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SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI

Da smo precej privilegirani zemljani, nam povedo turisti, ki obiščejo 
našo lepo deželo. Imamo celinsko podnebje, morje in gore, skoraj 
vse na enem mestu, povedo. Navdušeni so nad naravo,   ki jo 
ciklično bogatijo tako lepi, različni letni časi.
Sami teh izjemnih danosti narave in prostora ne prepoznamo do-
volj, drugi jih opazijo in vidijo kot prednost in še ne dovolj izkori-
ščeno priložnost, zato je prav, da včasih pogledamo tudi kam dru-
gam…  in ugotovili bomo, da imamo vse, kar imajo drugi, drugje 
pa mnogo tega, kar imamo mi, ni. 

Svojo domovino danes Slovenci imamo po zaslugi naših prednikov 
in domoljubov, ki so si stoletja prizadevali in sanjali o lastni državi 
Slovencev na tem ozemlju, vztrajali so in verjeli ter zapisali, da bodo 
nekoč v tem raju na Zemlji, v svoji domovini, živeli trdni, delovni, 
pošteni, veseli in srečni ljudje. V zgodovini tako želeni svoj raj na 
Zemlji imamo, le sami  moramo to dovolj ozavestiti,  spoštovati in 
znati ceniti. Dobro se je kdaj tudi vprašati, kaj pa lahko jaz naredim 
za svojo domovino, za  skupnost, za sočloveka, za boljši ta svet,  ne 
da bi za povračilo karkoli pričakoval. 

Zdi se, da letošnje leto nekako hitreje teče, saj  pomlad v vsej svoji 
lepoti skupaj s prvomajskimi prazniki tako hitro prehaja v poletni 
čas, v mesec junij, ko občani Dobrne praznujemo svoj občinski 
praznik. 

Velika pridobitev za celotno občino ob letošnjem občinskem 
prazniku je sanacija kolektorja od Dobrne do Centralne čistilne 
naprave v Vinski Gorici v dolžini 886 m. Izjemno smo veseli in hvaležni 
vsem podpisnikom soglasij za gradnjo tega kanalizacijskega voda 
iz Dobrne do ČN, ki so nam s podpisom služnostnih pogodb 
omogočili izvedbo tega pomembnega projekta, saj se je zaradi 
starosti in dotrajanosti obstoječi mestoma že rušil in ni bil povsem  
vodotesen, kar je povzročalo velike stroške vzdrževanja in težave 
pri čiščenju odpadnih voda na ČN.   

Na občini, skupaj s predstavniki občinskega sveta, vseskozi 
evidentiramo potrebe okolja ter iščemo rešitve in možnosti razvoja 
na vseh področjih našega delovanja, kar z drugimi besedami 
pomeni, da se ukvarjamo z veliko projekti, ki so v različnih fazah, od 
vrednotenja potreb in preverjanja idej, do priprave dokumentacije 
in projektov ter iskanja možnosti financiranja in izvedbe projektov. 
Tako imamo v pripravi že blizu izvedbe vedno nekaj projektov, 
žal pri nekaterih  iz različnih razlogov pri pridobivanju soglasij za 

izgradnjo komunalnih vodov ali cest preko  zemljišč nismo v polni 
meri uspešni. Na občini se trudimo iskati poti do ljudi in rešitve 
za pridobitev potrebnih soglasij lastnikov zemljišč, pri čemer pa ne 
moremo mimo načela enakosti obravnave vseh naših občanov in 
lastnikov zemljišč ter zakonodaje, ki nas pri tem zavezuje. Tako se 
bo po vsej verjetnosti pri nekaterih projektih, kjer v določenih rokih 
ne bo mogoče dogovoriti potrebnih soglasij z lastniki zemljišč in 
pridobiti potrebnih gradbenih dovoljenj ,zgodilo, da ti projekti ne 
bodo mogli biti izvedeni oziroma uvrščeni na morebitne razpise za 
pridobitev sredstev in v proračune občine za izvedbo.

Na srečo oziroma bolj nesrečo imamo v občini še precej območij in 
projektov, kjer se lastniki zavedajo pomembnosti komunalne javne 
infrastrukture (cest, vodovoda, kanalizacije, itd.) za razvoj njihovega 
kraja ali območja in so temu naklonjeni tako, da tovrstnih težav ne 
bomo imeli, le prioritete izvajanja projektov se bodo spreminjale.   

Spoštovani vsi, katere obiščejo naši sodelavci za podpise 
služnostnih pogodb za izvajanje javne infrastrukture, vljudno 
vabljeni k sodelovanju s prošnjo, da najdemo skupne rešitve, da 
zastavljene projekte lahko peljemo naprej.  

Izjemno smo veseli tudi novih investicij zasebnikov v naši občini, še 
posebej ker te pomenijo dodano vrednost našemu turizmu, kjer si 
že dolgo želimo več investicij in razvoja v tej smeri.  

Zagotovo ste v pomladnih dneh, v času do velike noči, vsi opazili 
tudi gradbene odre okoli naše cerkve  nad vasjo. Kot je bilo videti, 
so se vsi izjemno potrudili, da je naša cerkev za ta velik praznik v 
naši kulturi bila odeta v prenovljeno fasado in z novo streho. Iskrena 
hvala vsem, ki tako zavzeto skrbite za našo kulturno dediščino in to 
lepo podobo našega turističnega kraja. 

Pomlad je čas, ko se vse prebuja in oživi. Tako je, v skladu z naravo, 
bilo v tem času čutiti tudi intenzivnejšo društveno dejavnost v naši 
občini. Večina dogodkov in prireditev je bila praznično obarvana  
s pridihom kulinarike, tradicije in  kulture. Prav gotovo ste jih 
opazili in verjetno tudi pri številnih sodelovali. Iskrena hvala vsem 
posameznikom, društvom in organizacijam, ki si prizadevate in 
skrbite, da so prazniki za vse še bolj praznični, predvsem pa da se v 
Dobrni vedno kaj dogaja.  

Izjemno bogato in lepo prireditev MAVRIČNI VRTILJAK so nam ob 

beseda           župana
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zaključku šolskega leta pripravili učenci  Osnovne šole Dobrna, kjer 
so bila učencem podeljena tudi priznanja, ki so jih osvojili na raz-
ličnih državnih tekmovanjih v matematiki, biologiji, fiziki, geografiji, 
Veseli šoli in astronomiji. Skupaj so naši učenci osvojili 12 srebrnih 
priznanj in 6 zlatih, naši učenci so v tekmovanju v Veseli šoli osvojili 
drugo mesto v državi in imamo državno prvakinjo v biologiji. Vse 
to so izjemni rezultati naših otrok na državnih tekmovanjih.  Iskrene 
čestitke vsem učencem za dosežene uspehe, zahvala tudi men-
torjem in staršem in nenazadnje kolektivu Osnovne šole Dobrna, 
da skupaj ustvarjajo pogoje in možnosti za naše otroke, znanje je 
največ, kar jim skupaj lahko damo.

Vse navedeno v tem uvodniku in še marsikaj, kar v teh nekaj vrsticah 
ni možno povedati, nastaja ob pridnih, delovnih in inovativnih 
ljudeh, ki s svojim delom plemenitijo in bogatiji življenje v naši 

občini.  Med njimi so zagotovo tudi letošnji prejemniki občinskih 
priznanj.  
Spoštovane nagrajenke in nagrajenci, iskrena hvala za vse, kar ste 
dobrega naredili za naš kraj in ljudi, naj vas tudi v prihodnje delo za 
skupno dobro  bogati in izpolnjuje. 

Spoštovane občanke in občani, ob občinskem prazniku vam 
iskreno čestitam in vas vabim, da skupaj praznujemo ob različnih 
prireditvah in dogodkih. Vljudno vabljeni na vse prireditve 
in še posebej na slavnostno podelitev občinskih priznaj ob 
prazniku Občine Dobrna,  ki bo v petek , 14. junija, ob 18. uri 
v dvorani Zdraviliškega doma v Dobrni. 

