečem in dam gol.«
Taš : »Ko igram nogomet.«
Kevin : »Ko sem vratar in ker je Drago super.«
Enej : »Ko tečemo.«
Lovro : »Ker je Enej moj soigralec in dam gol.«
Tilen : »Ko sem napadalec, ko igramo med dvema ognjema.«
Luka : »Poligon.«
Voranc : »Ko igramo petelinčka.«
Andraž : »Ko dam gol.«

Na treningih otroci razvijajo  koordinacijo gibanja, naravne obli-
ke gibanja (tek, skoki, poskoki …), hitrost, gibljivost in vztrajnost, 
izvajajo različne elementarne gibalne igre (Kdo se boji črnega 
moža, Petelinček, Med dvema ognjema), usvajajo osnovne na-
čine gibanja z žogo in spoznavajo igre, kjer je potrebno upo-
števati pravila. Kako izgleda naša vadba, pa si oglejte v spodnji 
fotogaleriji.

Vir : Kmn Samorastniki (D.A.)

 

Spretni smo z žogo ...

Poteka hud boj za žogo …

Hodimo še v vrtec, ampak nogomet igramo kot veliki ...

 Poslušamo navodila trenerja …

Mi imamo se fajn …
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Osebni trener

Dobri dve desetletji je šport 
moj vsakdanji spremljevalec, 
najprej kot tekmovalec, za-
dnja leta pa kot rekreativec 
in trener. Vse bolj pogosto se 
srečujem z vprašanji, ki mi jih 
zastavljajo prijatelji, znanci, 
naključni rekreativci: kaj delati 
oz. kako vaditi za dosego za-
stavljenih ciljev brez bolečin v 
sklepih, v kolenih in hrbtenici, 
brez diet, kako doseči željeno 

telesno težo, kako izboljšati telesno pripravljenost … Vsa ta 
vprašanja in še mnoga druga so me gnala k razmišljanju, kaj bi 
morali spremeniti, dodati, česa ne početi, da dosežemo osebni 
cilj. Vsi odgovori, ki so se mi porajali, so vodili v eno smer, da v 
večini primerov ljudje vadimo samo zato, da vadimo.  Ne raz-
mišljamo in ne razumemo, kaj počnemo s svojim telesom. To 
je bil vzrok, da sem se odločil, da naredim korak naprej na tem 
področju. Začel sem se izobraževati za osebnega trenerja. Izo-
braževanje, ki ga organizira mednarodno priznana organizacija 
AFP  Slovenija ( association of fitness professionals) je razdeljeno 
na tri tematike : 
1. športna medicina (funkcionalna anatomija, fiziologija mišic, 

biomehanika, kardiovaskularna fiziologija, telesna sestava, 
delo s specialnimi populacijami, fitnes in zdravje),

2. osnove prehrane (makrohranila, mikrohranila, metabolizem 
in energija, patofiziologija debelosti, patofiziologija strada-
nja, uravnavanje telesne teže),

3. osebno trenerstvo (predhodna obravnava vadečega, sestav-
ni deli vadbene enote, aerobna vadba, anaerobna vadba, gi-
bljivost, praksa v vadbenem okolju).

Znanje, ki sem ga pridobil, je neprecenljivo. Šele zdaj razumem, 
kaj se pravzaprav dogaja z našim telesom med vadbo, kakšni so 
gibalni vzorci, katere mišice vključuje posamezni gibalni vzorec, 
kateri energijski procesi potekajo … S pridobljenim znanjem je 
načrtovanje in izvedba treningov pravi užitek.

Kaj so prednosti, če z vami dela za vas primeren osebni 
trener:
• večja varnost pri vadbi (pravilna izvedba treninga in vaj),
• hitrejše in bolj učinkovito doseganje cilja (uporaba najblažjih 

sredstev za dosego cilja, primerne metode treninga, količine 
in intenzivnost),

• individualna in celostna obravnava posameznika pri vadbi 
(obremenitve, vaje, prehrana, sanacija poškodb …),

• rednost, sistematičnost in progresivnost vadbe,
• nenehno strokovno voden trening,
• večja koncentracija pri vadbi,
• večja motivacija za vadbo (doseganje ciljev in pozitivna 

energija trenerja),
• raznolikost in pestrost vadbe,
• čas (termini vadbe so prilagojeni strankam). 

Osebno trenerstvo zajema:
• trening rekreativcev (oblikovanje telesa, izboljšanje telesne 

priprave, drugi rekreativni cilji …),
• trening športnikov (izboljšanje telesne priprave potrebne za 

posamezen šport in izboljšanje športnega performansa …),
• postrehabilitacijo po poškodbah oz. kinezioterapija (po po-

škodbah ramena, kolena, gležnja, odprava težav in bolečin v 
hrbtu, slabe drže …).
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Josip Bačič

Naš čustveni in duhovni svet je tisto, kar nas loči od ostalih živih 
bitij na tem planetu. Neločljivo je  povezan z našim življenjem in  
našo kulturo, ki pa ni samo umetnost, slika, glasba, poezija, pro-
za, itd.,  našo kulturo predstavlja naš odnos do vsega vidnega 
in nevidnega, medsebojni odnosi v družbi in doma, tudi naše 
komuniciranje, vedenje in obnašanje je del tega. Umetnost, pe-
sem, poezija, slika itd. so med drugim samo sredstva, ki nam 
pomagajo razumeti lepoto življenja in odnose našega zemelj-
skega bivanja. 
Josip Bačič nam na svoj utopičen in filozofski način podaja po-
gled na ta naš SVET in na  človeka z vsemi slabostmi in vrlinami. 
Svoje poglede na svet, na človeka in odnose v družbi pred-
stavlja širši javnosti s pisanjem. Svoja dela objavlja ob različnih 
priložnostih, letos v zborniku Pregledna antologija Šaleškega li-
terarnega zbornika HOTENJA 1981-2015 in pri Hrvaškem književ-
nem društvu Sv. Jeronima, v književni reviji, časopis  za književ-
nost in kulturo MARULIČ 2015. V samozaložbi je izdal že svoje 
delo, Individuum, za kar je dobil nagrado Ameriškega inštituta 
za književnost, za natis in izdajo pa (kot sam pravi) ima pripra-
vljeno še  eno delo Komu puščamo ta svet, ki kritično presoja 
svet,  človeka, posledice njegovih ravnanj in delitev ter poti pri-
hodnosti, kot jih tako idealno in mestoma utopično vidi  Josip.    

Župan Občine Dobrna, 

Martin Brecl

Koline –slovenski praznik v Hotelu in gostilni Triglav na Dobrni

VSE BOLJ MOLČIM

( š a r a d a  /  s o d o b n i   a n a g r a m ) 
(anagram – sestavljeno iz drugih besed, ki jih je treba uganiti)

Sanje mi vse vse bolj postajajo vodilo. A zakaj?

Zato! Mar naj povem, da vse manj znam,

vse več vem … Eno sem jaz – vse drugo 

je vse … Samo ne tako kot si želim. Potem

se vprašam – sem to še jaz? Rekel bi ne! To

ni več moj glas. Enako tako zamenjam svoj 

čas! Malo za dan – več za noč. Enako tako

zamenjam svoj bas. Manj za govorjenje več

za molk … Bla – bla – bla – vse boljša postaja 

Elitna gostobesedna – laž!

Nobeden več ne more … A kdo bi sploh lahko? 

Za tako veliko mišmaš skritega denarja, kdo bi  

odgovoren bil? Eni so za – drugi so proti. Malo

in vse manj je LJubezni – vse več bolezni …  

In kako naprej? Kako, le kako! In kdaj bomo

vsi za?! Jasno rečeno. Odmevno zaželeno: 

Čakajmo na Mars. Enkrat bo menda prišel

rešitve glas!(?)

12. 03. 2015 / Josip Bačić Savski

Dober okus, ki ostane ...
Dobrote slovenske kuhinje, skrite v starih receptih, so zdaj na voljo tudi 
v Hotelu in gostilni Triglav na Dobrni. Kulinarika obarvana s tradicijo 
Dobrne in okolice je zajeta v novem jedilnem listu Jesen-zima, oku-
se dopolnjujejo izjemna slovenska vina po priporočilu našega som-
melierja.
Ob bogati kulinarični ponudbi vas bomo gostoljubno sprejeli in postre-
gli s sveže pripravljenimi slovenskimi jedmi, regionalnimi in krajevnimi 
posebnosti Dobre Dobrne ter dobrotami, ki so se jih naši kuharji pri-
pravili čisto po svoje. Skrivnostne slastne začimbe, ki bodo razvajale vaše 
brbončice, telo in duha, je dodal še prof. dr. Janez Bogataj, etnolog.
V jedilnem listu smo zbrali razpoznavne in značilne jedi naše 
okolice. 
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Od ajdove juhe z vitanjsko klobaso, postreženo na deski,  
mladi dami ali staremu stričku, do ponve Triglav, kajti če si pla-
ninec pravi, na Triglavu udari z vrvjo, ne s ponvijo po glavi ...
Sezonske sestavine kot so zelje, fižol, repa, krompir, klobase so 
pridelane v domačem okolju in brez njih ne gre pri domačih 
kolinah,  takrat je seveda pečenica - kolin ali fureža kraljica. 
Okusen obrok se pogosto konča z bogato potico, saj poznate 
rek »Koliko vasic, toliko potic«.
Pri uživanju slovenskih tradicionalnih jedi in vin vam lahko po-
stane jasno, zakaj je nastal slovenski pregovor, ki pravi, da gre 
ljubezen skozi želodec.

Vsak kozarec pripoveduje zgodbo o prsti, soncu in pridnih 
rokah.

Slovenija je vinsko bogata dežela, ugodno podnebje in izjemna 
lega, predvsem pa pridne roke pridelovalcev  omogočajo do-
bro rast vrhunskih sort praktično v vsaki pokrajini. V Hotelu in 
gostilni Triglav imamo na enem mestu zbrano bogato po-
nudbo slovenskih umetnikov vrhunske kapljice vseh barv 
in okusov, predvsem pa znanje, da vam lahko z veseljem poma-
gamo izbrati tisto pravo, ki se bo najbolje ujemala s kulinarično 
poslastico ali s posebno priložnostjo, ki zahteva ob sebi tisto 
piko na i – penina, belo, rdeče ali rose in seveda posebno vino, 
katerega jagoda je na trti ostala kanček dlje, kot je običajno. 

Novoletna srečanja 
Poslovnim partnerjem, sorodnikom, sodelavcem se lahko za-
hvalite s slavnostnim kosilom ali večerjo z izbrano glasbo.
V Hotelu in gostilni  Triglav uredimo popolno organizacijo 
dogodka, vi izberete kulinarično doživetje po vaši meri.
Nudimo vam že pripravljene  jedilnike za skupine, hrano vam 
postrežemo na klasičen način ali  bife.

Vsakdo si lahko zaželi  tradicionalne jedi, kakršne so pripravljale 
naše babice, sodobne specialitete, jedi za vegetarijance … 

Izbirate lahko med več prostori:

• soba Triglav (do 60 oseb)
• stekleni Paviljon (do 70 oseb)
• soba Amalija (do 20 oseb)
• soba Veronika (do 12 oseb)
Hotel in gostilna Triglav na Dobrni poskrbita, da se bo za vsak 
»trebušček« našlo kaj izbornega.

