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SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI

Leto je zopet naokoli. Za nami je precej naporno in negotovo leto, 
leto neuspešnih usklajevanj in iskanj rešitev vlade in resornih ministr-
stev ter regij in občin,  kako v  obdobju 2014-2018 financirati lokalno 
samoupravo po precej uspešni finančni perspektivi 2007-2014, ko so 
slovenske občine bile nosilke okoli 70% javnih investicij v državi.  Do 
danes, ko smo že nekako v sredini nove finančne perspektive med 
državo, regijami in občinami, še ni dogovora kako in na kakšen na-
čin, predvsem pa za  katere vsebine in projekte bomo občine v tem 
obdobju lahko konkurirale na morebitnih razpisih za sofinanciranje 
razvojnih projektov v regijah in občinah. Tako so sedaj v občinah 
razvojni deli proračunov močno okrnjeni oziroma jih ni zaznati. Žu-
pani slovenskih občin smo upravičeno kritični do sedanjega financi-
ranja lokalne samouprave, ki je po izjavah večine županov in drugih 
poznavalcev delovanja lokalne samouprave trenutno na najnižji 
točki.  Žal župani, beri občanke in občani, slovenskih občin nimamo 
sindikatov ..., da bi se naš (vaš) glas v tej družbi bolje slišal oziroma 
pri naši vladi sploh slišal.  

Kljub temu lahko ugotovimo, da smo v Dobrni uspeli realizirati kar 
nekaj za naše ljudi pomembnih nalog in projektov.  Zaključili smo 
z deli na obzidju, asfaltirali smo 4 ceste,  Kamenik - Doler, Gutenek 
-Šobič, Flis- Osetič in povezavo na Občino Vojnik, imenovano  cesta 
sv. Miklavž - Fižolek, sanirali smo plaz v Zavrhu, ki je ogrožal 4 druži-
ne in lokalno cesto. Sanirali smo večino dreves v zdraviliškem parku 
nekaj pa jih na novo zasadili. Obnovili smo sanitarne in garderobne 
prostore in vhod  telovadnice OŠ,  urejamo center Dobrne, skupaj 
z Elektro Celje smo zgradili dve polnilni postaji za polnjenje vozil 
na elektro pogon, projekt invalidom prijazna občina je v zaključni 
fazi. Postavili smo pomnik osamosvojitve Slovenije, pripravljamo 
projekte za izvedbo regijske kolesarske poti skozi Občino Dobrna, 
projekte za izgradnjo kanalizacije v Lokovini, Loki, v Vrbi in Zavrhu, 
pripravljamo projekt krožišča pri Novem gradu, projekt prehoda 
za pokopališče na regionalni cesti itd... S sodelavci občinske upra-
ve, zavoda za turizem šport in kulturo, režijskega obrata in javnimi 
deli se trudimo biti dober servis našim občankam in občanom ter 
zadovoljivo upravljati in urejati vso javno družbeno in komunalno 
infrastrukturo v občini. 

Na žalost pa glede na predviden terminski plan in prihajajočo zimo 
precej zamujamo z izvedbo projekta za izgradnjo vodovoda v Brd-
cah nad Dobrno, kjer smo zaradi lastnika zemljišč, s katerim ni bilo 

mogoče doseči soglasja za izkop jarka po njegovem gozdu v dol-
žini cca 8 m za izvedbo elektro priključka od obstoječega elektro 
droga do ceste v občinski lasti,  morali spreminjati projekt in iskati 
nova soglasja. Kljub takim nerazumnim dejstvom in težavam smo 
z nekaj več stroški in dela na spremenjeni projekt že pridobili vsa 
soglasja in tudi gradbeno dovoljenje, trenutno pa se izvaja javno 
naročilo za izvedbo del. Tako bodo Brdce (tudi omenjeni lastnik ze-
mljišča), s skoraj enoletno nepotrebno zamudo, v naslednjem letu 
dobile obnovljeni rezervoar in novo črpališče predvsem pa kar je 
najbolj pomembno, dovolj čiste zdrave pitne vode za oskrbo celo-
tnega območja Brdc, Strmca nad Dobrno in Brezna, kar bo predmet 
nadaljnjih aktivnosti za izgradnjo potrebnih razvodnih vodovodnih 
omrežij do porabnikov na teh razpršenih območjih. 

Verjetno ste opazili, da se v centru Dobrne intenzivno izvajajo dela 
na sanaciji obstoječih vodovodov, da se v celoti menjavajo dotraja-
ne vodovodne cevi in istočasno menjujejo tudi vsi hišni vodovodni 
priključki. Namen obnove starih vodovodnih omrežij je občanom v 
centru Dobrne zagotoviti potrebne tlake v vodooskrbnem sistemu, 
preprečiti morebitno onesnaženje vode zaradi netesnih cevi ter pre-
prečiti velike izgube na cevovodih, ki so se gibale okoli 1,5  l/s,  kar 
je res veliko.

Lep je seznam prireditev in dogodkov v Dobrni, še posebej ob 
koncu leta, predvsem pa je bogat v vseh pomenih besede, saj ga 
v večini pripravljajo in izvajajo naša društva, organizacije in mnogi 
posamezniki, naše občanke in občani, ki se trudijo, da Dobrna v tem 
času še bolj zaživi v prazničnih barvah in novoletnem vzdušju, da 
našim najmlajšim in tudi sebi pričaramo duh božiča in si obogatimo 
novoletne praznike.  

Tudi letos so fantje iz Zavrha postavili adventni venec za čas  priča-
kovanja in upanja …. Na novem prireditvenem prostoru pod cerkvi-
jo in na stopnišču bodo  letos prvič postavljene jaslice in novoletna 
jelka ter predstavljena ponudba, ki sodi v čas božiča in novega leta. 
Podroben opis dogodkov in vseh prireditev je v nadaljevanju nave-
den v tem glasilu. Iskrena hvala vsem, ki se tako lepo trudite za ta 
praznični utrip Dobrne. 

Čas praznikov,  še posebej čas okoli novega leta, je priložnost,  da 
si nastavimo ogledalo za leto, ki se poslavlja, da se skupaj veselimo 

beseda           župana
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uspehov, da smo drug drugemu hvaležni  za izkazano spoštovanje, 
za lepe medsebojne odnose, za dano lepo besedo, vzpodbudo, za 
dan pogum za naprej,  za pomoč,  za lepo sodelovanje in razume-
vanje. 

To je tudi čas, ko se naše misli še pogosteje vračajo do vseh,  ki jim 
življenje ni najbolj naklonjeno, do izločenih in potisnjenih na rob 
družbe, ki jih je zdravje prikrajšalo za večini ljudi samoumevne mo-
žnosti.   Spoštovani vsi, ki vam je usoda namenila takšno pot, naj 
vam vsak dan in še posebej čas okoli božiča in novega leta nakloni 
veliko lepih trenutkov, srčnih ljudi  ter upanja in moči za prihodnost.   

Tudi letos je bila sprejeta odločitev, da namesto ognjemeta in sil-
vestrovanja na prostem v centru Dobrne namenimo ta sredstva v 
humanitarne namene; nekaj za Rdeči Križ in Karitas za pomoč naj-
šibkejšim v naši skupnosti, nekaj za darila za naše občanke in občane 
po domovih upokojencev in za vse občane starejše od 80 let, ki jih 
skupaj s člani našega društva upokojencev obiščemo v času božiča 
in novega leta. Spoštovani upokojenci, iskrena hvala za to sodelova-
nje in za vse lepe trenutke, ki jih skupaj na ta način podarimo našim 
najbolj ranljivim skupinam občank  in občanov, našim upokojencem 
in starejšim nad 80 let. 

Veseli smo, da lahko v teh prazničnih dneh del teh sredstev nameni-
mo tudi našim najmlajšim za predstavo s čarodejem in obdaritev ob 
obisku Božička, ki jih bo letos obiskal v soboto, 17. 12. 2016, ob 16. uri 
v Kulturnem domu Dobrna.

Čas okoli božiča in novega leta je poln pričakovanj in želja. Veliko je 
razhajanj med našo realnostjo in vsem, kar nam vsiljuje in ponuja ta 
potrošniški svet. Da bomo lažje živeli, je prav, da ozavestimo, kaj v 
našem življenju je pomembno,  kaj nas dela srečne in nas bogati, kaj 
nam daje smisel, moč in pogum za naprej. 

Prav je, da se v teh prazničnih dneh nekoliko ustavimo, da si nameni-
mo nekoliko več časa in pozornosti, da prižgemo kakšno iskrico sre-
če v očeh, si povemo in pokažemo, da se imamo radi, se spomnimo 
pozabljenih in osamljenih ter z majhno pozornostjo pokažemo, da 
nam ni vseeno, kako živijo in se počutijo ljudje okoli nas, še posebej 
če so morda v stiski.  

Drage občanke in občani, 
želim vam mirne in lepe božične praznike, v novem letu 2017 pa 
veliko iskrenih prijateljev, sreče, zdravja in uspehov. 
 

Župan Občine Dobrna, 

Martin Brecl

Ob njenem 90. rojstnem dne-
vu smo jo obiskali na domu, 
pri Žerjavovih v Vinski Gorici 
39, kjer živita skupaj s hčerko 
Manco, ki je zaslužna, da je za 
mamo vse poskrbljeno in ure-
jeno. 
Srečanje z ljudmi v teh letih 
je vedno nekaj posebnega, 
toliko veselja, iskrene sreče in 
zadovoljstva je izkazanega na 
takšen in drugačen način, ka-
kor pač znajo in zmorejo, da 
imam vedno kar slabo vest, 
da taki obiski nekako zdrsne-
jo v množico obveznosti, pa 
čeprav sem o njih prej dosti 
razmišljal.   
Takšen občutek sem imel tudi 
po odhodu od gospe Albine 
Žerjav. 

Jubilantka  ga. Albina Žerjav

Pričakala nas je v kuhinji; tako 
suverena in samostojna je 
bila v vseh pomenih te bese-
de. Presenetilo nas je njeno 
poznavanje zgodovine, naše 
in svetovne politike in še po-
sebej njeni komentarji in raz-
mišljanja o svetu danes. Sama 
pravi, da rada veliko bere, kar 
ji krepi spomin,  da še vedno 
tako spretno niza stavke in vrti 
besede.  Rada posluša in poje 
stare slovenske ljudske pesmi 
in pravi, da si ponoči, kadar ne 
more zaspati, katero tudi izmi-
sli.  Seveda je beseda stekla 
tudi o čebelah, saj je njen mož 
bil eden znanih čebelarjev v 
svojem času. Čebele imajo 
Žerjavovi tudi danes.  Ob če-
belah jo izjemno navdušuje še 

vnuk,  kadar je na obisku  sin  
Drago iz Slovenj Gradca. Go-
spa Albina pravi, da vnuke do-
življa povsem drugače, kot je 
svoje otroke, saj takrat ni imela 
časa o tem toliko razmišljati in 
se z njimi ukvarjati. Danes pa 
se lahko posveti samo njim, 

kar je, kot sama pravi,  nekaj 
najlepšega, saj ji polni dušo in 
telo. 
Spoštovana ga. Albina,  naj bo 
tako še mnogo let. 

Župan Občina Dobrna,

Martin Brecl
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Mnogi niste zadovoljni, ker je na predlog Javnega zavoda 
Osnovne šole Dobrna, pod katerega spada tudi Vrtec Dobrna, 
Občinski svet Občine Dobrna potrdil povišanje cene vrtca za 
4%, (predlog šole za povišanja cene vrtca je bil 12%). 
Z višanjem cen storitev v naših javnih zavodih tudi na občini 
nismo zadovoljni, saj občina prispeva,   odvisno od  zmožnosti 
staršev, od 20 do 100 % celotne cene,  kar pomeni, da stroški 
občine oziroma socialni transferi občine z višanjem cen v vseh 
javnih zavodih  rastejo. Ob dejstvu, da je cena vrtca sestavljena 

Podražitev cen Vrtca Dobrna

iz 81,55 % stroškov dela, iz 7,57 % stroškov živil in 10,91 % stro-
škov vzdrževanja in energije, občina na cene vrtca nima skoraj 
nobenega vpliva. Strošek dela pomeni plače in z njimi poveza-
ne stroške zaposlenih v vrtcu in ker je država s 1. 12. 2015 sprosti-
la plače v javnem sektorju, ki v vrtcu pomenijo 81,55 % stroškov,  
je s tem občinam in staršem naložila dodatno breme, ki se med 
drugim kaže tudi v povišanju cen storitev Vrtca Dobrna.   

Župan Občina Dobrna, 

Martin Brecl

Javni zavod za turizem, šport in kulturo Dobrna je v sodelovanju 
z Občino Dobrna pristopil k projektu izdelave virtualne panora-
me Dobrne. Izdelalo jo je podjetje Mestna info točka. Vsebuje 
14 različnih točk v naši občini in dve z območja sosednjih ob-
čin, ki jih boste lahko videli tako, kot dejansko izgledajo. Vsaka 
točka ima tudi opis v slovenskem in angleškem jeziku ter pano-
ramo fotografij različnih avtorjev.  Linke do panorame najdete 
na spletnih straneh www.dobrna.si in www.ztsk-dobrna.si in 

Virtualna panorama po Občini Dobrna

Facebook profilu Občina Dobrna – Tic Dobrna. Kot boste ob 
ogledu opazili, se je od izdelave panorame center Dobrne že 
nekoliko spremenil, kar bomo ažurirali v spomladanskih mese-
cih. Izveden projekt bo prispeval k večji prepoznavnosti občine 
in bo služil v promocijske in predstavitvene namene vsem, ki 
bodo panoramo uporabljali. Želimo vam prijeten sprehod po 
naši virtualni Dobrni.

ZTŠK Dobrna,

Marija Švent
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komunala 
in okoljeCenter Dobrne dobiva novo 

podobo

Verjetno je vsak občan v zadnjem mesecu opazil, da center Do-
brne dobiva novo podobo, ki pa še ni dokončna ... 

Občina je izvedla prvo fazo projekta Ureditev trga Dobrna – se-
verni del. Pred nekaj časa je bila zaključena sanacija stopnic in 
obzidja pod cerkvijo ter zasajena potomka najstarejše vinske 
trte z mariborskega  Lenta.  V mesecu juniju 2016 je bil v po-
častitev 25. obletnice samostojne Slovenije postavljen pomnik 
osamosvojitve Slovenije. Zaradi dotrajanosti in prenizke varno-
sti nosilnega sistema pa je proti koncu leta bila izvedena tudi 
rušitev objekta Dobrna 18. 

Prostor na mestu porušenega objekta je začasno urejen z na-
sutjem tampona. Deloma je bila opravljena tudi hortikulturna 
ureditev. V sklopu rušitve objekta je narejen pločnik, z navezavo 
na obstoječi pločnik, s čimer je sedaj omogočen neoviran in va-
ren prehod čez cesto za invalidne osebe na vozičku in mamice 
z otroškimi vozički, …, namreč prej zaradi podesta s stopnicami 
to ni bilo mogoče. Na območju trga  je tudi nova elektro-omari-
ca za potrebe prireditev ter cev za vsakoletno postavitev novo-
letne jelke, ki v tem prazničnem času že krasi Dobrno.

Vendar podoba današnjega trga ni dokončana… Občina ima 
pridobljeno gradbeno dovoljenje za celovito ureditev trga, ki 
bo ponudila osrednji prireditveni prostor. Ta bo omogočal po-
stavitev prireditvenega odra in zadosten in predvsem primerno 
oblikovan prostor za gledalce. Poleg osrednjega je predvidena 
umestitev še manjšega prireditvenega prostora, ki bo deloma 
nadkrit. Ob rob osrednjega tržnega prostora je načrtovana 
umestitev objekta paviljonskega tipa. V njem se bo združil no-
tranji prostor galerijskih dejavnosti in izdelkov domače obrti ter 
gostinski program z vinsko kletjo. V gostinskem delu bo mogo-
če predstaviti domačo kulinariko, v vinski kleti pa vinsko ponud-
bo vinogradnikov iz Dobrne in vinorodnih okolišev. Predvide-
na je tudi preureditev prometa, ki stremi k povečanju površin 
namenjenih pešcem ter boljšemu pretoku prometa in pešpoti 
skozi prostor. Izvedba navedenega je odvisna od objave javnih 
pozivov s strani države, uspešne pridobitve sofinancerskih sred-
stev ter zagotovitve lastnih sredstev občine. 

Urška Vedenik

Rekonstrukcija, obnova in asfaltiranje občinskih cest
Občina Dobrna je v jesenskih mesecih pristopila k rekonstrukciji, 
obnovi in asfaltiranju štirih občinskih cest. Gre za območja, ki so 
ob vsakem deževju terjala popravila na cestah in predstavljala 
sorazmerno velik strošek vzdrževanja. Na dveh cestah, ki sta bili 
predmet asfaltiranja, poteka tudi fekalna kanalizacija z jaški, za-
radi česar je bilo otežkočeno vzdrževanje cest in izvajanje zim-
ske službe.

V sklopu rekonstrukcije, obnove in asfaltiranja občinskih cest 
v letu 2016 so bile obnovljene štiri javne poti, v skupni dolžini 
okoli 800 m, in sicer:
- javna pot JP 965601 graščina Gutenek – Zavrh,  
- javna pot JP 964682 sv. Miklavž – Fižolek,  
- javna pot JP 964952 Flis – Osetič in
- javna pot JP 965605 Lužar – Kamenik – Doler.
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logijo (po 23. členu Zakona o financiranju občin za leto 2016), 
deloma pa tudi iz občinskega proračuna ter iz naslova odprave 
posledic škode po naravni nesreči.

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

Urška Vedenik

Asfalterska dela, vključno s pripravo cest in ureditvijo odvodnja-
vanja, je izvajalo podjetje VOC Celje, d. d., strokovni gradbeni 
nadzor nad izvedbo del pa je izvajal g. Matjaž Mernik, direktor 
podjetja GINS, d. o. o.
Sredstva za izvedbo rekonstrukcije, obnove in asfaltiranje cest 
je občina zagotovila z uspešno pridobitvijo povratnih sredstev 
na javnem pozivu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehno-

KOMUNALA IN OKOLJE

Asfaltiranje javne poti Graščina Gutenek – Zavrh

Asfaltiranje javne poti Flis – Osetič

Priprava za asfaltiranje javne poti Sv. Miklavž - Fižolek

Priprava za asfaltiranje javne poti Lužar - Kamenik - Doler

Izvedene investicije v Občini Dobrna v letu 2016
Izgradnja objekta za dezinfekcijo vode iz vodnega vira 
Medved v naselju Brdce nad Dobrno

V naselju Brdce nad Dobrno je bil zgrajen manjši objekt z vo-
dno celico in sodobnim avtomatskim sistemom za kontinuirano 
dezinfekcijo z natrijevim hipokloritom. Objekt je priključen na 
električno omrežje in ima vzpostavljen daljinski prenos podat-
kov v dispečerski center VO-KA, kamor se prenašajo podatki o 
trenutnem pretoku, količini prostega klora v vodi, nivoju vode v 
vodni celici, motnosti surove vode in vstopa v objekt. Gradnjo 
je izvajalo podjetje Gradia d. o. o., nadzor nad gradnjo pa je iz-
vajalo podjetje Navor d. o. o.. Pogodbena vrednost investicije je 
bila 64.551,37 € brez DDV.
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Sanacija raztežilnika Mark in zajetja Medved
Zaradi dotrajanosti in nefunkcionalnosti objektov je bila izvede-
na sanacija raztežilnika Mark in zajetja Medved. Na raztežilniku 
Mark je  bila v celoti obnovljena hidroizolacija objekta, vgrajena 
je drenaža, konstrukcija pa predelana tako, da je sedaj možen 
vstop v objekt skozi vrata. Vso hidromehansko opremo so  za-
menjali z nerjavečo izvedbo. 

Objekt zajetja Medved je  
bil delno odkopan, izve-
dena je bila hidroizolacija, 
notranje stene zidarsko ob-
delane, obnovljen je izpust 
iz objekta, hidromehanska 
oprema  je zamenjana z 
nerjavečo izvedbo. Dela je 
izvajalo podjetje Isar d. o. o., 
nadzor nad deli pa podjetje 
Izvir-plan d. o. o.. Pogodbe-
na vrednost znaša 20.615,41 € brez DDV.

Obnova vodovoda v središču Dobrne 
V središču Dobrne je obstoječi vodovod iz starih litoželeznih 
cevi, ki so dotrajane in zato pogosto prihaja do okvar omrežja. 
Obnovljenih bo 378 m cevovoda s sodobnimi cevmi iz duktilne 
litine. Na območju obnove glavnega cevovoda  bodo obno-
vljeni tudi hišni priključki posameznih objektov. Gradnjo izva-
ja podjetje Gradbeništvo Jože Škrablin s. p., nadzor nad gra-
dnjo pa podjetje Izvir-plan d. o. o.; pogodbena vrednost znaša 
94.981,39 € brez DDV.

Izgradnja nadomestnega vodohrana Jurko v naselju 
Klanc
Dela se še niso začela, imamo pa izbranega izvajalca del in pod-
pisano pogodbo s podjetjem Isar d. o. o.

Vključitev vrtine Brdce (B-1) v vodovodni sistem naselja 
Brdce nad Dobrno
V postopku je javno naročilo za to investicijo. Odpiranje po-
nudb  7. 12. 2016.

VO-KA Celje, d.o.o.

Matic Hribernik
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Celje z okolico bogatejše za 
ulične zbiralnike e-odpadkov in 
odpadnih baterij

KOMUNALA IN OKOLJE 
 

 
 
 
 
 
 
 

Občine Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Polzela, Prebold, 
Šentjur, Štore, Tabor, Vojnik, Vransko in Žalec so dobile 40 
uličnih zbiralnikov za zbiranje e-odpadkov in odpadnih 
baterij. V uporabo so bili slavnostno predani na dogod-
ku v RCERO Celje v sklopu LIFE projekta Gospodarjenje z 
e-odpadki pod sloganom E-cikliraj. Organizatorji projekta 
ZEOS, d. o. o., skupaj z lokalnim partnerjem Simbio, družba 
za ravnanje z odpadki d. o. o., so na srečanju poudarili prednos-
ti tovrstnega zbiranja in predstavili nadaljnje lokalne akcije.

Na dogodku v Celju so prisotni župani oz. drugi predstavniki ob-
čin, v katere bodo postavili ulične zbiralnike, s podpisom listine 
in s simbolično oddajo svojih e-odpadkov pospremili lansiranje 
uličnih zabojnikov v njihovih občinah. Mikrolokacije zbiralnikov 
so jasno označene na spletnem zemljevidu vseh zbirnih točk 
e-odpadkov na spletni strani projekta.

Organizatorji projekta bodo v roku enega leta postopoma v vsa 
lokalna okolja države postavljali preko 400 uličnih zbiralnikov. V 
naslednji petih letih si želijo predvsem spremeniti navade po-
trošnikov pri ravnanju z e-odpadki preko na novo vzpostavljene 
mreže zbiranja.
 

Predstavnica družbe ZEOS, d. o. o, Alenka Gruden-Belavič, 
je ob  tej priložnosti povedala: »S postavitvijo uličnih zbiralnikov 
smo pričeli že letos spomladi, do sedaj smo jih postavili že v Velenju 
in okoliških občinah ter večjem delu Prekmurja. V Velenju smo 
že izvedli prvo praznjenje in nad vsebino zbiralnikov smo zelo 
zadovoljni, saj so občani skoraj dosledno oddajali svoje e-odpadke 
in odpadne baterije, kar nekaj zbiralnikov pa je bilo po treh mesecih 
čisto polnih.«

»Veseli me, da bodo občani sedaj lahko predajali odpadno 
električno in elektronsko opremo bliže svojim domov. Do sedaj so jo 
lahko odlagali v času akcij zbiranja nevarnih odpadkov na terenu 
in v najbližjih zbirnih centrih, sedaj pa jih bodo lahko oddajali na 
kar 40 lokacijah. Prepričan sem, da bomo s skupnimi močmi zbrali 
čim več e-odpadkov in odpadnih baterij, s čimer bomo prispevali 
k zmanjšanju porabe naravnih virov in zmanjšanju onesnaženosti 
okolja. Simbio letno zbere okoli 200 ton nevarnih odpadkov,   med 

Direktor Simbio, Marko Zidanšek, med podpisom listine

Predstavniki občin, direktor Simbio in predstavnica ZEOS
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njimi pa je nevarnih e-odpadkov in odpadnih baterij skoraj polovi-
co. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil tudi družbi ZEOS, ki izredno 
dobro uresničuje svoje poslanstvo, za odlično sodelovanje, ki poteka 
tako, kot bi si ga vsakdo želel.« je poudaril direktor družbe Sim-
bio d. o. o., Marko Zidanšek, zbranim na dogodku. 

Podžupanja Mestne občine Celje, Darja Turk, je izpostavila: 
»V Mestni občini Celje smo vedno podpirali projekte, ki so našim 
občankam in občanom zagotavljali življenje v čistejšem in bolj 
zdravem okolju, zato z velikim veseljem pozdravljamo projekt LIFE 
Gospodarjenje z e-odpadki. Prepričana sem, da bodo ob ustreznem 
informiranju občani lepo sprejeli ulične zbiralnike in da se bodo za-
vedali, da lahko s spreminjanjem malih navad vsi skupaj naredimo 
velik korak naprej na tem področju.«

Posebnost projekta so tudi njegovi prijatelji, to so aktivne osebe, 
ki v svojem lokalnem okolju ozaveščajo prebivalce o projektnih 
aktivnostih. V Celju je prijateljica Alenka Avguštin, dolgoletna 
sodelavka v programu  Projektna pisarna Celje Zdravo mesto 
(Javni zavod Socio Celje) ob tej priložnosti povedala: »Naš zavod 
pozdravlja projekt E-cikliraj in ga bomo z veseljem uporabili v svojih 
poslovnih enotah, med uporabniki ter ga širili tudi v programih oza-
veščanja pri vseh generacijah!«

Družba ZEOS, d. o. o. je dogodek zaključila s pozivom E-ciklirajmo 
skupaj in povabilom k spremljanju nadaljnjih aktivnosti v projek-
tu in skrbnim ločevanjem e-odpadkov in odpadnih baterij preko 
nove nastajajoče infrastrukturne mreže.
 