Župan Občine Dobrna, 

Martin Brecl

BESEDA ŽUPANA

priznanja Občine 
Dobrna za leto 2019

Na podlagi 6. člena Statuta Občine Dobrna (Ur. l RS, št. 55/2017) in na podlagi 9. člena Odloka o priznanjih 
Občine Dobrna (Ur.l. RS, št. 22/2010)

Herta Rošer,  roj. 6. 3 1943, Šmartno pri Slovenj Gradcu, stanujoča 
Dobrna 33 a, učiteljica mentorica in svetovalka, ravnateljica, kultur-
na in humanitarna delavka, katehetinja nam vedno znova kaže, kaj 
vse zmore človek ustvariti na svoji življenjski poti.  Izbrala si je od-
govoren, a  plemenit poklic pedagoške delavke, ki ga je sprejemala 
kot življenjsko poslanstvo. Skozi vso profesionalno dobo je genera-
cijam učencev  Osnovne šole Dobrna odpirala vrata v svet znanja 
in učenosti, jim privzgajala čut za materinščino in s svojim zgledom 
odkrivala lepoto govorjene in pisane besede slovenskega jezika. 
Ob prevzemu nalog ravnateljice je skrbela za kontinuirano vpetost 
šole v kulturni utrip kraja, kjer se je sama v letih učiteljevanja potr-
jevala kot članica KUD Dobrna. Več kot 3 desetletja je  povezovala 
koncertne programe  moškega pevskega zbora in kar 18 let vodila 
krajevno knjižnico, ki je bila takrat v okviru društva. Nekaj let je  bila 
predsednica  in od 2016 je častna članica društva.

Po upokojitvi, ki je sovpadala z zaključkom študija na Teološko pa-
storalni šoli TF Maribor, je svoje pedagoške izkušnje namenila kate-
hetskemu delu v župniji, kjer se je s posebno zavzetostjo posvečala 
učencem različnih razredov osnovne šole, jim vzbujala čut za sveto 

in temeljne človeške vrednote. Je članica Župnijskega pastoralne-
ga sveta, predvsem pa je opazno njeno prostovoljstvo v župnijski 
Karitas, kjer deluje od ustanovitve dalje, v obdobju zadnjih 10 let 
pa je bila tudi voditeljica te skupine humanitarnih delavcev.  K ob-
čanom, ki so se znašli v primežu življenjskih preizkušenj, pristopa z 
izjemnim socialnim čutom in organizira pomoč, hkrati pa si priza-
deva ohranjati njihovo človeško dostojanstvo.
Gospa Rošerjeva je dolgoletna članica turističnega društva, kjer se 
dejavno vključuje v izvedbo vseh večjih prireditev, ki promovirajo 
Dobrno kot vabljivo turistično destinacijo. V to  delo uvaja mlade 
moči, svoje sposobnosti pa še vedno daje na voljo. Je pogodbena 
lektorica občinskega glasila Dobrčan in govornica ob pogrebih, ko 
z izjemno čutečim izborom besed požlahtni poslednje slovo.

Med priznanji za njeno predano delo na pedagoškem in 
družbenem področju kraja  so  Zlati znak Zveze prijateljev 
mladine Slovenije, 1979, Zlata plaketa KS Dobrna, 1980, in Zlata 
plaketa Občine Dobrna, 2004, najvišje občinsko odličje, »Častna 
občanka Občine Dobrna«  2019, pa je odraz spoštovanja njenega 
življenjskega dela za naše skupno dobro.

Naziv 
»Č ASTNA OBČ ANK A OBČINE DOBR NA«

prejme 

ga. HERTA ROŠER
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Zlati grb Občine Dobrna
 prejme

ga. MARIJA DEU VREČER
ospa Marija Deu Vrečer, ekonomistka, roj. 30. 1. 1954, stanujoča 
Vinska Gorica 1 b, Dobrna, je naša občanka od leta 1982, ko se 
je zaposlila v Termah Dobrna kot vodja gostinstva in kasneje 
nadaljevala poslovno kariero v Termah Zreče. V tem obdobju 
je z dodatnim izobraževanjem postala svetovalka na področju 
turizma in ocenjevalka turističnih kapacitet. To znanje je 
prostovoljno prenašala v krajevno okolje, ko je v obdobju 1988 
do 1996 bila predsednica TD Dobrna. Odgovorno je vodila 
tudi domače kulturno društvo in v sodelovanju s Knjižnico 
Celje in KS Dobrna uspela pridobiti dodatni prostor in novo 
opremo za knjižnico. V dveh mandatnih obdobjih, 2002-2006 
in 2006-2010, je bila izvoljena v Občinski svet Občine Dobrna 
in v obeh mandatih bila tudi podžupanja občine. Na vseh 
področjih je bila osebno zelo angažirana ter prispevala k 
razvoju lokalne samouprave. V obdobje njene profesionalne 
poti sodijo tudi prejeta odličja: Zlata plaketa, 1985, Splošno 
združenje za gostinstvo in turizem Slovenije, Turistični nagelj, 
1986, RTV Slovenija in Zlato priznanje 2005, Gospodarska 
zbornica Slovenije.

Po upokojitvi leta 2013 je svoja strokovna znanja in delovne 
izkušnje namenila za nadgradnjo v turizem usmerjene občine, 
ko je ponovno sprejela naloge predsednice Turističnega 
društva Dobrna. To je od doslej iz pretežno olepševalno 
turistične dejavnosti preraslo v dobro organizirano mrežo 
prostovoljcev s široko zastavljenim programom. Delo društva 
je porazdeljeno po sekcijah, z jasno opredeljenimi nalogami 
in funkcijah odgovornih članov za posamezna področja. Na 

novo so ustanovili sekcijo vinogradnikov Dobrne, sekcijo za 
ohranjanje nesnovne kulturne zapuščine (ljudski običaj in 
verski prazniki), skupino starodobnikov, prirejajo kreativne 
delavnice z raznolikimi vsebinam. Na osnovi tega so bile 
vpeljane nove prireditve, kot so Pomladna nedelja (kulturni 
program s podelitvijo priznanj za urejena okolja, ocenjenih 
vin, salam), Poletna nedelja v parku Dobrna, Pohod med 
vinogradi. Posebej izstopa prireditev Praznična Dobrna v 
času božično-novoletnih praznikov, ki zajame vsa društva in 
ustanove v občini.

Idejni in organizacijski vodja teh prireditev je predsednica 
Marija Deu Vrečer, ki posebno skrb posveča članstvu 
društva, da vsak med njimi najde svoje interesno področje. 
V sodelovanju z osnovno šolo je nudila pomoč turističnemu 
krožku, ki je desetletja uspešno predstavljal Dobrno na 
tekmovanju TZS – Turizmu pomaga lastna glava. Poslej je 
tudi skrb za turistični pomladek zgolj domena društva. Njena 
izredna promocijska prizadevanja za prepoznavnost Dobrne 
na turističnem zemljevidu Slovenije (sodelovanje na sejmih, 
regijska srečanja, radijske in televizijske oddaje, uspešnost 
pri pridobivanju sponzorskih sredstev, prijave na razpise, 
ažurno urejanje spletne strani, skrb za urejenost in poslovanje 
turistične pisarne ) in blagovna znamka DOBRA DOBRNA, ki 
jo je idejno in strokovno zasnovala, potrjujejo vpetost gospe 
Marije Deu Vrečer v turizem usmerjene občine, kar občani 
Dobrne vsakodnevno zaznavamo in doživljamo v življenju 
naše skupnosti. 
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Bronasti grb Občine Dobrna
  prejme

g. JOŽE KOVAČ
Jože KOVAČ, roj. 2. 4. 1955, stanujoč Parož 11a, 3204 Dobrna, 
je dolgoletni in nadpovprečno aktiven član v obeh društvih, 
ki sta predlagatelja za podelitev občinskega priznanja. Dve 
mandatni obdobji je bil član Upravnega odbora društva 
upokojencev Dobrna, vseskozi kot prostovoljec deluje v 
projektu Starejši za starejše, kjer s svojim požrtvovalnim delom 
in humanostjo do starejših ljudi, ki so potrebni pomoči, vedno 
rad priskoči na pomoč. Dejaven je v delu društvenih sekcij in 
opravlja razne druge zadolžitve, ki pripomorejo k aktivnejšemu 
življenju starejše populacije v domačem kraju. Uspešno se 
vključuje tudi v dejavnosti, ki jih organizirajo in izvajajo druga 
društva v kraju, še zlasti turistično društvo.      

Je tudi izjemno delaven član Prostovoljnega gasilskega 
društva Dobrna, saj skoraj ni dogodka ali prireditve, na kateri 
ne bi sodeloval pri organizaciji in z delom pri izvedbi. Zaupane  
naloge je vedno opravil zelo  odgovorno in uspešno. Tudi v 
tem društvu je vključen v razne sekcije, največ časa in dobrega 
dela pa opravi v ribiški sekciji, kjer mu je bila  zaupana naloga 
gospodarja ribnika. V zadnjih nekaj letih  je tudi prizadeven 
član ekipe gasilskih veteranov. 