Darilni boni gostilne in hotela  Triglav za vsako priložnost

Ste sami že doživeli dobrote, ki jih nudi gostilna Triglav? Bi doži-
vetje radi delili s tistimi, ki jih imate radi? Potem je darilni bon za 
pakete storitev in nočitve hotela Triglav pravo darilo za rojstni 
dan, obletnico poroke, ali kakšno drugo priložnost ne glede na 
to ali veste, kaj si obdarovanec želi, ali pa mu izbiro preprosto 
prepustite.

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

T: 03 78 011 30, 03 78 011 32, 
info@gostilna-triglav.si, www.gostilna-triglav.si
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zdravo 
življenje

Depresija-bolezen, ki lahko prizadene kogarkoli in kadarkoli
Beseda depresija izvira iz latin-
ščine in pomeni pobitost ali 
potlačenost.  Sama beseda de-
presija se pogosto uporablja v 
vsakdanjem življenju, npr. ko je 
zunaj turoben in deževen dan, 
pogosto pomislimo: “Kako je 
danes depresiven dan!” 

Vsakdo ima kdaj slab dan, ko je 
pobit in brez energije, vendar 
to še ne pomeni, da je depre-
siven. Depresija in depresiv-
no razpoloženje nista naravni 
del življenja in lahko močno 
poslabšata kakovost življenja. 
Najpomembnejše je zgodnje 
odkrivanje in zdravljenje, saj 
je ob pravočasni prepoznavi 
zdravljenje zelo učinkovito in 
lahko prepreči najhujši zaplet, 
to je samomor.

Kaj je depresija in zakaj se po-
javi?
Depresija oziroma depresivna 
motnja je bolezen in ni znak 
šibkosti. Za pojav bolezni po-
sameznik ni kriv sam, prav tako 
je ni mogoče premagati le z 
močno željo in voljo. Depresi-
ja vpliva na psihično in telesno 
počutje in s tem prizadene 
človeka kot celoto. Obstaja 
več različnih vzrokov za njen 
nastanek. Za sam začetek so 
pomembni dedni dejavniki in 
osebnostne lastnosti. Prva de-
presivna epizoda se lahko zač-

ne po negativnem življenjskem 
dogodku, po stresnem dogod-
ku ali izgubi (npr. izguba par-
tnerja, otroka, prijatelja, upoko-
jitev), zaradi težkih življenjskih 
okoliščin (npr. pomanjkanje 
denarja, invalidnost, osamlje-
nost), zaradi nekaterih telesnih 
bolezni ali nekaterih zdravil. To 
so sprožilni dejavniki, veliko pa 
je tudi dejavnikov tveganja, ki 
zvečajo možnost pojava de-
presivne epizode. To so: pred-
hodna depresivna epizoda, 
depresivne motnje pri bližnjih 
sorodnikih, ženski spol, starost 
od 18 do 30 let in srednja leta, 
poporodno obdobje, kronična 
telesna bolezen, nizek social-
no-ekonomski status, ločitev, 
vdovstvo, brezposelnost, zlo-
raba alkohola ali prepovedanih 
drog. Včasih jasnega vzroka ne 
moremo odkriti, vendar je vse-
eno potrebno depresijo prepo-
znati in zdraviti.

Je depresija pogosta bole-
zen?
Je ena najpogostejših dušev-
nih motenj. Depresija se lahko 
pojavi pri vsakem človeku, ne 
glede na spol, raso, ekonom-
ski status ali izobrazbo. Gre za 
smrtno nevarno bolezen, ker 
so depresivni bolniki nagnjeni 
k samomorom. Na vsem svetu 
vsako leto zaradi samomora 
umre okrog 850 000 ljudi.

Kako prepoznamo depresijo?
Depresija je zelo pestra bo-
lezen, ki ima veliko različnih 
oblik. Bistveno je depresivno 
razpoloženje in/ali izguba užit-
ka pri večini aktivnosti. Depre-
sivno razpoloženje lahko opi-
šemo kot žalost, izpraznjenost 
ali potrtost. Resnost bolezni 
določata tako število kot tudi 

izraženost simptomov. De-
presija se lahko kaže tudi kot: 
pomanjkanje energije, zmanj-
šana zmogljivost za vsakdanja 
opravila, znižana zmožnost 
uživanja, zanimanja ali koncen-
tracije, huda utrujenost že po 
najmanjšem naporu, zmanjšan 
apetit, nespečnost, občutki 
nevrednosti ali krivde, misli o 
poškodovanju samega sebe, 
negativne misli, zmanjšani sa-
mopodoba in samozavest. Po-
leg naštetih simptomov pa se 
lahko pojavijo tudi telesni (t.i. 
“somatski”) simptomi: hujšanje, 
izguba želje po spolnosti, upo-
časnjenost, glavoboli … Ni nuj-
no, da imajo depresivni bolniki 
vse naštete simptome in znake. 
Pri nekaterih se pojavi le malo 
simptomov, pri drugih pa zelo 
veliko.

Vsi smo kdaj žalostni, brezvolj-
ni, brez moči, vendar če kateri 
od zgoraj naštetih težav trajajo 
več kot dva tedna in vas ovirajo 
pri vsakodnevnih opravilih, je 
potrebno pomisliti, da gre za 
depresijo in nujno je poiskati 
zdravniško pomoč.

Kdaj še moramo pomisliti na 
depresijo?
Ker se depresija lahko izraža 
na različne načine, morate na-
njo pomisliti tu ob kroničnih 
telesnih težavah, za katere ni 
medicinske razlage (kronična 
bolezen, nespečnost), težavah 
s spominom, ki niso povezane 
z demenco, ali ob vedenjskih 
spremembah (umikanje v sa-
moto, pretirano pitje alkohola).

Kam po strokovno pomoč? 
Kakšni so načini zdravljenja?
Prvi vir strokovne pomoči je vaš 
osebni zdravnik. On bo preso-

dil ali je potrebno zdravljenje, 
morda vam bo predpisal zdra-
vila ali pa vas bo napotil k spe-
cialistu. Zdravila, ki so na voljo 
za zdravljenje depresije, so an-
tidepresivi. To je skupina več 
zdravil, ki pomagajo izboljšati 
počutje, če jih jemljete v skladu 
z navodili zdravnika. Ta zdravi-
la ne povzročajo odvisnosti. 
Ena izmed oblik zdravljenja je 
tudi psihološko svetovanje ali 
psihoterapija. Tam lahko spre-
govorite o svojih težavah in se 
naučite, kako se lažje soočati z 
njimi. 

Kaj lahko storite sami?
Veliko lahko naredite tudi sami: 
poučite se o depresiji, sprego-
vorite o svojih težavah, obrnite 
se po podporo k svojcem ali 
prijateljem, skrbite za zdravo 
prehrano, telesno aktivnost in 
dovolj počitka, ne uživajte alko-
hola, vzdržujte hobije, vključite 
se v prostovoljne aktivnosti, 
pravočasno poiščite strokovno 
pomoč, če jo potrebujete. Ne 
sramujte se svojih težav, depre-
sija je bolezen, ki jo lahko poz-
dravimo!

Tea Kasnik,

absolventka splošne medicine na 

Medicinski fakulteti v Ljubljani
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Terme Dobrna že od 1403
Novosti v letu 2015 

Odgovorno ravnanje do okolja, 
bogata tradicija z zdraviliškimi 
objekti in z zdraviliškim par-
kom, ki jih načrtno obnavljajo 
ter vzdržujejo, je bila osnova 
ponudbe leta 2015. Poskrbe-
li so za dobro počutje svojih 
gostov v hotelskih sobah hote-
la Vita, ki so bile že lani delno 
prenovljene,  prenova pa se 
je  v letu 2015 nadaljevala in 
pred poletjem zaključila. Tako 
je to jesen  goste čakalo še 
več prenovljenih sob v hotelu 
Vita. Kavarna Cafe & Restaurant  
May se lahko pohvali z novo 
poletno teraso pred hotelom. 
V poletnih mesecih pa so po-
skrbeli tudi za najmlajše goste 
in  na zunanjem bazenu posta-
vili igrala za otroke. 
Ravno tradicija, stoletne izku-
šnje in skrb za kakovost vašega 
zdravja so v Termah Dobrna 
pripeljale do odločitve, da so z 
letom 2015 odprli prenovljeni 
in izpopolnjeni Medicinski cen-
ter, kjer so še posebej ponosni 
na ekipo vrhunskih strokov-
njakov, ki so se jim pridružili  v  
tem  projektu.  S  specializacijo  
na  izbranih  področjih,  dosle-
dnim  izvajanjem standarda ka-
kovosti DNV in sodelovanjem s 
priznanimi  zdravniki specialisti 
so uspeli ponovno vzpostaviti  
prepoznavnost  Term  Dobrna  
kot  vrhunskega  ponudnika  
medicinskih  storitev  s podro-
čja diagnostike in rehabilitacije 
na indikacijskih področjih gine-
kologije, urologije, ortopedije 
in  travmatologije,  revmatskih  
obolenj,  nevrologije,  kardi-

ologije,  v  sodelovanju  z  zu-
nanjimi partnerji  pa  tudi  na  
področju  estetske  kirurgije,  
stomatologije  in  oftalmolo-
gije.  Njihovi najpomembnejši 
programi vključujejo celostno 
rehabilitacijo nevroloških in 
onkoloških pacientov.  Na po-
dročju fizioterapije pa  vedno 
več pozornosti usmerjajo tudi 
v rehabilitacijo športnikov.

Novost v Medicinskem centru 
je UDARNI VAL - zdravljenje 
z zvočnimi udarnimi valovi je 
sodoben, neinvaziven pristop 
obravnave bolečine in funkci-
onalne prizadetosti pacientov 
z degenerativnimi in kalcinira-
jočimi spremembami v tetivno 
- mišičnem sistemu.
Učinke udarnih valov so v me-
dicini prvotno uporabljali za 
razbijanje ledvičnih kamnov 
(ESWL - litotripter), v sodob-
nem času pa se je uporaba 
razširila na mišično in tetivno 
protibolečinsko terapijo. Raz-
iskave v preteklih letih so po-
kazale, da udarni valovi, ki jih s 
terapevtsko sondo usmerimo 
v predel telesa stimulirajo pre-
tok krvi, limfe in metabolizma, 
krepijo vezivno tkivo, skrbijo za 
produkcijo rastnih faktorjev in 
prepustnost celične membra-
ne …

Na področju ginekologije pa 
bi želeli izpostaviti MERJENJE 
NUHALNE SVETLINE, ki jo 
izvaja ginekologinja Suzana 
Peternelj Marinšek, dr. med., 
specialistka ginekologije in po-

rodništva.  
Merjenje nuhalne svetline pri 
plodu je sodobna neinvaziv-
na preiskava, ki v kombinaciji 
s krvno preiskavo služi kot test 
za ugotavljanje tveganja za 
Downov sindrom. Zanesljivost 
ugotavljanja kromosomskih 
napak ploda z UZ preiskavo je 
75 %, v kombinaciji z dvojnim 
testom pa se zanesljivost dvi-
gne na 90 %. Preiskava mora 
biti opravljena med 11. ter 13. 
tednom in šestimi dnevi no-
sečnosti. Za natančno merjenje 
nuhalne svetline je pomemb-
no, da je plod v pravi legi. Večja 
nuhalna svetlina pomeni večje 
tveganje za kromosomske in 
srčne okvare. Po končanem 
pregledu prejmete izvid z iz-
računom tveganja za Downov 
sindrom po licenci Fetal Medi-
cine Foundation iz Londona. 
Merjenje nuhalne svetline je 
poleg UZ morfologije ploda, 
ki se izvaja okrog 20. tedna 
nosečnosti, najzahtevnejša UZ 
preiskava v nosečnosti.
Na pregled v specialistične am-
bulante se je potrebno pred-

hodno naročiti. To lahko storite 
na brezplačni telefonski števil-
ki 080 22 15 ali po elektronski 
pošti na naslov info@dobrna-
medical.si. 
Več o ambulantah, zdravni-
kih in terminih za obisk am-
bulant si lahko preberete na 
njihovi spletni strani http://
w w w.dobr na - m e dic a l . s i /
specialisticne-ambulante. 
Vabljeni pa ste tudi, da obišče-
te katero izmed brezplačnih 
strokovnih predavanj zdravni-
kov. Teme predavanja, preda-
vatelji in ure so mesečno obja-
vljene na spletni strani Dobrna 
medical:  http://www.dobrna-
medical.si/ceniki-paketi-in-
namestitev/strokovna-srecanja. 