Dodatne informacije: 
Urša Dolinšek, T: 01 235 52 55,  
Branka Biček Bizant,  T: 01 366 85 61                      
E: novice@zeos.si, W: e-odpadki.zeos.si
 

O projektu
 

V družbi ZEOS, d. o. o. so z januarjem 2016 pričeli z izvajanjem 
petletnega projekta zbiranja in ločevanja e-odpadkov in od-
padnih baterij z naslovom LIFE Gospodarjenje z e-odpadki s 
sloganom E-cikliraj, ki je sofinanciran s strani Evropske komi-
sije in Ministrstva za okolje in prostor RS. V sklopu projekta 
vzpostavljajo potrošniku prijazno mrežo zbiranja e-odpadkov in 
odpadnih baterij: postavitev uličnih zbiralnikov na ekološke 
otoke širom Slovenije in zelenih kotov v večje trgovske cen-
tre ter izvajanje mobilnega zbiranja na podeželju. Organizirali 

bodo več spremljevalnih aktivnosti, saj želijo občanom pred-
staviti projekt, omogočiti prijaznejša in dostopnejša mesta za 
oddajanje e-odpadkov in odpadnih baterij ter jih hkrati seznani-
ti, zakaj je pravilna oddaja odpadkov pomembna za okolje.
 
Projekt omogočajo
 

1.     Sofinancerji
Evropska komisija / Ministrstvo za okolje in prostor RS
 

2.     Partnerji

a.     Mladinske organizacije
Zavod Mladinska Mreža MaMa
Lokalna: Celjski Mladinski center
 

b.    Izvajalci lokalnih javnih služb za ravnanje z odpadki
Lokalni: Simbio, družba za ravnanje z odpadki d. o. o.
 

c.     Občine
Lokalne: Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Polzela, Prebold, Šentjur, 
Štore, Tabor, Vojnik, Vransko in Žalec

       d. Prijatelji
Lokalni: Alenka Avguštin (sodelavka v programu Projektna pi-
sarna Celje Zdravo mesto, Javni zavod Socio Celje)

Vsi podporniki projekta: http://e-odpadki.zeos.si/o-projektu/
podporniki.html

Urša Dolinšek

 
  
 
Šlandrova ul. 4  
SI-1231 Ljubljana-Črnuče  
Phone: + 386 1 235 52 55  
Fax: + 386 1 366 85 82  
E-mail: urska.dolinsek@zeos.si 
Web: http://www.zeos.si 

E-CIKLIRAJ:
Web: http://e-odpadki.zeos.si/
FB: https://www.facebook.com/eodpadki/

Všečkajte našo FB stran in z nami E-ciklirajte!
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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 27. členom Pravilnikom o rednem 
vzdrževanju javnih cest (Ur. l. RS, št. 38/2016), prične praviloma 
s 15. novembrom tekočega leta in se zaključi s 15. marcem na-
slednjega leta. V kolikor zimske razmere zahtevajo drugače, se 
ta čas uskladi s trajanjem zimskih razmer oz. se zimska služba 

izvaja po potrebi ne glede na navedene datume. Zimska služ-
ba 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 zaradi 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-
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 raz-
merah je opredeljeno s prednostnimi razredi, v katere so ceste 
razvrščene glede na kategorijo, gostoto in strukturo prometa, 
geografsko – klimatske razmere in krajevne potrebe (30. člen 
Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest).

Predn. 
razred Vrsta ceste Prevoznost ceste Sneženje Močno sneženje

I Avtoceste, hitre ceste 24 ur

zagotoviti prevoznost 
vozišč, pomembnejših 
križanj, dovozov k večjim 
parkiriščem in odstavnih 
pasov

zagotoviti prevoznost vsaj enega 
voznega pasu in dovozov k večj-
im parkiriščem

II

ceste s PLDP > 4000, 
glavne ceste, glavne 
mestne ceste, pomemb-
nejše regionalne ceste

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

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

III

ostale regionalne ceste, 
pomembnejše 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 večpa-
sovnicah vsaj enega voznega 
pasu), možni zastoji predvsem 
med 20. in 5. uro

Tabela: Prednostni razredi za vzdrževanje cest v zimskih razmerah
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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. Na odsekih z vzdolžnim naklonom nad 10 od-
stotkov se šteje, da je prevoznost zagotovljena tudi, če je pro-
met možen samo z uporabo snežnih verig. V obdobju izredno 
močnega sneženja, ob močnih 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 tehničnimi sredstvi. Sneg se odstrani 
praviloma v 48-ih urah po prenehanju sneženja s cest po pred-
nostnem vrstnem redu. 

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 – izobraže-
valnim ustanovam ter drugim javnim ustanovam;

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-
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.

Urška Vedenik 

IV

ostale lokalne ceste, 
mestne in krajevne ceste, 
državne ceste s PLDP < 
100

od 7. do 20. ure, upošte-
vati krajevne potrebe

zagotoviti prevoznost; 
možni krajši zastoji

zagotoviti prevoznost; možni 
zastoji do enega dne

V
javne poti, parkirišča, ko-
lesarske povezave, ceste 
kategorije RT

upoštevati krajevne 
potrebe

zagotoviti prevoznost; 
možni zastoji do enega 
dne

zagotoviti prevoznost; možni 
večdnevni zastoji

VI površine za pešce
od 7. do 20. ure upošte-
vati krajevne potrebe

zagotoviti dostopnost do 
objektov v javni rabi

zagotoviti dostopnost do objek-
tov v javni rabi

VII
ceste in kolesarske po-
vezave, ki se v zimskih 
razmerah zapro
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kmetijstvo
Sortnost medu
Med ni enak medu, to dejstvo 
zaznamo že, ko med okuša-
mo. Akacijev med čebelarja 
ni enak akacijevem medu če-
belarja soseda, še več, znotraj 
enega točenja se razlikuje tudi 
med nabran med panji istega 
čebelnjaka. Razlikujejo pa se 
seveda tudi medovi pridelani 
v različnih letinah. Večja pe-
strost je pri cvetličnih in goz-
dnih medovih, saj je pri teh 
večja pestrost samega izvora 
medičine oz. mane. Medu ne 
delamo po receptu, čebele 
osnovno surovino nabira-
jo v naravi in jih ne moremo 
usmerjati, kam naj letijo. Slo-
venija leži v Srednji Evropi, kjer 
se stikajo štiri velike evropske 
geografske enote, in sicer 
Alpe, Panonska kotlina, Dinar-
sko gorovje in Sredozemlje. 
Pestra geološka zgradba, raz-
gibanost reliefa ter dejstvo, da 
se Slovenija razprostira na šti-
rih biogeografskih območjih, 
omogočajo visoko rastlinsko 
in živalsko pestrost, kar pa po-
sledično vpliva tudi na razno-
vrstnost medu. 

Nastanek medu
Med proizvajajo čebele. Na 
rastlinah nabirajo nektar ali 
medičino, ki jo izločajo rastli-
ne v nektarijih ali pa pobirajo 
mano. Mana je izloček poseb-
nih žuželk, ki sesajo rastlinski 
sok, izločajo pa sladko tekoči-
no, ki jo poberejo čebele. Tako 
glede na izvor ločimo cvetlični 
med in med iz mane. Cvetlič-
ni medovi so svetlejše barve, 
medovi iz mane pa temnejše. 
Čebele osnovno surovino v 

medenem želodčku prinesejo 
v panj, jo obdelajo, zgostijo, 
dodajo izločke svojih žlez in 
shranjujejo v satju. Med, kot 
so ga proizvedle čebele, ne 
potrebuje dodatne obdelave, 
čebelar mu ničesar ne doda, 
niti ne vzame. 
Osnovna surovina medu v ve-
liki meri vsebuje sestavljene 
sladkorje, predvsem saharozo. 
Čebele ji dodajajo encime iz 
svojih žlez, ki sestavljene slad-
korje razgrajujejo do glukoze 
in fruktoze, ki sta enostavna 
sladkorja, zato ju naš organi-
zem lahko takoj uporabi kot 
vir energije. To je tudi vzrok, 
da je med boljši vir energije 
kot konzumni sladkor. Med 
tako vsebuje največ fruktoze, 
nekaj manj glukoze in malo 
saharoze, v manjši meri pa 
lahko med iz mane vsebuje 
tudi polisaharide. Razmerje 
sladkorjev je najbolj odvisno 
od vrste medu. Ker je fruktoza 
bolje topna v vodi kot glukoza, 
med z več fruktoze počasneje 
kristalizira, tisti z več glukoze 
pa hitreje. Tako bo cvetlični 
med kristaliziral veliko prej, kot 
npr. akacijev. 
Če vam je med kristaliziral, ni-
kar ne bodite nejevoljni. Lah-
ko ste prepričani, da ste kupili 
naraven, kakovosten med. 
Kristalizacija medu je namreč 
popolnoma naraven pojav, ki 
se pri medu zgodi prej ali slej 
in ne povzroča nobenih ke-
mičnih sprememb medu in ne 
vpliva na njegovo kakovost. 
Kristaliziran med utekočini-
mo na vodni kopeli, vendar 
temperatura medu ne sme 

presegati več kot 40 °C. V na-
sprotnem primeru se bodo v 
medu poškodovale ali celo 
uničile nekatere njegove se-
stavine, kot so encimi, hormo-
ni, vitamin …Med bo izgubil 
biološko vrednost, še vedno 
pa bo uporaben kot sladilo. 
Zato ga, tudi če želimo, da se 
bo ohranila njegova biološka 
vrednost, ne dajemo v vroč 
čaj. K različnim jedem (oma-
kam, zelenjavi, mesnim je-
dem), ki jih pečemo, kuhamo, 
ga dodamo predvsem zato, 
ker bodo dobile posebno svo-
jevrstno aromo.

Vrste medu
Vrste medu so dobile imena 
po rastlinah, na katerih čebele 
nabirajo medičino oz. sladke 
sokove. Te so pri nas akacija, 
lipa, smreka, hrast, kostanj, 
hoja, oljna ogrščica, žajbelj, 
ajda … In od tod tudi toliko 
različnih vrst medu: akacijev, 
lipov, smrekov, kostanjev, ho-
jev, regratov, …
Čebele ne nabirajo surovine 
samo na eni rastlini in  več-
krat se zgodi, da med nima 

tipičnih značilnosti določene 
vrste, v tem primeru ga lahko 
označimo kot cvetlični med ali 
med iz mane oz. gozdni med.  
Najbolj milega okusa je aka-
cijev med. Barva tega medu 
je od skoraj brezbarvne do 
slamnato rumene barve. Ker 
je blagega vonja in arome, je 
odlično sladilo za čaj, kavo, 
kosmiče, pijače, pripravo sla-
doleda. Cvetnega prahu je v 
akacijevem medu malo. Kri-
stalizira zelo počasi.
Prijetno po svežini, lipovem 
cvetju, mentolu diši lipov 
med, ki je svetlo rumene do 
svetlo jantarne barve z zele-
nim odtenkom. Lahko je nek-
tarnega ali maninega izvora. V 
prvem primeru hitro kristalizi-
ra, če je po izvoru manin, pa 
se to dogaja počasi. 
Če vam je všeč bolj močan, 
grenak okus, potem je za vas 
pravi kostanjev med. Ta je 
rjave, jantarne barve, vonj je 
oster, trpek. Grenko aromo mu 
dajem velika količina kostanje-
vega cvetnega prahu, kar mu 
daje posebno vrednost. 
Kadar govorimo o medovih iz 

Kristaliziran med
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mane, največkrat pomislimo 
na hojev in smrekov med. 
Smrekov med je rdečerjave 
barve, nežno diši  po smoli, 
aroma je po sirupu smrekovih 
vršičkov, zeliščnih bonbonih. 
Včasih hitro kristalizira.
Kadar nabirajo čebele mano 
večinoma na jelki, takemu 
medu rečemo hojev med, ki je 
temno sivorjave barve z zele-
nim odtenkom. Diši po smoli, 
dimu. Aroma je po smoli, po 
karamelu, zažganem sladkor-
ju, svežem lesu iglavcev, siru-
pu smrekovih vršičkov. Kristali-
zira počasi, v velike kristale.
Med ni enak medu, razlike je 
možno znanstveno dokazati, 
zato ne pričakujte, da bo leto-
šnji gozdni med takšen kot je 
bil lanski. Med pač takšen je. 
Pester. 

Za konec
Ljudje že od nekdaj upora-
bljamo med in druge čebelje 
pridelke. Med je bil tisočletja 
edino sladilo, pozneje pa so 
raziskovalci našli v medu še ve-
liko drugih snovi, ki so koristne 
za človeka. Za ljudstva starih 
civilizacij je imel magično moč 
in je bil cenjen kot zdravilo. Iz-

jemno so ga cenili tudi v sta-
rem Egiptu. Uporabljali so ga 
kot darilo vladarjem, saj so da-
rilne posodice z medom našli 
v grobovih faraonov, znali pa 
so pripravljati celo medico. 

Kakovostne sheme medu
Dandanes imamo porabniki 
možnost nakupa različnih živil, 
vse bolj pa smo pozorni tudi 
na način pridelave in kakovost 
živil, ki jih uživamo. Splošno 
znano je, da je priporočeno 
uživanje hrane iz domačega, 
lokalnega okolja, s čimer pri-
spevamo k ohranjanju doma-
čega kmetijstva. Pomemben 
del kmetijstva je tudi čebelar-
stvo, katerega najbolj znan in 
razširjen pridelek je med. Na-
ravne danosti v Sloveniji čebe-
larjem omogočajo pridelavo 
sortnega medu, ob upošteva-
nju dobre čebelarske prakse 
pa lahko čebelar pridela ter 
ohrani kakovosten in varen 
med, tak, kakršnega so pro-
izvedle čebele. Na področju 
medu pri nas poznamo eko-
loški med in tri zaščite geo-
grafskega poimenovanja 
medu, in sicer Slovenski med 
z zaščiteno geografsko označ-

bo, Kočevski gozdni med in 
Kraški med z zaščitenim geo-
grafskim poreklom. 
Z nakupom takega medu je 
porabniku zagotovljena viš-
ja kakovost pridelka, saj so za 
pridelavo tovrstnega medu 
postavljena strožja merila ka-
kovosti kot v državnem Pra-
vilniku o medu. Poleg tega 
je tovrsten med izpostavljen 
dodatnemu nadzoru, zago-
tovljena je njegova sledljivost 
tako rekoč od cveta do kozar-
ca, znan pa je tudi njegov iz-
vor, saj mora biti tako pridelan 
tudi polnjen in skladiščen na 

območju Republike Slovenije. 
Slovenski med z zaščiteno ge-
ografsko označbo prepoznate 
po unikatni prelepki, na kate-
ri je jasno označeno, da gre 
za Slovenski med z zaščiteno 
geografsko označbo. Prelepka 
vsebuje simbol EU, ki označuje 
zaščiteno geografsko označ-
bo, opremljena pa je tudi s se-
rijsko številko, ki zagotavlja sle-
dljivost vsakega kozarca medu 
posebej. 

mag. Andreja Kandolf  Borovšak, 

svetovalka za zagotavljanje 

varne hrane

KMETIJSTVO

Vrste medu

Geografska označba (SMGO)
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90 let Albine Žerjav, članice Čebelarskega društva Dobrna

Novembra letošnjega leta je praznovala 90 let članica Čebelar-
skega društva Dobrna, ga. Albina Žerjav. Čebele je vzljubila že 
v rani mladosti, saj je priložnostno pomagala stricu pri delu z 
njimi. Njena stalnica so postale takoj, ko se je poročila z možem 
Karlom. Skupaj sta čebelarila in povečevala število čebeljih dru-
žin ter jih prevažala na pašo po Sloveniji in nekdanji Jugoslaviji 

KMETIJSTVO

ter tako pridelovala med različnih vrst. Pri tem pa sta vzpostavila 
tudi pristne prijateljske odnose, ki jih Albina goji še danes. Njena 
iznajdljivost ni bila omejena samo na pridelavo medu. Z vnemo 
in radovednostjo je prebirala (in še danes je tako) razno domačo 
in tujo strokovno literaturo ter tako pridobivala znanja o uporabi 
čebeljih pridelkov (med, cvetni prah, matični mleček in propolis) 
v ljudski medicini. Za lastne potrebe je tako na osnovi naravnih 
sestavin izdelala vrsto produktov kot prehransko dopolnilo in za 
nego telesa. Ni čudno, da ima mnogo priznanj in odlikovanj, ki 
jih je prejela za kakovostne izdelke in njeno dolgoletno delo na 
področju čebelarstva.
Gospa Albina kljub šibkejšemu zdravju čebelari z okoli 20 čebe-
ljimi  družinami. V zadnjem času potrebuje pri delu s čebelami 
tudi pomoč, vendar kljub temu vztraja v druženju s čebelami in 
tako bo še nadalje. Je žena polna modrosti in vedoželjnosti, saj 
še vedno sledi vsem smernicam novejših spoznanj o čebelar-
stvu in zakonodaji, ki nam jo predpisuje država. 
Ob obisku na njen osebni praznik nas je gospa Albina toplo 
sprejela  in z nami nazdravila. Čebelarji Čebelarskega društva 
Dobrna smo ji ob njenem jubileju zaželeli čvrstega zdravja in še 
na mnoga leta!

Lidija Senič, predsednica ČD Dobrna

podjetnik se 
predstaviOtvoritev novih prostorov trgovine Trimex

Začetki naše dejavnosti v trgovini Trimex obutev in oblačila v 
vaši  občini  segajo v leto 2007 (v bivših prostorih prodajalne 
Mercator, Dobrna 18), kjer smo uspešno poslovali kljub veliki 
gospodarski krizi po  letu 2008 do sredine avgusta 2016, nato 
pa smo se preselili na novo lokacijo Dobrna 15 c, poleg občin-

 
Dobrna 15 c, 3204 Dobrna
tel. št. 05 996 60 44
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PODJETNIK SE PREDSTAVI

ske zgradbe Dobrna. Otvoritev je bila 16. 8. 2016 z nastopom 
skupine Ljudske pevke, za prijetno vzdušje pa so poskrbele 
orientalske plesalke Irry dance.  Nato je sledil blagoslov novih 
prostorov trgovine, ki ga je opravil župnik, g. Milan Strmšek.  Se-
veda ni manjkalo pijače in jedače. Posebej se zahvaljujemo za 
tako številčno udeležbo občanov in občank Dobrna. Naša želja 
je, da zadovoljimo potrebe po obutvi in oblačilih za vse gene-
racije, tako občanov in občank Dobrna, širše okolice ter številnih 
obiskovalcev Dobrne. Veselimo se vsakega obiska strank, ki nas 

obišče, ter prisluhnemo njenim željam. Zahvaljujemo se tudi g. 
županu za uspešno sodelovanje in ostalim zaposlenim Občine 
Dobrna. 

VSEM OBČANKAM IN OBČANOM OBČINE DOBRNA ŽELIMO 
MIRNE BOŽIČNE PRAZNIKE IN SREČNO TER ZDRAVO 

NOVO LETO 2017.
                                                                                                                                                      

      Irena Majcen,                                                                                                                                          

                 Trimex Dobrna
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OOZ Celje je zaključila 9. leto 
izvajanja projektov s podporo 
Mestne občine Celje, občin 
Dobrna, Štore in Vojnik, s ka-
terimi si prizadeva osnovno-
šolcem in njihovim staršem 
približati pomembnost pri-
dobivanja tistih informacij, ki 
so pomembne pri odločitvah 
učencev o tem, kaj bi v življe-
nju zares radi delali in o izbiri 
nadaljevanja izobraževanja. 
Glede na to, da se že vrsto let 
soočamo s pomanjkanjem 
določenih poklicnih profilov, 
med katerimi so na prvem 
mestu obrtni in tehnične stro-
ke,  smo si v projektih zadali 
nalogo promovirati karierne 
poti, spodbujati inovativnost, 
podjetnost in ustvarjalnost 
že med najmlajšimi člani naše 
družbe. Aktivnosti projekta 
so potekale vse leto 2016, so-
delovali so naši člani obrtniki 
in podjetniki, ZRSZ OS Celje. 
Izvedenih je bilo  skupno 43 
dogodkov, udeleženih 13 
osnovnih šol ter več kot 1000 
osnovnošolcev in njihovih 
staršev. Izvajali smo predava-
nja, predavanja z delavnicam, 
obiske podjetij in zelo obiska-
ne okrogle mize z gosti - naši-
mi obrtniki in podjetniki. V letu 
2016 smo še povečali število 
dogodkov, saj je izvedbo do-
datnih dogodkov omogočila  
šolam na svojem področju  
Mestna občina Celje. Učence 
in njihove starše smo seznani-
li z možnostmi štipendiranja, 
kariernimi potmi, potrebnimi 
znanji, veščinami, sposobnost-
mi  ter kompetencami ljudi 

Projekti OOZ Celje na temo promocije poklicev, 
kariernih poti in podjetništva 

predsednika OOZ Celje, 
g. Mirana Gracerja, vodja 
projekta, mag. Tatjana Šti-
nek, predstavila obrtnikom 
in podjetnikom, sodelujočim 
v projektu, predstavnikom lo-
kalnih skupnosti, medijem in 
drugim povabljenim izvedene 
aktivnosti in dosežene rezul-
tate projektov v letu 2016. Se-
kretarka OOZ Celje, Martina 
Rečnik, pa je v nadaljevanju 
podala izhodišča in pobude 
za nadaljnje sodelovanje. 

Udeleženci delovnega sreča-
nja so v razpravi izrazili zado-
voljstvo z udeležbo v aktivno-
stih projektov, podali so svoja 
mnenja in izpostavili, kako je 
pomembno sodelovanje šole 
z lokalnim okoljem in gospo-
darstvom. Najpomembnejši 
se jim zdi prihod ljudi iz pra-
kse v šolo, saj  učenci in starši 
pokažejo dosti več zanimanja 
za področje poklicev in podje-
tništva, če spregovorijo o tem 

današnjega časa, trgom dela, 
trendi na področju zaposlova-
nja in samozaposlovanja, de-
ficitarnimi poklici in dejavniki 
odločanja za nadaljevanje izo-
braževanja. Sodelujoče šole v 
naših  projektih smo tudi ob-
vestili o možnosti obiska Ulice 
obrti v okviru  Mednarodnega 
obrtnega sejma v Celju in ve-
čina šol iz lokalnega okolja se 
je udeležilo predstavitve po-
klicev tudi na tem dogodku. 
OOZ Celje je že tretjič sodelo-
vala na tej ulici s svojimi pred-
stavniki in  predstavila  projekt, 
ki ga izvaja pod okriljem Me-
stne občine Celje: Promocija 
poklicev, kariernih poti in pod-
jetništva v celjskih osnovnih 
šolah za leto 2016,  širši javno-
sti z utrinki aktivnosti projekta 
in izdelki učencev. 

V torek, 29.11.2016, je na de-
lovnem srečanju vseh sode-
lujočih v projektu, ki se je za-
čel s pozdravnimi besedami 

ljudje iz gospodarstva. 

Vsi sodelujoči člani OOZ Celje, 
udeležene občine in osnovne 
šole ter predstavnica  ZRSZ OS 
Celje so ob zaključku dogodka 
prejeli zahvalo. 

Mag, Alenka Brod, direk-
torica Racio razvoj d. o. o., 
članica sekcije podjetnic in 
obrtnic OOZ Celje: »V tem 
projektu sodelujem letos prvič 
kot gostja okroglih miz. Sreča-
nja omogočajo postavljanje 
konkretnih vprašanj in prido-
bivanje odgovorov, kar vseka-
kor olajša možnost izbire. Pred 
učenci in starši ni samo vpra-
šanje, katero šolo izbrati, am-
pak kako se odločati, da bodo 
gradili na svoji zaposljivosti in 
pri tem vsekakor radi sodelu-
jemo.« 

Mag. Marijana Kolenko, rav-
nateljica OŠ Lava: »Večletni 
projekt Promocija poklicev za 

GLASILO OBČINE DOBRNA
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osnovnošolce se je v teh letih 
izkazal kot izjemno pomem-
ben pristop pri ozaveščanju 
mladih o različnih poklicih, ki 
jih običajno premalo poznajo 
– še posebej deficitarne po-
klice. Kot ravnateljica ocenju-
jem, da je promocija poklicev 
v osnovni šoli nujno potrebna 
tako za učence kot tudi star-
še. Učenci dobijo neposredne 
informacije o poklicu, o ve-
ščinah, ki so potrebne za ka-
kovostno opravljanje določe-
nega poklica, spoznajo poklic 
od »blizu«, spoznajo uspešne 
podjetnike, ki opravljajo dolo-
čen poklic, odkrivajo možno-
sti samostojne podjetniške 
poti in s tem večjo možnost 
zaposlitve. Izjemno koristno 
je tudi spoznavanje priložno-
sti in možnosti za vstop na trg 
dela ter spoznavanje realnega 
življenja. »

Janko Trobiš, vodja sektorja 
za gospodarstvo, Mestna 
občina Celje: 
»Mestna občina Celje je zače-
la s sistematičnim seznanja-
njem mladih s poklici, ki jih v 
lokalnem okolju primanjkuje. 