G. Jože Kovač je občan, ki svoje sposobnosti in pripravljenost 
za sodelovanje vedno daje na voljo skupnim prizadevanjem 
za kvaliteto življenja v Občini Dobrna. 

 Srebrni grb Občine Dobrna
  prejme 

g. BORIS REPAS
Boris Repas, roj. 6. 5. 1970, stanujoč Klanc 22, 3204 Dobrna, je 
eden redkih ljudi, ki mu je prostovoljstvo način življenja. S svojim 
delovanjem je aktivno vpet v delovanje različnih društev v Dobrni 
in za društveno dejavnost navdušuje tudi ostale. 
Poklic rudarja in delo v rudniku sta ga izoblikovala v pravega 
»kamerata«, tovariša, kar je razvidno iz njegovih  prizadevanj za 
kvaliteto in varnost bivanja v lokalni skupnosti. Družina s 3 otroki 
bogati njegovo življenje Navdušuje in sprošča ga delo v vinogradu; 
član vinogradniške sekcije TD Dobrna je od ustanovitve, njegova 
vina  pa na ocenitvah dosegajo visoke ocene. S sodelovanjem v 
tej sekciji  prispeva k promociji Občine Dobrna tudi širše.
Že več kot 25 let pleše v folklorni skupini KUD Dobrna. S čutom 
za  tradicijo, kulturno identiteto naroda in veseljem do plesa si 
prizadeva  za ohranjanje zapuščine ljudskih plesov. 
Z udeležbo na različnih nastopih ali revijah skupaj s skupino 
pripomore k prepoznavnosti Občine Dobrna.

S srcem in dušo pa je zapisan gasilstvu in civilni zaščiti. Začel je kot 
gasilec pionir 1981. Kmalu je spoznal, da je strokovno usposabljanje 

pomembno. Postal je zanesljiv in strokoven operativec ter vse 
podkrepil še s primerno gasilsko izobrazbo gasilskega častnika 
I. stopnje. Opravil je specialnosti za nosilca dihalnega aparata, za 
ravnanje z nevarnimi  snovmi, za delo z motorno žago, za vodenje 
velikih intervencij … Tudi usposabljanja v obliki tekmovanja mu 
niso tuja. Je član tekmovalne ekipe gasilskega društva. Leta 2013 
je opravil in sedaj uspešno obnavlja tudi izpit za sodnika gasilsko 
športnih disciplin. Sodil je na državnih tekmovanjih v Kopru in 
Gornji Radgoni.
V PGD Dobrna je deloval kot vodja enot, kot namestnik poveljnika 
(2008 do 2013); kot poveljnik PGD Dobrna (2013 do 2018). Je član 
poveljstva GZ Vojnik-Dobrna in trenutno deluje kot pomočnik 
poveljnika  za tekmovanja. Je dobitnik bronastega znaka Civilne 
zaščite za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite in 
reševanja, je prejemnik Gasilske plamenice I. stopnje in značke za 
30-letno delo v operativi. 
Občana Borisa Repasa odlikujejo prostovoljstvo, požrtvovalnost, 
prenos znanja in izkušenj ter pozitivna naravnanost  na vseh 
področjih udejstvovanje v lokalni skupnosti.
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Bronasti grb Občine Dobrna
  prejme

g. STANE REHAR
Stane Rehar, roj. 6. 7. 1957 v Celju,  je mladost preživel v Dobrni, 
v Lokovini. Življenjska pot ga je zanesla v Celje, leta 1987 pa je 
v Dobrni odprl trgovino s svetili, po 4 letih pa je to spremenil v 
podjetje s svetili ETT. Trgovino na drobno je kasneje ukinil, saj 
so se v podjetju od leta 1994 dalje, kot prvi v Sloveniji, začeli 
ukvarjati z regulacijo razsvetljave v industrijskih objektih in  te 
sisteme nadgrajevali.   

Družinsko podjetje ETT Lighting, d. o. o.  trenutno zaposluje 
deset ljudi. Je podjetje, ki veliko vlaga v znanje in razvoj. 
Podeljujejo štipendije dijakom in študentom in hkrati vseskozi 
skrbijo za izobraževanje že zaposlenega kadra. S svojim 
znanjem so razvili lastna svetila s certifikatom. Njihova vodilna 
dejavnost je proizvodnja svetil in kabelskih setov za potrebe 
avtomobilske industrije. Kar 35% svoje proizvodnje izvozijo na 
južni trg. Že vrsto let sodelujejo z avstrijskim podjetjem Tidonic 

in ameriškim podjetjem Loytec, ETT pa deluje tudi v Republiki 
Zambiji. Na domačem trgu sodelujejo s tovarno zdravil Krka, 
Cinkarno Celje, Fakulteto za strojništvo Univerze v Ljubljani, 
Kliničnim centrom Ljubljana, Mercatorjem in mnogimi 
drugimi. V Dobrni so prvotno skrbeli za ulično razsvetljavo, 
delali za potrebe CUDV Dobrna, Terme in šolo. ETT še vedno 
ima na skrbi novoletno praznično osvetlitev centra Dobrne.

ETT Lighting d. o. o. sodeluje s svetovnimi proizvajalci svetil 
in elektronskih komponent za vžig in regulacijo svetlobe. 
V njihovih produktih so vgrajeni najkvalitetnejši materiali 
z visokimi energetskimi in svetlobnimi izkoristki z dolgo 
življenjsko dobo. 
G. Stane Rehar, direktor podjetja, je zgled uspešnega 
podjetnika, ki je svojo profesionalno pot pogumno zastavil v 
poslovni svet na domačem in tujem trgu.

Bronasti grb Občine Dobrna
  prejme

MEDOBČINSKO DRUŠTVO DELOVNIH INVALIDOV CELJE
Medobčinsko društvo delovnih invalidov Celje je bilo 
ustanovljeno v letu 1969 in vključuje delovne invalide po 
zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, druge 
invalidne osebe, ki nimajo statusa delovnega invalida, so pa 
invalidi zaradi pridobljenih ali prirojenih okvar in oviranosti, ki 
jo pogojuje oziroma ustvarja fizično in družbeno okolje, osebe  
ki  ne morejo same delno ali v celoti zadovoljevati potreb 
osebnega, družinskega in družbenega življenja v okolju, v 
katerem živijo, zakonite zastopnike invalidov in druge osebe, 
ki na različne načine invalide podpirajo.
V društvo je vključenih preko 1750 članov iz občin Celje, 
Vojnik, Štore in Dobrna. Sestavni del programa dela društva 
je izvajanje osmih posebnih socialnih programov. Njihovo 
izvajanje na lokalni ravni sofinancira Zveza delovnih 
invalidov Slovenije. Društvo deluje na prostovoljni bazi in 

ima pomembno povezovalno vlogo z drugimi društvi, 
organizacijami in posamezniki.  Skupno opozarjajo na težave, 
s katerimi se v vsakdanjem življenju srečujejo invalidi in druge 
ranljive skupine prebivalstva in prizadevajo za odpravo le-teh.
Občina Dobrna se je leta 2015 na pobudo društva vključila 
v projekt Občina po meri invalidov. V okviru tega projekta je 
bilo odpravljenih veliko ovir za osebe z različno invalidnostjo, 
ostali občani pa smo postali pozorni na probleme, s katerimi 
se srečujejo invalidi v vsakdanjem življenju.

 Prav MDDI Celje je s svojimi izkušnjami in znanjem pomembno 
pripomoglo k pravilnemu pristopu in izvedbi projekta, da je 
Občina Dobrna 2018 prejela listino Občina po meri invalidov, 
ki  potrjuje njeno naravnanost do ranljivih skupin občank in 
občanov.
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ŽUPANSKO PRIZNANJE 
prejme

ekipa Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna, Albin 
Kolar in Vinko Rešetar ter njun trener Andrej Pompe,

za izjemne uspehe, srebrna in dve bronasti medalji, na Special Olympics World Games Abu 
Dhabi 2019.

Vinko Rešetar je v domačem kraju Krško zaključil šolo s 
prilagojenim programom, nato je nadaljeval šolanje na 
kmetijski šoli v Krškem. V Center za usposabljanje, delo in 
varstvo Dobrna je vključen od leta 2009. Albin Kolar, Celjan, je v 
Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna prišel leta 2007 
z Osnovne šole Glazija Celje. 

ŽUPANSKO PRIZNANJE 
prejme

ANJA GOLČER
za osvojeno zlato medaljo v plavanju  25 metrov prsno in srebrno medaljo v mešani štafeti 

na Special Olympics World Games Abu Dhabi 2019 ter za naziv državne prvakinje v 
paraplavanju 100 m prosto in 50 m hrbtno.