ZAKORAKAJTE V NOVO 
LETO BREZ STRESA IN SKRBI
Obisk savn telo in duha nav-
dahne z mirom, sprostitvijo 
in ublažil učinke stresa, kar je 
v današnjem načinu življenja 
zelo pomembno. Savna je 
eden izmed redkih prostorov, 
kjer se čas ustavi, kjer si lahko 
dovolite poležavati in o niče-
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mer razmišljati, samo – biti 
tam.  Dežela savn v hotelu Vita 
razpolaga s finsko, turško, lede-
no in infra savno.  
V skrbi za vaše zdravje in 
dobro počutje so pripravili 
paket 10 neomejenih vsto-
pov v Deželo savn za vse dni 
v tednu, po ceni 95 € (redna 
cena 10 vstopov je 240 €) in 
tako prihranite kar 145 €.  Za 
vse ljubitelje termalne vode pa 
imajo ugodno akcijo, ki je ve-
ljavna do konca leta 2015 – ko-
panje in kosilo za samo 9,90 
€ na osebo.
Ponedeljki pa so rezervirani za 
»EVE«, saj je ponedeljek dan, 
ko je od 16.00 do 21.00  vstop 
v Deželo savn samo za ženske. 

NE ČAKAJTE NA 
NOVOLETNE ZAOBLJUBE IN 
ZA SVOJE TELO POSKRBITE 
ŠE LETOS
Zavest o pomenu aktivnosti in 
gibanja je danes vse močnej-
ša, predvsem iz vidika skrbi za 
zdravje in boljše počutje. Giba-
nje in zdrav način življenja pa 
vplivata tudi na druga podro-
čja našega življenja:
• pozitiven vpliv na samopo-

dobo,
• dvig zadovoljstva v medse-

bojnih odnosih,
• spodbujanje in krepitev 

koncentracije,
• omogočanje doseganja 

uspehov v karieri,
• graditev pozitivnih vzorcev 

za družino in bližnje.
V hotelu Vita so v III. nadstropju 
odprli prenovljen fitnes prostor 
z najsodobnejšimi napravami 
in pripomočki za vadbo, kot so: 
tekaška steza, spinning kolo, 
večnamenska Smitova napra-
va (za trening z utežmi), sobno 

kolo, steper, proste uteži, vad-
bena klop za trebušnjake in 
TRX trakovi.
Fitnes je odprt vsak dan od 
8.00 do 21.00. Več informacij 
pa lahko dobite na recepciji 
bazena in Dežele savn na tele-
fonski številki  03 78 08 150.
Celotno ponudbo sprostitve 
pa zaokrožujejo v masažno 
- lepotnem centru »Hiša na 
travniku« , kjer vas bodo po-
peljali v svet ugodja in razvaja-
nja. Zablestite na najdaljši noči 

v letu, privoščite sebi in svoji 
koži najboljše.

5 naših predlogov za idealno 
sprostitev v mrzlih, zimskih 
dneh:
• naravna nega obraza
• maska za obraz
• parafinska obloga rok
• pedikura
• aroma-terapevtska masaža
Za piko na i so v Salonu za 
nego las pripravili privlačno 
akcijo: barvanje, striženje in 

fen frizura za samo 34,99 €.
Informacije in rezervacije:
Salon za nego las (hotel Vita, 
pritličje): 
t: 03 78 08 545, 
e: frizerski.salon@terme-
dobrna.si

DOBRNA – IDELANO 
PRIZORIŠČE ZA ČAROBNO 
POROČNO PRAVLJICO
V Termah Dobrna so ponosni, 
da jim pripravo in izvedbo naj-
lepšega dne zaupa vedno več 
parov. V letošnjem letu so ča-
robno pravljico pričarali kar ne-
kaj mladoporočencem, ki so se 
odločili, da bodo svoj najlepši 
dan preživeli v njihovi družbi.  
Dobrna je s svojo čarobno 
okolico, barvito naravo in pri-
jaznim podnebjem idealna 
lokacija za poročno slavje. V 
Termah Dobrna usposobljeni 
zaposleni poskrbijo za popoln 
dan. Ženinu in nevesti je na 
voljo celoten paket. Vrhunsko 
izobraženo osebje njihovega 
lepotno-masažnega centra in 
salona za nego las Hiša na trav-
niku poskrbi, da so vsi pogledi 
na vaš dan usmerjeni v vas. Ču-
dovita narava v srcu zdraviliške-
ga parka, skozi katerega vodi 
kratka, a slikovita pot do cerkve 
Marijinega vnebovzetja, ponu-
ja čaroben ambient za civilni 
obred, lahko pa se odločite za 
intimno vzdušje poročne dvo-
rane v vili Higiea. Plesna glasba 
vas ponese v prekrasno dvora-
no Zdraviliškega doma s čudo-
vito arhitekturo, kjer se lahko 
zabava do 120 gostov. Mojstri 
kulinarike pa pripravijo simfoni-
jo okusov in barv, ki zadovoljijo 
čute še tako zahtevnih gostov. 
V soju svečane razsvetljave, 
za popoln zaključek dneva in 

KUPONI UGODNOSTI ZA BRALCE  
GLASILA DOBRČAN

5 € za vse storitve v masažno-lepotnem centru 
»Hiša na travniku«

Popust velja do 31. 1. 2016 ob nakupu storitve nad 15,00 €.

3 € za vse storitve v Salonu za nego las
Popust velja do 31.  1. 2016 ob nakupu storitve nad 10,00 €.

Kupona ni mogoče unovčiti pri drugih akcijah, popust se 
ne sešteva z ostalimi popusti. Ne velja za nakup darilnih 
bonov. 
Ena oseba lahko unovči samo en bon in pri enem nakupu. 
Kupon oddajte na wellness recepciji ali v Salonu za nego las. 

INFORMACIJE IN REZERVACIJE: 
03 78 08 555, 

travnik@terme-dobrna.si
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čarobni začetek prvega dne v 
zakonu, postrežejo polnočno 
poročno torto. Nepozabna za-
bava traja do zgodnjih jutranjih 
ur. Za pentljo na popolnem 
poročnem paketu pa mlado-
poročencem podarijo nočitev 
in pozni zajtrk ob uri, ki si jo iz-
bereta sama. 
Za več informacij glede organi-
zacije porok lahko pokličete na 
telefonsko številko 03 78 08 110 
ali pa pošljete e-mail na naslov 
info@terme-dobrna.si 

CAFFE & RESTAURANT MAY
Vzemite si čas zase, za družino 
in prijatelje in si privoščite sko-
delico kave in sladke razvade 

za vse okuse. Izberete lahko 
dnevno sveže sladice,  ki jih pri-
pravljajo sami in so prilagojene 
posamezni sezoni.  Ponujajo 
in sprejemajo tudi naročila 
za torte ob različnih priložno-
stih: rojstni dan, poroka, slavje, 
sveti krst ali obhajilo, birma …

Eleganten ambient in čudo-
vit pogled na lepote kraja vas 
bodo popeljali v svet druženja 
in kulinaričnega uživanja. Bo-
gata izbira okusov naših gastro-
nomskih specialitet, izbranih in 
pripravljenih po tradicionalnih 
receptih, h katerim bodo po-
stregli najbolj kakovostna slo-
venska vina, vas bo navdušila. 

Vsak petek in soboto pa se 
lahko zavrtite ob živi plesni 
glasbi  hotela Vita v Caffe & 
Restaurant May.

Foto: Fotostuido Tim

Odpiralni čas:
• ponedeljek, torek, sreda, če-

trtek in nedelja: 07.00 – 22.00
• petek in sobota: 07.00 – 24.00

šolski 
kotiček

Izlet v London
V petek, 2. 10. 2015, smo se  s spremljevalkama, go. Jasmino Re-
polusk in go. Sonjo Špegel, odpravili na štiridnevni izlet v London.  
Skupaj s skupino iz Velenja smo se rahlo vznemirjeni, a polni pri-
čakovanj na parkirišču v Dobrni usedli na avtobus, ki nas je od-
peljal v Trst na letališče. V Ljubljani sta se nam pridružili skupini 
iz Ljubnega ob Savinji in z Dolenjske ter vodič Robert. Po dobrih 
treh urah vožnje smo prispeli na letališče. Kar nekaj časa je trajalo, 
da smo opravili vse carinske formalnosti. Okrog 17.15 smo imeli let 
do Londona. Polet je trajal skoraj dve uri. Bilo je zanimivo in zelo 
vznemirljivo, saj so mnogi leteli prvič. Pristali smo na londonskem 
letališču Stansted. Po pristanku in opravljenih carinskih formal-
nostih smo se odpravili do hotela, kjer smo se hitro namestili in 
se odpravili spat.
V soboto zjutraj smo se takoj po tipičnem angleškem zajtrku od-
pravili raziskovat znamenitosti Londona. Najprej smo si ogledali 
St. Paul's Cathedral, ki je bila odeta v dokaj gosto jutranjo me-

glo. Sprehodili smo se po Millenium Bridge do Globe Theatre, 
kjer smo prisluhnili prigodam iz Shakespearovega življenja. Spre-
hodili smo se tudi po tržnici v predelu Camden in se v prostem 
času tudi podali po nakupih. Popoldne smo si ogledali Natural 
History Museum in uživali ob uličnih nastopih v predelu Covent 
Garden. Večer smo preživeli na Leicester Square in se najprej s 
podzemno železnico, nato pa z običajnim vlakom odpravili proti 
hotelu.
V toplem nedeljskem jutru nas je pozdravilo sonce. Najprej smo 
se podali na Trafalgar Square, kjer smo obiskali National Galle-
ry. Zatem smo se fotografirali s Horse guards in spremljali me-
njavo straže pred Buckinghamsko Palačo. Popoldne smo si na 
Oxford Street privoščili kar nekaj časa za samostojen ogled in 
nakupovanje ter si zatem ogledali mumije v British Museum. Po 
vožnji z double-deckerjem smo se odpravili v  muzej voščenih 
lutk Madame Tussaud’s, kjer smo se lahko rokovali in fotogra-
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firali s slavnimi, uživali v hiši strahov, se z vlakcem popeljali skozi 
zgodovino Londona, uživali v 4D kinu … Že kar precej utrujeni 
in predvsem lačni smo komaj čakali na Pizza Hut, kjer smo se 
'mastili' s picami, špageti, solatami in sladoledom.
V ponedeljek zjutraj smo si ogledali Canary Wharf Station, se 
popeljali z električnim vlakom in se sprehodili pod reko Temzo. 
Kljub slabemu vremenu smo se podali na Greenwich, kjer smo 
se po lepo urejenem parku sprehodili do ničelnega poldnevnika, 
ki določa čas po vsem svetu. Z griča pri Observatoriju se nam 
je ponudil lep razgled na Queen’s house, Naval College ter na 