Ker se nanaša večina teh po-
klicev iz vrst poklicev, ki so iz 
obrtne in podjetniške sfere, je 
to zaupala Obrtno-podjetni-
ški zbornici, izvajanje razvoj-
nih programov pa se odvija 
v osnovnih šolah, kjer se že v 
rosnih letih oblikujejo načrti za 
poklicno prihodnost.«

Poleg projektov na temo pro-
mocije podjetništva, ki jih 
izvaja OOZ Celje za osnovno-
šolce, izvaja zbornica še pro-
jekte za svoje člane, za obča-
ne in za poslovne subjekte 
s podporo občin, iz katerih 
združuje svoje članstvo ter 
pod okriljem agencije SPIRIT 
kot točka VEM. Samo Mestna 
občina Celje je v letu 2016 
podprla izvedbo 25 delavnic, 
ki  jih je obiskalo 407  udele-
žencev iz podjetij  in poten-
cialnih podjetnikov ter izved-
bo 170 svetovanj/informiranj. 
Prav tako je OOZ Celje vpeta 
v projekt Mestne občine Celje 
Celje International in v skupi-
no za spremljanje izvajanja  
sprejetega dokumenta Stra-
tegije razvoja gospodarstva 
na področju MOC.

Janko Trobiš, vodja sektorja za 
gospodarstvo, Mestna občina 
Celje: »Tudi podpora Mestne 
občine Celje drugemu projek-
tu »Razvoj podjetniškega oko-
lja in podjetniške miselnosti za 
mikro, mala in srednje velika 
podjetja, potencialne podje-
tnike in brezposelne osebe«  je 
realizacija strateške usmeritve 
gospodarskega razvoja Me-
stne občine Celje. Vstop v svet 
podjetništva je za marsikoga, 
ki je sicer vešč svojega poklica, 
zaradi nepoznavanja vrsto ad-
ministrativnih preprek, lahko 
prava nočna mora. Svetova-
nje v najbolj ranljivem obdo-
bju podjetništva je zato lahko 
ključnega pomena za obstoj 
ali za začetek nove poslovne 
poti. Oba projekta  se skladata 
s Strategijo gospodarskega ra-
zvoja Mestne občine Celje, ki 
je dolgoročni strateški projekt 
s svojevrstnim pogledom na 
ustvarjanje ugodnega poslov-
nega okolja.«

Na OOZ Celje potekajo dnev-
no informiranja, svetovanja, 
izvajanje e-vem postopkov ter 
usposabljanja, izobraževanja, 

predavanja in delavnice vsak 
teden. Glede na velik interes 
in udeležbo so tovrstni do-
godki za podjetja in potenci-
alne podjetnike res potrebni. 
Tematike so prilagojene cilj-
nim skupinam in   zajemajo 
vse, kako stopiti na lastno 
podjetniško pot, do varovanja 
poslovnih podatkov, prenosa 
podjetij, vpliva komunikacije 
na uspešnost poslovanja, do 
financ, davčne reforme ter pri-
dobivanja finančnih sredstev. 

Članice in člani OOZ Celje se 
udeležujejo dogodkov tudi 
izven matične zbornice. Pred-
stavnice sekcije obrtnic in 
podjetnic so se tako udeleži-
le v novembru 4. Konference 
ženske podjetnosti v Maribo-
ru, OOZ Celje pa se je presta-
vila s svojo dejavnostjo 23. 11. 
2016 tudi na Kariernem sejmu 
MojeDelo.com in Festivalu iz-
obraževanja v Celju.
     

Območna obrtno-podjetniška 

zbornica Celje,

samostojna svetovalka in vodja projekta,

mag. Tatjana Štinek                             
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Sodelovanje OOZ Celje in Občine Dobrna 

Območna obrtno-podjetniška 
zbornica Celje združuje člane 
tudi s področja Občine Dobr-
na, zato zbornica sodeluje z 
občino v različnih projektih na 
temo promocije poklicev, kari-
ernih poti in podjetništva.
V sklopu navedenih projektov 
je mag. Tatjana Štinek, samo-
stojna svetovalka OOZ Celje, v 
septembru izvedla delavnico 
za osnovnošolce OŠ Dobrna 
z delovnim naslovom Izbira 

VEM pa ste občani in poslovni 
subjekti s sedežem v Občini 
Dobrna vabljeni, da lahko pri-
dete po osnovne nasvete in 
informacije na zbornico. Spre-
mljajte spletno stran http://
www.ooz-celje.si/, kjer boste 
našli pomembne novosti in 
napovedi bližajočih se dogod-
kov, usposabljanj in izobraže-
vanj. 

Člani zbornice pa imajo, poleg 
vsega navedenega, možnosti 
koriščenja še številnih drugih 
ugodnosti in prihrankov - tudi 
z vključitvijo v Mozaik podje-
tnih.
Ob bližajočih se prazničnih 
dneh vam iz Območne obr-
tno-podjetniške zbornice 
Celje želimo veliko sreče, za-
dovoljstva, zdravja, poslovnih 
uspehov in novih podjetnih 
izzivov v letu 2017.

 

poklica – izziv za prihodnost. 
Osnovna tema delavnice je 
bila usklajevanje ponudbe in 
povpraševanja na trgu dela 
s poudarkom na deficitarnih 
poklicih, stanje v regiji, dejav-
niki odločanja za karierno pot, 
izbira nadaljevanja izobraže-
vanja, možnosti štipendiranja 
in kompetence ljudi današnje-
ga časa. 
V sklopu promocije podjetni-
štva Občine Dobrna in točke 

Območna obrtno-
podjetniška zbornica Celje
Cesta na Ostrožno 4, 3000 Celje

Kontakti:
Predsednik: Miran Gracer
Sekretarka: Martina Rečnik, 
martina.recnik@ozs.si; 
03 425 2272
Samostojna svetovalka: 
Mag. Tatjana Štinek, 
tatjana.stinek@ozs.si 
03 425 2273
Strokovna sodelavka: 
Simona Zupanc: 
simona.zupanc@ozs.si 
03 425 2274

JAVNI RAZPISI
z zasedanja 
Občinskega sveta 
Občine Dobrna

Od izida zadnje številke glasila Občine Dobrna št. 71, ki je izšla 
v mesecu septembru 2016,   so  se svetniki Občinskega sveta 
Občine Dobrna sestali na 15. redni seji, ki je bila 8. 11. 2016.

Na 15. redni seji, dne 8. 11. 2016, so svetniki Občinskega sve-
ta Občine Dobrna med drugim obravnavali in sprejeli osnutek 
Proračuna Občine Dobrna za leto 2017 in osnutek Odloka o pro-
računu Občine Dobrna za leto 2017. Svetniki so potrdili predlog 
kandidata za člana predstavnika Občine Dobrna v nadzornem 

Z zasedanja Občinskega sveta 
Občine Dobrna

svetu družbe Vodovod-kanalizacija,  javno podjetje, d. o. o. Ce-
lje, g. Draga Pungartnika ter predlog kandidata za člana pred-
stavnika Občine Dobrna v nadzornem svetu družbe Simbio, d. 
o. o. Celje, go. Stanko Repas. Sprejeto je bilo tudi stališče Občine 
Dobrna do vpisa pravice do pitne vode v ustavo RS.

Po gradivu Občinskega sveta Občine Dobrna povzela 

Mateja Smrečnik

GLASILO OBČINE DOBRNA
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dogodki
Dvojna zlata poroka

Pred pol stoletja, 22. 10. 1966, sta se poroči-
la dva Šunkova brata: Alojz je poročil Justi-
no, Rudolf pa Veroniko.  

S praznovanjem 50. obletnice porok smo 
v nedeljo, 23. 10., pričeli v župnijski cerkvi 
na Dobrni. Prisotne je z igranjem na citre 
sprejela Jerneja. 
Gospod Strmšek je v zahvalno sveto mašo 
vpletel mnogo drobnih življenjskih resnic 
ter blagoslovil oba para. Članice ženskega 
pevskega zbora Korona in člani kvarteta 

Grče so z občutenim petjem še obogatili 
dogodek. 

S slavjem smo nadaljevali v stekleni dvora-
ni hotela Triglav, kjer smo ob dobri hrani in 
pijači spremljali program, ki so ga pripravili 
vnuki jubilantov. Predstavili so se z igra-
njem na kitaro, citre, pozavni in harmoniki. 
Ob zvokih Brankove harmonike smo nato 
zapeli še prenekatero staro pesem ter za-
plesali po taktih polke in valčka. Veliko 
smeha je bilo ob gledanju starih fotografij. 

Na koncu programa smo vsi otroci in vnuki 
jubilantov skupaj zapeli pesem Štirih kova-
čev - Majhno darilo.  

Vsem, ki ste kakorkoli pripomogli, da je bilo 
praznovanje visokega jubileja tako lepo pri-
pravljeno, se iskreno zahvaljujemo. Našim 
staršem, Alojzu in Justini ter Rudolfu in Vero-
niki pa želimo še mnogo zdravih let. Za vse 
dobro, kar smo v vseh letih prejeli od vas, se 
nikoli ne bomo mogli dovolj zahvaliti. 

otroci in vnuki 

Alojza in Justine ter Rudolfa in Veronike Čerenak
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Ženskim pevskim zborom Korona in Ljudskimi pevkami iz Dobr-
ne.  Že drugo leto zapored pa so bili z nami Štajerski rogisti iz 
sosednje Občine Vojnik.
Da je to »tisto ta pravo«, vsako leto potrdijo obiskovalci. Letos jih 
je bilo še posebno veliko. Imeli smo celo obiskovalca iz Amerike. 
Kar pa ni kar tako!
Vsako leto organizatorji poskrbimo za predstavitev starih kmeč-
kih opravil. Letos so nam članice DKŽ Meta nazorno prikazale kri-
tje strehe s slamo. Prav tako so obiskovalci lahko doživeli mlatenje 

DOGODKI

Leta pa tečejo, tečejo …

Da, to drži. 10. junija smo se zbrali učenci, 
ki smo končali šolanje na Osnovni šoli Do-
brna v  šolskem letu 1965/66. To pomeni, 
da je od takrat minilo že 50 let. Na sreča-
nje nas je prišlo 23 od 37 bivših sošolcev. 
Zbrali smo se na parkirišču pri šoli. Pridružil 
se nam je g. Marko Šteger, zdajšnji ravna-
telj. Popeljal nas je po šolskih prostorih, ki 
so sedaj lepo obnovljeni. Zanimivi so bili 
spomini: kakšna je bila učilnica, kje je kdo 
sedel, kdo nas je učil, kaj smo počeli. Neka-
teri so kar priznali, da so morali kdaj »obi-
skati« tudi takratnega ravnatelja. Verjetno 
smo bili podobno nagajivi in glasni, kot so 
šolarji danes, vendar bolj ubogljivi. 
Ogledali smo si tudi telovadnico, ki je mi 
takrat nismo imeli. Telovadili smo na spo-
dnjem hodniku, največ pa na prostem. 
Prav tako smo si ogledali vrtec in  bili nav-

Ob 10. mlinarski nedelji
V nedeljo, 11. septembra, je bilo v Lokovini 36 posebno živahno. 
Pri Pungartnikovih, po domače Vovkovih, se je dogajala Mlinarska 
nedelja, kulturno-družabna prireditev, ki jo vsako drugo nedeljo 
v septembru organiziramo člani KUD Dobrna, TD Vinska Gora in 
Pungartnikova kmetija. Letošnja prireditev je bila že deseta. Zato 
smo se organizatorji še bolj potrudili. 
V desetih letih izvajanj je prireditev dobila svojo ustaljeno podo-
bo, ki se bistveno ne spreminja. V prvem delu je ogled mlinov 
in kulturni program z Godbo Dobrna, Moškim pevskim zborom 
KUD Dobrna, Folklorno skupino KUD Dobrna, Kvartetom Svit, 

dušeni nad prostori. Srečanje smo nadalje-
vali v gostilni Koren, kjer smo ob starih fo-

tografijah obujali spomine. Dogovorili smo 
se, da se bomo ponovno srečali čez 5 let.

Zapisala Vikica Golčer



št. 72 / 201622

Jesen je čas, ko se pričnejo aktivnosti v šolah in vrtcih in prav tako 
smo  tudi mi po poletnih počitnicah  pričeli z aktivnostmi.  Za 
nami je  že nekaj nastopov ter vaj.

V mesecu septembru smo s štajerskimi plesi nastopili na priredi-
tvi Mlinarska nedelja. 
Konec meseca oktobra smo na povabilo Vrtca Anice Černejeve 

v Celju zaplesali otrokom vrtca enote Luna. Otrokom smo pred-
stavili plese z različnih območij Slovenije ter moško in žensko 
gorenjsko narodno nošo. Seveda pa smo tudi njih naučili nekaj 
plesnih korakov ter jim vsaj malo približali plese, ki so jih plesali 
naši predniki. Naj se ob tej priliki še enkrat iskreno zahvalimo za 
povabilo in izkazano gostoljubje celotnemu kolektivu omenje-
nega vrtca.
V novembru smo na martinovo soboto nastopili na istoimenski 
prireditvi v okviru Turističnega društva Dobrna, kjer smo odple-
sali splet štajerskih plesov. 

ZA KONEC PA ŠE VEDNO  VELJA POVABILO VSEM LJUBITELJEM 
PLESA IN DOBRE VOLJE, DA SE NAM PRIDRUŽITE IN NAM S TEM 
POMAGATE OHRANJATI KULTURNO DEDIŠČINO NAŠIH PREDNI-
KOV!

Folklorna skupina Dobrna

Na folkloro…

žita, pranje perila ob potoku, nošenje žita v mlin in prikaz starih 
kmetijskih orodij in strojev.
Da pa pri obiskovalcih ni popustila koncentracija, so v zabavnem 
delu prireditve poskrbeli Kvartet Svit z Marino, glasbena skupina 
Vingosi, ansambli Moment, Marjan s prijatelji in Joškova banda.

Tudi ponudba na stojnicah je bila ob desetem jubileju bogata. 
Našim tradicionalnim gostom, Turistični kmetiji pri Minki, CUDV 
Dobrna, gospodu Lugariču, Podeželskim ženam, Čebelarstvu 
Čač, Pekarni Banovšek, Društvu upokojencev Vinska Gora sta se 
letos s svojima stojnicama pridružila LAS od Pohorja do Bohorja 
in Center za krepitev zdravja.

Začetek prireditve sta z njenim koncem povezala Ivica Vanovšek 
iz Vinske Gore in Jaro Tašler iz Dobrne.

DOGODKI

Organizacija in izvedba prireditve temelji izključno na prostovolj-
nem delu organizatorjev. Vsi nastopajoči so nastopili brezplačno. 
Hvaležni smo tudi pomoči TD Dobrna, Občine Dobrna in PGD 
Dobrna. Zadovoljni obiskovalci pa poplačajo ves trud in skrbi!
Avtor zapisa zaradi poškodbe noge ni bil fizično navzoč na prire-
ditvi. Bil pa je navzoč v mislih. In z mobilcem!  Samo v tako dobri 
firmi, kot je KUD Dobrna & TD Vinska Gora & kmetija Pungartnik 
–Vovk company, lahko šef iz bolniške postelje koordinira delo. Se-
veda ne gre pozabiti njegovih zaslug za lepo vreme. Deset let 
zapored je bilo na mlinarsko nedeljo lepo vreme. Počasi bo to 
prešlo že v pregovor »Ko mlinarska nedelja se slavi, Slovenec se 
veseli, saj lahko marelo doma pusti«.

Zapisal: Aleš Štepihar, predsednik KUD Dobrna

Foto: VREBO

Foto: VREBO
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DOGODKI

Planinski izleti v letu 2016
Leto se počasi poslavlja. V dolgih decembrskih večerih imamo 
čas, da obudimo nekaj spominov na letošnje planinske izlete. 
Naše društvo šteje dobrih sto članov, ki vse leto pridno nabiramo 
višinske metre in uživamo v  lepotah, ki nam jih nudijo naše gore. 
V prostem času vsak zase, ali v družbi drugih planincev osvajamo 
gričke, nižje in višje vrhove, vse tja do najvišjih gora doma in v 
tujini. Poglejmo, kje vse smo se v letošnjem letu potepali člani 
Planinskega društva Dobrna. 
Leto smo začeli z obiskom Paškega Kozjaka, sredi januarja pa  iska-
li zimo na Uršlji gori. Čeprav je bilo mrzlo, smo uživali v pravi zimi, 
ki se zadnje čase nas dolincev kar izogiba. 

Februarja smo šli na obisk k sosedom na Ramšakov vrh ter se dru-
žili na občnem zboru društva.
Marec nam je v začetku nagajal z vremenom, v drugi polovici pa 
smo uživali ob razgledih, ko smo osvojili Sveti Jošt nad Kranjem.

Prišla je prava pomlad in skupaj s planinci iz Vitanja smo se ko-
pali v soncu, ko smo  aprila raziskovali dolino reke Glinščice nad 
Trstom. 

V mesecu maju smo poleg potepanja po Haloški planinski poti 
praznovali 15 let društva. Avtobus poln navdušenih planincev se 
je ustavil šele ob morski obali, mi pa smo v dveh dneh raziskali 
delček narodnega parka Paklenica. 

 
Ob prazniku Občine Dobrna v juniju gremo vsako leto na nočni 
pohod na Paški Kozjak. Čeprav je bila že trda tema, nas je letos ob 
prihodu na cilj pričakala topla, poskočna dobrodošlica, ki nas je 
presenečala tudi ob poti domov. 

 
Končno je s poletjem prišla tudi prava planinska sezona, ko smo 
vztrajno nabirali višinske metre z obiskom visokogorja. S Kalškega 
grebena nad Krvavcem smo s pogledi iskali že prehojene poti v 

 Na Uršlji gori

Nad Trstom

Anića kuk  - Paklenica

Nočni pohod na Paški Kozjak

Na Toscu – v ozadju Triglav
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Septembra smo se počasi pričeli ozirati po nižjih vrhovih. Obiskali 
smo Košutico na meji z Avstrijo, vrhunec meseca pa doživeli v 
Posavskem hribovju v družbi letošnjih Okroglih  planincev. 

Oktober je že tradicionalno spet bolj domač. Obiskali smo Štru-
kljev vrh in uspešno sezono zaključili z izletom v neznano  in ko-
stanjevim piknikom v družbi z Vitanjčani.  

Novembra smo uživali med vinogradi Lendavskih goric, v pra-
zničnem mesecu pa nas vabi še sv. Miklavž na svojo krožno pot 
in konec meseca Stolpnik na Konjiški gori.
Leto, ki prihaja, bomo spet začeli z obiskom naše  Olge na Paškem 
Kozjaku, potem pa  kamor nas bo nemirni duh ponesel. Malo v 
hrib, pa spet v dolino, vmes pa  uživanje v razgledih, soncu, cve-
tju in dobri volji.
                                                                                                                       

Za PD Dobrna: Ana Žužek  

DOGODKI

Kamniško Savinjskih Alpah, v Julijcih pa uživali v šumenju Martulj-
ških slapov.
Avgust je kralj poletnih vzponov v visokogorje. Mnogi v tem me-
secu hitijo samo proti Triglavu,  mi pa vemo, da je samo streljaj 
stran od najbolj prometnih poti pravi raj. Raj  miru in cvetja  smo 
letos odkrili tik ob poti na Triglav. 

Kar nekaj korakov je bilo potrebnih, da smo z 2083m visoke Kro-
fičke konec avgusta gledali na premikajoče pikice avtomobilov, 
ki so se v dolini pomikale proti koncu Logarske doline. Ko smo 
osvojili še zeleni Strelovec, smo se mimo kmetije Knez spustili v 
Robanov kot.

Na  cvetočih Ogradih – v osrčju Fužinskih planin

Na Krofički

Okrogli planinci

Začetek zime v oktobru na Dreieckkogel – Izlet v neznano
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DOGODKI

Prireditve, prireditve …
Ena od dolžnosti, ki jih  Turistično društvo Dobrna po statutu in 
po pričakovanju občanov ima, so seveda prireditve. Bodisi da jih 
organiziramo sami, bodisi da sodelujemo z ostalimi društvi ali po-
nudniki storitev.

Prireditve, ki jih smo jih izvedli v mandatu 2012 do 2016, so bile 
predvsem povzetek dolgoletnega dela oz. ponavljali smo enake 
prireditve iz leta v leto, mnoge so uspešne, nekaj pa jih komaj 

                                                          
                                                           

                                                          
 uvajamo. To so: sodelovanje na pustni povorki, cvetlični sejem, 

sodelovanje na mlinarski nedelji, koncert ljudskih pevk; morda 
sem kakšno spregledala. 

Društvo je v zadnjem mandatu pridobilo nekaj novih sekcij, saj so 
se morali organizirati, če želijo pridobiti sredstva iz razpisa. To so : 
Fantje iz Zavrha, Vinogradniki Dobrne, Podeželske žene, medtem 
ko so Ljudske pevke aktivna sekcija  že vrsto let. Te sekcije delujejo 
v okviru sredstev samostojno, kljub temu pa se društvu dovoljuje, 
da jih vzame za svoje, čeprav marsikateremu v sekciji ni najbolj 
všeč.  Sekcije imajo s tem številne prednosti: društvo za njih ureja 
finančno poslovanje, dopisovanje, prijave itd. … Skupno imamo 
tudi bilanco in poročila, kar pomeni, da se izognejo vsem biro-
kratskim zahtevam, ki jih v zadnjem času ni malo. 

Seveda društvo oz. njihov izvršni odbor in predsednica pričaku-
jejo od sekcij, da kdaj le zapišejo, da so sekcija pri TD Dobrna. Saj 
pregovor pravi, v dobrem in slabem smo skupaj …..
Ob povezovanju in organiziranju novih sekcij  so nastale tudi šte-
vilne  prireditve, ki so povezane z ljudskimi in verskimi običaji. 
Tu bi poudarila prepoznavnost Dobrne skozi skupino Fantje iz 
Zavrha v času velikonočnih praznikov in adventa. Fantje iz Zavr-
ha so pred 20 leti začeli z butaro velikanko, vendar so tudi sami 

Zeleno okno, 27. 9. Svetovni dan turizma, foto: VREBO

 Ljudske pevke - Koncert »Res luštno je pri nas«, foto: VREBO

Foto: VREBO

Foto: VREBO
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To nas je v društvu vodilo, da smo si upali razmišljati naprej ! Upali 
smo si vzeti v roke organizacijo in za vas spoštovane občanke 
in občani pa tudi za obiskovalce Dobrne pripravljamo prireditve: 
ADVENT, BOŽIČ, NOVO LETO na DOBRNI.
Stopnicam pod cerkvijo, ki so sedaj obnovljene, moramo dati več 
funkcije, saj tam nastaja lep prireditveni prostor za druženje ob-
čanov, ki bi bil v času  adventa, božiča in novega leta prazen in  
pust. Morda bo kdo menil, da se ponavljamo s sosednjimi kraji, 
vendar je božični čas, čas ko se združijo družine, prijatelji, znan-
ci, občani. Mnogi občani so v lanskem letu dali pobudo, da tudi 
Dobrna pripravi ULIČNE JASLICE in prireditve v prazničnih dneh. 
Stopili smo do župana, župnika, ideja jima je bila všeč. Zbrali smo 
vse možnosti, kaj lahko naredimo v društvih. Ugotovili smo, da 
lahko postavimo okoli deset velikih jaslic, ki bodo polepšale kraj, v 
popoldanskih in večernem času pa se  boste lahko sprehodili, pri-
sluhnili predavanju, petju. Obiskali nas boste lahko tudi na stojnici 
čajev in kuhanega vina, ponudniki gostinskih storitev vam bodo 
v svojih lokalih z veseljem pripravili kaj dobrega, prazničnega.

Na izobraževanjih, ki so namenjena novim znanjem in novim ide-
jam v turističnih društvih, ki jih organizira za nas Turistična zveza 
Slovenije, poudarjajo naj se držimo LJUDSKIH IN VERSKIH OBIČA-
JEV, upati se  moramo biti inovativni, ne bojmo se kritik, strah je 
naš sovražnik. Kreativnost je lepa lastnost, ki potegne ljudi iz sivi-
ne vsakdanjika, dajmo jim možnost, da ustvarjajo in veseli bomo 
njihovih izdelkov.

Začeli smo pri koledarju, ki ima poleg tega, da nas bo razvese-
ljeval vsak mesec z novo podobo Dobrne, tudi namen, da del 
sredstev porabimo za izvedbo prireditev v času adventa, boži-
ča, novega leta. Odzivi na izid koledarja, pa tudi na prireditve so 
pozitivne in pohvalne, zato kljub posameznikom, ki se v tem na 
vidijo, nadaljujemo z delom in ustvarjanjem. 

Veseli bomo snidenja z vami in vašimi, saj so prireditve namenje-
ne vam, spoštovane občanke in občani!

Predsednica TD Dobrna, 

Marija Deu - Vrečer

so ugotovili, da tekmovanje za doseganje rekordov ni smiselno, 
pomembno je ohranjanje tradicije in ljudskega izročila. To jim je 
uspelo, saj tako veliko ročno izdelanih in doma narejenih butar 
ob cvetni nedelji pa tudi venčkov ob 1. adventni  nedelji  doživiš 
redko kje.
 