Anja Golčer, roj. 30. avgusta 2003 v Celju, povsem zdrava, 
živahna in gibalno spretna deklica je pri dveh letih začela 
izgubljati usvojene komunikacijske veščine. Ob vstopu v 
vrtec se je njena drugačnost še bolj izrazila, po enem letu so 
zdravniki diagnosticirali avtizem. Anja je s pomočjo specialne 
obravnave, spremljevalca in kasneje spremljevalke ter z velikim 
razumevanjem vzgojiteljic v Vrtcu Dobrna postala vodljiva in 
učljiva deklica. Vključena je v Center vzgoje in izobraževanja 
Velenje, kjer obiskuje posebni program vzgoje in izobraževanja. 
Odlikuje se na ustvarjalnem in tehničnem področju. Lani je 
prejela zlato diplomo na državnem tekmovanju in srečanju 
mladih tehnikov v svoji skupini. Tudi letos je uspeh na državnem 
tekmovanju Mladi tehnik  potrdila z zlato diplomo.

Anjin svet, v katerem se dobro počuti, je tudi voda in plavanje 
v bazenu.  Že od  5. leta starosti je vključena v Plavalni klub 
Velenje, skupina Delfinčki. Trenerka Katarina Praznik je leta 
2004 v to skupino povezala otroke in mladostnike s posebnimi 
potrebami. Anja je najuspešnejša v prsnem plavanju na 50 m 
in 100 m, plava pa tudi v disciplinah hrbtno in prosto na 50 in 
100 m ter v štafeti. Letos je postala državna prvakinja na 100 m 

prosto in 50 m hrbtno v plavanju invalidnih oseb. Udeležuje se 
tekmovanj specialne olimpijade, šolskih državnih tekmovanj ter 
mednarodnih tekmovanj v Splitu, Zadru, Zagrebu, Brestanici, 
Brnu, Reki, Celovcu, Varšavi in plavalnega maratona na Rabu ter 
Pozojevega maratona v Velenju. 

Njena vitrina je polna priznanj in medalj, najbolj pa je ponosna 
na letošnji uspeh, na zlato medaljo v plavanju 25 m prsno na 
Svetovnih igrah specialne olimpijade v Abu Dhabiju.

»Ponosni smo na Anjo in skupaj z njo se veselimo vsi v Sožitju 
Velenje, Plavalnem klubu Velenje in CVIU Velenje ter vsi njeni 
domači na Dobrni. Je naš sonček zlati!« je po vrnitvi iz Abu 
Dhabija povedala njena trenerka Katarina Praznik. Tej misli se 
iskreno pridružujemo tudi na Občini Dobrna in čestitamo Anji 
za vsa ta odličja.

Živeti polno življenje, ki nas ob vseh mogočih omejitvah v 
največji meri izpolnjuje, bogati in osrečuje, je želja vseh ljudi. 
Družina Golčer skupaj z Anjo se je z izjemo voljo, trudom in 
vztrajnostjo močno približala temu idealu.  

Oba sta izvrstna športnika in ponosni smo, da sta naša 
uporabnika, povedo v CUVD.  Trenirata več športnih panog, 
načrtno pa sta se zadnji dve  leti pripravljala na nastop v Abu 
Dhabiju. 
Oba sta že leta 2017 dosegla vrhunske dosežke na Zimskih 
svetovnih igrah specialne olimpijade v Schladmingu v disciplini 
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krpljanje, sedaj pa sta dodala vrhunske dosežke še v športih 
atletika in košarka. 

Na Svetovnih poletnih igrah specialne olimpijade v Abu 
Dhabiju je tekmovalo 7000 športnikov iz skoraj 200 držav, kar 
pove, da je to tekmovanje najvišjega ranga,  kjer je konkurenca 
močna in rezultati doseženi na tako velikem tekmovanju veljajo 
za izjemne.

Vinko Rešetar je v atletiki, edini belec med tekmovalci, v finalu 
teka na 1500 metrov dosegel drugo mesto, prav tako je bil 
izjemen v teku na 800 metrov, kjer je z rezultatom, ki je hkrati 
njegov osebni rekord, osvojil tretje mesto.
Albin Kolar je tekmoval v košarki, kjer so kot ekipa v zelo težki 
skupini osvojili bronasto medaljo, kar je vrhunski dosežek. 
Pomerili so se v skupini z ekipami Madžarske, Izraela, Nove 
Zelandije in Avstralije.

ŽUPANSKO PRIZNANJE 
prejme

ga. Ana Žužek in ekipa za urejanje okolja Term Dobrna, 
za dolgoletno strokovno delo in prizadevanje za urejenost zdraviliškega parka in okolice 

kompleksa Term Dobrna.
Ana Žužek, roj. 2. 6. 1961 v Celju, se je po končani srednji 
vrtnarski šoli v Celju leta 1980 zaposlila v Termah Dobrna.  Po 
5 letih se je iz rodnih Dramelj preselila na Klanc, na kmetijo 
Oprčkal, kjer sta  z možem Pavlom ustvarila dom za njuno 
družino s štirimi otroki. 
Ob delu na kmetiji sta Ana in Pavle bila vseskozi  zaposlena 
v Termah Dobrna, kjer je Ana kmalu pokazala svoj smisel in 
talent za urejanje okolja, vrtnarstvo in aranžerstvo.

Prejete naloge s tega področja je, kot Ana zna, vzela za svoje 
in jih še vedno odgovorno opravlja s strokovnim znanjem, ki 
ga je vseskozi nadgrajevala. Gospa Ana je izjemna sodelavka in  
mentorica vsem  v skupini. Svoje aranžerske spretnosti, čut za 
urejenost okolja ter pridobljeno znanje in izkušnje deli z vsemi, 
ki potrebujejo nasvet ali konkretno pomoč. 

Hortikulturna posebnost Občine Dobrna je zdraviliški park, ki je 
bil zasajen v skladu s starodavno kitajsko vedo o pretoku energij, 
Terme Dobrna imajo namreč idealno postavitev, ki ji po Feng 
Shuju pravijo »Cesarski prestol«, je zapisal mojster Feng Shuja, 
Izidor Habjanič, in dodal, da je zdraviliški park srce Dobrne in 
eden izmed najidealnejših naravnih točk na svetu. Park Dobrna 
je duša Term in celotnega kraja. Naši predniki so ga  zasnovali 
pred 200 leti, ko so s kostanjevo alejo povezali Zdraviliški dom 
z naseljem Dobrna.

Z razvojem Toplic se je razvijal in dopolnjeval tudi ta naravni 
prostor po vzoru angleških krajinskih parkov. Mnogi predhodniki 
so  sooblikovali in oskrbovali to 200-letno zasaditev avtohtonih 
in eksotičnih dreves. Gospa Ana Žužek s tem parkom živi, ga 
vzorno ureja in zanj, skupaj s sodelavci, skrbi že skoraj 40 let.  

Andrej Pompe, športni pedagog v Centru za usposabljanje, delo 
in varstvo Dobrna, je v Vinku in Albinu že na samem začetku 
športnega udejstvovanja prepoznal njun velik športni talent. 
Z rednimi treningi je pripomogel, da sta dosegla zavidljivo 
formo in tehnično znanje, kar jima je pomagalo do navedenih 
uspehov. 

Uspehi ekipe, obeh športnikov Vinka in Albina ter njunega 
trenerja Andreja Pompeta, kažejo na njihovo izjemno predanost 
športu ter vztrajnost in voljo za premagovanje ovir, ki jih pred 
nas postavlja življenje. 

Vinku in Albinu iskreno čestitamo za izjemne uspehe na Letnih 
svetovnih igrah specialne olimpijade v Abu Dhabiju, na njuni 
športni poti jima želimo tudi v prihodnje še veliko uspehov in 
vse lepo v življenju.  
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Javni zavod za turizem, šport in kulturo Dobrna nadaljuje z 
izvajanjem projekta Digitalna promocija turizma v Občini 
Dobrna, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska 
unija iz Sklada za regionalni razvoj. V preteklih mesecih smo že 
posneli promocijska filma na temo postavljanja velikonočne 
butare in prvomajske budnice. Posnetih je bilo tudi več novih 
spomladanskih promocijskih fotografij. Poteka tudi vzpostavitev 
nove večjezične spletne strani destinacije. Z vsemi novo nastalimi 
digitalnimi vsebinami smo aktivni na družabnih omrežjih. 
Spremljajte nas na Facebook profilu Visit Dobrna tudi vi in 
vedno boste na tekočem z dogajanji  v Dobrni.