London v ozadju. Po tipičnem angleškem kosilu – fish&chips 
smo se vkrcali na ladjico ter se popeljali po reki Temzi, od koder 
smo občudovali The Shard, Tower Bridge, St. Paul’s Cathe-
dral, Globe Theatre,Westminster Bridge, London Bridge, 
London Eye, Big Ben … Preostanek popoldneva smo name-
nili obisku kraljeve palače, kjer smo občudovali kraljeve dragu-
lje. Zvečer smo se zopet podali na Oxford Street, kjer smo si 
v znamenitem gledališču London Paladium ogledali koncert o 
Franku Sinatri. Po koncertu nas je avtobus odpeljal do hotela. 
V torek zjutraj smo se iz Londona odpravili v Cambridge, kjer 
smo si ogledali staro mestno jedro in se sprehodili mimo veliča-
stnih kolidžev. Od tod pa je sledil le še prevoz do letališča Lon-
don Stansted, od koder smo malo pred drugo uro poleteli proti 
Trstu. Okrog devete ure zvečer smo utrujeni in lačni, a polni prije-
tnih izkušenj, prispeli v Dobrno..

    Novinarski krožek,

    mentorica Sonja Špegel

Srečanje z lovci
V septembru smo se učenci 4. in 5. razreda podali proti Lovski 
koči na Trojni. Za pot od šole do cilja smo potrebovali približno 
poldrugo uro. Vmes smo dvakrat počivali in malicali. Končno smo 
zagledali cilj.
Pri koči so nas že sprejeli trije prijazni lovci iz Lovske družine Dobr-
na. Pred kočo so pripravili razstavo lovskih pripomočkov in naga-
čenih živali. Najprej so nas poučili, kakšno vlogo opravljajo lovci v 
naravi.  Prikazali so tudi pripomočke za lov, od pušk pa do lovske-
ga roga, ki pa so ga tudi preizkusili. Vsi so bili oblečeni v lovska 
oblačila. Nazadnje pa so nam pokazali, kako poteka streljanje na 

glinaste golobe. V koči smo občudovali njihove številne pokale in 
priznanja z različnih tekmovanj. Pred slovesom so nas pogostili še 
s štručkami in toplim čajem.
Čas z lovci je hitro minil. Polni novega znanja smo se odpravili v 
dolino. Čeprav je bila pot dolga in strma, smo preživeli zanimiv 
dan, ki se ga bomo še dolgo spominjali.
Zahvaljujemo se članom LD Dobrna: Miranu Freitagu, Darku Seni-
ču in Marjanu Štravsu za zanimivo in poučno doživetje. 

Maša Jelen  in 

Špela Lugarič, 5. razred
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 foto: Marko Borko

Likovne razstave učencev OŠ Dobrna
Tudi letošnje leto smo 1. septembra v prostorih Splošne bolnišni-
ce Celje odprli tradicionalno likovno razstavo učencev OŠ Dobr-
na. 
Razstava, že deseta po vrsti, je bila pregleden prikaz likovne 
ustvarjalnosti učencev od 1. do 9. razreda. Likovna dela so po-
skušala obiskovalce nagovoriti z otroško igrivostjo, domišljijo in 
poznavanjem likovnih zakonitosti. Odzivi na razstavo so bili za 
učence in mentorje tudi letos nadvse spodbudni.  
V decembra smo v Termah Dobrna odprli tradicionalno praznič-
no razstavo z naslovom »Likovna upodobitev zime in veselega 
decembra«. Razstava bo na ogled do konca meseca. 
V tekočem šolskem letu bomo izven šole razstavljali še dvakrat. 
V juniju, ob dnevu krvodajalstva, na   Transfuziološkem oddelku 
SB Celje; pred zaključkom šolskega leta pa načrtujemo pregledno 
razstavo v Termah Dobrna.

  Zapisala: Irena Delčnjak Smrečnik 

Mladi čebelarki iz Osnovne šole Dobrna prejeli zlato priznanje

Čebelarsko društvo Dobrna od 
leta 2008 vodi, v sodelovanju s 
Čebelarsko zvezo Slovenije in 
Osnovno šolo Dobrna, čebelar-
ski krožek na Osnovni šoli Do-
brna. Sprva je bil mentor krož-
ka mag. Rudi Zanoškar, zadnja 

področja čebelarstva, ki jim ko-
risti tako v vsakdanjem življenju 
kot tudi pri preverjanju tega na 
tekmovanju mladih čebelarjev. 
Tiste otroke, ki dosegajo v krož-
ku nadpovprečne rezultate, 
mentor nato prijavi na državno 
tekmovanje mladih čebelarjev. 
Tako Osnovna šola Dobrna so-
deluje na teh tekmovanjih že 
od leta 2009.

V soboto, 9. 5. 2015, je na 
Osnovni šoli Metlika poteka-
lo že 38. državno srečanje in 
tekmovanje mladih čebelarjev. 
Tekmovanja se je udeležilo 
okoli 480 učencev. Državno 
tekmovanje v teoretičnem 
znanju čebelarstva je organizi-
rala Čebelarska zveza Slovenije 
v sodelovanju s Čebelarskim 
društvom Metlika in območno 
čebelarsko zvezo Bele Krajine  

leta pa ima to vlogo Andrej 
Jernej. Delo v krožku poteka po 
učnem načrtu za nižjo skupino 
otrok, teoretično in praktično, 
v učilnici in pri učnem čebel-
njaku v bližini osnovne šole. 
Število otrok, ki so vključeni v 
čebelarske krožke, iz leta v leto 
narašča. Javna svetovalna služ-
ba v čebelarstvu tako beleži že 
preko 2.300 otrok, ki obiskujejo 
več kot 160 čebelarskih krožkov 
na osnovnih in srednjih šolah. 
Zanimanje za čebelarstvo je 
med drugim rezultat uspe-
šnega delovanja prizadevnih 
mentorjev čebelarskih krožkov, 
krožkom pa dajejo svojo pod-
poro tudi Čebelarska zveza Slo-
venije, Javna svetovalna služba 
v čebelarstvu, območna čebe-
larska društva in seveda šole.

Otroci  pridobivajo znanje s 

ter že omenjeno šolo. Mladi če-
belarji so v dvojicah tekmovali 
v treh težavnostnih kategori-
jah. V nižji kategoriji (od 1. do 
6. razreda) sta  tekmovali tudi 2 
učenki z Osnovne šole Dobrna. 
To sta bili Lara Felicijan in Tas-
ja Došlin. Od 30 možnih točk 
sta jih dosegli 29 in tako prejeli 
zlato priznanje. Po več brona-
stih in srebrnih priznanjih, ki so 
jih učenci naše osnovne šole že 
prejeli v preteklih letih, smo na 
to zlato priznanje čebelarji ČD 
Dobrna zelo ponosni.

Obema dobitnicama ter men-
torju, g. Andreju Jerneju, ki je 
zavzeto pripravil mladi čebe-
larki na tekmovanje, iskreno 
čestitam.

Lidija Senič,

vodja Javne svetovalne službe v 

čebelarstvu
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drobtinice iz vrtca

Jesenski meseci šolskega leta so za nami. 
Rdeča nit prvega tromesečja je bila lite-
rarna predloga Mala miška in veliko rdeče 
jabolko, avtorja A. H. Benjamin in Gwyneth 
Williamson. Na nivoju celotnega vrtca smo 
dejavnosti na vseh področjih otrokovega 
razvoja (jezik, matematika, narava, družba, 
gibanje, umetnost) načrtovali v sklopu te 
knjige. Strokovni delavci vrtca smo pripra-
vili in izpeljali lutkovno predstavo za vse 
otroke vrtca.

Sredi meseca septembra smo v vseh od-
delkih pripravili Pikine norčije z delavnica-
mi. Navdih smo dobili v sklopu 26. Pikinega 
festivala v Velenju. Z branjem njenih zgodb 
smo se poistovetili z literarnimi junaki knji-
ge. Približali smo se njenim vragolijam in 
norčijam. Postali smo navihana, spretna, 
močna  in iznajdljiva Pika Nogavička in bo-
jeviti gusarji. V skrbno načrtovanih dejav-
nostih skozi ves teden smo veliko prepeva-
li, plesali, se igrali bibarije, učili izštevanke, 
preizkušali gibalne spretnosti in sposobno-
sti, razvijali likovno domišljijo in fino ter gro-
bo motoriko, pekli palačinke … S pomočjo 
Pike Nogavičke smo se seznanili z avtorico 

Jesenske vragolije
V oktobru, v sklopu Tedna otroka z naslo-
vom »Nekaj ti moram povedati«, smo ve-
liko časa namenili kakovostnemu sporazu-
mevanju otroka z odraslo osebo. Zavestno 
smo delovali in še delujemo v smeri komu-
niciranja kot dvosmernega odnosa, v kate-
rem udeleženec pošilja, sprejema, zaznava 
in interpretira sporočilo. Otroke navajamo 
na postavljanje vprašanj, argumentiranje 
svojih stališč, omogočamo jim, da brez 
zadržkov sporočajo svoje potrebe, želje, 
interese, pričakovanja, upanja, strahove, 
zadovoljstvo, stiske, veselje in hrepenenje. 
Torej, veliko smo se pogovarjali in prisluh-
nili drug drugemu, ob prijetni glasbi plesali 
z baloni, igrali na male ritmične inštrumen-
te, likovno ustvarjali, se igrali na prostem, v 
eni izmed igralnic uredili živ kotiček s polži 
in mravljami. V usmerjenih dejavnostih in 
spontani igri smo spoznavali gozd, travnik 
in park kot življenjski prostor. Posnemali 
smo različna gibanja živali ter ustvarjali z 
naravnim materialom.

knjige, Astrid Lindgren, in njeno domovino 
Švedsko v vsej njeni raznolikosti (lega drža-
ve, zastava, jezik, kraljevina, valuta, glavno 
mesto, vikingi, vremenske razmere …). V 
dejavnosti smo vključevali NTC metode po 
dr. Ranku Rajoviću.
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V tednu zdrave prehrane smo se posve-
tili skrbi za naše zdravje s poudarkom na 
zdravi, uravnoteženi prehrani. Ob literaturi 
in polnih košaricah smo sadje in zelenjavo 
najprej spoznali, tipali, opisovali in okušali. 
Ob svetovnem dnevu prehrane smo pri-
pravili ali zelenjavno/sadne napitke, sadno/
zelenjavne krožnike ali nabodala. Veliko 
časa smo namenili gibanju na prostem, ne 
glede na vremenske razmere. Zelo uživa-
mo v hoji po dežju in čofotanju po lužah.