Na jesen nas razveselijo LJUDSKE PEVKE s koncertom povezanim 
z ljudskimi običaji.
Vinogradniki so aktivni pri potomki najstarejše trte, letos smo 
imeli prvo trgatev, pri oddaji grozdja za »NAŠE VINO«, pa sodelo-
vanje na martinovanju in na štefanovo  blagoslov vin ob novem 
letu …

DOGODKI

Oddaja grozdja za »Naše vino«, foto: Ivan Krajnc

Prva trgatev pri potomki, foto: VREBO

Martinovanje 2016, foto: VREBO
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skovalci nagradijo z aplavzom, je prečudovit. Težko je vsako leto 
pripravljati program, da se ne bi ponavljal in so ideje vedno sveže 
pa tudi resnične. Ampak z idejami in pomočjo vseh nam uspe 
pričarati kar se da domačnost prireditve. Zelo smo vesele, da lah-
ko na naše prireditve pritegnemo tudi mladino in otroke, saj tako 
vsaj malo prenašamo in ohranjamo ljudsko pesem in odlično je 
videti, kako uživajo na odru z nami.
Še enkrat bi se rada zahvalila vsem in vsakemu posebej, ki ste 
kakorkoli pripomogli pri izvedbi našega koncerta in vljudno na-
prošamo že vnaprej za vsakršno pomoč.

za Ljudske pevke Dobrna

Marta Javornik

DOGODKI

Res luštno je tu pri nas
Čeprav se bližamo koncu leta in sta od našega koncerta minila že 
dva meseca, bi vseeno rada napisala nekaj besed o našem delu 
in prireditvi.

Kot v vseh letih našega delovanja smo tudi letos redno hodile 
na vaje, se učile novih pesmi in  udeleževale raznih prireditev. V 
letošnjem letu smo si zadale, da pripravimo pesmi za novo zgo-
ščenko. Predvsem zato, ker mislimo, da je velika škoda, ker se ne 
zavedamo dovolj svoje kulturne dediščine in lepote ljudskih pe-
smi. Skrbno smo izbirale pesmi, saj rade posnamemo predvsem 
tiste, ki jih ne slišimo pogosto. Za spremembo pa smo nekaj naših 
pesmi popestrile s citrami, na katerih nas je spremljala ga. Mari-
na Božnik Hrovat, za kar smo ji iz srca hvaležne. To je bila za nas 
izjemna izkušnja, prav tako pa menimo, da citre dodajo pesmi 
posebno čarobnost in milino. Nekaj teh smo predstavile tudi na 
naši vsakoletni prireditvi, kjer smo zopet z našimi gosti prepevale 
lepe ljudske pesmi. Tudi letos smo bile zelo zadovoljne z obiskom  
prireditve. Lepo je videti polno dvorano in občutek, ko nas obi-

Pregled aktivnosti PGD Dobrna
Ob iztekajočem se letu vas želimo tudi v tej številki občinskega 
glasila na kratko seznaniti z nekaterimi pomembnejšimi aktiv-
nostmi in opravljenim delom v našem društvu v času od izida 
zadnje številke občinskega glasila. Osnovni namen in delovanje 
gasilskega društva temelji na opravljanju preventivnih in opera-
tivnih nalog v zvezi z varstvom pred požarom, varstvom pred 
naravnimi in drugimi nesrečami ter zaščito in reševanjem na ob-
močju Občine Dobrna, čemur se namenja tudi največ pozorno-
sti. V zadnjem obdobju, ki vključuje tudi mesec oktober - mesec 
požarne varnosti, je bilo zaznati bistveno večjo aktivnost gasilcev. 
Mesec oktober je vsako leto najbolj aktiven mesec v letu, ki mu 
gasilci rečemo MESEC POŽARNE VARNOSTI, saj v njem opravimo 

veliko število vaj, prikazov za krajane, otroke in izvedemo veliko 
operativnih aktivnosti. Organiziranih je bilo kar nekaj načrtovanih 
gasilski vaj z namenom pridobivanja dodatnih znanj in praktičnih 
izkušenj, ki so še kako potrebne v primeru, ko pride do resnih si-
tuacij. Nekaj več o tem sledi v nadaljevanju tega članka. Tematika 
letošnjega meseca varstva pred požari je bila namenjena splo-
šni požarni varnosti v gospodinjstvih in problematiki ogljikovega 
monoksida z geslom DELUJMO PREVENTIVNO. Na področju iz-
obraževanja je bilo v mesecu septembru za članstvo našega dru-
štva organizirano predavanje iz prve pomoči. V društvu v okviru 
možnosti tudi nenehno skrbimo za ustrezno opremljenost gasil-
cev, kot tudi za nabavo ustrezne gasilske opreme. Če se ozremo 
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nekoliko nazaj, lahko ugotovimo, da je bilo letošnje leto za gasilce 
Dobrne obeleženo z ogromno aktivnosti in uspešno opravljene-
ga dela. Skozi vse leto smo se trudili uresničevati zastavljene nalo-
ge in cilje, zato lahko z gotovostjo trdimo, da nam je to tudi skoraj 
v celoti uspelo. Do konca leta nam sicer ostaja še nekaj nalog, ki 
pa jih bomo s skupnimi močmi zagotovo realizirali. 

Kronološki pregled aktivnosti in dogodkov, ki so obeležili delova-
nja društva v zadnjem obdobju:   

 13. 9. 2016 – je nekaj po 17.30   zagorelo na balkonu hotela 
Park v Termah Dobrna. Ogenj so pred prihodom gasilcev omejili 
in pogasili zaposleni hotela. Gasilci PGD Dobrna so kraj dogodka 
še preventivno polili z vodo, pregledali okolico, odstranili ožgano 
cvetlično korito, očistili balkon in dvorišče pred hotelom.

 17. 9. 2016 –  je na Golteh potekalo 19. državno tekmovanje 
pionirjev in mladincev in 16. državno tekmovanje gasilcev pri-
pravnikov v gasilski orientaciji. Udeležilo se ga je 186 ekip mladih 
gasilcev in gasilk, skupaj s svojimi mentorji. Tekmovalo je 33 enot 
pionirk, 32 enot pionirjev, 31 enot mladink, 35 enot mladincev, 26 
enot gasilk pripravnic in 29 enot gasilcev pripravnikov. Na držav-
nem tekmovanju sta sodelovali tudi dve ekipi našega društva ter 
dosegli odlične rezultate. Mladinke so osvojile 4. in mladinci 9. 
mesto. Čestitamo obema ekipama.

 18. 9. 2016 – je na gasilskem ribniku v Lokovini potekalo tradi-
cionalno tekmovanje za ribiškega carja. V zelo zanimivi in razbur-
ljivi tekmi je letošnji zmagovalec tekmovanja »Ribiški car« postal 
Martin-Adi KOZOVINC, ki je hkrati prejel tudi prehodni pokal. 2. 
mesto je osvojil lanskoletni zmagovalec tekmovanja Jože KOVAČ 
in 3. mesto Žan PUŠNIK. Vsem sodelujočim tekmovalcem se za-
hvaljujemo za udeležbo in čestitamo za dosežene rezultate.

 24. 9. 2016 – sta se ekipi pionirk in pionirjev udeležili meddru-
štvenega gasilskega tekmovanja v vaji s hidrantom – 9 tekmo-
valcev; organizator je bilo PGD Ljubečna. Ekipi PGD Dobrna sta 
bili izjemno uspešni, saj so pionirke dosegle I. mesto, z najboljšim 
časom izvedene vaje, in pionirji II. mesto. Z osvojitvijo I. mesta 
so osvojile tudi prehodni pokal. Vsem tekmovalcem čestitamo za 
dosežene rezultate. Organizator tekmovanja v letu 2017 je PGD 
Dobrna – letošnji dobitnik prehodnega pokala. Iskrene čestitke! 
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 1. 10. 2016 – so naše društvo obiskali gasilci pobratenega ga-
silskega društva iz Sakalovcev na Madžarskem, z njimi je bila tudi 
njihova županja. Srečanje je bilo še posebej prijetno in prisrčno, 
saj  srečanja z njimi ni bilo že dalj časa. Goste smo sprejeli v ga-
silskem domu, kjer so si najprej ogledali naše nove pridobitve, 
vozili in drugo gasilsko opremo. Z našimi vozili smo jih  popeljali 
po obronkih občine. Zatem je sledilo druženje in izmenjava in-
formacij o delovanju gasilskih društev. Po pogostitvi in izmenja-
vi priložnostnih daril smo jih povabili na ogled tekmovanja, ki je 
potekalo na nogometnem igrišču ter na ogled gasilskega ribnika. 
Polni lepih vtisov in s povabilom, da jih naslednjič obiščejo gasilke 
in gasilci našega društva, smo se razšli z obljubo, da jih bomo 
obiskali, ko bo to le mogoče.

 1. 10. 2016 – je v popoldanskem času na nogometnem igri-
šču v Lokovini potekalo gasilsko tekmovanje v mokri gasilski vaji 
»Löschangriff« s sedmimi gasilci. Tekmovanje so si ogledali tudi ga-
silci pobratenega društva iz Sakalovcev na Madžarskem. To tekmo-
vanje je bilo organizirano za ekipe našega društva v članskih kate-
gorijah. V moški konkurenci je tekmovalo 5 ekip, pridružili pa sta se 
jim tudi dve ženski ekipi. Celotno tekmovanje je bilo kljub prikazani 
tekmovalnosti med ekipami namenjeno druženju in zabavi, ki se je 
po razglasitvi rezultatov tekmovanja nadaljevalo pri gasilskem rib-
niku. Takšnih sproščenih in prijateljskih druženj manjka, zato je že 
bilo predlagano, da se organizira tudi v naslednjem letu.

 2. 10. 2016 – je v Rogaški Slatini na igrišču pri II. OŠ potekalo 
gasilsko tekmovanje za mladinski regijski pokal. Na tekmovanju 
so sodelovale mladinke iz našega društva in se pomerile  v vajah 
z ovirami, štafetnem teku s predajo ročnika in vajo razvrščanja. 
Na osnovi skupnih rezultatov in z zmago na tem tekmovanju so 
osvojile I. mesto pokalnega gasilskega tekmovanja mladine celj-
ske regije 2016. Iskrene čestitke ekipi za dosežene izjemne rezul-
tate.
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 6. 10. 2016 – smo pričeli z izvajanjem pripravljalnih del za po-
stavitev zastekljenega paviljona v parku pri gasilskem domu, v 
katerem bo na ogled več kot 130 let stara ročna gasilska brizgalna 
in nekaj druge stare gasilske opreme.

 7. 10. 2016 – smo pričeli z obnovo kuhinje v gasilskem domu. 
Obnova je potekala vse do sredine meseca novembra, ko je bila 
v celoti zaključena montaža novih kuhinjskih elementov in so bila 
izvedena vsa ostala potrebna opravila.

 8. 10. 2016 – je v okviru dobrodelne akcije Za življenja gre 10 
prostovoljnih gasilskih društev Celjske in Posavske regije prejelo 
donacijo opreme za reševanje na vodi in iz vode. Akcija je pod 
okriljem Tuša združila dobavitelje in kupce, ki so z nakupom po-
sebej označenih izdelkov v trgovinah Tuš sodelovali pri zbiranju 
sredstev za nakup opreme za gasilce. V okviru akcije je bila pred 
Planetom TUŠ v Celju razdeljena oprema povezana s poplava-
mi, kot so škornji, čelade, reševalni jopiči in drugo. Oprema je bila 
razdeljena prostovoljnim gasilskim društvom, ki jih je evidentirala 
GZ Slovenije v skladu s potrebami. Med njimi je bilo tudi PGD 
Dobrna. 

 14. 10. 2016 – je bilo organizirano srečanje veteranov GZ Voj-
nik-Dobrna. Letošnja organizacija srečanja veteranov je bila zau-
pana PGD Socka. Ob 16. uri smo se zbrali pred gasilskim domom 
v Socki, kjer so nas gostoljubno sprejeli tamkajšnji člani gasilske-
ga društva. Srečanja se je udeležilo nekaj manj kot 80 starejših 
gasilk in gasilcev. Namen srečanja je bil izkazati nekaj pozornosti 
vsem gasilcem, ki so v času svojega aktivnega delovanja v ga-
silstvu opravili veliko pomembnega dela v društvih in širše. Po 
predstavitvi delovanja gasilskega društva Socka je sledilo nekaj 
fotografiranja in pogostitev. Najstarejšima gasilki in gasilcu so bila 
podeljena priložnostna darila. Iz Socke nas je pot vodila do gosti-
šča pri Čebelici v vitanjsko Skomarje, kjer smo se ob dobri hrani, 
pijači in prijetnih melodijah harmonike ter petju družili do poznih 
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večernih ur. Hvala organizatorju, komisiji za veterane in GZ Voj-
nik-Dobrna, ki ste nam pripravil nepozabno srečanje, saj nam bo 
ostalo še dolgo v spominu.

 15.10. 2016 – je bila v okviru meseca požarne varnosti izve-
dena gasilska vaja na naslovu Dobrna 8. V simulaciji požara naj 
bi zagorelo podstrešno stanovanje v večstanovanjskem objektu. 
Gasilci so iz objekta najprej uspešno rešili dve ponesrečenki, nato 
pa odstranili še plinsko jeklenko ter pogasili ogenj. V času inter-
vencije so zavarovali vse sosedne objekte ter zagotovili napajanje 
avtocisterne z vodo iz hidrantnega omrežja. Za dodatno napaja-

nje z vodo iz potoka je bila nameščena še gasilska motorna bri-
zgalna ter napeljan cevovod. Osnovni poudarek vaje je bil name-
njen reševanju, vstopu v objekt in gašenju s pomočjo lestve. Na 
vaji je sodelovalo 20 operativnih gasilcev, z vsemi razpoložljivimi 
vozili in gasilsko opremo. Vaja intervencije je bila v vseh pogledih 
izjemno poučna, okrepila pa je tudi sodelovanje med operativ-
nimi gasilci. Na osnovi analize vaje je bilo zaključeno, da je bila 
dobro opravljena, vsled česar so bile izrečene čestitke vodji inter-
vencije Marku PUŠNIKU. Vsem, ki so omogočili uspešno izvedbo 
vaje - najlepša hvala«. 

 19. 10. 2016 – je v Žalcu bila organizirana gasilska delavnica na 
temo Usmeritve in cilji ohranjanja slovenske gasilske dediščine. 
Na delavnici smo bili v prvem delu seznanjeni z gasilsko snovno 
oziroma materialno dediščino in v drugem delu s pisno dedišči-
no, ki se izraža v pisanju gasilskih kronik in drugih dokumentov. 
Delavnica je bila zelo poučna, saj je bilo v njej predstavljenih veli-
ko smernic za zagotavljanje in ohranjanje gasilske dediščine.
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 23.10. 2016 – je bila v okviru meseca požarne varnosti organi-
zirana nekoliko bolj zahtevna skupna gasilska vaja na Paškem Koz-
jaku. Na vaji so sodelovali gasilci prostovoljnih gasilskih društev iz 
Vitanja, Dolič-Šentflorjana, Šaleka in Dobrne. Na mesto požara v 
Planinskem domu, kjer naj bi pri ogrevanju doma izbruhnil požar 
v kurilnici in se je nato hitro širil v sosednje prostore, je v zelo 
kratkem času pripeljalo 10 gasilskih vozil in več kot 60 gasilcev, ki 
so pristopili k gašenju požara. V objektu so bili v času požara tudi 
obiskovalci doma, ki so jih gasilci varno pripeljali iz objekta in jim 
nudili ustrezno prvo pomoč. Ker je v neposredni bližini planinske-

ga doma tudi gozd, so morali gasilci varovati in preprečiti širitev 
požara v gozd. Skupna gasilska vaja je pokazala kako pomembno 
je sodelovanje med društvi, ko gre za požarno zahtevno in odda-
ljeno področje. Njen namen je bil tudi medsebojno spoznavanje 
gasilcev iz različnih občin, saj je takšno sodelovanje v gasilstvu 
zelo pomembno in zagotovo prinaša dobre izkušnje in rezultate. 
V analizi vaje je bilo poudarjeno, da je bila vaja dobro izvedena, 
nekaj ugotovljenih pomanjkljivosti pa bo potrebno še odpraviti. 
V imenu vseh sodelujočih gasilskih ekip se ob tej priložnosti iskre-
no zahvaljujemo ge. Olgi in osebju Planinskega doma za izkaza-
no izjemno gostoljubnost in pogostitev ob zaključku vaje. 

 23. 10. 2016 – ob 15.35  smo bili obveščeni, da na Dobrni 60 
gori zabojnik za smeti. Na kraju dogodka je bilo ugotovljeno, da 
so stanovalci že pred prihodom gasilcev požar pogasili. Gasilci so 
opravili še preventivni ogled mesta dogodka.

 29. 10. 2016 –  je bil za gasilsko mladino našega društva orga-
niziran kostanjev piknik. Piknika, ki je potekal pri gasilskem ribniku 
v Lokovini, se je skupaj s starši udeležilo večje število naših naj-
mlajših gasilk in gasilcev, ki so bili zelo navdušeni, saj jim je bilo 
omogočeno veliko iger, zabave in še ribolov. 
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 10. 11. 2016 – je ob 7.24 bila opravljena intervencija v Klancu, 
kjer so v drvarnici ob stanovanjskem objektu tleli skladiščeni pe-
leti. Gasilci so iz drvarnice odstranili vreče s peleti, tleče pogasili 
ter prezračili in pregledali prostore.  

Naj bo dovolj o aktivnostih in opravljenem delu članstva PGD 
Dobrna v zadnjem obdobju, saj ga nikoli ne zmanjka, če ga le 
vidimo. 
Spoštovane občanke in občani, tudi letos vas bodo obiskali naši 
člani in vam ob obisku izročili gasilski koledar za leto 2017 hkrati z 
voščili za veliko zdravja, sreče in osebnega miru ter da bi se vam 
v naslednjem letu izpolnile vse skrite želje. Ob tej priložnosti se 
gasilci zahvaljujemo za vsak vaš prispevek, ki ga boste namenili 
gasilskemu društvu kot pomoč pri uspešnem delovanju društva.  
Zbrana sredstva bomo namensko porabili za izvajanje 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 namenjeno vsem članicam in 
članom PGD Dobrna, vabljeni pa ste tudi vsi ostali občani, ki bi 
tudi tokrat z nami želeli preživeti zadnje trenutke letošnjega leta.  
 
Članstvu PGD Dobrna, vsem občankam in občanom voščimo

vesele božične praznike ter srečno, zdravo, 
uspešno in varno novo leto 2017

Na pomoč!

Tajnik PGD Dobrna,

Stanislav Pečnik

DOGODKI

 2. 11. 2016 – je bila v sklopu oktobrskih vaj izvedena še ena 
skupna gasilska vaja v Hrenovi. Na vaji so sodelovali gasilci iz 
prostovoljnih gasilskih društev Lemberg, Dobrna in Socka. Na 
stanovanjski hiši v Hrenovi naj bi prišlo do dimniškega požara. 
Zaradi požara je posledično prišlo do reševanja oseb, ki so bile 
ujete v objektu, potrebno pa je bilo odstraniti tudi nekaj nevar-
nih predmetov iz objekta in neposredne bližine. Ker je obstajala 
nevarnost širitve požara na druge gospodarske objekte, so gasilci 
organizirali tudi varovanje le-teh. Na osnovi končne analize je bilo 
ugotovljeno, da je bila vaja dobro izvedena, za kar gre zahvala 
vsem udeležencem vaje in organizatorju PGD Lemberg.

Pomanjkljivosti v naših domovih so lahko vzrok 
za nastanek požara ali drugo nesrečo

Gasilska zveza Slovenije je za mesec oktober pripravila vprašal-
nik, ki nas preventivno opozarja na  morebitne pomanjkljivosti  
v naših domovih, ki so lahko vzrok za nastanek požara ali drugo 
nesrečo. Kljub temu da je oktober, mesec požarne varnosti, že 
za nami, naj vprašalnik ne gre kar tako mimo vas, saj opozarja in 
vzgaja k pravilnemu ravnanju v naših gospodinjstvih. Lotite se ga 
preudarno in, pošteno sami do sebe, odgovorite na postavljena 
vprašanja! Če boste pri večini vprašanj, ki govorijo o preventivni 
samozaščiti, odgovorili negativno, potem boste morali poskrbeti, 

da se spremeni požarno-preventivna varnost v vaših hišah! Kaj 
morate storiti ali kaj popraviti pa vam odgovarja in opozarja že 
vprašalnik sam. 
Ta vprašalnik naj bo prispevek Gasilske zveze Vojnik – Dobrna in 
vseh petih prostovoljnih gasilskih društev v občini, Lemberga, 
Socke, Frankolovega, Nove Cerkve in Vojnika, k pravilnemu pro-
tipožarnemu ravnanju naših občanov.

Beno Podergajs, 

predsednik GZ Vojnik – Dobrna 
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Vprašalnik 
1. Koliko je družinskih članov?

1 2 3 4 5 6 ali več

2. Ali imate v stanovanju nameščen požarni javljalnik? DA NE

3. Koliko požarnih javljalnikov imate? 1 2 3 ali več

4. Kje jih imate nameščene in zakaj?

5. Kako pogosto jih testirate? 1x teden 1x mesec nikoli

6. Ali imate nameščen gasilni aparat? DA NE

7. Koliko gasilnih aparatov imate? 1 2 3 ali več

8. Kakšna je vrsta gasilnega sredstva? prah CO2 drugo

9. Ali redno vzdržujete gasilne aparate? DA NE

10 Kje jih imate nameščene in zakaj?

11. Uporabljate tudi kakšno drugo sredstvo za gašenje? DA NE

Katero?

12. Ali imate gasilni aparat tudi v vozilu? DA NE

13. Ali skrbite za red in čistočo v kurilnici? DA NE

14. Ali imate nameščena požarno odporna vrata? DA NE

15. Ali redno in strokovno vzdržujete kurilno napravo? DA NE

16. Ali redno in strokovno vzdržujete dimovodne naprave? DA NE

17. Ali redno in strokovno vzdržujete rezervoar oziroma plinohram? DA NE

18. Ali uporabljate peč v bivalnih prostorih? DA NE

19. Ali redno in strokovno vzdržujete kurilno napravo? DA NE

20. Ali redno in strokovno vzdržujete dimovodne naprave? DA NE

21. Ali imate nameščen javljalnik ogljikovega monoksida? DA NE

22. Kako pogosto ga testirate? 1x teden 1x mesec nikoli

23. Ali skrbite za požarno varnost okoli peči in kako? DA NE

24. Ali skrbite za red in čistočo v garaži, kleti in na podstrešju? DA NE

25. Ali ustrezno hranite lahko vnetljive snovi (barve, lake, razredčila ipd.) ? DA NE

26. Ali hranite tudi plinske jeklenke? DA NE

27. Ali varno testirate tesnost plinskih jeklenk (brez vžigalnika)? DA NE
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27. Koliko plinskih jeklenk hranite in kje? 1 2 3 4 ali več

28. Ali kadite v stanovanju? DA NE

29. Ali poskrbite za požarno varnost pri kajenju in kako? DA NE

30. Kako poskrbite za požarno varnost pri kurjenju na prostem?

31. Kako poskrbite za požarno varnost med božično-novoletnimi prazniki?

32. Ali imate zmeraj pod nadzorom hišna opravila kot npr. kuhanje, likanje ipd.? DA NE

33. Ali poznate pravilen način gašenja gorečega olja na štedilniku? DA NE

34. Ali ste zmeraj doma ob uporabi električnih naprav? DA NE

35. Ali uporabljate električne naprave tudi ponoči? DA NE

36. Ali odklopite polnilnike za električne aparate, kadar jih ne rabite? DA NE

37. Ali preberete varnostna navodila pred uporabo električnih aparatov? DA NE

38. Ali ste se kdaj pogovorili o načinu morebitne evakuacije iz stanovanja? DA NE

39. Ali imate proste in prehodne evakuacijske poti? DA NE

40. Ali so v hiši prisotne tudi osebe s posebnimi potrebami?* DA NE

41. Ali ste se že kdaj udeležili kakšnega predavanja o požarne varnosti? DA NE

42. Ali ima hiša ustrezno urejeno dovozno pot za gasilska vozila? DA NE

43. Ali je hišna številka nameščena na vidnem mestu? DA NE

44. Ali se v bližini hiše nahaja zunanji hidrant? DA NE

*gluhe, slepe, gibalno ovirane osebe ipd.

OPOMBE:
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O dejavnosti DU Dobrna – december 2016
Prazniki so pred vrati, še eno leto odhaja. Ob pretakanju časa nas 
prevzame nemir spominov in pričakovanj. Zastavljamo si vpra-
šanja. Kaj smo storili?  Bi morda lahko kaj opravili bolje? Bi vnovič 
storili drugače? Na vsa ta vprašanja si odgovarjamo vsak po svoje. 
V vodstvu DU Dobrna pa je naš odgovor sledeč. Trudili smo se 
zastavljeni program uresničiti kar najbolje. Interesi so različni in 
vsem ni mogoče ustreči. Gledano v celoti pa upamo, da smo po-
skrbeli, da je vsak, kdor je hotel, vendarle našel nekaj zase. Nekaj 
kar mu je ustrezalo in mu je bilo všeč.
V zadnji triadi tega leta je bilo in še bo posebej živahno. Srečanje 
občanov nad 70 let, ki ga zahvaljujoč Občini Dobrna izvajamo 
vsako leto, nas prepričuje, da je še kako prav, da je to srečanje 
organizirano. Program učencev OŠ Dobrna, skupine Fušarjev ter  
nagovor občinske svetnice, ge. Galove, je vsem zbranim  dal ra-
zumeti, da so občani v poznih letih zaradi svojega minulega dela 
spoštovani in cenjeni. Zato je tudi lepo in prav, da se jim izkaže 
pozornost, ki razvedri duha. 

Festival za 3. življenjsko obdobje, ki je vsako leto v Ljubljani, pri-
kaže toliko koristnega za nas starejše, da ga ne kaže izpustiti. Ti-
sti člani, ki se tega zavedajo, ga tudi dokaj redno obiskujejo. Za 

ogled pestrih predstavitev programov, delavnic in ostalih  vsebin 
smo  organizirali prevoz in skupinski obisk. Seveda si vedno tudi z 
veseljem ogledamo znamenitosti Ljubljane.

Zahvaljujoč Ljudski univerzi Celje smo zopet izvedli koristno izo-
braževanje za naše člane. Skozi projekt Sodobna tehnologija nas 
ne sme povoziti smo v 30 urnem programu pridobili veščine in 
znanja, kako bolj koristno uporabljati »pametne telefone«.