ZTŠK Dobrna,

Marija Švent

Nadaljevanje izvajanja projekta 
Digitalna promocija turizma v 
Občini Dobrna

Cerkev sv. Jošta

Snemanje filma Vovkov mlin

Filmi

Facebook profil: Visit Dobrna
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komunala 
in okolje

V soboto, 30. marca, je na Dobrni že tradicionalno potekala či-
stilna akcija po vseh zaselkih občine. Dan pred akcijo so okolico 
čistili tudi otroci vrtca in šole. Udeležba v akciji je bila številna, 
ob koncu so se udeleženci zbrali na Novem gradu, kjer je po-
tekalo evidentiranje zbranih smeti. Druženje smo kot običajno 
zaključili ob topli malici. Zahvaljujemo se svetnikom in vsem, 

Čistilna akcija po zaselkih

Čistilna akcija v Parožu in Strmcu nad Dobrno

V Občini Dobrna je 30. 3. 2019 
potekala čistilna akcija. V velikem 
številu smo se  krajani zaselka Parož 
- Strmec nad Dobrno zjutraj zbrali 
pri Kumrovih, v Parožu, kjer smo 
se porazdelili po treh lokacijah; 
od Gutenika, Binclja, Kačnika 
do Štruklja, od Žeblarjeve peči, 
Lovskega doma, Jurka, Frideka 
pa vse do Planinskega doma na 
Paškem Kozjaku. Trdo delo smo 
na koncu obeležili z veselim 
zaključkom. Velika zahvala vsem 
krajanom in Lovski družini Dobrna, 
ki ste se vabilu na čistilno akcijo 
odzvali in prispevali nekaj svojega 
prostega časa, da bo naše okolje 
čistejše.  

Branko Ramšak

ki ste zagotovili prevoz zbranih odpadkov na odlagališče Novi 
grad. Glede na vsakoletno veliko zbrano količino odpadkov 
ugotavljamo, da so tovrstne čistilne akcije še vedno potrebne, 
saj bomo le tako s skupnimi močmi poskrbeli, da bo naš kraj 
ostal še naprej čist in zelen.

ZTŠK Dobrna,

Marija Švent



št. 82 / 201912

Zapor. 
št.

Kraj Opis mikrolokacije Obseg, površina 
lokacije, ocena v m2

Ocena količine odpadkov 
na lokaciji  v m3

     

     

     

     

Prošnja za pomoč pri evidentiranju divjih odlagališč v Občini Dobrna

Na 5. redni seji Občinskega sveta Občine Dobrna, 10. 4. 2019, je 
bila s strani svetnikov izpostavljena problematika neustreznega 
odlaganja odpadkov v naših gozdovih. V okviru razprave je bila 
podana pobuda oz. predlog, da se gozdarje in lovce, ki se veliko 
gibljejo po gozdovih, prosi za pomoč pri evidentiranju divjih 
odlagališč po gozdovih v Občini Dobrna oziroma na območju 
upravljanja lovišč. 
V Občini Dobrna si prizadevamo za zdravo in čisto bivalno 
okolje, med drugim tudi z organizacijo spomladanskih čistilnih 
akcij vsako leto. Eno teh bi želeli nameniti  tako imenovanim 
starim bremenom na območju naše občine oziroma  namensko 

za skupno čiščenje odpadkov z divjih odlagališč in mest v naravi. 
V spodnjo tabelo, prosimo, vpišite lokacije in njihovo približno 
velikost (ocenjeno v m2) ter obseg odloženih odpadkov (oce-
njeno v m3), da bomo lažje organizirali delo in skupine. Tabelo 
izrežite in jo do konca leta 2019 oddajte v tajništvu občine ali kar 
v občinski nabiralnik v pritličju v vhodu na občino. Tabela je tudi 
v elektronski obliki na spletni strani Občine Dobrna www.do-
brna.si, ki jo prav tako lahko izpolnite in pošljete na elektronski 
naslov: obcina@dobrna.si
Vljudno prosimo za sodelovanje in posredovanje podatkov, za 
kar se vam že v naprej iskreno zahvaljujemo. 

EVIDENCA LOKACIJ DIVJIH ODLAGALIŠČ V OBČINI DOBRNA 

Občinska uprava
Občine Dobrna

#

KOMUNALA IN OKOLJE / GLASILO OBČINE DOBRNA

Pilotni projekt dolgotrajne oskrbe

Zdravstveni dom Celje je v okviru projekta »Izvedba pilotnih 
projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega za-
kona o dolgotrajni oskrbi«, dne 15. 11. 2018,  vzpostavil enotno 
vstopno točko. Projekt se sofinancira iz Evropskega socialnega 
sklada in Republike Slovenije.

V okviru projekta, ki smo ga poimenovali Projekt dolgotrajne 
oskrbe v Celju, bomo upravičencem lahko zagotovili nove sto-
ritve, kot na primer storitve za ohranjanje samostojnosti, sveto-
vanje za prilagoditev prostora, storitve psihosocialne podpore 
pa tudi storitve e-oskrbe.
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obisk na domu, kjer bo s pomočjo enotne ocenjevalne le-
stvice in pogovora z vami ocenil, če ste upravičeni do no-
vih storitev, ki jih za upravičence omogočamo v projektu 
brezplačno.

Pilotni projekt se bo izvajal do 30. junija 2020.
V okviru projektnih aktivnosti smo v Zdravstvenem domu Celje 
na novo zaposlili 17 oseb, ki so po izobrazbi : tehniki zdravstve-
ne nege, diplomirane socialne delavke, diplomirane medicinske 
sestre, diplomirani delovni terapevti, diplomirani fizioterapevti, 
mag. kineziologije, socialne oskrbovalke in bolničarji negovalci. 
Kader se ves čas strokovno izobražuje.

Sodelujoče organizacije imajo že sedaj vzpostavljena sodelovanja 
s prostovoljci in razvito mrežo sodelovanja s prostovoljci, ki bodo 
vključeni v izvajanje aktivnosti in izobraževanje. V okviru projekta   
bodo  tudi izobraževanja namenjena neformalnim oskrbovalcem 
– tistim, ki skrbijo za svoje družinske člane, sosede, znance ...

Koordinatorica dolgotrajne oskrbe, Vladka Vovk, je o poteku 
projekta povedala: »Izvajanje projektnih aktivnosti je za vse za-
poslene predstavljal velik izziv. Vedeli smo, da je veliko ljudi, ki v 
svojem domačem okolju potrebujejo pomoč pri vsakodnevnih 
opravilih (osnovnih ter pomožnih) in ohranjanju samostojnosti. 
Nismo pa pričakovali tako velikega odziva občanov, saj je bilo 
npr. v začetku januarja 2019 prejetih 75 vlog, tri mesece za tem 
pa jih imamo že 453. Sistemi, ki trenutno zagotavljajo varno in 
dostojno staranje posameznika, ne zadoščajo potrebam  upo-
rabnikov, zato jih je nujno potrebno nadgraditi.

Ob tem bi želela poudariti, da je izvajanje storitev dolgotrajne 
oskrbe na domu v času projekta za upravičence do dolgotrajne 
oskrbe brezplačno. Vse že vključene  v projekt in tudi tiste, ki o 
vključitvi še premišljujejo, pa želim obvestiti, da v času pilotne-
ga projekta ne bo nobenemu izmed upravičencev zmanjšan ali 
ukinjen kakršenkoli socialni transfer, ki ga že prejema.«

Zdravstveni dom Celje

GLASILO OBČINE DOBRNA

Enotna vstopna točka je v drugem nadstropju Zdravstve-
nega doma Celje, z delovnim časom od ponedeljka do 
petka od 8:00-12:00 in od 13:00-15:00, ter ob četrtkih od 
13:00 do 16:00 in od 16:30 do 19:00, telefonski številki 03 
543 41 61 in 03 543 41 62, elektronski naslov: dolgotrajna.
oskrba@zd-celje.si .

V našem okolju se lahko v projektne aktivnosti vključujejo ob-
čanke in občani občin Celje, Štore, Vojnik in Dobrna, starejši od 
18 let. Aktivnosti so namenjene osebam, ki zaradi zmanjšanih 
telesnih in kognitivnih sposobnosti v daljšem časovnem obdo-
bju potrebujejo pomoč druge osebe pri izvajanju osnovnih in 
podpornih dnevnih opravil ter bodo ocenjeni kot upravičeni do 
novih storitev, ki jih zagotavljamo v projektu.

8. junija bomo Projekt ter možnost vključitve v dopo-
ldanskih urah predstavili v centru Celja, v sklopu do-
godka Dobimo se v mestu, 16. junija prav tako v Celju, 
na Mestni tržnici.