DROBTINICE IZ VRTCA

20. novembra smo obeležili Tradicionalni 
slovenski zajtrk v sklopu vseslovenskega 
projekta.  S strani predstavnikov ČZS, ge. 
Lidije Senič in g. Ivana Krulca,  nam je v 
obliki delavnic bil predstavljen pomen če-
belarstva, hkrati pa smo se seznanili s kme-
tijstvom  in pomenom domače pridelave 
ter oskrbe hrane z lokalnimi pridelovalci.

V toplih jesenskih mesecih smo opravili 
lepo število izletov po bližnji in daljni okoli-
ci Dobrne. Planinci vrtca pa so se odpravili 
na prvi izlet. PD Dobrna jih je povabilo sku-
paj z osnovnošolci na nočni pohod do do-
mačije Lamperček – Drev. Hvala vodnikom 
za prijetno izkušnjo.

Zapisala: 

Denis Frece in Suzana Adamič

utrinki iz 
CUDVTreningi starševstva v Centru za 

usposabljanje, delo in varstvo Dobrna

V CUDV Dobrna se je z okt-
obrom začela srečevati dru-
ga skupina staršev, vključe-
nih v treninge starševstva 
»Neverjetna leta (orig. Inc-
redible years) – Duševno 
zdravje za vsakega otroka«. 

Udeležba v projektu je za starše brezplačna, saj je ta financiran 
s strani norveškega finančnega mehanizma, namenjen pa je 
uvajanju prvega dokazano učinkovitega programa, ki zmanjšu-
je vedenjske težave otrok, spodbuja šolsko uspešnost in dobro 
vpliva na duševno zdravje otrok. Program že poteka v več drža-
vah po vsem svetu, poleg CUDV Dobrna  treninge starševstva 
izvajajo še na osmih lokacijah po Sloveniji. 

Skupina je namenjena staršem otrok, starih od tri do osem let, 
ki se jim ob vzgoji porajajo vprašanja in dileme, ali pa jih morda 
skrbi pojav vedenjskih težav. Gre za preventivni program, ka-
terega cilj je v 14 srečanjih opremiti starše s konkretnimi spre-
tnostmi in jim dati moč, da pridobijo zaupanje vase in v uspeh 
otroka. Vsebine treningov obsegajo krepitev odnosa z otrokom 
preko igre, razvijanje pripravljenosti na šolo in šolske uspešno-
sti ter vztrajnosti, razvijanje in krepitev čustvenih in socialnih 
veščin. Razrešujemo tudi dileme o pohvalah, nagradah, vzpo-
stavljanju družinskih pravil, rutin in meja ter ravnanj v primeru 
neželenih vedenj. Staršem nudimo  možnost varstva otrok v 
času trajanja srečanja. 

Prvo skupino za starše smo v CUDV izvajali od pomladi do 
konca poletja 2015. Po uspešnem zaključku in pozitivnih vtisih 
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staršev smo jeseni v program vključili še več družin. V drugo 
skupino, ki se v prostorih našega Centra srečuje ob četrtkih, je 
tako vključenih 12 staršev. Treninge, kot imenujemo naša sre-
čanja, vodiva dve izvajalki. Na razumljiv in enostaven način, 
preko možganskih neviht, refleksij, postavljanja individualnih 
ciljev, ogleda posnetkov, igre vlog, debate ter domače aktivno-
sti, kjer starši naučeno prenašajo v prakso, spoznavajo veščine 
pozitivnega starševstva. Cilj tega je krepitev vezi med starši in 
otrokom. Ključnega pomena se zdi to, da je bil program s strani 
staršev izredno dobro sprejet. V veselje jim je izmenjava mnenj, 
učenje novih veščin pa jim je v izziv. Vzdušje na treningih sami 
ocenjujejo kot sproščeno in prijetno. Kljub zagnanosti in pod-
pori starši priznavajo, da je za spremembo potreben trud. Eden 
izmed njih je dejal: »Nasvetov s treninga se poskušam čim bolj 
držati, čeprav je v kakšni situaciji težje reagirati in postopati po 
pravilih zaradi utečenih navad. Torej moraš, kot je že v besedi 
projekta rečeno, veliko trenirati, da pride do uspeha.« Uspeh, ki 
ga prinašajo treningi, temelji tudi na 30 letih raziskav, s katerimi 
je program podprt. Dejstvo je, da je za dober rezultat marsi-
kateri izmed staršev moral nase in na svojo starševsko vlogo 
pogledati z drugačnega vidika. Ena izmed udeleženk pove: » 
Trening starševstva se mi je zdel stopničko višje od branja knjig 
o vzgoji, nekakšen mostiček med knjigo in dejansko vzgojo. Ve-
sela sem, da sem se odločila za sodelovanje, saj se je moj vzgoj-
ni stil dokaj spremenil.«

UTRINKI IZ CUDV

S februarjem 2016 načrtujemo začetek srečanj tretje skupine, ki 
bo z delom zaključila v maju, in za katero še zbiramo prijave na 
naslovu neverjetnaleta@centerdobrna.si. Informacije o samem 
projektu so na voljo na spletni strani www.neverjetna-leta.si.

Izvajalci treningov se strinjamo, da bi glede na dobre prakse, ki 
jih Neverjetna leta prinašajo v naš prostor, bila smiselna sistem-
ska ureditev in vključitev programa v delo obstoječih strokovnih 
služb na področju skrbi za duševno zdravje otrok in družin. In 
ker je ravno družina prostor, kjer se mlad človek uči življenjskih 
veščin, jo je potrebno podpreti. 

V našem Centru smo veseli, da smo in še bomo del zgodb star-
šev, ki v svoji edinstveni vlogi želijo nastopiti čim bolje, in otrok, 
ki bodo besedo družina povezovali s pojmi zaupanja, pozorno-
sti in časa, namenjenega krepitvi odnosov med člani. To so vezi, 
ki nas bogatijo in iz močnih posameznikov ustvarjajo zdravo 
družbo.

Mateja Brgles in Anja Bregar, 

izvajalki projekta

CUDV Dobrna na Ljubljanskem maratonu

V nedeljo, 25. 10. 2015, so uporabniki Cen-
tra za usposabljanje delo in varstvo Dobr-

na ter njihovi spremljevalci že drugič za-
pored dokazali, da prav nič ni nemogoče. 
Pretekli so deset kilometrov na Ljubljan-
skem maratonu, kar je dokaz, da so tudi 
osebe s posebnimi potrebami zmožne 
premagovati ekstremne napore. 
Ideja se je pred dvema letoma rodila v 
CUDV Radovljica, kjer so želeli premakniti 
meje zmožnosti uporabnikov, saj je do ta-
krat bila najdaljša disciplina v okviru Speci-
alne olimpijade Slovenije tek na osemsto 
metrov. K sodelovanju v projektu, ki so ga 
poimenovali 5 tekov za 125 nasmehov, so 
kmalu povabili še ostale zavode za uspo-
sabljanje. V CUDV Dobrna smo povabilo z 
navdušenjem sprejeli in pričeli s treningi. 

Treningi so potekali od meseca maja pa 
vse do konca oktobra. Dobili smo pomoč 
strokovnjaka za vzdržljivostno vadbo, pro-
stovoljca Andreja Podgorška, ki je vodil 
celotno pripravo na tekmovanja in bil tudi 
spremljevalec naših fantov na  maratonu. 

Skupaj na startu

Fantje na startu
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Začeli smo postopno s tekom in hojo, 
dokler nismo bili sposobni preteči dalj-
šo razdaljo brez prekinitve. Kmalu je bila 
na vrsti prva prava preizkušnja, Tek brez 
meja v avstrijski Globasnici, v organizaciji 
CUDV Črna na Koroškem. Kot nalašč je bila 
to najkrajša preizkušnja, dolga le šest ki-
lometrov. Naši uporabniki so vsi z lahkoto 
pretekli razdaljo, nekateri prav v rekordno 
hitrem času. Motivacija za treninge je še 

narasla. Postopoma smo podaljševali pre-
tečeno razdaljo, tako da so bili sposobni 
preteči že osem kilometrov brez prestan-
ka, tudi v klanec. Sledila je druga preizku-
šnja v prečudovitem okolju ribnikov Iga, v 
organizaciji CUDV Draga Ig. Tudi razdaljo 
osem kilometrov so brez problema pre-
magali vsi udeleženci. Zadnji teden pred 
maratonom smo imeli še tekaške priprave 
v Puli, kjer smo v sproščenem vzdušju pod 
nadzorom dr. Branka Škofa trenirali in se 
pripravljali na sklepno dejanje projekta. 
Sledila je finalna preizkušnja, ki smo jo vsi 
nestrpno čakali, Ljubljanski maraton. De-
set kilometrov pa ni bilo kar tako. Trenutke 
krize so nam lajšali navijači, ki so bili nav-
zoči ves čas ob progi. Še nikoli nismo tekli 
na tako množični prireditvi. Prihod v cilj je 
bil res nekaj posebnega. Dvajset tisočgla-
va množica je navijala in vzklikala samo 
za nas. To nepopisno navdušenje nam bo 
ostalo v lepem spominu za vedno. 

S tem smo dokazali, da so tudi ljudje s 
posebnimi potrebami zmožni ekstremnih 
naporov, seveda ob spremstvu in stro-
kovno vodeni vadbi. V naslednjem letu se 
nameravamo zopet udeležiti vseh  tekov. 
Tiha želja je, da bi kakšen uporabnik prete-
kel tudi razdaljo enaindvajset kilometrov, 
kar je ob sistematični vadbi izvedljivo.

Športni pedagog

Andrej Pompe

Tine in Luka na cilju

Bine na cilju

Jezik je ključ do srca in Na krilih jezika 

Skozi evropske projekte poskušamo v 
CUDV Dobrna z različnimi partnerji raz-
iskati, kaj   za mlade s posebnimi potre-
bami  pomeni biti evropski državljan. V 
projektih Jezik je ključ do srca in Na krilih 
jezika smo se osredotočili na raziskovanje 
načinov za razvijanje ključnih kompetenc 
sporazumevanja v maternem in tujem je-
ziku. Projekta sta bila uspešna na razpisih 
EU  programov  Erazmus +, Mladi v akciji 
(2014 do 2020). 

Projekt Jezik je ključ do srca smo pripravili 
spomladi 2014. Timska skupina je ob pri-
pravi projekta uspešno povezala razpisne 
zahteve  in aktualne vsebinske načrte od-
raslih v CUDV Dobrna. V mislih imam do-
pust odraslih uporabnikov oz. letovanje, 
kot smo se navadili poimenovati tedenski 
oddih na morju ali v hribih. S sodelova-
njem partnerske organizacije iz Kraljevice 
na Hrvaškem smo zastavili načrt aktivne-
ga oddiha mladih odraslih na morju, s po-
udarkom na spoznavanju medkulturnosti 
in raziskovanju značilnosti domačega in 
tujega jezika ter krepitvi jezikovnih kom-
petenc. Vendar je, glede na zelo različen 
obseg jezikovnih in drugih spretnosti 
vključenih odraslih ljudi z motnjami v du-
ševnem razvoju, realizacija projekta s tem 
poudarkom predstavljala za vse deležnike 
konkreten izziv. Iz razmišljanj, kako vse so-
delujoče kar najbolj učinkovito podpreti 

pri udejanjanju projektnih ciljev, je zrasla 
ideja o oblikovanju slikovnega slovensko-
-hrvaško –angleškega Popotniškega slo-
varja. 