Martinovanje, naš ponarodeli praznik, smo letos proslavili na Do-
lenjskem. Na poti v dolenjske vinograde smo se ustavili v Sevnici, 
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kjer smo si ogledali zanimiv  Sevniški grad. Ogled je sovpadal z 
novico, da je Melanija Trump postala prva dama Amerike, kar je 
povečalo pomen ogleda Sevnice. Razpoloženje, kot se spodobi 
za  »martinovo«, pa je nastalo v kleti in gostinskem objektu Mal-
kovec, ki je v lasti uglednih vinarjev in veščih gostincev Deu. De-
gustacija vin, krst mošta, nastop Krjavlja in harmonikarja Vlada vse 
to je porajalo veselo razpoloženje.

Delo v sekcijah doživlja preobrat, ki ga narekuje narava. Zelo ak-
tivno delovanje balinarske sekcije, ki se je izkazalo skozi številna 
uspešna meddruštvena tekmovanja in tekmovanja posamezni-
kov, se zaradi vremenskih razmer umirja. Z aktivnejšo vadbo in 
pripravami na razna tekmovanja pa začenjajo naši člani strelske 

sekcije. Z redno vadbo, ob ponedeljkih zvečer, so pričeli tudi re-
kreativni telovadci ali bolje rečeno telovadke, saj so telovadci bolj 
maloštevilni.

Projekt Starejši za starejše se izvaja po ustaljenem programu. V 
tem obdobju so bile izvajane določene izobraževalne vsebine za 
prostovoljce in za koordinatorje projekta. Ponovno so nam bila 
ponujena živila iz »banke hrane«, ki smo jih preudarno razdelili.
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Razveseljiv je podatek, da se povprečna starost članstva dviga. 
Posledično imamo tudi več jubilantov, ki jih še kako radi obišče-
mo. Srečanja in klepet z njimi so vselej prijetni.

Pred nami je »veseli december«. V želji, da tudi v okviru našega 
društva prispevamo nekaj vedrine v ta čas, vabimo naše člane 
na družabne urice. Te se dogajajo vsako sredo  od 16. do 18. ure 
v kulturnem domu. Ob  družabnih igrah in delavnicah se imamo 
lepo in čas hitro mine.

Kot že vrsto let doslej bomo tudi letos v času Miklavža obiskali in 
skromno obdarili vse občane starejše nad 80 let pa tudi tiste, ki so 
zaradi težavnih razmer naseljeni po domovih za ostarele in druge 
pomoči potrebne.
Tudi letos bomo za člane našega društva organizirali novoletno 
družabno srečanje. Ob glasbi, hrani in dobri kapljici se bomo sku-
šali kar čim bolj veselo podati v novo leto. Na podoben način pa 
bomo to opravili tudi v okviru sekcij.
Ob slovesu od leta 2016 se v imenu DU Dobrna in v svojem ime-
nu najlepše zahvaljujem vsem, ki  ste se kakorkoli razdajali in živeli 
za dobro našega društva ter naših članic in članov. Za praznične 
dni in prihajajoče novo leto pa naj veljajo sledeče vroče želje in 
voščilo!

Mir in notranja uglašenost naj vas spremljata 
v božičnih praznikih,

v mozaiku novega leta pa naj se lesketajo dragulji,
zdravje, ljubezen in sreča!

Predsednik DU Dobrna,

Drev Anton

Tehnologija me ne bo povozila
Študijski krožek je oblika re-
dnega skupnega učenja odra-
slih pod vodstvom mentorja, 
ki organizira vodi in usmerja 
učenje. Od 26. maja do 14. 
oktobra 2016 smo tudi na Do-
brni izvedli študijski krožek z 
naslovom Tehnologija me ne 
bo povozila. Študijski krožek je 
bil namenjen upokojencem, ki 
bi se radi (na)učili uporabljati 

sodobno tehnologijo.  Naj-
več časa smo posvetili ra-
čunalniku in pametnemu 
telefonu.

Različno je bilo predznanje, ki 
so ga imeli udeleženci, zato 
smo učenje prilagajali potre-
bam posameznikov. Počasi 
smo odkrivali svet sodobne 
tehnologije. 

Pogledali smo, kaj nam omo-
goča elektronska pošta, kako 
široka vrata v svet računal-
ništva in svetovnega spleta 
nam odpre Googlov račun 
(YouTube, Google Drive, 
Google+, Google Fotografije, 
Koledar, Zemljevidi, Blogger, 
Prevajalnik, Stiki itd.) Vmes 
smo ustvarjali nove mape, 
kopirali in lepili datoteke, fo-

tografije, glasbo in video…

Nato smo v roke vzeli naše 
telefone in še posebej pod 
drobnogled vzeli fotoapara-
te v njih. Fotografirali smo, 
poiskali različne možnosti, ki 
nam jih ponuja, snemali smo 
videoposnetke, panoramske 
posnetke, se učili izbirati mo-
tiv … 
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Nato smo prehodili pot »iz te-
lefona v računalnik«. Fotografi-
je in posnetke smo prenesli v 
računalnik, kjer smo jih najprej 
»obdelali« (obrezali, spreme-
nili svetlobo, kontrast, velikost 
fotografij itd.) … Iz fotografij 
smo se naučili narediti raz-
lične kolaže. Nato pa smo se 
vrnili na začetek – pošiljanje 
po elektronski pošti, dajanje 
v skupno rabo z aplikacijami 

Google drive, Google Foto-
grafije ali pa objava na social-
nem omrežju G+ … 
Ja, veliko smo se naučili in po-
nosni smo na to. Ta naša sreča-
nja v okviru študijskega krožka 
so postala pravi družabni do-
godek in temu primerno smo 
ga tudi zaključili. Za zaključek 
smo v Knjižnici Dobrna pripra-
vili razstavo o tem, kaj smo 
delali pri študijskem krožku in 

kaj smo ustvarili. Veseli smo 
bili ob otvoritvi razstave, saj 
iz nje odseva veselje do uče-
nja starejših ljudi, prebivalcev 
Dobrne. Ob številnih zahvalah, 
ki so bile izrečene na odprtju 
razstave, pa je najbolj razvese-
lila ideja, ki jo je z nami delila 
direktorica Ljudske univerze 
Celje ga. Dubravka Milovano-
vić, da bomo na Dobrni usta-
novili Društvo vseživljenjskega 

učenja, v okviru katerega bo 
Ljudska univerza Celje izva-
jala še več takih ali podobnih 
usposabljanj za odrasle.

Zate, ki prebiraš ta članek, pa 
preprosto vabilo: »Pridi v knji-
žnico in poglej, kako je učenje 
lahko prijetna stvar. Do konca 
novembra … Potem pa bo na 
sporedu nova delavnica … 
Izdelovali bomo elektronske 
voščilnice – pridruži se nam!«

Stanislav Žlof

Srečanje prostovoljcev na Rajskem otoku na Proseniškem
Zbralo se nas je preko dvesto prostovoljcev projekta Starejši za 
starejše, polni dobre volje, ki jo nosimo v srcih s posebno topli-
no do sočloveka.
Tistega dne, bilo je 21. septembra, je na Rajskem otoku, kjer smo 
se zbrali, sijalo še posebej toplo sonce. Mi smo ta otok kar prei-
menovali v otok prijateljstva.

V prijetni družbi in ob dobrem razpoloženju smo prostovoljci 
med sabo izmenjali dosedanje izkušnje na terenu in se pogo-
varjali o potrebah po pomoči, ki se pojavljajo med starejšimi. Na 
Celjskem je v program Starejši za starejše vključenih kar 21 dru-
štev upokojencev in več kot 270 prostovoljcev, ki v okviru svojih 
možnosti skrbijo za pomoči potrebne in osamljene vrstnike. 
Naša regijska koordinatorka, ga. Ivanka TOFANT, je povedala, da 
je vsako leto več bolnih ljudi, vse več pa je tudi tistih, ki živijo 
na pragu revščine in nujno potrebujejo našo pomoč. Pomoči 
so deležni v raznih oblikah v hrani, prevozih, pomoči pri hišnih 
opravilih, osebni negi …  
Srečanja so se udeležili tudi podpredsednica ZDUS, ga. Vera 
PEČNIK, vodja programa Starejši za starejše pri ZDUS, ga. Anka 
OSTRMAN, predsednik pokrajinske zveze DU Celjske regije, g. 
Silvo MALGAJ, ki so podali nekaj aktualnih informacij povezanih 
s tem programom. Med nami je bila tudi dr. Mateja KOŽUH-NO-
VAK, ki je bila pobudnica in začetnik tega programa, sedaj pa je 
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še vedno aktivna prostovoljka v domačem kraju. Pozdravil nas 
je tudi župan Občine Šentjur, mag. Marko DIACI, in povedal, da 
v občini podpirajo ta program, saj se zavedajo pomembnega 
dela, ki ga opravijo prostovoljci. 
V mesecu oktobru so se po društvih vrstila izobraževanja za vse 
prostovoljce, ki jih je vodila ga. Anka OSTERMAN. Vsako takšno 
izobraževanje nam daje nova znanja, ki so še kako pomembna 
pri našem delu na terenu.
Želimo, da bi se naši starejši in bolni občani počutili čim bolje v 
svojem domačem okolju, za kar bomo poskušali poskrbeli tudi 
mi prostovoljci.  

Foto: Stanislav Pećnik

Koordinatorka programa Starejši za starejše:

Stanislava Krajnc

Žarek dobrote

Tak je naslov mesečne revije Slovenske karitas, v kateri najde-
mo prostovoljci številne napotke in vzpodbude za dejavnost v 
domačem okolju. In kako je čutiti ta žarek dobrote v Župnijski 
karitas Dobrna?
Sodelavci naše Karitas smo zadovoljni in hvaležni, da nam je 
tudi v tem letu uspelo vsaj delno omiliti materialne stiske družin 
in posameznikov, ki so se znašli v težkih  življenjskih razmerah. 
Med našimi uporabniki je letos bilo 57 oseb, ki smo jim nudili 
pomoč v hrani (iz EU) in higienskih pripomočkih, plačilu polo-
žnic, oskrbi s kurjavo, izposojo ortopedskih pripomočkov …,  
svoj čas za razumevajoč in vzpodbuden razgovor, za druženje, 
za drobne pozornosti.
Žarek dobrote pa posije tudi med nas, člane ŽK, ko smo uspešni 
na občinskem  razpisu  za humanitarne dejavnosti, kar je glavni 
vir denarnih sredstev za naš program, ko se v prazničnem de-
cembru  na našem transakcijskem računu pojavi donacija Ob-

čine Dobrna, Profilplasta d. o. o. in nekaj  manjših, a še kako do-
brodošlih, zneskov naših rednih darovalcev. Kar dve leti zapored 
je dobrotnik s Klanca dostavil  brezposelni osebi skladovnico 
drv, da bo pozimi na toplem. Taka človekoljubna gesta ogre-
je tudi nas, člane ŽK, da vztrajamo pri prostovoljstvu, kjer ne 
pletemo samo adventnih venčkov, ampak pristne  medosebne 
odnose.  
Vsem, ki tako ali drugače podpirate delo na tem področju druž-
bene realnosti, HVALA, ISKRENA HVALA.

Naj radost in mir božične noči napolnita vse dni leta 2017!

Člani Župnijske karitas

Dobrna
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Pri zdravniku
Nekega dne je Srečko spet prišel k svo-
jemu zdravniku. Ta ga je vprašal, kaj ga 
muči.
Srečko je deloval nekaj sekund precej ne-
odločno in tiho povedal, da tokrat sicer ni 
zaskrbljen za svoje fizično zdravje, toda 
mogoče je njegovo mentalno stanje vse 
bolj pod pritiskom časa in je takoj prešel 
na vprašanje.   
“Gospod zdravnik, ali mi verjamete, da 
imam na moji levi nogi desno in na de-
sni levo nogavico?” “Ali se z menoj morda 
šalite ali pa je vaše mentalno stanje v re-
sničnem nazadovanju, z drugimi beseda-
mi - kako si upate priti k meni, svojemu 
zdravniku, s takim vprašanjem?”
“Oprostite, gospod doktor, nisem prišel 
z namenom, da bi vas žalil, vas, ki imate 
že preveč bolj zahtevnih pacientov, toda 
priznam, da je moj primer tudi zahteven, 
ker ga obremenjujejo času izpostavljeni 
primeri, ki destabilizirajo normalno mišlje-

nje …”
“No … gospod Srečko, kaj je za vas nor-
malno mišljenje? Povejte! V tem vašem 
primeru bi bilo normalno, da je leva no-
gavica  na levi in desna na desni nogi … 
in prosim vas, ne jemljite mi časa s to – 
odkrito povedano – oslarijo, ker tu ne gre 
samo za mentalno, temveč  tudi za ošab-
no ali neresno vprašanje, saj je vsaki par 
nogavic isti za obe nogi.” 
“Saj vem, gospod doktor, to naj bi bilo 
tako in spet ponavljam, da nimam name-
na, da vas žalim ali jezim, toda problem, 
konkretno o nogavicah, ni moja obsesija, 
če ne bi bilo uradno dovoljenih artiklov, ki 
lahko povzročijo zmedeno stanje. Zakaj je 
potrebno, da neka tovarna, konkretno to-
varna nogavic, označi en par nogavic kot 
levo – »L« (links) in desno nogavico – »R« 
(rechts) – po nemško … Mogoče je to za-
radi zdravstvenih razlogov, toda jaz nisem 
prišel k vam samo zaradi svojih mentalnih 

pomislekov, temveč zaradi tistega, ki je 
izmislil levo in desno nogavico in zaradi 
različnih povprečnih iznajditeljev, ki zara-
di dobre vode iznajdejo slabo, a iz slabe 
ne morejo narediti boljše v fizičnem in 
duhovnem pomenu …”
“Gospod Srečko, jaz, kot vaš lečeči zdrav-
nik, vam lahko napišem napotnico za psi-
hiatra, če hočete priti na konec vseh mo-
gočih novotarij, s katerimi se srečujemo v 
našem, vse bolj hitremu  življenju …”
“Hvala gospod doktor, ne bom iskal naprej 
od siromakov diamantov, ker bi mi pa le 
pomagali z napotnico v psihiatrično bol-
nišnico, a vse več sodobnega nas pelje na 
Mars, kjer bomo menda dobili upravičeni 
odgovor na moje pomisleke – leva desna 
– desna leva … stranka, kot je naša vse 
večja zemeljska – demokratična uganka?”

29. 12. 2015 / Josip Bačić Savski

zdravo 
življenje

Novi center za krepitev zdravja v Celju
Za bolj zdrav življenjski slog in duševno zdravje
Zanimanje za skupinske delavnice in individualna svetovanja

 

Projekt Skupaj za zdravje so 
z viri norveškega finančne-
ga mehanizma izvajali na 
Nacionalnem inštitutu za 
javno zdravje v letih 2015 
in 2016. Usmerjen je bil v 
izgradnjo naprednejšega 
skupnostnega preventivne-
ga modela za izboljševanje 
zdravja in zmanjševanje 
neenakosti v zdravju. Eden 

od rezultatov projekta Sku-
paj za zdravje je tudi novi 
center za krepitev zdravja 
v Zdravstvenem domu Ce-
lje in zdravstvenih posta-
jah Štore in Vojnik-Dobrna. 
Center je namenjen ljudem, 
ki so kakor koli ogroženi 
zaradi življenjskega sloga, 
kroničnih nenalezljivih bo-
lezni ali težav z duševnim 

zdravjem. Tako so zainte-
resiranim uporabnikom na 
voljo številne brezplačne 
delavnice in individualna 
svetovanja glede telesne 
dejavnosti, zdrave prehra-
ne, tveganega pitja alkoho-
la, opuščanja kajenja, življe-
nja s sladkorno boleznijo, 
sproščanja in obvladovanja 
stresa ter spoprijemanja s 

tesnobo in z depresijo. Le-
tos, od januarja do sredine 
septembra, je bilo v delav-
nice za krepitev zdravja in 
v individualna svetovanja v 
Celju, Štorah, Vojniku in Do-
brni vključenih več kot 1600 
posameznikov. Najstarejša 
udeleženka je bila stara 96 
let, najmlajši udeleženec pa 
16 let. 
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Vse storitve so za udeležence 
brezplačne, saj jim pripadajo 
iz pravic zdravstvenega zava-
rovanja. V Centru za krepitev 
zdravja Zdravstvenega doma 
Celje udeleženci pridobijo 
strokovno podporo, ustrezne 
informacije in znanja, pred-
vsem pa oblikujejo stališča, 
osvojijo veščine in osmišljajo 
nove vedenjske vzorce za bolj 
zdrav način življenja ter krepi-
tev duševnega zdravja. Po tej 
poti lahko napredujejo in se 
opolnomočijo, sčasoma v svo-
je življenje vnesejo tudi kakšno 
dolgotrajno spremembo gle-
de opuščanja tveganih navad. 
Če pa so že bolni (na primer 
bolniki s sladkorno boleznijo), 
lahko z izkušnjami in znanji iz 
delavnic s kronično boleznijo 
lažje živijo. »V referenčnih am-
bulantah družinske medicine 
izvajamo preventivne preglede, 
ki so namenjeni vsem odraslim 
po tridesetem letu starosti. Pri-
zadevamo si, da bi dovolj zgo-
daj odkrili dejavnike tveganja za 
nastanek kroničnih nenalezlji-
vih bolezni (ti so na primer zvi-
šan holesterol, zvišan krvni tlak, 
krvni sladkor, debelost, telesna 
nedejavnost, kajenje, tvegano 
uživanje alkohola) in tudi dovolj 
zgodaj ukrepali, da bi preprečili 
nastanek bolezni. S projektom 
Skupaj za zdravje smo v Zdra-
vstvenem domu Celje pridobili 
Center za krepitev zdravja, v 
katerem ustrezno usposobljeni 
strokovnjaki izvajajo skupinske 
delavnice in individualna sve-
tovanja, ki so v pomoč odraslim 
pri spreminjanju nezdravih ži-
vljenjskih navad. Usmerili smo 
se v izvajanje skupnostnega 
pristopa, še posebej skušamo 
pristopiti do ranljivih skupinah 

prebivalstva in zmanjševati nee-
nakosti v zdravstveni oskrbi,« je 
povedala prim. dr. Jana Govc 
Eržen, vodja strokovne skupi-
ne za preventivo in promo-
cijo zdravja v Zdravstvenem 
domu Celje, koordinatorica 
projekta Celje – zdravo mesto 
in nacionalna koordinatorica 
za preprečevanje srčno-žilnih 
bolezni. Marjana Iršič, vodja 
Centra za krepitev zdravja v 
Zdravstvenem domu Celje, je 
pojasnila: »Novi koncept Centra 
za krepitev zdravja prispeva h 
krepitvi javnozdravstvenega po-
slanstva zdravstvenega doma 
tako, da se povezujemo z dru-
gimi službami v zdravstvenem 
domu, aktivno sodelujemo s 
partnerji v lokalnem okolju, se 
odzivamo na potrebe lokalne-
ga prebivalstva, načrtujemo in 
izvajamo aktivnosti promocije 
zdravja ter skrbimo za vključeva-
nje (ranljivih) oseb v preventivne 
programe. V Centru za krepitev 
zdravja v Celju opažamo, da 
smo zbudili zanimanje ljudi za 
naše nemedikamentozne pro-
grame. V primerjavi s preteklo 
organiziranostjo novi koncept 
dela organizirano vključuje tudi 
ranljive skupine ljudi, za katere 
so bile nekatere zdravstvene sto-
ritve težje dostopne. Kot eno od 
novosti smo v centru preizkusili 
tudi sodelovanje z medkulturno 
mediatorko za albansko go-
vorečo skupnost v Celju.« Med 
ranljive skupine z vidika dosto-
pnosti zdravstvenega sistema 
in vključevanja v preventivne 
programe spadajo brezposel-
ni, prekarni delavci, migranti, 
brezdomci, uporabniki nedo-
voljenih drog, osebe s težava-
mi v duševnem zdravju, Romi, 
osebe z raznimi oblikami ovi-

ranosti in vsi drugi, ki naletijo 
pri skrbi za lastno zdravje na 
različne ovire.

Uporabniki Zdravstvenega 
doma Celje in zdravstvenih 
postaj Štore in Vojnik-Dobr-
na imajo torej možnost, da se 
vključijo v eno od treh temelj-
nih delavnic: Zdravo živim, Ali 
sem fit in Tehnike sproščanja. 
Na voljo so tudi moduli o 
zvišanem krvnem sladkorju, 
zvišanih maščobah, sladkorni 
bolezni tipa 2 in telesni pri-
pravljenosti. Tem delavnicam 
in modulom sledijo različne 
poglobljene obravnave. Med 
možnimi programi so tri po-
globljene psihoedukativne 
delavnice za podporo dušev-
nemu zdravju: Spoprijema-
nje s stresom, Podpora pri 
spoprijemanju z depresijo in 
Podpora pri spoprijemanju z 
anksioznostjo. »Na delavnicah 
udeleženci dobijo informaci-
je o tem, kakšna je povezava 
med telesnim in duševnim de-
lovanjem, zakaj pride do dolo-

čenih težav in kaj lahko sami 
naredijo za krepitev zdravja. V 
majhni skupini imajo možnost 
izmenjati izkušnje in vprašati ti-
sto, kar jih zanima. Pretiran ali 
predolgotrajen stres nas lahko 
vodi v težave telesnega ali du-
ševnega zdravja, tudi v depresijo 
in anksioznost. Žal je na podro-
čju duševnega zdravja še vedno 
prisotna stigma, zaradi katere se 
marsikdo težje odloči poiskati 
pomoč – vendar menim, da se 
tudi to počasi spreminja. Vedno 
več ljudi prepozna pomen tega, 
da pridobijo informacije in ve-
ščine za svoje zdravje,« je meni-
la Maruša Naglič, psihologi-
nja in vodja psihoedukativnih 
delavnic v Centru za krepitev 
zdravja.

Center za krepitev zdravja, ka-
kršen je v Celju, deluje že tudi 
v Sevnici in na Vrhniki. V pro-
jektu Skupaj za zdravje, ki 
ga je na področju za zdravje 
odraslih vodila Jožica Mau-
čec Zakotnik, so na Nacio-
nalnem inštitutu za javno 

Rezultate in dobrobiti projekta Skupaj za zdravje so zdravstve-
ni strokovnjaki in uporabniki programov predstavili v sredo, 28. 
septembra, v celjskem Narodnem domu. O novem skupnostnem 
integrativnem pristopu na področju krepitve zdravja in preventive 
so spregovorili: mag. Alenka Obrul (direktorica Zdravstvenega 
doma Celje), prim. Jana Govc Eržen (vodja strokovne skupine 
za preventivo in promocijo zdravja v Zdravstvenem domu Celje 
in nacionalna koordinatorica za preprečevanje srčno-žilnih bole-
zni), Jožica Maučec Zakotnik (predstojnica Centra za upravljanje 
programov preventive in krepitve zdravja na NIJZ in vodja projek-
ta Skupaj za zdravje za odrasle), mag. Polonca Truden Dobrin 
(vodja projekta Skupaj za zdravje za otroke in mladostnike),  Mar-
jana Iršič (vodja Centra za krepitev zdravja v Zdravstvenem domu 
Celje), Nuša Konec Juričič (vodja skupine za nenalezljive bolezni 
na Območni enoti Celje NIJZ), Alenka Rumbak (direktorica celjske 
enote Zavoda za zaposlovanje), Martin Kač (Karitas), Suzi Kvas 
(direktorica JZ Socio). Svoje izkušnje sta predstavili tudi Stanisla-
va Ferjanc (udeleženka v programu) in Vera Haliti (medkulturna 
mediatorka).
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zdravje nadgradili obsto-
ječe zdravstveno-vzgojne 
centre tako z organizacij-
skega kot vsebinskega vi-
dika. Pristopi so zasnovani 
tako, da odgovarjajo na 
potrebe ljudi, praktično 
usmerjeni v opolnomoče-
nje za dolgotrajno spre-
membo življenjskih navad, 
ki lahko posameznike vo-
dijo do boljšega zdravja in 
počutja. Novi koncept, ki te-
melji na angažiranju skupnosti 
in usklajeni mobilizaciji števil-
nih lokalnih partnerjev, omo-
goča okrepitev skrbi za posa-
meznikovo in javno zdravje, 
optimizacijo rabe sredstev za 
promocijo zdravja in preven-
tivo, zagotavljanje kakovosti 

kadrov in programov ter iz-
boljšanje kazalnikov zdravja v 
prihodnosti. Na Nacionalnem 
inštitutu za javno zdravje so 
poudarili, da dosedanje iz-
kušnje iz pilotnih programov 
potrjujejo smisel uvajanja cen-
trov za krepitev zdravja tudi v 
druge zdravstvene domove. 
Po zaključku projekta Skupaj 
za zdravje delovanje Centra za 
krepitev zdravja v Celju v celoti 
omogoča ZZZS.