16. junija bomo projekt predstavili tudi na Dobrni, 
vključili se bomo v prireditev, ki se bo odvijala v okviru 
občinskega praznika Občine Dobrna pred Zdraviliškim 
domom na Dobrni.  20. junija bo predstavitev potekala 
v Štorah, v sklopu dogajanja ob 26. kolesarski dirki po 
Sloveniji 2019. 

Vabljeni, da postanete prijatelji naše Facebook strani (ime profi-
la Projekt Dolgotrajne oskrbe), kjer tekoče objavljamo vse infor-
macije o naših dogodkih.

Zainteresirani za vključitev v projekt na enotni vstopni 
točki Zdravstvenega doma Celje  oddate vlogo. Strokovni 
delavec enotne vstopne točke se bo z vami dogovoril za 

Vodja projekta dolgotrajne oskrbe in direktorica Zdravstvenega doma Celje, mag. 
Alenka Obrul, ter koordinatorka dolgotrajne oskrbe Vladka Vovk, mag. zdravstvene 
nege,  s sodelavci, ki izvajajo projekt dolgotrajne oskrbe.

Enotna Vstopna točka projekta dolgotrajne oskrbe se nahaja v Zdravstvenem 
domu Celje, v drugem nadstropju. Vsak delovni dan med 7. in 15. uro lahko 
pridobite več informacij o možnosti vključitve v projekt.
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Brezplačne delavnice v Centru za krepitev zdravja

Ali že veste, da imate možnost udeležbe v brezplačnih delavni-
cah Centra za krepitev zdravja? 

V Centru za krepitev zdravja, ki je lociran v Zdravstveni postaji 
Vojnik, smo zaposlene Urška Stepišnik, dipl. med. sestra, z letom 
2019 pa smo za območje Vojnika in Dobrne dobili poln tim, ki 
ga sestavljata še Urška Hajnšek, dipl. fizioterapevtka in Maja Štu-
kelj, mag. psihologije.
V okviru našega programa za krepitev zdravja so vam na voljo 
skupinske delavnice in individualna svetovanja, kjer boste pri-
dobili strokovne informacije, veščine in podporo za dolgotraj-
no spremembo življenjskih navad, ki bodo vodile do boljšega 
počutja in zdravja. Udeležite se lahko enkratnih delavnic, kot 
so Zdravo živim, Ali sem fit, Tehnike sproščanja in Test telesne 
pripravljenosti za odrasle/starejše. V kolikor imate katero izmed 
kroničnih nenalezljivih bolezni in menite, da bi radi osvežili ali 
pridobili novo znanje, ste vabljeni na delavnice Zvišan krvni tlak, 
Zvišane maščobe v krvi, Zvišan krvni sladkor in/ali Sladkorna bo-
lezen tipa 2. Izvajamo pa tudi poglobljene delavnice, ki zaje-
majo več srečanj. Teh delavnic se lahko udeležite po opravlje-
nem preventivnem pregledu. Poglobljene delavnice so: Zdravo 
jem, Gibam se, Zdravo hujšanje, S sladkorno boleznijo skozi živ-
ljenje, Skupinsko/individualno svetovanje za opuščanje kajenja, 
Spoprijemanje s stresom, Podpora pri spoprijemanju s tesnobo 
in Podpora pri spoprijemanju z depresijo. 

Poslanstvo Centra za krepitev zdravja je tudi udejanjanje jav-
nozdravstvenih ciljev in odzivanje na potrebe lokalnega prebi-
valstva. Za dosego teh ciljev izvajamo različne posvetovalnice 

in dogodke v lokalnem in delovnem okolju. Prav tako smo zelo 
dejavni pri podpori programa Svit, ki omogoča zgodnje odkri-
vanje predrakavih in rakavih sprememb na danki in debelem 
črevesju. Občanom občin Vojnik in Dobrna  je na voljo Svitova 
kontaktna točka, kjer posamezniki pridobijo dodatne informaci-
je o pomembnem državnem presejalnem programu Svit. Točka 
deluje vsak ponedeljek v ZP Vojnik med 12. in 14. uro. Kontaktna 
oseba je Urška Stepišnik, dipl. med. ses., tel: 03/ 780 05 05 in v ZP 
Dobrna vsak ponedeljek med 13. in 15. uro. Kontaktna oseba je 
Milena Rkman , dipl. med. ses., tel. 03/780 05 43.
 

Naše delavnice so namenjene odraslim od 19. leta starosti na-
prej. Za udeležbo potrebujete le urejeno osnovno zdravstveno 
zavarovanje. Če imate urejeno obvezno zdravstveno zavarova-
nje, je udeležba za vas brezplačna.
O možnostih vključitve v Center za krepitev zdravja ali za sode-
lovanje z nami nas pokličite na 03/ 780 05 05 ali nam pišite na: 
urska.stepisnik@zd-celje.si.
Delavnic se lahko po predhodnem dogovoru udeležite v pro-
storih Centra za krepitev zdravja v Zdravstveni postaji Vojnik, v 
kolikor pa bo dovolj udeležencev, se bodo delavnice  tudi v va-
šem lokalnem okolju.
Veselimo se srečanja z vami.
Poskrbite za svoje zdravje – z zdravim življenjskim slogom!

Urška Stepišnik, 

dipl. med. ses., univ. dipl. soc. ped., 

mag. prof. soc. ped.
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javni razpisi
Občina Dobrna na podlagi določil Zakona o uresničevanju javnega in-
teresa za kulturo (Ur. list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 
68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), Zakona o varstvu kulturne dediščine (Ur. 
list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 
– ZNOrg), Odloka o Proračunu Občine Dobrna za leto 2019 (Ur. list RS, št. 
16/2019) ter Lokalnega programa za kulturo Občine Dobrna 2019, z dne 
12. 3. 2019, objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje obnove objektov in opreme v objektih nepremične 

sakralne kulturne dediščine v Občini Dobrna v letu 2019

1. Razpisovalec
Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje obnove 
in vzdrževanja sakralnih objektov ter za sofinanciranje investicij v opremo 
v sakralnih objektih v Občini Dobrna v letu 2019, ki so v skladu z Odlokom 
o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine 
Celje (Ur. l. SRS, št. 28/86) razglašeni kot sakralni spomeniki. 

3. Upravičenci
Na javni razpis se lahko prijavijo lastniki sakralnih objektov, ki se nahajajo 
na območju Občine Dobrna.

4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje po-
goje:
- objekt je z Odlokom o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spome-

nikov na območju občine Celje (Ur. l. SRS, št. 28/86) razglašen kot sa-
kralni spomenik in se nahaja na območju Občine Dobrna,

- predlagatelj mora imeti zagotovljena sredstva v višini najmanj 50 % 
vrednosti investicije.

5. Merila za sofinanciranje
Občina Dobrna bo sofinancirala obnovo in vzdrževanje objektov ter inve-
sticije v opremo prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali vse v razpisu določene 
pogoje. Delež sofinanciranja Občine Dobrna posamezne investicije zna-
ša največ 50 % vrednosti investicije, in sicer sorazmerno s številom prijav 
ter višino zagotovljenih sredstev v proračunu Občine Dobrna. Prijavitelji 
so dolžni ob prijavi priložiti tri ponudbe za investicijo v objekt oziroma v 
opremo. Občina Dobrna bo pri določitvi višine sofinanciranja investicije 
upoštevala najugodnejšo ponudbo.

6. Okvirna višina razpisanih sredstev
Na področju ohranjanja kulturne dediščine je za vzdrževanje kulturnih 
spomenikov sakralne dediščine, ki imajo status kulturnega spomenika sa-
kralne dediščine v pravnih predpisih, na proračunski postavki 18015 v letu 
2019 zagotovljenih 2.000,00 EUR.

7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem 
letu 2019.

8. Objava javnega razpisa
Javni razpis se objavi v glasilu Občine Dobrna in na spletni strani občine 

www.dobrna.si. Besedilo razpisa in razpisno dokumentacijo lahko prijavi-
telji dobijo na spletni strani www.dobrna.si. ali v sprejemni pisarni Občine 
Dobrna, v poslovnem času občinske uprave.

9. Rok za oddajo vlog
Rok za predložitev prijav po tem javnem razpisu je do 28. 6. 2019, do 12. 
ure.

10. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebo-
vati vse obvezne priloge in podatke določene v razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena na naslov: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 
Dobrna, v zaprti ovojnici z izpisom na prednji strani: »NE ODPIRAJ – PRIJA-
VA NA JAVNI RAZPIS – OBNOVA SAKRALNIH OBJEKTOV 2019!«. Na hrbtni 
strani mora biti izpisan naziv in naslov prijavitelja.