Besedišče za slovar smo pričeli izbirati že 
med pripravami na mladinsko izmenjavo 
in med potekom v Kraljevici, v juliju 2014. 
Oblikovanje, ki je sledilo, se je izkazalo za 
večji časovni zalogaj, kot smo predvideva-
li. Natisnili smo ga konec letošnjega pole-
tja.  Odzivi na izdajo slovarja so pozitivni,  
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prejemniki izražajo pobude za dodatne 
izvode,. Ponosni smo, da je nastal upo-
raben pripomoček tako za podporo pri 
načrtovanju potovanja kot za utrjevanje 
besed in širjenju besednega zaklada.
Kar je dobro, je smiselno nadaljevati. Pro-
jekt Na krilih jezika je nastal zgodaj spo-
mladi 2015 in je nadgradnja opisanega 
projekta. V projektu Na krilih jezika so-
delujeta poleg partnerske organizacije iz 
Kraljevice še partnerski organizaciji iz Pulja 
in  Šibenika.  Predvidene so tri mladinske 
izmenjave. Dve, v Kraljevici in v Šibeniku, 

sta potekali letos v septembru, tretja pa 
bo potekala v februarju 2016 na Dobrni. 
Mladostniki in mlajši odrasli do trideset let 
so na terenu preizkusili uporabo Popotni-
škega  slovarja,  hkrati pa smo raziskovali 
možnosti za nove oblike podpore, kot sta 
na primer video slovar ali aplikacija za mo-
bilni telefon. Poleg jezikovne in zgodovin-
sko etnografske dimenzije vsaka izmenja-
va spodbuja udeležene tudi k izražanju 
skozi glasbo, šport ali likovno umetnost, 
predvsem z glino in kiparjenjem. 

Koordinator projektov, 

Brigita Kuder

Na morski zrak v Velenje

»Prejmite slane pozdrave z morja«, smo 
radi zapisali na dopustniške razglednice, 
dokler  moderna tehnologija ni okrnila 
naših navad uporabe klasične pošte. Ven-
dar smo v našem Centru spoznali, da bi 
lahko takšna sporočila pošiljali kar iz ne-
posredne bližine Dobrne, iz Velenja. 
V središču Velenja, na Trgu mladosti 6, smo 
obiskovali solne sobe. V solnih sobah se 
izvajajo solne oz.  haloterapije. Dobro leto 
mineva, odkar sta nas lastnika solne hiše 
Solinka v Velenju in v Slovenj Gradcu pri-
jazno povabila na obisk, nas seznanila s 
solnimi terapijami  in nam ponudila brez-
plačne tedenske obiske naših uporabnikov.
Solne terapije v Centru nismo poznali.  

Ogledali smo si solno sobo, v kjer terapije 
izvajajo. Solne sobe so pravzaprav imitacija 

solnih jam, zrak v njih pa je poln aerosola, 
ki ga v idealnih pogojih najdemo ob morju. 
Zidovi, tla in strop so popolnoma obdani s 
soljo, blagodejno klimo pa ustvari  haloge-
nerator. Ta naprava v prostor pošilja majh-
ne delce aerosola in tako ustvarja mikro 
klimo. Z zadrževanjem v solni sobi z diha-
njem omogočimo, da ti delci prodrejo glo-
boko v pljuča, bronhije in pljučne mešičke, 
neinhalirani delci pa nam padajo po koži. 
Učinek ene solne terapije lahko primerja-
mo s štirimi dnevi bivanja ob morju.  

Prvi obisk je  poleg radovednosti prinesel 
tudi kanček zadrege in morda skeptično-
sti. Kako se urediš za  solno sobo? Moraš 
imeti s seboj kopalke? Ima 20 minut bi-
vanja  otroka v solni sobi ali pa 40 minut 
odraslega res  enakovreden učinek štirim 
dnem bivanja na morju? Ali bodo  naši 
obiskovalci zmogli v majhnem prostoru 
toliko časa mirovati?    

Izvedeli smo, da je solna terapija popolno-
ma naravna, učinkovita in brez stranskih 
učinkov. Terapijo so klinično potrdili ame-
riški, ruski in finski znanstveniki. Ugodno 
vpliva na številna stanja, kot so bronhitis, 

atopijski dermatitis, astma, alergije, pljuč-
nica, gripa, viroza, stres, seneni nahod, lu-
skavica, artritis, sinusitis, pogoste okužbe 
dihal, težko dihanje, kronična vnetja ušes, 
kronična vnetja mandljev in slaba imun-
ska odpornost.
Vse dileme  so se hitro razblinile. Za   solno 
sobo ne potrebuješ kopalk, lahko pa si zavihaš 
rokave in hlačnice in tako povečaš učinek na 
koži, zlasti ob težavah s kožo kot so dermatitis, 
luskavica in drugo. Prav vsi obiski solnih sob so 
bili prijetni. V njih lahko zgolj počivaš na udob-
nem ležalniku, kramljaš, mlajši pa se zaposlijo 
z igro s soljo, podobno kot v peskovniku. In 
kar naenkrat se te polasti prijetna sproščenost, 
morda blaga utrujenost, lenobnost, tako da 
čas ene terapije še prehitro mine.
Lastnikoma solnih sob, gospe Irmi in gospodu 
Tadeju Lahu, iskrena hvala za celoletno gosto-
ljubnost.

 Brigita Kuder
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Tradicionalni slovenski zajtrk

V petek, 20. 11. 2015, smo se pridružili vseslovenskemu projektu »Tradicionalni sloven-
ski zajtrk«.
Posladkali smo se z maslom, mlekom, kruhom, medom in jabolkom. Vsa živila so bila 
slovenskega izvora. Po obilnem zajtrku smo se zadovoljni lotili dela. 

Vesna Žerjal

Barve in darovi jeseni

V oktobru smo ustvarjali za likovni natečaj revije Prostočasnik - Barve in darovi jeseni. Revijo redno prebiramo in letošnja jesen nas 
je še posebej navdihnila, da smo naredili in poslali svoje izdelke na omenjeni natečaj. Upamo na kakšno knjižno nagrado, sicer pa 
se držimo mota »Važno je sodelovati …« in veselo slikamo še naprej. 

Helena Maček

Izlet v Celje

V času krompirjevih počitnic smo se upo-
rabniki in učiteljice, ki radi ustvarjamo, od-
pravili na izlet v Celje.
 
Obiskali smo Grad Celje, kjer nas je prija-
zna receptorka pozdravila in usmerila v 
čudovito prenovljeno notranjost graščine. 
Kljub rahlemu rosenju dežja smo uživali v 

srednjeveški arhitekturi in izvedli pravi »fo-
toshooting«.
 
Pot nas je peljala mimo Savinje do mestne 
knjižnice s kavarno, kjer smo si privošči-
li kavo in čaj. Ob tem smo prelistali nekaj 
knjig ter si z zanimanjem ogledali turistični 
vodnik. 
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Ob toplih napitkih paše nekaj sladkega, 
zato ni šlo brez čokoladnih rezin.
 
In končno smo se odpravili v Likovni salon, 
kjer so nas prav tako zelo prijazno sprejeli.
Ogledali smo si pravo interaktivno razstavo 
likovnega pedagoga Boris Oblišarja, z na-
slovom NULTAURA.
Vsi smo si aktivno ogledali razstavo in upo-
rabili vse ponujene likovne tehnike. Bilo je 
nepozabno. Nato smo odbrzeli na kosilo 
nazaj v CUDV Dobrna. Brez hrane in pijače 
pač ne gre. 

Helena, Jerneja in Urška

OBISK ZBIRNEGA CENTRA ZA ODPADKE V VELENJU

V CENTRU ZA USPOSABLJANJE, DELO IN 

VARSTVO V DOBRNI SMO ŽE ČETRTO LETO 

VKLJUČENI V PROGRAM EKO ŠOLE. V CEN-

TRU LOČUJEMO ODPADKE V RAZLIČNE ZA-

BOJNIKE. TOVARIŠICA BOJANA PREVERJA, 

ČE MEČEMO ODPADKE V PRAVI KONTEJ-

NER. OBISKAL NAS JE ŽE E-TRANSFORMER.

V PETEK, 20. 11. 2015, SE JE NAŠA SKUPINA 

Z NOVIM KOMBIJEM ODPELJALA V ZBIRNI 

CENTER ZA ODPADKE V VELENJE, DA BI SI 

OGLEDALI, KAJ SE DOGAJA Z ODPADKI. TU 

NAS JE PRIJAZNO PRIČAKALA IN SPREJELA 

GOSPA ALENKA CENTRIH. OGLEDALI SMO 

SI, KAKO LOČUJEJO ODPADKE V POSA-

MEZNE ZABOJNIKE. GOSPA ALENKA NAM 

JE POVEDALA, KAJ NAREDIJO Z NEVARNI-

MI SNOVMI, KOT SO BARVE, LAKI, RAZNA 

ODPADNA OLJA ... TI ODPADKI GREDO V 

SEŽIG. V OMEJENEM PROSTORU JE BILA 

POKVARJENA IN OBRABLJENA ELEKTRONI-

KA IN TELEVIZORJI, RAČUNALNIKI, GOSPO-

DINJSKI APARATI … TE RAZSTAVIJO IN IZ 

APARATOV POBEREJO UPORABNE KOVINE 

(BAKER, ZLATO, MEDENINA), KI GREDO V 

PREDELAVO. V ENEM ZABOJNIKU SO BILE 

OBREZNINE DREVES, KI JIH PREDELAJO V 

KOMPOST. SPREMLJALI SMO PRETOVARJA-

NJE ZABOJNIKOV V VEČJE KONTEJNERJE, 

KI NADALJUJEJO POT V CELJE. OGLEDALI 

SMO SI TUDI STARO ODLAGALIŠČE, KI JE 

BILO ŽE ZASUTO. VIDELI SMO SAMO ČRNE 

ZRAČNIKE. GOSPA ALENKA NAM JE POVE-

DALA, DA SO POČRNELI, KER SE PROIZVAJA 

PLIN IN  DA NE BI PRIŠLO DO KAKŠNE EK-

SPLOZIJE. PLIN BI PA LAHKO UPORABILI ZA 

OGREVANJE. 

KO SMO SI VSE OGLEDALI, SMO SE GOSPE 

ALENKI ZAHVALILI ZA PRIJAZNOST. GOSPA 

ALENKA PA NAM JE OB IZHODU  IZROČILA 

LIST Z ZAPISANO TEŽO. NA TEHTNICI ZA 

TOVORNJAKE, KI PRIPELJEJO IN ODPELJEJO 

V ZBIRNI CENTER, SMO SE NAMREČ TUDI 

MI STEHTALI.  

ZLATKO ČERNEJ,

Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna

UTRINKI IZ CUDV
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zahvale

Z A H V A L A
Ni te več na njivi ne na vrtu ne v hiši,

nič več se glas tvoj ne sliši.
Če lučko na grobu upihnil bo vihar,

v naših srcih je ne bo nikdar.