***
Dodatne informacije:

•	 Prim. Jana Govc Eržen, dr. 
med., specialistka družin-
ske medicine, vodja stro-
kovne skupine za preventi-

vo in promocijo zdravja ZD 
Celje, nacionalna koordina-
torica za preventivo bole-
zni srca in žilja, koordinato-
rica projekta Celje-zdravo 
mesto, Zdravstveni dom 
Celje

 T: 041 335 377,  e-naslov: 
 jana.govc@gmail.com
•	 Marjana Iršič, dipl. med. 

sestra, vodja Centra za kre-
pitev zdravja Zdravstvene-
ga doma Celje, T: 03 5434 
702, e-naslov 

 marjana.irsic@zd-celje.si
•	 Maruša	 Naglič,	 univ.	 dipl.	

psihologinja, vodja psihoe-
dukativnih delavnic v Cen-
tru za krepitev zdravja Zdra-
vstvenega doma Celje, T: 03 
5434 702, e-naslov marusa.

naglic@zd-celje.si
•	 Nuša Konec Juričič, dr. 

med., specialistka socialne 
medicine in javnega zdrav-
ja, vodja področja za nena-
lezljive bolezni, Nacionalni 
inštitut za javno zdravje, 
Območna enota Celje T: 03 
42 51 202, e-naslov: 

 nusa.konec-juricic@nijz.si

Služba za komuniciranje
Nacionalni inštitut za jav-
no zdravje
Trubarjeva 2, SI-1000 Ljubljana
Telefon: 01 2441 494, 01 2441 572
pr@nijz.si, www.nijz.si
Podatkovni portal NIJZ   

   
 

Uživanje alkohola-slovenska kulturna dediščina

Slovenija spada v sam vrh uživanja alkohola in pri nas je opijanje 
del slovenske kulture. Pije se za zabavo, za zdravje, za uspehe, 
ob koncih tedna, ob rojstvih otrok, po pogrebih, ob izgubi služ-
be, slabih ocenah … Pijejo mladi, premladi (mlajši od 18 let!), 
stari, starejši, moški in ženske, celo nosečnice. Po podatkih Sve-
tovne zdravstvene organizacije se Slovenci uvrščamo na 5. me-
sto med državami članicami Evropske unije po skupni uporabi 
čistega alkohola na odraslega prebivalca na leto (registrirana 
poraba alkohola je med 10,3 in 13,5 litrov čistega alkohola na 
leto). Najpogosteje so čezmerni pivci ljudje iz spodnjega dela-
vskega sloja, najpogosteje moški, stari med 40 in 45 let, ki živijo 
v vaškem okolju. Največ čezmernih pivcev prihaja iz vzhodno-
slovenske regije. Alkohol je sicer pri nas drugi najpomembnejši 
dejavnik tveganja za prezgodnjo smrt. 

Nekaj splošnih dejstev o alkoholu
Alkoholne pijače najpogosteje sestavlja etanol. Etanol z lahkoto 
prehaja preko celičnih membran, prehaja tudi preko krvno-mo-
žganske bariere v možgane ter preko posteljice. Alkohol se po 
zaužitju absorbira v prebavnem traktu: 75% v začetnem delu 
tankega črevesja, 20% v želodcu, preostanek pa drugje.  Kon-
centracija alkohola v posameznih tkivih je odvisna od prekrvlje-

nosti le-teh in deleža vode v tkivih. Alkohol se izloči iz krvi v 8 
-10 urah. Večji del se razgradi v jetrih (90 - 98 %), medtem ko 
se preostali del izloči nespremenjen z urinom, znojem in izdi-
hanim zrakom. Jetra 70 kg težkega človeka zmorejo v eni uri 
razgraditi do  8g alkohola (manj kot 1 merico alkohola!)

Meja manj tveganega pitja – kaj je to?
Meja manj tveganega pitja alkohola določa količino alkohola, 
ki je še nekako sprejemljiva (ne priporočljiva!), in verjetno tudi v 
daljšem obdobju ne bo povzročila resnih težav pri zdravih od-
raslih ljudeh. Tako je smiselno, da vsakdo, ki ni abstinent in se 
odloči, da bo pil alkohol, upošteva te meje. Meje so različne za 
moške in ženske. 
Količino alkohola lahko izražamo v standardnih mericah ali eno-
tah, lahko pa v različnih količinah posameznih pijač.
Tako 1 merica ali enota alkohola vsebuje 10 gramov čistega al-
kohola, kar je:
= en deciliter vina  ali  
= eno šilce (0,3 dcl) žgane pijače  ali  
= pol steklenice piva (2,5 dcl)  ali  
= 2,5 dcl mošta, tolkovca.
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Odrasli zdravi MOŠKI naj ne bi popil več kot 14 meric alkohola 
na teden (to je: povprečno ne več kot 2 merici na dan – npr. ena 
steklenica piva na dan) in ne več kot 5 meric ob eni priložnosti.
Za odrasle zdrave ŽENSKE in za vse ljudi nad 65 let starosti velja 
nižja meja: ne več kot 7 enot na teden (to je: povprečno ne več 
kot 1 merica na dan) in ne več kot 3 merice ob eni priložnosti.
Ob tem naj bi bila vsaj en ali dva dneva v tednu povsem brez 
alkohola.

Kategorije pitja alkohola
Manj tvegano pitje je pitje, ki verjetno ne bo pripeljalo do zdra-
vstvenih težav, čeprav traja vrsto let. Odvisno je od posamezni-
ka, spola in njegovega zdravstvenega stanja.  Meje za moške 
in ženske so napisane zgoraj. Te meje pa ne veljajo za otroke 
in mladino, nosečnice, doječe matere, zasvojence z alkoholom, 
ozdravljene alkoholike, udeležence v prometu, osebe, ki opra-
vljajo s stroji, osebe z epilepsijo in osebe, ki jemljejo določena 
zdravila (pomirjevala, uspavala, antidepresivi, antipsihotiki). Za 
njih je priporočena popolna abstinenca.
Tvegano pitje je pitje, ki bo sčasoma privedlo do resnih zdra-
vstvenih in socialnih težav. 
Škodljivo pitje je pitje, ko že ugotovimo zdravstvene posledice 
zaradi uživanja alkohola, vendar še ni izražena zasvojenost.
Zasvojenost z alkoholom je bolezen. Diagnozo postavimo na 
podlagi 6 meril, t.j. kadar v zadnjih 12 mesecih ugotovimo vsaj 3 
od naslednjih znakov: močna želja po pitju alkohola, težave pri 
obvladovanju pitja, vztrajanje v pitju kljub škodljivim posledi-
cam, večje posvečanje pitju alkohola kot drugim dejavnostim, 
povečana toleranca (človek prenese vse več alkohola), telesne 
motnje ob pitju alkohola in abstinenčna kriza ob prenehanju 
pitja.

Vpliv alkohola na človeka
Alkohol ima številne posledice pri ljudeh, ki ga uživajo, ter tudi 
za ljudi okoli njih. Priljubljenost alkohola je posledica kratkoroč-
nega pozitivnega učinka (sprostitev, razvedritev, olajšano vklju-
čevanje v družbo …). Zaradi tega ljudje pogosto pozabijo, da 
gre za drogo, ki povzroča odvisnot in številne zdravstvene ter 
socialne težave. 
Ljudje se med seboj razlikujemo, kar vpliva tudi na koncentraci-
jo alkohola v krvi, presnovo alkohola in vpliv na telo. Na to vpli-
vajo spol, starost, teža, konstitucija, hitrost praznjenja želodca, 
prisotnost hrane v želodcu, vrsta alkoholne pijače, hitrost pitja, 
splošno zdravstveno stanje, dosedanje izkušnje z alkoholom ter 

drugi genetski dejavniki.
Alkohol ima na človeka kratkoročne učinke (npr. sprememba 
razpoloženja in vedenja, zmanjšanje miselnih sposobnosti) in 
dolgoročne učinke (npr. okvara jeter, rakaste bolezni, motnje 
spomina, alkoholizem).
Poleg tega alkohol vpliva na pogostnost prometnih nezgod, 
poškodb, na nasilje, prepire, neželeno in/ali nevarno spolnost, 
na vedenje, za katerega je lahko človeku kasneje žal. Zato je smi-
selno nadzirati, koliko alkohola človek popije. Alkohol vpliva na 
človekovo presojo in vedenje, zato človek neredko pod vplivom 
alkohola dela stvari, ki jih trezen ne bi nikoli. Pogosto so takšna 
dejanja v nasprotju z zakoni, pa tudi s človečnostjo.

Kratek vprašalnik o stopnji tvegnosti pitja alkohola 
(AUDIT-C)
1. Kako pogosto ste v zadnjih 12 mesecih pili pijače, ki vsebu-
jejo alkohol (pivo, vino, žgane pijače, likerji, koktajli, mošt, 
tolkovec, medica)?
0: nikoli
1: enkrat na mesec ali manj
2: od 2- do 4.krat na mesec
3: od 2- do 3-krat na teden
4: 4-krat ali večkrat na teden

2. Koliko meric pijače ki vsebuje alkohol, ste v zadnjih 12 me-
secih ponavadi popili takrat, kadar ste pili?
0: od nič do 1 merice
1: 2 merici
2: 3 ali 4 merice
3: 5 ali 6 meric
4: 7 ali več meric

3. Kako pogosto se je v zadnjih 12 mesecih zgodilo, da ste 
popili: moški: 6 ali več meric ob eni proložnosti/ženske: 4 ali 
več meric ob eni priložnosti?
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0: nikoli
1: manj kot enkrat mesečno
2: od 1- do 3-krat mesečno
3: od 1- do 3-krat tedensko
4: dnevno ali skoraj vsak dan

Seštevek števil pred izbranimi odgovori izraža vrednosti AUDIT-
-C testa. Vrednost 6 ali več točk za moške oziroma 5 ali več  točk 
za ženske pomeni, da obstaja povečano tveganje za nastane 
socialnih in medicinskih problemov zaradi pitja alkohola. Če 
ste zbrali toliko točk, vam svetujem, da se o tem pogovorite s 
svojim izbranim zdravnikom. Alkohol je droga in prekomerno 
uživanje lahko vodi v zasvojenost!

Nekaj nasvetov za “pametno pitje”
Če greste s kolegi ali prijatelji v družbo in boste pili tudi alkohol, 
je smiselno, da se vi sami pri sebi vnaprej odločite, koliko alko-
hola boste spili. Upoštevajte, da je pitje 6 meric ali več v enem 
dnevu (za ženske pa 4 merice ali več) že tvegano vedenje.
Najbolje je, da se vnaprej odločite tudi, koliko denarja boste za-
pravili, in ga samo toliko vzamete s seboj, kreditno kartico pa 
pustite doma.
Če greste z avtomobilom, se skupaj dogovorite, kdo bo nocoj 
šofer in bo ostal trezen, tako da vas bo vse skupaj lahko varno 

pripeljal domov. Lahko pa se skupaj odločite, da se boste vrnili 
domov s taksijem, zato si vnaprej zapišite telefonsko številko za 
taksi in zanj posebej pripravite nekaj denarja.
Začnite pitje z brezalkoholno pijačo, da potešite žejo z njo. Ka-
sneje pijte počasi, po možnosti prej kaj pojejte, kasneje pijte al-
kohol izmenjaje z brezalkoholnimi pijačami; če pijete pivo, lahko 
izberete brezalkoholno pivo ali vsaj lahko pivo z manj alkohola.
Ne mešajte alkoholnih pijač z različnimi zdravili, še posebej ne 
s takšnimi, ki vplivajo na možgane (pomirjevala, uspavala, anti-
depresivi, antipsihotiki in podobno), še manj z drugimi drogami, 
saj so medsebojni učinki lahko nepredvidljivi in hudo škodljivi 
ali celo smrtno nevarni.
Bodite sam svoj gospodar in ne pijte alkohola zaradi drugih. Če 
vam še en kozarec ne paše, ga odklonite – pravi prijatelji in kole-
gi bodo to spoštovali in vas ne bodo zasmehovali ali silili v pitje 
proti vaši volji.

Dejstvo je, da je alkohol v naši družbi globoko zakoreninjen že 
od nekdaj in prav zaradi tega so ukrepi za zmanjšanje uživanja 
masikdaj neuspešni ali težko izvedljivi. Skupaj si moramo priza-
devati za manjšo porabo alkohola, zlasti med mladimi, hkrati pa 
se moramo truditi, da bo alkohol v Sloveniji v prihodnje družbe-
no manj sprejemljiva droga!

Tea Cvetko, dr. med.

Terme Dobrna – z vami in za vas ob vseh pomembnih dogodkih

Ko praznične lučke osvetlijo vasi in mesta, se zavrtijo tiste znane melodije in po domovih čudovito zadiši po sveže pečenih pi-
škotih, vemo, da se počasi obrača še eno leto. Veseli vseh doživetih uspehov v vaši družbi že pričakujemo novo, še neodkrito … 
seveda skupaj z vami.
Da bi nagradili vaše izkazano zaupanje, smo pripravili posebne ponudbe, ugodnosti in darila pozornosti.

NOVO - NOČNO KOPANJE OB VIKENDIH

V mesecu decembru smo vrata naših bazenov odprli vse do 
polnoči. Ob petkih in sobotah se boste sedaj lahko potopili in 
zaplavali v termalni vodi, ob soju svečk in ob prijetni razpolo-
ženjski glasbi. Noči bodo tematsko obarvane, manjkalo ne bo 
niti odličnih napitkov in prigrizkov.

Cena nočnega kopanja znaša le 6 € 
na osebo (kopanje med 20. in 24. uro).

INFORMACIJE
Recepcija bazena v Hotelu Vita: 03 78 08 150



št. 72 / 201646

vrsto let. Vsi načrti so bili do potankosti izdelani; civilni obred, 
pogostitev svatov, dekoracija, jedilniki, penina z najinimi imeni, 
poročna torta, glasba, gosti presenečenja, bivanje za svate… 
Ničesar ni bilo prepuščeno naključju.«

»In ko se je tisto soboto naredilo jutro, sva se zavedala, da je 
prišel ta dan, vendar časa za živčnost ni bilo. Čakali so naju že 
svati, ki so naju spremljali do cerkve, kjer sva si obljubila večno 
zvestobo. Prvič so tekle solze … Ob smehu in zabavi muzikan-
tov pa so se hitro posušile.
Park nas je dobesedno osupnil s svojimi barvami in lepoto. Ven-
dar morali smo naprej, saj nas je na koncu parka čakal čudovit 
paviljon, kjer sva vedela, da bodo ponovno tekle solze. Civilni 
obred je bil ob šumenju dreves in petju ptičkov kot prizor iz tiste 
znane pravljice.«

Poročna pravljica Anje in Žiga je zgodba o še enem od mnogih 
parov, ki se bo sem vračal obujati spomine na ta edinstveni dan 
v življenju… verjetno kar pogosto.

INFORMACIJE in REZERVACIJE
Hermes Kompan: 03 78 08 164 ali 051 356 437
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DA, ODLIČNO SVA IZBRALA

»Ne le drug drugega, ne le datum in obleko pač pa ljudi, katerim sva 
zaupala v roke najin sanjski dan.« (Anja in Žiga)

Skoraj vsaka ženska že kot deklica sanja o tistem čarobnem dne-
vu – o poročnem dnevu. Kako ne bi ob vseh pravljicah, ki so jo 
vsak večer uspavale in čudovitih ilustracijah, ki so se ji narisale, 
ko je zatisnila oči. »Prav te slike so se mi ponovno odkrile, ko sva 
prvič vstopila v veličastno dvorano s čudovitimi poslikavami, 
usklajeno dekoracijo in ogromnimi lestenci, ki dajejo prav toliko 
svetlobe, kot si je želiš na tako romantičen dan,« je povedala 
Anja.

Priznala sta: »Od tega trenutka dalje sva vedela, da bo popolno, 
saj bova na vsakem koraku imela pomoč tistih, ki to počnejo že 

SAVNA ZA DVIG ODPORNOSTI

Uporaba savne že dolgo velja za eno najbolj zdravilnih in prije-
tnih oblik sproščanja. Ob redni uporabi savne se kažejo pozitiv-
ni učinki tako na fizičnem kot duševnem počutju.

Pregrevanje telesa povzroča znojenje in odstranjevanje škodlji-

vih in nekoristnih produktov iz telesa. Je najboljši način za po-
spešitev obnavljanja in čiščenja kože, ki po  postane nežna in 
gladka. Toplota pospeši obtok v telesu, kar blagodejno vpliva na 
sprostitev napetosti v mišicah.
Savna s svojimi učinki krepi imunski sistem in ob redni uporabi 
preprečuje virusna in bakterijska obolenja ter pospešuje delo-
vanje limfnega obtoka.

Pripravili smo paket 10 neomejenih 
vstopov v Deželo savn za vse dni v tednu, 

po cen 95 € 
(redna cena 10 vstopov je 240 €) 

in tako prihranite kar 145 €. 

INFORMACIJE
Recepcija bazena v Hotelu Vita: 03 78 08 150
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V SKRBI ZA VAŠE ZDRAVJE VAM PODARIMO 5 €

Ker v Termah Dobrna že vrsto let skrbimo za lajšanje vsakodnev-
nih težav, smo pripravili nekaj terapevtskih in sprostitvenih teh-
nik in kupon v vrednosti 5 €, da si zagotovite boljše počutje.

Vas pestijo bolečine v križu, vratu ali sklepih?
PRIPOROČAMO:
•	terapevtske	masaže
•	individualno	fizioterapevtsko	obravnavo
•	nameščanje	trakov	medi-tapping	in	kinesio-tapping
•	bownovo	terapijo
•	shiatsu	terapijo
•	fango	obloge	(predhodno	posvet	pri	zdravniku)

Imate težave z zadrževanjem urina?
PRIPOROČAMO:
•	vaje	za	stimulacijo	mišic	medeničnega	dna
•	funkcionalni	elektro	magnetni	stol	–	FMS
•	individualni	strokovni	posvet
•	termalne	kopeli
Ste pod stresom in ne veste kako se sprostiti?
PRIPOROČAMO:
•	akupunkturo
•	TRE
•	vaje	za	sprostitev	celega	telesa
•	sproščujoče	termalne	kopeli	z	zelišči

Imate težave z oteklinami, limfedemom, vas motijo braz-
gotine?
PRIPOROČAMO:
•	terapevtsko	limfno	drenažo
•	specialno	obravnavo	limfedema
•	individualno	obravnavo	brazgotin

KUPON V VREDNOSTI 5 EUR

Kupon je veljaven do 31. 3. 2017, za koriščenje storitev v Medi-
cinskem centru, ob nakupu nad 25 EUR. Vljudno prosimo za 
pravočasno predhodno rezervacijo storitev, število prostih ter-
minov je omejeno. Kupon je ob koriščenju storitev potrebno 
predložiti na recepciji Medicinskega centra. Kupona ni mogo-
če koristiti ob nakupu specialističnih pregledov, kozmetičnih 
in drugih izdelkov ter drugih storitev iz ponudbe Term Dobr-
na. Ugodnosti se ne seštevajo.

INFORMACIJE IN REZERVACIJE
Recepcija medicinskega centra: 080 22 15

 

VIKEND KOSILA, KUHANČEK IN PALAČINKEEEEEE

Vsi vemo, kako v zimskem 
času prija z mraza zaviti v 
bližnjo kavarno na klepet, 
se pogreti ob odličnem 
kuhančku ali pa razvajati 
želodčke s slastnimi pala-
činkami.
 Obljubimo, da vas bomo 
tudi pozimi navdušili s pe-

stro izbiro sladic in tort, ki jih lahko naročite tudi za rojstne dne-
ve, obletnice in druga praznovanja. Z vikend kosili vam bomo 
odvzeli skrb s pripravo obrokov in vam podarili še nekaj minut, 
ki jih boste lahko ob koncu tedna preživeli v krogu družine.

Vikend kosila le 7,90 EUR 
juha (več vrst) + glavna jed (bogat izbor hrane) + solata 

(samopostrežni izbor) + sladica 

INFORMACIJE IN REZERVACIJE
Caffe & Restaurant May (Hotel Vita): 03 78 08 162, 

info@terme-dobrna.si 

ODPRTO vse dni v tednu od 07.00 do 24.00.
Kuhinja je odprta za A la carte naročila:

ponedeljek, torek, sreda, četrtek in nedelja: 
07.00 – 22.00

petek in sobota: 07.00 – 23.00
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NEGA KOŽE V ZIMSKEM ČASU

Mraz in vlažnost zunaj ter suh in topel zrak v prostorih v zimskem času še 

posebno obremenijo našo kožo. Ta postane suha, se lušči, je groba in raz-

dražena. Nenehno menjevanje hladnega in vlažnega s toplim in suhim zra-

kom je za našo kožo kar precejšnji šok. Takrat potrebuje izdatnejšo nego, ki 

jo bo navlažila in zaščitila. 

Priporočamo:

•	 piling	telesa	za	odstranitev	suhih	delcev	kože

•	 masažo	z	arganovim	oljem	za	nahranitev	in	mehkobo	kože

•	 nego	obraza	in	telesa	ter

•	 obloge	za	roke	za	naravno	zaščito	pred	hladnimi	vplivi

KUPON V VREDNOSTI 
5 EUR

Kupon je veljaven do 31. 3. 2017 za 
koriščenje storitev v masažno lepo-
tnem centru La Vita Spa & Beauty, ob 
nakupu storitev nad 25 EUR. Vljudno 
prosimo za pravočasno predhodno 
rezervacijo storitev, število terminov 
je omejeno. Kupon je ob koriščenju 
storitev potrebno predložiti na re-
cepciji masažno lepotnega centra La 
Vita Spa & Beauty. Kupona ni mogo-
če koristiti ob nakupu kozmetičnih in 
drugih izdelkov ter drugih storitev iz 
ponudbe Term Dobrna. Ugodnosti se 
ne seštevajo.

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

 

KUPON V VREDNOSTI 
20 EUR

Kupon je veljaven do 31. 3. 2017 za 
koriščenje storitev v masažno lepo-
tnem centru La Vita Spa & Beauty, ob 
nakupu storitev nad 100 EUR. Vljudno 
prosimo za pravočasno predhodno 
rezervacijo storitev, število terminov 
je omejeno. Kupon je ob koriščenju 
storitev potrebno predložiti na re-
cepciji masažno lepotnega centra La 
Vita Spa & Beauty. Kupona ni mogo-
če koristiti ob nakupu kozmetičnih in 
drugih izdelkov ter drugih storitev iz 
ponudbe Term Dobrna. Ugodnosti se 
ne seštevajo.

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

 

KUPON V VREDNOSTI 
30 EUR

Kupon je veljaven do 31. 3. 2017, za 
koriščenje storitev v masažno lepo-
tnem centru La Vita Spa & Beauty, ob 
nakupu storitev nad 150 EUR. Vljudno 
prosimo za pravočasno predhodno 
rezervacijo storitev, število terminov 
je omejeno. Kupon je ob koriščenju 
storitev potrebno predložiti na re-
cepciji masažno lepotnega centra La 
Vita Spa & Beauty. Kupona ni mogo-
če koristiti ob nakupu kozmetičnih in 
drugih izdelkov ter drugih storitev iz 
ponudbe Term Dobrna. Ugodnosti se 
ne seštevajo.

INFORMACIJE IN REZERVACIJE
La Vita Spa & Beauty: 03 78 08 555
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Dnevi dejavnosti ob tednu otroka
V tednu otroka, ki poteka od tretjega do devetega oktobra, smo 
razmišljali o svetu, v katerem želimo živeti.

Desa Muck je zapisala, da ne živimo samo v enem svetu, ampak v 
veliko majhnih svetovih oziroma da prav zagotovo čisto vsi živimo v 
dveh svetovih. In vsak od nas mora izbrati, v katerem od obeh bo živel. 

In živel boš v tistem, ki ga boš ustvaril. A ustvariti ga nikoli ne moreš 
sam, kajti ustvarjamo skupaj, vedno skupaj.

Na naši šoli smo ob tednu otroka izpeljali razne dneve dejavnosti.

V sredo, 5. 10. 2016, smo se z učenci 6.– 9. razreda odpeljali na 
športni dan na Golte. Pohod je potekal v hladnem, a sončnem 
vremenu. Obhodili smo Medvedjak, Smrekovec, Ojstri vrh in Bo-
skovec. Golte so znane predvsem kot smučarski center, kjer se na 
višini 1200 do 1600 m nadmorske višine na 50 ha razprostirajo 
smučarske proge. Obiskali smo tudi v Alpski park. Gre za edin-
stven primer predstavitve alpske flore v avtohtonem okolju na 
nadmorski višini 1300 do 1400 m. 

V okviru  tehniškega dne, ki smo ga izvedli v  četrtek, 6. 10. 2016, 
smo učenci 6., 7., 8. in 9. razreda spoznavali tehniško in kulturno 
dediščino Dobrne. Zbrali smo se pred šolo in vsak razred se je 
odpravil na svojo pot raziskovanja in spoznavanja. Šestošolci so 
se prehodili do doline mlinov in obiskali Vovkov mlin. Učenci sed-

Obisk Botaničnega vrta

Obisk ZOO Ljubljana

Obisk Hiše starin

Športni dan

Obisk Vovkovega mlina
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mega razreda  smo se podali do vile Ružičke, kjer smo si ogledali 
ruševine. 
Nato smo se napotili do graščine Gutenek in jame Lednice, kjer 
smo v notranjosti jame celo zapeli. Zatem smo se po dokaj strmi 
Anini poti podali do Šumejevih, kjer smo si ogledali več kot tristo 
let staro črno kuhinjo. Osmošolci smo obiskali kapelico in si v Hiši 
kulturne dediščine ogledali zbirko starin. Devetošolci smo se po-
dali od vile do vile. Spoznali smo kar 14 vil, po povratku v šolo pa 
smo  izdelali zloženke.

V ponedeljek, 10. oktobra, smo imeli kulturno-naravoslovni 

dan, ki je potekal v Ljubljani. Najprej smo si otroci od 6. do 9. 
razreda ogledali  komedijo z naslovom  Gledališka ura. Ker je v 
predstavi sodelovalo nekaj zelo znanih slovenskih igralcev, smo 
zelo uživali. Po izredno zanimivi predstavi smo učenci osmega 
in devetega razreda obiskali Prirodoslovni muzej Ljubljana. Tam  
smo pobližje spoznali mamuta in ga primerjali z azijskim slonom. 
Ogledali smo si tudi razne kamnine in staro posodo ter spozna-
vali življenje v preteklosti. Videli smo tudi nekatere živali, ki so že 
zdavnaj izumrle. Šestošolci so se podali v botanični vrt in tam 
spoznavali semena, cvetove in tropske rastline. Sedmošolci pa so 
se podali v živalski vrt.