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto v raz-
pisnem roku ali ni bila predložena v sprejemni pisarni Občine  Dobrna do 
28. 6. 2019, do 12. ure.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih 
zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. V tem primeru bodo 
predlagatelji pozvani, da vlogo dopolnijo v roku 8 dni od prejema poziva 
k dopolnitvi vloge.

Obrazce za prijavo na javni razpis lahko zainteresirani dvignejo v spre-
jemni pisarni Občine Dobrna. Razpis in obrazci so dosegljivi tudi preko 
spletne strani Občine Dobrna.

11. Postopek dodelitve sredstev, rok v katerem bodo prijavitelji ob-
veščeni o izidu razpisa ter način sofinanciranja
Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija za vodenje postopka 
javnega razpisa za sofinanciranje obnove objektov in opreme nepremič-
ne sakralne kulturne dediščine na območju Občine Dobrna v letu 2019 (v 
nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje župan Občine Dobrna.

Vloge, ki jih ne bo vložila upravičena oseba ali nepopolne vloge, ki kljub 
pozivu ne bodo pravočasno dopolnjene, bodo zavržene. Prepozne vloge 
bodo neodprte vrnjene prijaviteljem.

Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni najpozneje v roku 60 dni od 
datuma odpiranja prijav.

Na podlagi predloga komisije bo občinska uprava izdala posamično od-
ločbo, s katero bo odločila o odobritvi ter deležu sofinanciranja ali zavrni-
tvi sofinanciranja posamezne investicije.

Z izbranimi predlagatelji bo sklenjena pogodba o sofinanciranju obno-
ve objektov in opreme nepremične sakralne kulturne dediščine v Občini 
Dobrna v letu 2019.

12. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije o razpisu dobijo zainteresirani na Občini Dobr-
na, po tel. 03/ 780 10 53, pri Mateji Smrečnik v času uradnih ur ali na e-
-mail: mateja.smrecnik@dobrna.si.

   Župan Občine Dobrna,
      Martin Brecl
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Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih na-
prav in kanalizacijskih priključkov na območju Občine Dobrna (Uradni 
list RS, št. 26/2019) in Odloka o proračunu Občine Dobrna za leto 2019 
(Ur. l. RS, št. 16/2019) objavlja Občina Dobrna

JAVNI RAZPIS
za

sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih 
naprav in kanalizacijskih priključkov na območju Občine Dobrna 

v letu 2019

I. PREDMET RAZPISA 

Predmet razpisa je subvencioniranje nakupa in vgradnje malih komu-
nalnih čistilnih naprav (MKČN) in izgradnje kanalizacijskih priključkov za 
stanovanjske objekte v Občini Dobrna.

II. UPRAVIČENCI ZA DODELITEV SREDSTEV

Splošni pogoji kandidiranja:
1. Upravičenci za dodelitev proračunskih sredstev po tem razpisu 

so lastniki (fizične osebe) stanovanjskih hiš s stalnim prebivali-
ščem v Občini Dobrna. Upravičenec lahko kandidira za prora-
čunska sredstva za en objekt le enkrat. 

2. V primeru izgradnje skupne MKČN za več stanovanjskih objek-
tov je nosilec investicije (vlagatelj vloge) tisti, ki je imenovan z 
medsebojno pogodbo investitorjev. Investitorji medsebojna 
razmerja uredijo s posebno pogodbo. Pogodbeno razmerje 
sklenejo tudi pri gradnji skupnih kanalizacijskih priključkov.

3. Upravičenec, ki je vključen v pogodbeno razmerje izgradnje 
skupne MKČN za več stanovanjskih objektov ali gradnje skupnih 
kanalizacijskih vodov, ne more samostojno kandidirati za prido-
bitev proračunskih sredstev na javnem razpisu.

4. Subvencija se lahko izjemoma odobri lastniku stavbe na ob-
močju, kjer je javno kanalizacijsko omrežje že zgrajeno ali pa je 
gradnja načrtovana, priključitev nanj pa ni tehnično možna ali 
ekonomsko upravičena, kar mora predhodno potrditi izvajalec 
javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Do-
brna ali Občina Dobrna.

5. Sredstva se ne dodelijo za naložbe izven Občine Dobrna.

III. POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV 

Pogoji pri izgradnji MKČN in individualnega kanalizacijskega hišne-
ga priključka:

−	 vlagatelj mora imeti  prijavljeno stalno prebivališče na naslovu 
gradnje čistilne naprave, razen v primeru novogradnje stano-
vanjskega objekta na območju Občine Dobrna; 

−	 objekt, za katerega se je nabavila MKČN ali izvedel kanalizacijski 
priključek, mora biti legalno zgrajen;

−	 vlagatelji morajo razpolagati z zemljiščem, na katerem načrtuje-
jo postavitev MKČN oziroma gradijo priključni  kanal;

−	 do sofinanciranja je upravičena le nabava in montaža nove 
opreme in materiala;

−	 MKČN mora biti kupljena in vgrajena v tekočem letu objave raz-
pisa; v tekočem letu objave razpisa mora biti izveden tudi kana-
lizacijski priključek;

−	 vlagatelj mora priložiti dokazilo o plačilu investicije o vgradnji 
MKČN in/ali izvedbi kanalizacijskega priključka;

−	 dela mora izvesti gospodarska družba ali samostojni podjetnik, 
registriran za predmetno dejavnost; 

−	 v primeru, da dela izvaja lastnik objekta sam, mora vlagatelj 
imeti podpisano pogodbo o nadzoru v skladu z veljavnim Grad-
benim zakonom, upravičen pa je do stroškov, za katera bo imel 
račune; 

−	 lokacija individualnega hišnega kanalizacijskega priključka 
mora biti definirana na zemljiško parcelo, vlagatelji morajo raz-
polagati z lastniško pravico oziroma si morajo predhodno prido-
biti služnostne pogodbe, overjene pri notarju;

−	 individualni hišni priključek mora biti izveden skladno s tehnič-
nimi pogoji za izvedbo priključitve, ki jih v soglasju o priključitvi 
poda izvajalec javne gospodarske službe;

−	 pri izvedbi individualnega hišnega priključka je potrebno upo-
števati najkrajšo možno pot izvedbe priključitve na javno kana-
lizacijsko omrežje;

−	 vlagatelj mora predložiti izjavo o lastnostih MKČN v skladu s 
predpisi, ki urejajo gradbene proizvode, če gre za tipsko MKČN;

−	 vlagatelj mora predložiti poročilo o opravljenih prvih meritvah 
(analizni izvid) v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in 
obratovalni monitoring odpadnih voda (Pravilnik o prvih meri-
tvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Ur. l. RS, št. 
94/14, 98/15);

−	 vlagatelj mora predložiti soglasje izvajalca javne službe Vodo-
vod – kanalizacija Celje d .o. o.  o priključitvi objekta na MKČN; 

−	 MKČN mora biti izven predvidenih območij aglomeracij, na 
katerih se predvideva izgradnja kanalizacije, skladno z Opera-
tivnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 
vode v občini; 

−	 MKČN je lahko postavljena tudi na območju predvidenih aglo-
meracij, vendar mora biti na podlagi soglasja izvajalca javne 
službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Dobrna ali 
Občine Dobrna razvidno, da objekt na javno kanalizacijo ne bo 
priklopljen; 

−	 skladno z Odlokom o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čišče-
nju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Obči-
ne Dobrna (Ur. l. RS, št. 55/2014) je na območjih, kjer je zgraje-
na, se gradi, obnavlja ali preureja javna kanalizacija, priključitev 
stavbe ali preureditev obstoječega priključka stavbe na javno 
kanalizacijo obvezna. Priključitev obstoječih objektov na javno 
kanalizacijo se mora izvesti v roku šestih mesecev po izgradnji 
javne kanalizacije;

−	 skladno z Odlokom o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in či-
ščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju 
Občine Dobrna (Ur. l. RS, št. 55/2014) se mora stavba, iz katere 
se je do zgraditve javne kanalizacije, ki se zaključi s komunalno 
ali skupno čistilno napravo, odvajala odpadna voda v greznico 
ali malo komunalno čistilno napravo, priključiti na javno kana-
lizacijo tako, da uporabnik na svoje stroške greznico ali malo 
komunalno čistilno napravo očisti in izključi iz sistema odvaja-
nja odpadne vode, obvezno pod nadzorom in po predhodnem 
soglasju upravljavca kanalizacije. Navedeno velja tudi v primeru 
pridobitve sredstev po tem javnem razpisu;

−	 lokacija postavitve MKČN mora omogočati dostop in neovirano 
praznjenje; 

−	 čistilna naprava mora biti vgrajena in v funkciji obratovanja (v 
času vložitve zahtevka); 

−	 vlagatelji, ki bodo za več objektov postavili skupno čistilno na-
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pravo, morajo k vlogi priložiti podpisan medsebojni dogovor 
vseh uporabnikov MKČN, ki ni časovno omejen in osebo, ki bo 
zadolžena za upravljanje MKČN ter sklenjeno služnostno po-
godbo med lastniki in investitorjem; 

−	 ob zagonu MKČN mora biti ukinjena obstoječa greznica v skla-
du s pogoji javnega komunalnega podjetja.