Ob težki izgubi drage žene, mame, babice in prababice

MARIJE JAKOB
iz Pristove 2, Dobrna

(14. 8. 1938 - 16. 10. 2015)

se z bolečino v srcu zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in 
znancem, ki ste bili z nami.
Posebna zahvala dr. Mušiču, sestri Tatjani ter osebju nevrološkega in 
gastro oddelka SB Celje. Posebna zahvala dr. Renati Šibli za lajšanje 
bolečin v zadnjih urah njenega življenja. Zahvala vsem, ki ste jo v tako 
velikem številu pospremili na njeni zadnji poti.
Hvala pevcem za odpete pesmi, praporščakom in zastavonoši. Hvala 
gospe Herti Rošer za  poslovilni govor in gospodu Milanu Strmšku za 
lepe molitve na domu in sveto mašo. Hvala snahi Ireni za požrtvoval-
no nego na domu. Hvala pogrebni službi Usar za zgledno organiza-
cijo pogreba.
Vsem še enkrat iskrena hvala.

Za njo žalujemo: 
mož Karli, sinovi Drago, Norbi in Evgen z družinami, 

hči Kristina z družino, trinajst vnukov in štirje pravnuki.

 

Z A H V A L A

 

Vid MAROLT
19. 12. 1993 – 29. 10. 2015

Tomaž GORŠEK 
28. 8. 1997 – 29. 10. 2015

Še zmerom hotel v svet bi zreti, 
čeprav skozi osemnajst dioptrij,

najlepši glagol je »živeti«, 
rad bi ga spregal večne dni…

                                          ( J. Menart )

Bilo je čisto običajno 
jutro, dan kot vsak 
drug. Nato smo izve-
deli. Vest o tragični 
nesreči nas je globo-
ko pretresla; cesta je 
zopet vzela dve mla-
di življenji.
Veliko, veliko prehi-
tro si nas  zapustil, 
dragi Tomaž. 
Pred štirimi leti si po-
stal član naše god-
bene 'družine' in že 
takrat smo v tvojih razigranih očeh videli iskreno ljubezen do glasbe. 
Z ubranim igranjem si to dokazoval zmeraj, ko si v roke vzel svoj kla-
rinet. Vesel nasmeh, velika mera pozitivne energije in dobre volje ter 
pristna najstniška navihanost so te spremljale vsepovsod, pa naj je šlo 
za vaje, 'špil' ali zgolj za prijateljsko druženje. Z nami si bil vedno, kadar 
so ti obveznosti to dopuščale. 

Zdaj je vse to samo še preteklost, samo dragocen spomin.
Nismo ostali le brez člana skupine, za vedno smo ostali brez  človeka, s 
katerim smo v letih skupnih glasbenih hotenj stkali pristne prijateljske 
vezi. Izguba je velika, a ostaja hvaležnost za ta leta druženja, ki so nas 
glasbeno in osebno obogatila. Tomaž, hvala ti! V slovo ti namenjamo 
misel neznanega avtorja:
 »Vsako človeško življenje je dar, četudi je kratko in krhko. Vsako življe-
nje je dar, ki bo za vedno živelo v naših srcih.«
Od vsega začetka si bil in ostajaš naš - v našem skupnem spominu in 
v srcih slehernega med nami. 

člani  Godbe Dobrna

Hvala vsem in vsakemu posebej.
Starši in sestre …
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F O T O G R A F I
Osebam, ki fotografirajo, radi rečemo fotografi.
Pa so res? 
Skozi fotografski aparat ujeti trenutki jeseni na Dobrni 
in okolici, ki nam jih na ogled postavljajo ljubiteljski 
fotografi iz Dobrne, pa bi jim brez slabe vesti že lahko 
rekli, da so fotografi.

Od 4. 12. 2015 pa vse do 30. 3. 2016 
razstavljajo svoje fotografije:

ANA REPAS, učenka OŠ Dobrna
NIKO SMREČNIK Dobrna

EDI DOBOVIČNIK  Dobrna in
BOJAN VREČER Vinska Gorica –Dobrna

Vabimo vas, da si razstavo ogledate v AVLI KULTUR-
NEGA DOMA DOBRNA, ki je odprta v času prireditev in   
ob delovnem času KNJIŽNICE.

Vse informacije o fotografijah vam posreduje Bojan 
Vrečer 031 676 183

vabila/obvestila
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PRAZNIČNA PREDSTAVA Z OBISKOM BOŽIČKA IN OBDAROVANJEM OTROK

V soboto, 19. 12. 2015, ob 16. uri bomo v Kulturnem domu Dobrna za otroke pripravili praznično predstavo 
»Gremo na vlak« v izvedbi Gledališča Unikat. Po predstavi bo sledil obisk Božička in obdarovanje otrok od 
3. do 8. leta starosti. 
Praznični dogodek za otroke bo omogočila Občina Dobrna v sodelovanju ZTŠK Dobrna in sponzorji, ki jih 
bomo objavili v naslednji številki Dobrčana. Vsem se najlepše zahvaljujemo.
Dodatne informacije: marija.svent@dobrna.si; (041) 851–523.

Prijazno vabljeni!

 

Za radost naših najmlajših daruje tudi Petrol Dobrna

Petrol je tudi letos v sklopu projekta Naša energija povezuje vsakemu bencinskemu servisu dal na voljo 200 evrov, ki jih namenjajo za dobro 
v naši skupnosti. Odločili smo se, da darujemo sredstva za otroke Vrtca Dobrna, za kritje stroškov lutkovne predstave.

Vse dobro v prihajajočem letu vam želi kolektiv 
Bencinskega servisa Dobrna!

Koledar prireditev januar-februar 2016
IME PRIREDITVE DATUM URA KRAJ KONTAKT Telefon

Elektronska pošta/           
 Spletna stran

Koncert Godbe Dobrna 17. 1. 2016 16.00 Kulturni dom Dobrna
Godba Dobrna, 
g. Mitja Marošek

(040) 750-885 marosek.mitja@gmail.com

Šolska in krajevna proslava ob slovenskem 
kulturnem prazniku

4. 2. 2016 17.00 OŠ Dobrna
OŠ Dobrna, 
g. Marko Šteger

(041) 787-911
ravnateljstvo.osdobrna@
guest.arnes.si

Valentinov koncert 14. 2. 2016 16.00 Kulturni dom Dobrna
Ženski pevski zbor Korona, 
ga. Darja Ramšak

(041) 419-312 darjaramsak49@gmail.com

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

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

IME PRIREDITVE DATUM POHODA VODNIK KONTAKT VODNIKA

STOLPNIK - Konjiška gora 26. 12. 2015 g. JANEZ ŠKOFLEK 041 515 578

NOVOLETNI POHOD - Paški Kozjak 1. 1. 2016 g. JANEZ ŠKOFLEK 041 515 578

URŠLJA GORA 17. 1. 2016 g. PAVLI ŽUŽEK 031 380 191

VABILA/OBVESTILA

NOVOLETNI TURNIRJI PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA DOBRNA
www.pgd-dobrna.si

IME PRIREDITVE DATUM URA KONTAKT(odgovorna oseba) ORGANIZATORJA Telefon

Novoletni turnir v streljanju z zračno puško 18. 12. 2015 17.00 PGD Dobrna, g. Boštjan REPAS 041 505 183

Nogometni novoletni turnir za GZ Vojnik-Dobrna 22. 12. 2015 16.00 PGD Dobrna, g. Aleš HREN 041 763 358

Novoletni turnir v igranju namiznega tenisa 26. 12. 2015 17.00 PGD Dobrna, g. Primož POHAJAČ 041 763-360
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Pridružite se aktivnim in uživajte v zdravju
 

Ali si želite izboljšati svoje počutje in spre-
meniti svoje življenjske navade, povezane 
z zdravjem? Morda potrebujete spodbudo, 
da naredite prvi korak k spremembi? Pri 
tem vam lahko pomagamo strokovnjaki, ki 
delujemo v Centru za krepitev zdravja.
Center za krepitev zdravja deluje v Zdravstve-
nem domu Celje in Zdravstvenih postajah 
Štore, Vojnik ter Dobrna. Delovati je začel z ju-
nijem 2015 v okviru projekta »Za boljše zdrav-
je in zmanjšanje neenakosti v zdravju«, s kraj-
šim imenom »Skupaj za zdravje«, ki ga vodi 
Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). V 
njem je zaposlenih šest diplomiranih medi-
cinskih sester, ki izvajajo zdravstveno vzgojne 
delavnice, dva fizioterapevta, ki svetujeta o 
primerni telesni dejavnosti ter psihologinja, 
ki izvaja aktivnosti na področju duševne-
ga zdravja. V delavnice se lahko vključite vsi 
starejši od 19. leta z urejenim zdravstvenim 
zavarovanjem. Udeležba v naših aktivnostih 
vam pripada v okviru pravic obveznega zdra-
vstvenega zavarovanja.

Zakaj Center za krepitev zdravja?
Dandanes smo zaradi različnih okoljskih 
vplivov in življenjskega sloga bolj kot ka-
darkoli v preteklosti podvrženi tveganju za 
razvoj kroničnih nenalezljivih bolezni, kot 
so bolezni srca in ožilja, rak, sladkorna bo-
lezen, težave v duševnem zdravju in tako 
naprej. Mnogo ljudi je izpostavljenih stresu, 
imajo pretežno sedeč življenjski slog in se 
srečujejo s pomanjkanjem časa zase. Vse to 
predstavlja obremenilni dejavnik za naše 
telesno in duševno zdravje. Določene od 
teh stvari je težko spremeniti, lahko pa se 
naučimo škodljive dejavnike uravnovesiti 
z aktivnostmi, ki ohranjajo in krepijo naše 
zdravje. 

V našem centru vam nudimo informacije 
in podporo pri vaših korakih do boljšega 
počutja in zdravja. Izvajamo delavnice in 
individualna svetovanja na temo zdravega 
sloga življenja, zdrave prehrane, ustrezne-
ga izvajanja telesne dejavnosti, zdravega 
hujšanja, zvišanega krvnega tlaka, zvišanih 
maščob v krvi, zvišanega krvnega sladkorja 
in sladkorne bolezni tipa 2. Nudimo vam 
tudi test telesne pripravljenosti, svetova-
nje za opuščanje kajenja in svetovanje za 
opuščanje tveganega in škodljivega pitja 
alkohola. S področja duševnega zdravja 
so vam na voljo delavnice na temo tehnik 
sproščanja, prepoznavanja in obvladova-
nja stresa, podpore pri spoprijemanju s 
stresom ter podpore pri spoprijemanju z 
anksioznostjo.

Kako do nas?
Nekatere delavnice so odprtega tipa in se 

 

jih lahko udeleži kdorkoli, na druge pa vas 
napotita vaš izbrani osebni zdravnik ali di-
plomirana medicinska sestra iz referenčne 
ambulante družinske medicine po predho-
dno opravljenem preventivnem pregledu. 
Preventivnega pregleda za preprečevanje 
in zgodnje odkrivanje kroničnih nenalezlji-
vih bolezni se lahko udeležite vsi odrasli od 
30. leta dalje. Ker je podporno okolje pri 
spreminjanju z zdravjem povezanih vedenj 
zelo pomembno, se lahko vseh delavnic 
udeleži tudi vaš svojec oziroma partner, ki 
vas v tem procesu podpira. Delavnice se 
izvajajo tudi v okviru delovnih organizacij, 
tako da ste, v kolikor želite povečati zdrav-
je in učinkovitost vaših zaposlenih, vablje-
ni, da se vključite v naše programe, ki vas 
bodo spodbujali k izbiri zdravega načina 
življenja ter vam pomagali do boljšega po-
čutja in zdravja.
Datumi za izvedbe delavnic so predvideni 
en mesec vnaprej in so vam na voljo v ZP 
Dobrna (na razstavnem panoju pri vhodu 
in pri referenčni medicinski sestri) ter na 
oglasnem/razstavnem panoju v središču 
kraja (pri občini). 