Učenci izbirnega predmeta Tisk

Mentorica: Sonja Špegel

Teden 
otroka v 
1. razredu 
OŠ Dobrna

Za nami so že trije me-
seci pouka. Prvošolčki 
so se že kar navadili na 
šolske klopi. V želji, da 
bi malo popestrili pouk, 
smo se prvi teden v ok-
tobru, ki je posvečen 
otrokom, vsak dan od-
pravili v naravo. 

Opazovali in razisko-
vali smo gozd, nabirali, 
primerjali in razvrščali 
jesenske plodove, se 
igrali v sadovnjaku, pri-
voščili smo si pa tudi 
prebiranje knjige na ob-
robju gozda. Bilo nam 
všeč, zato bomo učenje 
še večkrat prenesli v na-
ravno okolje.

Razredničarki
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Novoletne delavnice 
Približuje se praznični in pričakovanja poln 
mesec december, zato so v petek, 18. 11. 
2016, na naši šoli  v okviru tehniškega dne 
potekale novoletne delavnice. Pod spretni-
mi prsti so nastajali razni okraski in božič-
no-novoletni izdelki. 

Učenci prvega razreda so ustvarjali v treh 
delavnicah. V prvi delavnici so izrezova-
li snežake in jih lepili na voščilnice. Tudi v 
drugi delavnici so nastajale novoletne vo-
ščilnice, v tretji pa so izdelovali opomnike 
iz lesonitnih plošč in prtičkov s pomočjo 
servietne tehnike. Prvošolci so nam navdu-
šeno povedali, da so jim bile delavnice zelo 
všeč. 
Tudi drugošolci so izdelovali novoletne vo-
ščilnice. Na izrezane kartončke so z zamaški 

odtisnili obliko snežaka, nato pa s flomastri 
narisali še klobuk. Izdelovali pa so tudi vo-
ščilnice, na katere so nalepili gumbe in jih 
nato še okrasili.
Tretješolci pa so poleg novoletnih voščilnic 
izdelovali še posebne adventne aranžmaje. 

Podstavke iz vej so okrasili, nato pa name-
stili čajne svečke. 
Učenci 4. a in 4. b razreda so skupaj izde-
lovali voščilnice in metulje za koledar. S 

flomastri, predvsem z zlatimi in srebrnimi, 
so okrasili voščilnice, metulje pa preprosto 
narisali na papir in izrezali.
V delavnici petega razreda so  nastajale vo-
ščilnice pa tudi novoletni okraski.

Praznične voščilnice so nastajale tudi v 
delavnici šestošolcev. Le-ti so iz zelene le-
penke izrezali smrečice, ki so prilepili na 
voščilnice. Izdelovali  so tudi darilne vrečke 
v obliki smrečic.
Sedmošolci so se preizkusili v šivanju in 
tako izdelovali ovitke za mobilne telefone 
in obeske za novoletno jelko. Izdelovali 
so tudi novoletne aranžmaje in lesene ter 
usnjene okraske.
Učenci osmega in devetega razreda so 
se razdelili v tri skupine. Skupina učencev 
izbirnih predmetov KVŽ in POK je izdelo-
vala dišeče soli in mila, nekaj fantov pa le-
sene smrečice. Tudi šola je med aktivnim 
ustvarjanjem dobila praznično podobo. 
Nekaj osmošolk in devetošolk je izdelovalo 
papirnate lučke iz barvnega papirja. S pre-
pogibanjem barvnih trakov so nastali lepi 
okraski, ki so jih nanizale na vrvice in tako 
okrasile šolo. Izdelovale pa so tudi lesene 
okraske, ki bodo krasili novoletno jelko. 

Učenci izbirnega predmeta Tisk

Mentorica: Sonja Špegel
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Zdrav življenjski slog na Osnovni šoli Dobrna
Oktobra 2015 sem prevzel vodenje aktiv-
nosti v projektu Zdrav življenjski  slog, ki 
na OŠ Dobrna  poteka že kar nekaj časa. 
Projektu namenjata denarna sredstva: 80 
% Evropska skupnost in 20 % Ministrstvo 
za šolstvo, znanost in šport RS. Trenutno je 
vanj na naši šoli vključenih 160 otrok od 1. 
do 9. razreda.

V enoletnem obdobju se je zgodilo kar 
nekaj lepih in veselih dogodkov, so pa zelo 
opazne tudi spremembe v načinu delova-
nja in razmišljanja učencev, ki program re-
dno obiskujejo.

Poleg rednih ur športne vzgoje, ki obsega-
jo različne športne aktivnosti in jih izvajam 
ob rednih šolskih dneh (nogomet, košarka, 
odbojka, badminton, namizni tenis, hokej v 

dvorani, ples, atletika, ter predvsem veliko 
gimnastike in osnovne motorike), smo v 
tem času počeli tudi naslednje aktivnosti 
med vikendi ali počitnicami: kot gledalci 
smo se udeležili svetovnega pokala v bia-
tlonu na Pokljuki in preživeli tam čudovit 
dan, plezali smo na novi umetni steni v te-
lovadnici OŠ Vojnik, se udeležili pohodov v 
organizaciji PD Dobrna, preizkusili smo se 
v vožnji monocikla, jezdili konje v konjeni-
škem klubu Škofja vas, spoznavali osnove 
juda s šolo Judo Jaka, vozili čolne in kajake 
po Šmartinskem jezeru, se kopali in zaba-
vali, učili smo se streljanja z zračno puško, 
rolanja, kotalkanja in kolesarjenja, …  pa še 
bi se kaj našlo.

Opažam, da učenci radi hodijo na aktiv-
nosti, kjer lahko izživijo svoje potrebe po 
gibanju v aktivnostih, ki jih veselijo, v spro-
ščenem, varnem okolju. Verjamem, da jim 
to tudi dolgoročno koristi, saj  pridobivajo 

pozitivne vzorce in navade. Učijo se pre-
magovati napore in se odrekati negativnim 
vzorcem vedenja, kot so pretirano igranje 
računalniških iger ali gledanje televizije, ne-

zdravo prehranjevanje … Učenci, ki redno 
hodijo na vadbo, napredujejo tako v mo-
toričnih kot funkcionalnih sposobnostih, 
pomaga pa jim tudi pri vzdrževanju neke 
optimalne telesne  teže. 
Želim si, da bi se nam pridružili tudi tisti 
učenci, ki bi jim vadba koristila, a morda 
ne premorejo dovolj volje. Ob tem je treba 
poudariti pozitivno motivacijo in podporo, 
ki ju takemu otroku lahko nudijo starši oz. 
skrbniki. Vsi si namreč želimo živeti v zdravi 
in strpni družbi, polni razumevanja in so-
žitja.

 Mentor ZŽS:

Kristijan Benčina, prof. 

Foto: Kristijan Benčina
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področjih kurikula. Nabirali smo jesenske 
plodove, se z njimi igrali, ustvarjali, gibali, 
razvijali fino motoriko in plesno vživljali. 
Rdeča nit jesenskih mesecev je bila knji-
žna predloga Igraj se z mano, avtorja Yoko 
Moto. Skozi knjigo smo na nivoju celotne-
ga vrtca spoznavali pomen prijateljstva, 
krepili socialne interakcije (dogovarja-
nje, prilagajanje, strpnost) se gibalno 
vživljali v like iz knjige, peli in  likovno 
ustvarjali. 

V času Pikinega festivala v Velenju smo 
tudi pri nas pripravili Pikine norčije. Ogle-
dali smo si film o Piki, brali knjige in slika-
nice o njej in se na ta način poistovetili z 
njo in njenimi prijatelji. V tem času smo se 
veliko družili in rajali, pridružili so se nam 
tudi prijatelji iz 1. razreda. Ustvarjali smo z 

Spoznavali smo bližnjo in daljno okolico, 
se odpravili na pohod na Kurjek in en dan 
v tednu, ne glede na vreme, preživeli v 
gozdu. 

Spoznali smo ga s vsemi čutili, se o njem 
učili in na ta način pridobili nova znanja 
in izkušnje v interdisciplinarno povezanih 

ŠOLSKI KOTIČEK

Pisana jesen

drobtinice iz vrtca
Čas hitro teče in za nami so že prvi mese-
ci novega šolskega leta. Malčki so seveda 
največ časa posvetili uvajanju in  spozna-
vanju prijateljev, igralnic in okolice vrtca.  

Starejši otroci pa so jesen izkoristili za gi-
banje na prostem. 

Modra skupina

V svetu Pike Nogavičke
V četrtek, 22. 9. 2016, so imeli učenci 1., 2., in 3. razreda kulturni 
dan, posvečen priljubljeni knjižni junakinji Piki Nogavički. Drugo 
in tretješolci so obiskali Pikin festival v Velenju, ki je z veličastno 
27-letno tradicijo nepozabno doživetje za vsakega obiskovalca.
Naši  učenci so se po prihodu v Velenje oblekli v pirate in Pike 
Nogavičke in si ogledali predstavo o Vidkovi srajčici. Po malici pa 
so se preizkusili v različnih delavnicah. Izdelovali so rakete, ptičje 

hiške, Pike Nogavičke in papirnate zmaje. Pri tem so se imeli zelo 
lepo. 
Prvošolci so Pikin dan preživeli skupaj z otroki iz vrtca. Ustvarjali 
so v delavnicah in se preizkusili v poligonu. Tudi ura angleščine je 
potekala na temo Pikinih dogodivščin. Učenci so povedali, da jim 
je bil ta dan zelo všeč.

Anja Rebernik in Tajda Oprešnik

Mentorica: Sonja Špegel

Trim steza

Skupaj na Kurjek

Spoznavamo gozd

Naravne oblike gibanja
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Nato pa so prišli deževni dnevi, ki pa se jih 
nismo prestrašili, ravno tako smo vsak dan 
odhajali na sprehode. Nekateri s pelerina-
mi, drugi z dežniki. Skakali smo po lužah 
in plesali z dežniki. 

V novembru smo izvedli slovenski tradici-
onalni zajtrk in spoznavali lokalno pridela-
no hrano.  Naredili smo si vremenske ko-
ledarje, s katerimi spremljamo vremenske 
pojave in  temperature. 

Pričeli smo spoznavati vrstni red oblače-
nja, primerna oblačila in obutev glede na 
letni čas.  Tako se poslavljamo od jeseni in 
veselimo zime.

Napisala: 

Mojca Krajšek in Denis Golouh

goča razvoj osebnosti in telesni razvoj s 
poudarkom na čustveni podlagi. Spo-
znavali smo jesenska opravila in običaje. 
Pri Štepiharjevih smo  ličkali in si ogledali 
»prešanje« jabolčnega soka. 

Izvedli smo skupne dejavnosti ob tednu 
hrane. Sami smo si pripravili sadno-zele-
njavne figure, ki smo jih nato z veseljem 
pojedli za malico. 

V trgovini smo kupili eksotične in manj po-
znane vrste sadja in si iz njih pripravili na-
pitke. Spoznavali smo različne vrste sadja, 
zelenjave in druge zdrave hrane, naredili 
prehranske piramide in ozavestili pomen 
odgovornega odnosa do hrane. Izkoristili 
smo vse darove, ki nam jih je ponudila je-
sen. Nekaj smo jih nabrali sami, nekaj pa 
so jih prinesli starši. Pripravili  smo pravi 
jesenski piknik, kjer smo pekli kostanj, pili 
jabolčni sok, trebili in izrezovali buče, ter 
si iz jesenskih plodov pripravili različne gi-
balne dejavnosti. 

Kotalili smo buče, metali storže v cilj in lu-
ščili koruzo. Strokovni delavci vrtca so za 
vse otroke pripravili lutkovno predstavo 
Ježek najde prijatelja. 

DROBTINICE IZ VRTCA

odpadnim materialom  in se spremenili 
v razposajene Pike in neustrašne gusar-
je. 

Najstarejši otroci vsak torek obiskujejo 
pevski zborček. Mali planinci pa so se z 
vodnico,  go. Ireno Žagavec, iz PD Dobr-
na udeležili nočnega pohod na turistično 
kmetijo Marovšek skupaj s planinci OŠ. 

V vsakodnevno delo vključujemo NTC 
metodo, spoznavamo in uporabljamo 
simbole, z njimi zapisujemo dogodke, ve-
liko časa namenimo usvajanju osnovnih 
elementov igre z žogo, razvijanju akomo-
dacije  in ravnotežja.
V tednu otroka, ki je letos potekal na temo 
Svet v katerem želim živeti, smo izvedli de-
javnosti na vseh področjih kurikula.  Veliko 
časa smo namenili spontani igri, ki omo-

Pikino rajanje

Nočni pohod

Ličkanje pri Štepiharjevih

Sadno- zelenjavne figurice

Kostanjev piknik

Lutkovna predstava

Ples z dežniki

Sprehod oranžne skupine
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utrinki iz 
CUDVEKO-konferenca na 

Brdu pri Kranju 

V PONEDELJEK, 26. SEPTEMBRA, SMO SE RAČUNALNIČAR SIMON, 
RAZREDNIČARKA BOJANA , UČITELJICA LIKOVNE VZGOJE HELE-
NA IN JAZ OB 6.URI ZJUTRAJ ODPELJALI NA BRDO PRI KRANJU, 
KJER JE POTEKALA KONFERENCA KOORDINATORJEV PROGRAMA 
EKOŠOLA. KO SMO PRISPELI, SMO NAJPREJ ODŠLI DO RECEPCIJE, 
KJER SMO POD DOLOČENIMI ČRKAMI ( NPR. A - H) POVEDALI, 
KAKO NAM JE IME IN KAKO SE PIŠEMO. DOBILI SMO LISTEK Z IME-

NOM IN PRIIMKOM TER VREČKO Z RAZNIMI UPORABNIMI STVAR-
MI. KO SMO SE V DVORANI POSEDLI, NAS JE NAGOVORIL MAG. 
GREGOR CERAR, NATO PA NAS JE NAGOVORIL TUDI PREDSEDNIK 
VLADE, DR. MIRO CERAR. SLEDIL JE PEVSKI ZBOR IZ VRTCA GOR-
JE. NATO JE SLEDILA PODELITEV ZELENIH ZASTAV IN PRIZNANJ. 
V DVORANI GRANDIS SMO IMELI OKROGLO MIZO, PRI OKROGLI 
MIZI SO SE POGOVARJALI ZDRAVNICE IN RAVNATELJICE ŠOL. 
SLEDILA JE PODELITEV NAGRAD ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016 IN 
PREDSTAVITEV PPROJEKTOV, KI JE TRAJALA DO 13.00. PONOVNO 
SMO SE V DVORANI ZBRALI OB 13.05. NATO SMO VIDELI ŠE NEKAJ 
PREDSTAVITEV PROJEKTOV IN PREDSTAVITEV PROGRAMA DELA 
V ŠOLSKEM LETU 2016/2017. NATO SMO IMELI KOSILO OD 14.30 
DO 15.00. 
PO KOSILU JE SLEDIL ZAKLJUČEK KONFERENCE. NATO SMO OD-
ŠLI DOMOV.  

ZLATKO,

UPORABNIK

Ekskurzija v Avstrijo
Kolektiv CUDV Dobrna se je 25. 11. 2016 udeležil strokovne ek-
skurzije v sosednji  Avstriji. Ob prijetnem in sproščenem druže-
nju smo si ogledali primere razvoja podeželja, zgledno krajinsko 
arhitekturo, primere dobrih praks in strategij razvoja podjetij na 
območju avstrijske dežele Vulkanland. Na primerih nam je bilo 

predstavljeno, kako izkoristiti naravne danosti, ohraniti okolje in 
doseči zavidljiv gospodarski razvoj, pri tem pa ohraniti dobre 
medosebne odnose in lokalno tradicijo. 
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Do leta 1994 je kraj pestila huda brezposelnost, odliv mladih in 
gospodarska nerazvitost. Področje  je veljalo za najmanj razvito 
in brezperspektivno območje v Avstriji. Primerjalno je območje 
zaostajalo tudi za povprečjem slovenskih občin.

Kraj je znan po 40 ugaslih vulkanih in trenutno 26 vrelcih termal-
ne, mineralne in zdravilne vode. Razvojni obrat so zastavili na 
blagovni znamki Steirisches Vulkanland, preimenovali so celoten 
kraj in vzpostavili celostno blagovno znamko, ki je pokrivala pro-
izvode lokalnih proizvajalcev, predvsem kmetijskih proizvodov. S 
povezovanjem ljudi, obrti in turizma ter celostno in uspešno mar-
ketinško strategijo se je regija razvila v paradnega konja v svoji 
panogi ter predstavlja zgled dobre prakse v svetovnem merilu.
Ekskurzijo smo nadaljevali v mestu Gradec, kjer smo si ogledali 
soroden socialno varstveni zavod – Mosaik. Seznanili smo se z 
življenjem in delom uporabnikov in zaposlenih, si izmenjali izku-
šnje ter se dogovorili za nadaljnje sodelovanje.

Simon Krajnc,

individualni habilitator

Na vrhu Slovenije

Že kar nekaj časa je obstajala želja, da bi 
uporabniki CUDV Dobrna stali na vrhu Tri-
glava. Sprva je bila to le tiha želja, nato pa 
vedno bolj mogoča. Že lani smo jo hoteli 
uresničiti, pa nam to zaradi neugodnih vre-
menskih razmer ni uspelo. Letos pa smo 
bili odločeni, da  bo to uspelo. Temeljito 
smo se pripravili. Načrtno smo opravili ne-
kaj tur v okolici Dobrne, nato pa smo prvič 

pokukali v visokogorje. Tura nas je peljala 
na Storžič, kjer smo se srečali s skalnatim 
svetom in rahlo izpostavljenostjo. Nato je 
sledil obisk naravnega plezališča in učenja 
tehnike samovarovanja. Pred vzponom na 
Triglav smo opravili še generalko, vzpon na 
2252 metrov visoko Brano. Uspel nam je 
brez težav in videli smo, da je vzpon na Tri-
glav zagotovo izvedljiv. Ker smo imeli nekaj 

težav s spremstvom uporabnikov, nam je 
na pomoč priskočilo Planinsko društvo Do-
brna. Bili so zelo prijazni in so nam dodelili 
vodnika Janeza in njegovo ženo, ki sta nas 
spremljala na vsakem koraku. Lepo vreme 
je bilo napovedano, zato smo se nekega 
septembrskega dne odločili, da uresničimo 
željo. Dva uporabnika, Bine in Vinko, ki sta 
bila fizično najbolje pripravljena, in spre-
mljevalci smo se odpeljali v dolino Krme, 
kjer je bilo izhodišče dvodnevne ture. Ho-
dili smo tekoče in med občudovanjem 
prelepega gorskega sveta v petih urah 
prispeli do koče Planika ravno takrat, ko se 
je ta zavila v meglo. Padla je odločitev, da 
prespimo v koči in gremo na vrh zjutraj, ko 
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bo vreme lepše. Raziskovali smo okolico in 
občasno pogledovali proti Triglavu, ki je 
kukal iz megle. Nato pa je šlo zares. Še v 
temi smo se opremili z vrvjo in z lučkami 
na glavi smo se odpravili na vrh. Brez težav 
smo osvojili najprej Mali Triglav, kjer nas je 
pozdravila čudovita rdeča barva sončnega 
vzhoda. Sledila je še izpostavljena hoja po 
grebenu in končno smo ga dočakali, vrh 
Triglava. Veselje je bilo nepopisno, saj  se je 
uresničila dolgoletna želja. Na vrhu je sledil 
še krst uporabnikov in nato napet spust v 
dolino, saj se večino nesreč zgodi prav pri 
spustu v dolino, ko je vrh že osvojen. Pri 
koči smo se razvezali, malo pomalicali in 
nato je sledil še sestop v dolino, kjer nas je 

čakal avto. Med potjo smo opazovali še pe-
ster živalski svet (gamsi, svizec …). Prijetno 
utrujeni  smo prispeli do izhodišča ture in 

prav udobno si je bilo zopet obuti poletno 
obutev. Za nagrado smo si privoščili še piz-
zo in potem pa smo se polni lepih vtisov 
odpeljali nazaj v Dobrno. Vzpon na Triglav 
nam bo ostal v spominu še dolgo, saj smo 
s tem dvignili mejo mogočega in dokazali, 
da so tudi uporabniki zmožni najzahtev-
nejših tur, tako kondicijsko kot tudi tehnič-
no, seveda s primernim vodstvom na turi. 
Posebej bi se rad zahvalil Planinskemu dru-
štvu Dobrna in vodniku Janezu Škofleku 
ter njegovi ženi, ki sta nam omogočila, da 
je vse potekalo varno. Še enkrat hvala za 
nepozabne vtise.

Športni pedagog,

Andrej Pompe

Pretekli 21 kilometrov

Uporabniki CUDV Dobrna so se v okviru projekta 5 tekov za 300 
nasmehov že dvakrat udeležili teka na 10 kilometrov. Čas je bil 
za premik meje. Cilj je bil, da bi z dvema uporabnikoma pretekli 
21 kilometrov na Ljubljanskem maratonu, kar do sedaj ni uspelo 

še nikomur iz našega za-
voda. Cilj je bil visok, a ni 
bil nemogoč. Kar celo leto 
smo se pripravljali. Dva-
krat tedensko smo naredili 
trening, enkrat smo tekli 
daljšo razdaljo, drugič v te-
dnu pa krajšo. Zraven smo 
poskrbeli za primeren vnos 
hranljivih snovi in tekočine, da sta bila uporabnika kar se da do-
bro pripravljena. Nato pa si je en uporabnik poškodoval nogo tri 
dni pred maratonom in tako se je udeležil na žalost teka le drugi 
uporabnik. Vse je bilo pripravljeno. Spremstvo izkušenega trener-
ja za teke, ki nam je stal ob strani že ves čas projekta, je bilo več 
kot dobrodošlo. Na dan teka je bilo kot naročeno lepo vreme, 
zato je bilo razpoloženje še toliko boljše. S tekom smo začeli po-
časi in previdno in nato sčasoma povečevali tempo teka glede na 
počutje. Vmes smo tudi vsakih pet kilometrov pojedli kakšen pri-
grizek in spili energijsko pijačo, da nam ni zmanjkalo energije. Cilj 
se je približeval, tempo pa je na koncu še naraščal. Cilj smo prete-
kli v 2 urah in 16 minutah, kar je bil zelo dober dosežek, veselje pa 
nepopisno. Prejeli smo še medaljo in čestitke župana Ljubljane in 
polni lepih vtisov smo se odpeljali še na zasluženo pizzo in pol. 
Dodali smo lepo krono projektu in tudi trud celoletnih treningov 
je bil bogato poplačan z lepimi vtisi za vse življenje.

Športni pedagog,

Andrej Pompe
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Jesensko letovanje v Elerjih, oktober 2016

V ponedeljek zjutraj nas je Lu-
kov ati odpeljal v Elerje. Tja sem 
šla na letovanje z Zvezo Son-
ček. Moja spremljevalka je bila 
Urška. Skupaj z njo sem bila 
tudi  v sobi. Imeli smo razne 
dejavnosti. Prvi dan smo imeli 
spoznavni večer. Vsak je pove-

dal nekaj o sebi, imeli smo tudi 
zabavo.
Med tednom smo jezdili  konja, 
izdelovali  klobuke, imeli smo 
nočni pohod z lučkami.  Šli 
smo tudi v Koper v kino, ogle-
dali smo si sinhronizirano risan-
ko o tem, kako štorklja prinese 

dojenčka. Obiskat nas je prišla 
prava čarovnica. Dala nam je 
naloge. Če si ne bi narobe obr-
nili pižame, bi nas spremenila 
v žabe. Prosila je tudi, da ji na-
redimo čarovniško palico, ker 
njena je bila že obrabljena in ni 
mogla z njo več čarati. 
Vsak večer nam je Ana igrala na 
kitaro različne pesmi.
Hrana je bila zelo dobra, najbolj 
mi je bila všeč pica. Enkrat smo 
tudi sami spekli mafine in buč-
na semena. Ob ognju pa smo 
si pekli jabolka, ki so bila zelo 
dobra. Iskali smo tudi zaklad. V 
njem so se skrivali bonboni in 
jabolka. 
V torek  zvečer smo šli peš do 

Ankarana. Pot tja in nazaj je tra-
jala uro in pol. Igrala sem tudi 
ping-pong, ragbi in tenis. Pri 
teh dejavnostih mi je poma-
gal zelo simpatičen športni in-
štruktor Sašo.
Letovanje mi je bilo zelo všeč, 
imeli smo se zelo fajn, upam, 
da se  bom drugo  leto spet 
udeležila podobnega letova-
nja.

Sara,

uporabnica

MALO DRUGAČEN JESENSKI DAN
V SREDO SMO PREŽIVELI MALO DRUGA-
ČEN DAN  Z VRSTNIKI. IMELI SMO PRAZNO-
VANJE PRIHODA JESENI. PRIPRAVLJENE 
SO BILE  RAZNE VRSTE DEJAVNOSTI. MED 
NJIMI SO BILE MATP IGRE, KI JIH JE VODIL 
FIZIOTERAPEVT TINE. SODELOVALI SO  PRI-
PRAVNIKI FIZIOTERAPEVTI  TER DELOVNA 
TERAPEVTKA. SPRETNEJŠI VRSTNIKI SO 
TEKMOVALI V RAZLIČNIH ŠALJIVIH IGRAH. 
ZA ORGANIZACIJO PROGRAMA STA PO-

SKRBELI VANJA IN MOJCA. POSLADKALI 
SMO SE Z RAZLIČNIMI DOBROTAMI. PEKLI 
SMO KOSTANJ IN POKOVKO, KUHARICE SO 
POSKRBELE ZA MALICO. SPEKLE SO TUDI 
ZELO DOBRO JABOLČNO PITO IN ZAVITEK. 
LIČKALI SMO  KORUZO, USTVARJALI V LI-
KOVNIH DELAVNICAH IN SE PREIZKUSILI  
V POZNAVANJU JESENSKIH PLODOV. ZA 
POPESTRITEV JE  POSKRBEL BRANKO. ZAI-
GRAL NAM JE NA HARMONIKO IN ZRAVEN 

VESELO ZAPEL. BILO JE ZELO LEPO, ČEPRAV 
JE BILO ZJUTRAJ MRZLO. KASNEJE JE POSI-
JALO SONCE. 