VABILA/OBVESTILA
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VABILA/OBVESTILA

voščila

S 14. januarjem 2016 se bo tako v Voj-
niku kot na Dobrni pričela izvajati de-
lavnica Zdravo hujšanje. Prvo srečanje 
v Kulturnem domu Dobrna se bo pričelo 
ob 17.30  v zgornji predavalnici. Termini 
delavnic, ki obsegajo eno srečanje in bodo 
potekale v Kulturnem domu  Dobrna, so 
prikazani v tabeli.
Za informacije o možnosti vključitve v po-
samezne delavnice ali prijave na katero 
izmed delavnic se obrnite na Urško Stepi-
šnik, dipl.m.s.. Dosegljiva sem na telefonski 
številki 03 543 47 02 ali po elektronski pošti 
urska.stepisnik@zd-celje.si.
Veselimo se srečanja z vami.

Urška Stepišnik, dipl. m. s.

Datum in 

ura
Ime delavnice Opis delavnice

6.  1. 2016 
med 9.00-
12.00

Ocena funkcijske 
zmožnosti

Za vse starejše od 65 let; skupaj s fizioterapevtoma 
izpolnite vprašalnik in izvedete dva testa za ugotavljanje 
mišične moči.

13. 1. 2016 
ob 9.00 Zdravo živim

Govorili bomo o pomenu zdravega življenjskega sloga 
za krepitev zdravja ter o preprečevanju in zdravljenju 
kroničnih bolezni.

20. 1. 2016 
ob 9.00

Zvišane maščobe v 
krvi

Pridobili boste najpomembnejša znanja o nastanku 
holesterola ter pomenu normalnih in mejnih vrednosti 
krvnih maščob.

27. 1. 2016 
ob 9.00 Zvišan krvni sladkor

Pridobili boste najpomembnejša znanja o mejnih 
vrednostih krvnega sladkorja, ki lahko vodijo v razvoj 
sladkorne bolezni. Izvedli bomo meritve krvnega sladkorja. 

 

Prijeten čas praznikov in družinske harmonije prihaja.
Želim vam, da bi ga preživeli in doživeli v osrečujočem okolju.

Vaš korak v novo leto 2016 naj ne bo negotov,
ampak trden in zanesljiv z upanjem na lepo prihodnost!

Zahvaljujem se vam za dobro sodelovanje v želji, 
da bomo skupnim ciljem sledili tudi v prihajajočem letu.

ZTŠK Dobrna,
Marija Švent
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Članom in občanom Dobrne Turistično 
društvo Dobrna želi lepe praznične dni 

in SREČNO 2016.

Kaj za prazničnimi vrati čaka nas, ko razigrano čas prestopi 
letni prag in se prižgejo praznične luči sredi bele mrzle 

zime?
Naj vam nikoli ne zmanjka časa za srečanje in pozdrav, 

prijateljstvo  naj greje vam dlani!
Naj vam nikar ne zmanjka časa za vedro pesem in svet 

sanjav, ko želja vzpne se iz srca v višine!
Vse, kar je slabo, z novim letom naj zbledi! Vse, kar je 

dobro, naj za vekomaj ostane!
Vse, kar je lepo, naj raste in cveti!

Naj v miru sreča nežno vas objame.

Kolektiv JVIZ OŠ Dobrna vam želi vesele praznike 
in srečno novo leto 2016.

VOŠČILA
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VOŠČILA

 
Ne glejte nazaj! Ker se vam zdi 

lepše kot takrat, ko je bilo.  
Ne glejte naprej!  

Ker vse vam zdi se ljubše,  
kot bo takrat, ko se zgodilo bo.  

Zavedajte se sedanjosti! 
 

Občankam in občanom Občine Dobrna, 
voščimo blagoslovljen božič ter srečno in 
uspehov polno novo leto 2016! 
 
KUD Dobrna 

 
Padajo prve snežinke, pokrivajo tla. 
Pokrivajo slabe misli, slabe dni.
Naj bo novo leto 2016 čisto in veselo,
kot novozapadli sneg, naj nikogar ne bremeni,
s težkimi mislimi.
Naj nam da moči, da vedno najdemo rešitve in pravilne odločitve, za 
nas in za soljudi.

Blagoslovljene božične praznike in veliko lepih druženj v tem 
najlepšem času.

LJUDSKE PEVKE DOBRNA

Čebelarsko društvo 
Dobrna želi vsem 

občankam in občanom 
vesele in zadovoljne 

božične praznike 
ter srečno, zdravo in 

medeno leto 2016!

Čebelarsko društvo 
Dobrna
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 …… nihče ni rekel, da je življenje lahko. 
          
                Prepričani pa smo, da ga je vredno živeti……..
           

          Prijetno praznovanje božiča.

          Iskrene čestitke ob dnevu samostojnosti in enotnosti.

         Veliko zdravih, srečnih dni v letu 2016.

KO ZB za vrednote NOB Dobrna

Naj bo to najlepše leto 
z obilico sonca, 
z mnogo sreče, 
naj z uspehi bo prežeto, 
naj pride v miru 
in v miru se izteče… 
 
VESEL BOŽIČ in SREČNO 2016 
                                 vam želi 
 
 

KLAUDI, Klaudija Felicijan, s. p.  
Prevajanje nemškega jezika in lektoriranje, 
Zavrh nad Dobrno 7A, 3204 Dobrna 
Tel. 070/847-138;  
E-mail: klaudija.felicijan@gmail.com 

VOŠČILA
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Občinski odbor Dobrna    

 

 

Vetra ne moremo spreminjati.  
Lahko pa svoja jadra nastavimo tako, da 

bodo ulovila zdravje, srečo, uspeh in 
zadovoljstvo. 

 

Vesele božične praznike, polne miru in topline 
ter sreče, zdravja in vsega dobrega v letu 

2016 Vam želimo. 
 

VOŠČILA

IMAM
PRAVICO

DO MAME
IN OČETA!

PROTI20. decembra

GLASUJEM

Naročnik: NSi

Želimo vam blagoslovljene 
božične praznike in vse dobro 
v prihajajočem letu. 

V upanju na boljše čase 
ponosno praznujmo dan 
samostojnosti in enotnosti.

Srečno
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Čarobno leto 2015 počasi zapira še zadnjo 
stran v svoji knjigi in veseli smo, da ste 
poglavje v njej napisali tudi vi. Hvala, da 
skupaj z nami ustvarjate zgodbo o uspehu. 
Za vas se še naprej trudimo biti boljši. Veseli 
in ponosni bomo, da boste del naše zgodbe 
ostali tudi v prihajajočem letu.

Želimo vam nasmejane 
praznike in pravljično

leto 2016!

VOŠČILA

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

IN USPEHOV POLNO NOVO LETO

ZAVAROVALNI ZASTOPNIK 
ZAVAROVALNICE TRIGLAV d.d.

M +386 31 610 193 E mitja.roser@triglav.si

ROŠER MITJA

VAM ŽELI VESELE BOŽIČNE 
PRAZNIKE TER SREČNO NOVO LETO

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

Naj bo leto 2016 vaše najlepše leto!

Sodelavci
Hotel, gostilna Triglav

V središču pravljične Dobrne.

40-letna tradicija, ki jo okusite.

Ve s e l  b o ž i č  in  s re č n o  n o vo  le to  2016
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Vesel božič in srečno novo leto 2016

www.glasbenasolamlinar.si
041/835 787

vpis celo leto
UČENJE TUDI NA DOMU

oglasi

Profilplast d.o.o.
Zavrh nad Dobrno 10  
3204 Dobrna 

Z A P O S L I M O 
Ponujamo zaposlitev v orodjarni. 

Dela in naloge: 
•	 struženje
•	 rezkanje
•	 brušenje

           Zaželjeno:
•	  izkušnje na področju obdelave kovin (rezkalec...)
•	  izobrazba kovinarske smeri
•	 če nimate ustreznih izkušenj, je dovolj tudi velika 

želja, da se omenjenih del pri nas priučite

Nudimo: 

Ponujamo zaposlitev za nedoločen čas. Orodjarna je v prijetnem 
domačem okolju. Nemonotono razgibano delo. 
 

Za več informacij pokličite: 03 781 80 33, oz nam pišite na naš naslov ali 
email:  profilplast@profilplast.si
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65 let spominov 
Folklorne skupine Dobrna
Foto: Bojan Vrečer
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Veseli 
     
    v Občini Dobrna 

SOBOTA, 19. 12. 2015; ob 16.00  V KULTURNEM DOMU DOBRNA 
PRAZNIČNA PREDSTAVA Z OBISKOM BOŽIČKA IN OBDAROVANJEM OTROK  

 

NEDELJA, 20. 12. 2015 ob 15.00 V HOTELU, GOSTILNI TRIGLAV  
 OKRASIMO NOVOLETNO JELKO – DRUŽENJE DRUŽIN IN VESELJE ZA OTROKE  

 

ČETRTEK, 24. 12. 2015 od 11.00 - 17.00 PRED HOTELOM VITA 
BOŽIČNI SEJEM S KULTURNIM PROGRAMOM  

 

ČETRTEK, 24. 12. 2015 od 23.00 - 02. 00 V HOTELU, GOSTILNI TRIGLAV 
 BOŽIČNI VEČER – DRUŽENJE PRED IN PO POLNOČNICI 

 

PETEK, 25. 12. 2015 PO SVETI MAŠI V FARNI CERKVI 
 BOŽIČNI KONCERT MOŠKEGA PEVSKEGA ZBORA KUD DOBRNA  

 

ČETRTEK, 31. 12. 2015 ob 20.00 V HOTELU, GOSTILNI TRIGLAV 
SILVESTROVANJE Z ŽIVO PLESNO GLASBO  

 

ČETRTEK, 31. 12. 2015 ob 23.00  PRI GASILSKEM DOMU 
SILVESTROVANJE NA PROSTEM  ZA ČLANE PGD DOBRNA  

VABLJENI TUDI DRUGI OBČANI 
 

VESELO BO TUDI JANUARJA … 
PETEK, 1. 1. 2016 ob 15.00 V HOTELU, GOSTILNI TRIGLAV  

VESELO DRUŽENJE Z DOMAČINI NA STOJNICAH Z DOBROTAMI OB DOMAČI GLASBI  
 

SOBOTA, 2. 1. 2016 ob 20.00 V HOTELU, GOSTILNI TRIGLAV 
NOVOLETNI PLES Z ŽIVO PLESNO GLASBO  

Prijazno vabljeni! 



Ko bo ob novem letu za trenutek obstal vaš korak,
naj vas prevzame občutek sreče in hvaležnosti za vse,
kar se je lepega zgodilo, 
ter zaupanja v svetlo prihodnost. 
Vsaka beseda, vsak pogled, vsako dejanje
in vsak nasmeh lahko prinese srečo drugim ljudem. 
Vsak trenutek je lahko nov začetek.
Velika upanja ustvarjajo velike ljudi, 
zato radostno pojdimo naproti novemu letu.

Voščimo vam vesele božične praznike, polne miru in 
topline ter srečno novo leto 2016!

Martin Brecl, župan
Občinski svet

Občinska uprava