                              SARA,

UPORABNICA
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Jesenski športni dan
Na lep jesenski oktobrski dan smo imeli športni dan. Odšli smo na 
sprehod ob Dobrnici. Pot mi je bila zelo všeč, saj sem bila tu prvič. 
Hodili smo približno eno uro. Na poti nazaj v Center smo se usta-
vili v Termah Dobrna, kjer smo imeli malico . Jedli smo sendviče. 
Jaz sem si naročila še kapučino, ki je bil zelo dober. Želim si še, da 
bi še kdaj šli po tej poti.

Sara,
uporabnica

zahvale
Spoštovani Dobrnčani, Dobrnčanke, 

spoštovani poslovni subjekti …

Zahvaljujemo se vam za sprejemanje, razumevanje, 
usmerjanje in pozitivno naravnanost do 
uporabnikov CUDV Dobrna, ki se z vami 
vsakodnevno srečujejo v lokalnem okolju.
Gre za pomembno sporočilo in pomembno 
popotnico v življenju ljudi z intelektualnimi in 
telesnimi ovirami.
Hvala, ker ste človek do ljudi!

Breda Božnik, 
direktorica CUDV Dobrna

Zahvala
Zahvaljujemo se organizatorju prireditve Noč pod kostanji, 
gospodu Roku Žerjavu, za pripravljenost in prizadevnost pri 
zbiranju sredstev za uporabnike CUDV Dobrna na tej prireditvi 
in velikodušno donacijo, s katero je podvojil zbrana sredstva. 
Uporabili jih bomo za ureditev kotička za sproščanje uporab-
nikov v naravi, za aktivno doživljanje naravnih zvokov in dra-
žljajev.

Iskreno se zahvaljujemo tudi vsem, ki ste na Noči pod kostanji 
prispevali za dober namen. 

Breda Božnik, 
direktorica CUDV Dobrna

Naj bo dobro. Naj bo zdravo. Naj bo navdihujoče.
Srečno 2017!

                                                                        CUDV Dobrna
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ČAROVNIŠKA PREDSTAVA IN  OBISK 
BOŽIČKA 

Z OBDAROVANJEM OTROK
V soboto, 17. 12. 2016, ob 16. uri bomo v Kultur-
nem domu Dobrna pripravili čarovniško predsta-
vo za otroke. Po predstavi bo sledil obisk Božička 
in obdarovanje otrok v starosti od 2. do 8. leta. 
Praznični dogodek za otroke bo omogočila Obči-
na Dobrna v sodelovanju ZTŠK Dobrna in spon-
zorji, ki jih bomo objavili v naslednji številki Do-
brčana. Vsem se najlepše zahvaljujemo.

Dodatne informacije: marija.svent@dobrna.si; (041) 851–523.
Prijazno vabljeni!

obvestila

 

Ustanovljeno DVUD, 
Društvo vseživljenjskega učenja Dobrna

V sredo, 16. novembra 2016, je bilo na ustanovni seji ustanovljeno 
Društvo vseživljenjskega učenja Dobrna, DVUD. 
Osnovni namen ustanoviteljev je vzpostavitev institucije, ki bo skrbe-
la za organizacijo redne izobraževalne ponudbe za odrasle na Dobrni 
in sosednih krajih.
Novoizvoljeni predsednik Aleš Štepihar je v predstavitvi načrta dela 
poudaril sodelovanje z ljudskimi univerzami in sorodnimi izobra-
ževalnimi ustanovami ter spremljanje nacionalnih in mednarodnih 
razpisov. Optimizem je utemeljil na izkušnjah v organizaciji izobra-
ževanj in usposabljanj na Dobrni, ki so jih že doslej organizirali po-
samezni člani društva. Društvo si bo prizadevalo aktivno sodelovati 
z drugimi društvi v kraju in s svojim delom prispevati k promociji 
Dobrne.
V okviru društva se načrtuje ustanovitev podružnic Svetovalnega 
centra Ljudske univerze Celje in SSU, Središča za samostojno uče-
nje Ljudske univerze Celje. DVUD in obe podružnici bodo delovali 
v društvenih prostorih Kulturnega doma Dobrna. Svečana otvoritev 
prostorov je predvidena takoj po novem letu 2017.
Društvo je odprto za nove člane. V društvo so vabljeni vsi, ki želijo 
delati v skladu s statutom in programov društva.

Zapisal Aleš Štepihar

ZA RADOST NAŠIH ŠOLARJEV 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 Osnovni šoli 
Dobrna za izvajanje kvalitetnih dni dejavnosti s področja športa, kul-
ture, tehnike in naravoslovja.
Vse dobro v prihajajočem letu vam želi kolektiv Bencinskega servisa 

Dobrna!
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Novosti, ki jih prinaša Zakon o dimnikarskih storitvah za uporabnike
Licenčni  sistem prinaša prednosti  tako za  dimnikarske družbe kot za uporabnike dimni-
karskih storitev. Prednost za dimnikarske družbe je, da po novem ne bodo več omejene na 
obmocja, nov sistem  pa pomeni priloznost tudi za tiste, ki do zdaj niso mogli opravljati 
dejavnosti, da ob izpolnjevanju pogojev lahko vstopijo  vanjo.

Najpomembnejšo novost  zakon prinaša uporabnikom dimnikarskih storitev, ki bodo imeli 
možnost izbire  dimnikarske družbe z vsemi koristmi  konkurenčnega  trga, za upo-
rabnike prijaznejše izvajanje   storitev  ter  cenovno konkurenčnost,  saj  bodo  določene  
najvišje dovoljene cene storitev.
Obveznost izbire  dimnikarske družbe spremljajo obveznosti uporabnika, da 
omogoči:
- prvi pregled za novovgrajeno malo kurilno napravo,
- omogoči vpis male kurilne  naprave v evidenco ob prvi izvedbi dimnikarskih storitev, 

dovoli izvajanje dimnikarskih storitev,
- omogoči  pregled   pred  uporabo   malih  kurilnih  naprav  ob  spremembah pri  malih
- kurilnih napravah, vgradnji novih naprav in začetku obratovanja  neaktivnih  naprav, 

eno leto hrani zapisnik o izvedenem pregledu ter na podlagi odločbe pristojne inšpek-
cije odpravi ugotovljene pomanjkljivosti.

Če se uporabnik dimnikarskih storitev odloči zamenjati dimnikarsko družbo za 
opravljanje dimnikarskih storitev na svoji mali kurilni napravi, to stori do 30. 
junija tekočega leta za obdobje za najmanj dvanajst mesecev. To obdobje se lahko  
skrajša, če pristojna inšpekcija ugotovi, da dimnikarska družba ne opravlja dimnikarskih  
storitev  v skladu s tem zakonom.

Uporabnik  dimnikarskih storitev najkasneje do 30. junija 2017  izbere iz seznama 
dimnikarskih  družb, ki ga bo ministrstvo v roku  dveh mesecev od uveljavitve tega zakona 
objavilo  na spletni strani (posredovali ga bomo tudi na vse občine), dimnikarsko družbo 
za opravljanje dimnikarskih storitev na svoji mali kurilni  napravi za obdobje  najmanj 
dvanajst mesecev.

Do objave seznama dimnikarskih družb na spletni strani ministrstva lahko  
opravlja dimnikarske storitve izvajalec, ki je na dan 31. december 2016 opra-
vljal obvezno državno gospodarsko javno službo  izvajanja meritev,  pregledovanja 
in  čiščenja  kurilnih naprav, dimnih  vodov  in  zračnikov zaradi  varstva okolja in učinkovite  
rabe  energije,  varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom.

Če uporabnik dimnikarskih storitev do 30. junija 2017 ne izbere dimnikarske 
družbe, se šteje, da je izbral izvajalca, ki je na dan 31. decembra 2016 opravljal 
obvezno državno gospodarsko javno službo  na področju dimnikarstva na obmo-
čju, na katerem  se nahaja njegova  mala  kurilna naprava, pod pogojem, da je ta izvajalec 
pridobil dovoljenje za opravljanje dimnikarskih storitev.

Uporabnik dimnikarskih storitev lahko v primeru, da se njegova  mala  kurilna naprava de-
jansko ne uporablja, s tem pisno seznani dimnikarsko  družbo, ki je na mali kurilni napravi 
zadnja opravila dimnikarske storitve, ki vnese ta podatek  v evidence.  V takih  primerih  bo 
pred začetkom uporabe potrebno opraviti ponovni pregled.

OBVESTILA

voščila

Ni več časa, da bi sedli skupaj in si rekli nekaj toplih, 
prijetnih besed. 

A misel do soljudi v naših srcih ostaja enako močna 
in želja za njihovo zdravje in srečo 

močnejša iz dneva v dan. 
Prav je, da si v pričakovanju novega leta 

to tudi povemo.

Zahvaljujemo se vam za dobro sodelovanje 
v iztekajočem letu z željo, 

da se bodo naše poti na poti k istim ciljem srečevale 
tudi v prihajajočem 2017.

ZTŠK Dobrna,
Marija Švent
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Štirje letni časi nas navdušujejo, 
veselimo se pomladi, poletja, jeseni in 

zime.
Veselimo se druženja s člani 

turističnega društva na prireditvah, 
v soseski!

Vse dobro v letu 2017 želimo 
članom TD Dobrna in vsem 

občankam in občanom Dobrne!

Izvršni  odbor
Turističnega društva Dobrna

VOŠČILA

Čas kot sneg sredi bele mrzle zime stare vse poti 
zagrne in zvezda se utrne.

Naj nam prijateljstvo ogreje dlani in želje naj se iz 
srca vzpnejo v višine, kjer se združijo v zvezde.
Naj vam nikoli ne zmanjka časa za srečanje in 
pozdrav, vedro pesem in svet sanjav!
Naj vas sreča v miru objame!

Otroci Vrtca Dobrna, učenci OŠ Dobrna in kolektiv 
JVIZ Dobrna vam želijo vesele božične praznike in 

srečno novo leto 2017.
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Občankam in občanom Občine Dobrna, voščimo 
blagoslovljen božič ter srečno in uspehov polno  

novo leto 2017! 
KUD Dobrna 

 

Obstaja čudovit, skrivnosten zakon narave,  

da tri reči, po katerih človek najbolj hrepeni:  

srečo, svobodo in duševni mir,  

vedno pridobimo tako,  

da jih podarimo nekomu,  

ki ga imamo radi. 

VOŠČILA

 

Dolgi večeri, dolge noči,
vsepovsod pa mnogo lučk žari.

Naznanjajo da prihaja najlepši čas, ko se vase zazremo,
sebi in vsem okoli nas vse dobro želimo.

Naj žar in zanos teh prazničnih dni
v vas celo leto živi!

Odžene naj vse skrbi,
vam obilo blagostanja, zdravja in miru podari.

Blagoslovljen božič in srečno 2017.

Ljudske pevke DOBRNA

Praznični dnevi veselo hitijo, 
skrite misli in želje budijo. 
Naj prinesejo pričakovanja 

in uresničijo sanje, 
odkrijejo modrosti 

in natrosijo radosti!

Čebelarji Čebelarskega društva Dobrna 
vam želimo vesele in mirne božične 

praznike in srečno, zdravo, zadovoljno 
ter miru polno leto 2017.

Čebelarsko društvo Dobrna
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VOŠČILA

Čas sam ne prinaša ne dobrega, na slabega.
Čas so samo trenutki, ki se nizajo v dneve in leta.

Samo ljudje lahko v čas prinašamo toplino, nasmeh, 
iskrenost, ljubezen, veselje in lepoto.

Hvala vam za trenutke, ki ste jih  60 let delili z nami.
    

V krogu najdražjih naj vam mirno in spokojno božič 
teče.

                                                               
Prijetno praznovanje dneva samostojnosti in 

enotnosti.
    
 

V prihajajočem letu vam želimo, da bi čutili sonce, 
čeprav je deževen dan,

da bi uresničili hrepenenja svojega srca,
da bi znali živeti z radostjo, svojo in tujo.

                                         

 Krajevna organizacija zveze borcev za vrednote 
narodnoosvobodilne borbe Dobrna.

Zaupaj sebi, verjemi v 
prihodnost,

bodi prijatelj in leto 
2017

bo pravljično.

Vse dobro v novem letu 
2017

GODBENIKI 
DOBRNA
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Vse želje, ki letos se niso izpolnile, 
vse sanje, ki niso sadu obrodile, 

v prihodnjem naj letu dobijo polet, 
naj čimprej izpolni se njihov obet! 

 

Vesele Božične praznike in srečno novo leto 
2017 želimo vsem. 

 
 
 

Občinski odbor Dobrna 

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

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

Občinski odbor Nove Slovenije Dobrna

Srečno 2017

VOŠČILA

Očarljivo leto 2016 se poslavlja in veseli smo, 
da ste poglavje v njem 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 2017!
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VOŠČILA
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VOŠČILA

Srečno in zdravo 2017 vam želimo!

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

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  2017

 

»Tiho lega noč na zemljo,
gaz v snegu zdaj še spi,
novo leto pa nas vabi,
brž stopimo vanj vsi.

Naj koraki po tej poti
vodijo čez svetle dni,
naj pripeljejo nas k sreči,
kakršno si kdo želi…«

VESEL BOŽIČ in SREČNO 2017
 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
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Vesel božič in srečno novo leto 2017

oglasi/dogodki

PRIREDITVE IN DOGODKI V DECEMBRU V TERMAH DOBRNA IN HOTELU, GOSTILNI TRIGLAV

IME PRIREDITVE DATUM URA KRAJ PRIREDITVE KONTAKT

NOČNO KOPANJE  IN TEMATSKI VEČER 
Z ANIMATORJEM

23. 12. 2016 20.00 bazen v hotelu Vita
080-22-10             
www.terme-dobrna.si      
 info@terme-dobrna.si  

BOŽIČNI KONCERT 24. 12. 2016 15.00 Hotel Vita
080-22-10             
www.terme-dobrna.si       
info@terme-dobrna.si  

BOŽIČNI SEJEM 24. 12. 2016
11.00-
16.00

pred Hotelom Vita
080-22-10             
www.terme-dobrna.si       
info@terme-dobrna.si  

OBISK BOŽIČKA V HOTELU VITA 24. 12. 2016 17.00 Hotel Vita
080-22-10             
www.terme-dobrna.si       
info@terme-dobrna.si  

POGOSTITEV Z BOŽIČNIM ČAJEM IN ZAKUHANIM 
VINOM OB POLNOČNICI (MED 23. IN 2. URO)

24. 12. 2016 23.00 Hotel, gostilna Triglav
03 780-11-30  
www.gostilna-triglav.si 
 bostjan.plot@gmail.com

VESELO SILVESTROVANJE Z ŽIVO GLASBO! IGRA DUO 
FANTASY. OBVEZNE SO REZERVACIJE!

31. 12. 2016 19.00 Hotel, gostilna Triglav
03 780-11-30  
www.gostilna-triglav.si  
bostjan.plot@gmail.com

SILVESTRSKI PLES S SVEČANO VEČERJO 
IN ŽIVO GLASBO

31. 12. 2016 19.30 Restavracija Hotela Vita 
080-22-10             
www.terme-dobrna.si       
info@terme-dobrna.si  

SILVESTROVANJE S PLESOM IN ŽIVO GLASBO 31. 12. 2016 19.30 Caffe & Restaurant May 
080-22-10             
www.terme-dobrna.si       
info@terme-dobrna.si  

NOVOLETNI PLES Z ŽIVO GLASBO 1. 1. 2017 19.30 Caffe & Restaurant May 
080-22-10             
www.terme-dobrna.si       
info@terme-dobrna.si  
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KOLEDAR POHODOV IN IZLETOV  PLANINSKEGA DRUŠTVA DOBRNA
Spletna stran: www.pd-dobrna.si, Elektronska pošta: pd.dobrna@gmail.com

SMER POHODA DATUM
KONTAKT (odgovorna oseba) 
ORGANIZATORJA

Telefon

STOLPNIK 26. dec. 2016 JANEZ ŠKOFLEK 041 515 578

NOVOLETNI POHOD 1. jan. 2017 JANEZ ŠKOFLEK 041 515 578

KUM 8. jan. 2017 PAVLI ŽUŽEK 031 380 191

RAMŠAKOV VRH 5. feb. 2017 IRENA ŽAGAVEC 051 367 661

VABILAOGLASIKoledar prireditev januar-marec 2017

IME PRIREDITVE DATUM URA KRAJ KONTAKT Telefon
Elektronska pošta/           
 Spletna stran

PROSLAVA OB SLOVENSKEM KULTURNEM 
PRAZNIKU

6. 2. 2017 17.00 Kulturni dom Dobrna
Osnovna šola Dobrna v 
sodelovanju s KUD Dobrna

780 11 50 silva.pintar@guest.arnes.si

KULTURNI VEČER OB PREŠERNOVEM DNEVU 8. 2. 2017 Hotel Vita Terme Dobrna 080 22 10 info@terme-dobrna.si

VALENTINOV KONCERT 19. 2. 2017 16.00 Kulturni dom Dobrna
ŽPZ Korona, 
ga. Darja Ramšak

041 419 312 darjaramsak49@gmail.com

KONCERT OB DNEVU ŽENA 8. 3. 2017 Hotel Vita Terme Dobrna 080 22 10 info@terme-dobrna.si

ZIMSKA REZ TRTE marec Kulturni dom Dobrna
Turistično društvo Dobrna, 
g. Roman Ramšak

041 347 065 deu.marija@gmail.com

PRIREDITEV OB MATERINSKEM DNEVU 26. 3. 2017 17.00
Kulturni dom Dobrna, 
telovadnica Osnovne 
šole Dobrna

KUD Dobrna - Folklorna 
skupina Dobrna, 
ga. Ida Hrovat

041 381 550 ida@dadgrad.si

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
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Predpraznično razsvetljena in s tradicionalnim adventnim vencem okrašena 
Dobrna vas vabi, da se pridružite dogodkom, ki smo jih za vas, za vaše 
družine in prijatelje pripravili člani TD Dobrna s sekcijam, v sodelovanju z 
Občino Dobrna, ZTŠK Dobrna, društvi dejavnimi na območju Občine Dobrna 
in gostujočimi skupinami.

SREČNO, mirno in uspešno NOVO LETO vam želimo izvajalci programa in 
razstavljalci jaslic na prostem!

V dneh, ki jih bo osvetljevala skrivnostna svetloba z betlehemskih poljan, 
nas hrepenenje po prazničnih občutjih napravi bolj dojemljive za človeško 
bližino in bolj radodarne z željami za  vrednote in lepoto življenja.
Zato ne ostajajte med stenami svojih domov, pridružite se nam na 
prireditvah!

GOSTINSKA PONUDBA 
V prazničnih dneh so za vas prirpavili prazničn ponudbo predvsem pa veliko 
čaja, kuhanega vina, vroče čokolade, sladic...
Gostilna-hotel Triglav, Terme Dobrna, Slaščičarna Jagoda, Gostilna pod 
Kostanji in Gostilna Koren na Dobrni.

Vabljeni !
Stojnico smo prirpavili tudi člani Turističnega društva in vas vabimo na ogled 
jaslic, druženje in kozarec toplega čaja ali vina, ter domačih sladic v obliki 
prostovoljnih prispevkov!

www.dobrna.si, www.ztsk-dobrna.si

KUPON
Praznični 

KAVA ALI ČAJ

J A S L I C E  N A  P R O S T E M   K O N C E R T I   S I L V E S T R O V A N J E

Božično novoletni prazniki na Dobrni

Razstavo jaslic so popestrili: 
Turistično društvo-grafične podobe, Jaslice iz ličkanja-društvo kmetic Meta Celje in Jaslice na platnu-Sabina Marošek-mag. lik. 
ped. Dobrna, Folklorna skupina Dobrna, Fantje iz Zavrha, Vinogradniki, Podeželske žene, Gasilci oz. Štefan Pohajač, Razstava 
jaslic in ročno izdelanih starih sveč, Hiša kulturne dediščine- KOZOLEC, Jože Polenek -Razstava malih jaslic, Folklorna skupina 
Kompole- Štore, Gostilna Hotel Triglav, Lovci.

Božično-novoletne jelke na stopnicah so okrasili: 
Društvo čebelarjev, Turistično društvo, Društvo upokojencev, Zavod CUDV, Dom Grmovje enota Dobrna.
Božično-novoletne jelke na stopnicah: Društvo čebelarjev, Turistično društvo, Društvo upokojencev, Zavod CUDV, Dom Grmovje 
enota Dobrna, Turistično društvo Vojnik, OŠ Dobrna in Vrtec Dobrna.

Kupon predložite natakarju v Hotela, gostilne Triglav.

 Turistična Dobrna
Občina Dobrna - TIC Dobrna

www.turisticnodrustvodobrna.si

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

Praznična 



št. 72 / 2016 71

Program prireditev

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

Praznična 

Vabljeni N A  P R A Z N I Č N I  P O T E P  P O  D O B R N I
Pridružujemo si pravico do spremembe urnika zaradi neugodnih vremenskih pogojev ali bolezni v skupini.

D A T U M D O G O D E K I Z V A J A L C I  P R O G R A M A

Sobota, 17. 12. 2016, 
ob 16. uri 

PRAZNIČNA PRIREDITEV Z OBISKOM BOŽIČKA 
IN OBDAROVANJEM OTROK 
Kulturni dom Dobrna

Občina Dobrna v sodelovanju 
z ZTŠK Dobrna

Nedelja, 18. 12. 2016,
ob 16. uri 

OTVORITEV RAZSTAVE JASLIC NA PROSTEM 
od Gostilne- Hotela Triglav, v centru-stopnišče, 
okoli župnijske cerkve do parka v Dobrni, razstava 
jaslic v cerkvi in starih jaslic v Paviljonu v Parku 
Dobrna

Društva iz Dobrne,
sekcije društev, 
posamezniki  

Nedelja, 18. 12. 2016, 
ob 16. uri 

PRAZNIČNI KONCERT na stopnišču pri župnijski cerkvi v centru Dobrne
Nastopajoči: Vrtec Dobrna, Vokalna skupina OŠ Dobrne, Sestre Jakob, Vingosi- Vinska 
gora, Fortuna Vinska gora, kvartet Grče Dobrna, Oktet Zavodnje- Šoštanj, Ljudske pevke 
Dobrna, Janez in Jože Jakob, Folklorna skupina Dobrna

Vsak dan, 
od 18. 12. 2016 
do 6. 1. 2017 

PRAZNIČNO OKRAŠENA DOBRNA
Ogled jaslic v centru Dobrne, okoli cerkve in belem 
paviljonu v parku Dobrna ter v hotelu–gostilna 
Triglav. Jaslice v centru Dobrne bodo osvetljene 
od 16. do 22. ure.

Ponudniki gostinskih storitev, 
v času prireditev, vas vabimo 
na stojnice TD na čaj ..., domače 
pecivo (prostovoljni prispevki za 
izvedbo prireditev)

Sobota, 24. 12. 2016, 
ob 24. uri 

POLNOČNICA
Gostilna Triglav vabi na božični čaj in vino 
od 23. do 02. ure

Župnijski urad Dobrna

Nedelja, 25. 12. 2016, 
ob 11. uri

BOŽIČNI KONCERT 
Moškega pevskega zbora Dobrna v župnijski cerkvi 
na Dobrni

Moški pevski zbor KUD Dobrna

Ponedeljek, 26. 12. 2016, 
ob 15. uri 

POTOPISNO PREDAVANJE prof. dr. Draga Ocvirk 
OD SALAMONOVIH OTOKOV IN NAZAJ 
Slomškova dvorana pri župnijski cerkvi na Dobrni
Nastopajoči: Ženski pevski zbor Korona s skupino 
instrumentalistov 

TD Dobrna in Kud Dobrna

Torek, 27. 12. 2016, 
ob 16. uri 

ŽIVE JASLICE NA PROSTEM 
pri župnijski cerkvi Folklorna skupina Kompole

Sreda, 28. 12. 2016,  
ob 16. uri 

Blagoslov vina s sv. mašo in koncertom kvarteta 
Vigred-Dobrna v župnijski cerkvi na Dobrni TD- sekcija vinogradnikov

Sobota, 31. 12. 2016, 
ob 23. uri 

SILVESTERSKA MAŠA 
v župnijski cerkvi na Dobrni Župnijski urad Dobrna

Nedelja, 1. 1. 2017, 
ob 9. uri

NOVOLETNI POHOD NA PAŠKI KOZJAK
Zbor: center Dobrne-ob občinski stavbi Planinsko društvo Dobrna
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Naj nas zbliža prihajajoči čas,
v katerem se lahko dogajajo čudežne stvari,
če le verjamemo vanje.
Čas, ki še bolj kot kdajkoli kliče po bližini
sočloveka, po toplini razumevanja.
Čas, ko roka, lačna bližine, išče dobre ljudi,
na katere  se lahko nasloni in srce zahrepeni
po iskreni in nesebični pomoči …
In vse dobro je povrnjeno v trenutku,
ko v očeh ponovno  zasveti žarek upanja in sreče …

Voščimo vam vesele božične praznike, polne miru in 
topline ter srečno novo leto 2017!

Martin Brecl, župan
Občinski svet

Občinska uprava

VREBO