Upravičenci lahko pridobijo sredstva za isto naložbo le enkrat. Kolikor je 
upravičenec že prejel javna sredstva za isti namen, do sredstev po tem 
razpisu ni upravičen.

Čistilna naprava mora zadostiti naslednjim tehničnim zahtevam:
−	 MKČN mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z 

zahtevami glede mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod, kot 
jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod 
iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10, 
98/15; v nadaljevanju: Uredba); 

−	 čiščenje komunalne odpadne vode v MKČN mora biti skladno z 
določili 4. člena Uredbe glede ustreznosti čiščenja komunalne od-
padne vode; 

−	 za MKČN mora biti izdelana ocena obratovanja, iz katere mora biti 
razvidno, da je obratovanje MKČN v skladu z določbami Uredbe. 
Ocena obratovanja MKČN, ki jo upravičenec kot dokazilo posre-
duje Občini Dobrna, mora biti pozitivna (dolžan jo je dostaviti v 
roku 6 mesecev po vgradnji MKČN). Vlagatelj po vgradnji MKČN 
vloži pri javnem podjetju Vodovod - kanalizacija d. o .o. Celje »Prijavo 
in vlogo za izdelavo ocene delovanja MKČN«. (Obrazec prijave je na 
voljo na spletni strani javnega podjetja). Na podlagi prijave izvede 
javno podjetje ogled MKČN po treh do štirih mesecih obratovanja 
in izda oceno obratovanja;

−	 lokacija postavitve MKČN mora omogočati dostop pooblaščenim 
službam in neovirano praznjenje; 

−	 MKČN mora biti v času vložitve zahtevka vgrajena in v funkciji 
obratovanja; 

−	 ob zagonu MKČN mora biti ukinjena obstoječa greznica v skladu s 
pogoji javnega komunalnega podjetja. 

IV. DELEŽ SOFINANCIRANJA :

Sofinancira se postavitev ene MKČN za en stanovanjski objekt kot tudi po-
stavitev ene MKČN za več stanovanjskih objektov, in sicer:

- do 25 % upravičenih stroškov oz. največ do 1000 € za postavitve 
MKČN za en stanovanjski objekt do 10 PE,

- do 20 % upravičenih stroškov za postavitve MKČN za vsak na-
slednji stanovanjski objekt oz. največ do 400 € za vsak naslednji 
stanovanjski objekt za MKČN od 11 do 25 PE,

- do 15% upravičenih stroškov za postavitve MKČN za vsak na-
slednji stanovanjski objekt oz. največ do 300 € za vsak naslednji 
stanovanjski objekt za MKČN od 26 do 50 PE.

Sofinancira se število PE, ki je sorazmerno številu prijavljenih na 
naslovu postavitve MKČN. V primeru, da je na naslovu postavi-
tve MKČN prijavljena samo ena oseba, se sofinancira MKČN z 
najmanjšo zmogljivostjo.

Sofinancira se do 100 % upravičenih stroškov za nabavo kanalizacijskih 
cevi (dolžine nad 200 m') za priključitev objektov na javno kanalizacijo v 
primerih, ko so priključki dolžine nad 200 m. 

Upravičeni stroški so stroški brez DDV. 

V. VIŠINA SREDSTEV 

Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Dobrna za leto 2019 pod 
proračunsko postavko 15015 z imenom Urejanje odvajanja in čiščenja od-
padnih kom. voda po programu – celostno urejanje odvajanja in čiščenja 
kom. odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje, na obmo-
čju Občine Dobrna – sofinanciranje malih čist. naprav.  

Sredstva se dodeljujejo enkrat letno, do porabe finančnih sredstev spre-
jetega proračuna. Upravičenci, ki so podali popolno vlogo in zaradi pora-
be sredstev niso upravičeni do nepovratnih finančnih sredstev v tekočem 
letu, imajo ob ponovni prijavi na javni razpis naslednjega leta prednost v 
vrstnem redu.

VI. UPRAVIČENI STROŠKI

Upravičeni so stroški nakupa MKČN velikosti do 50 PE z vključenimi stro-
ški montaže MKČN in njenega prvega zagona z nastavitvijo parametrov. 
Upravičeni stroški lahko nastanejo od 1. 1. 2019 dalje. 

Sofinancirajo se upravičeni stroški za stanovanjski objekt z veljavnim grad-
benim dovoljenjem oziroma s potrdilom upravne enote, da ima objekt, na 
podlagi določil Gradbenega zakona, uporabno dovoljenje.

V primeru, da je MKČN sofinancirana tudi iz drugih virov javnih sredstev, 
skupna vrednost sofinanciranja ne sme preseči 100% vrednosti upravi-
čenih stroškov investicije. V primeru, da izračunana skupna vrednost so-
financiranja presega 100% vrednosti upravičenih stroškov investicije, se 
sofinanciranje občine ustrezno zniža.

Upravičeni stroški so nakup in izvedba MKČN, brez DDV.

Naložba mora biti zaključena pred vložitvijo vloge.

VII. VSEBINA VLOGE

Upravičenec mora vložiti popolno vlogo z vsemi zahtevanimi obrazci in 
prilogami.
Razpisna dokumentacija je od 6. 6. 2019 na voljo na spletni strani Občine 
Dobrna www.dobrna.si ter na sedežu občine vključno do zadnjega dneva 
razpisa.
Dodatne informacije v času uradnih ur na naslovu Občine Dobrna, Dobr-
na 19, 3204 Dobrna, kontaktna oseba Urška VEDENIK 03 780 10 52 ali na 
obcina@dobrna.si oz. urska.vedenik@dobrna.si 

VIII. NAČIN PRIJAVE IN ROKI

Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov:
Občina Dobrna
Dobrna 19
3204 Dobrna

Rok za oddajo vloge je do vključno 30. 9. 2019.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila najpozneje zadnji dan 
roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali če je bila 
dostavljena v vložišče Občine Dobrna najpozneje do 12. ure zadnjega dne 
razpisnega roka.
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Vloga z zahtevano dokumentacijo mora biti oddana v zaprti kuverti s 
pripisom »NE ODPIRAJ – RAZPIS SOFINANCIRANJE MKČN IN KANA-
LIZACIJSKIH PRIKLJUČKOV«. Upoštevale se bodo vloge, ki bodo pra-
vočasno oddane, s pravilno izpolnjenimi obrazci in vsemi zahtevanimi 
prilogami.

IX.  POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG

Odpiranje vlog ne bo potekalo javno. Postopek bo vodila komisija, ki bo 
obravnavala vse popolne in pravočasno prispele vloge (z vsemi zahte-
vanimi dokazili) po vrstnem redu prispetja, vsak zadnji delovni dan v 
mesecu, do porabe proračunskih sredstev oz. najkasneje do 30. 9 .2019.
Upravičenci, ki so podali popolno vlogo in zaradi porabe sredstev niso 
upravičeni do nepovratnih finančnih sredstev v tekočem letu, imajo ob 
ponovni prijavi na javni razpis naslednjega leta prednost v vrstnem redu. 

Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj pozvan, da v roku 8 dni od prejema 
poziva za dopolnitev vloge le-to dopolni. Nepopolne vloge, ki jih vlagate-
lji ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo zavržene.

O dodelitvi proračunskih sredstev bo izdan sklep.  Zoper sklep bo mogoča 
pritožba pri županu občine. Odločitev župana je dokončna.

Po pravnomočnem sklepu bo z vsakim upravičencem sklenjena pogodba 
o dodelitvi nepovratnih sredstev in ostalih medsebojnih obveznostih in 
pravicah. Nakazilo sredstev se izvrši na račun upravičenca v skladu z Za-
konom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2018 in 2019.

X. NADZOR IN SANKCIJE

Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sredstev skladno z javnim raz-
pisom izvaja občinska uprava s sodelovanjem izvajalca javne službe.
Nepovratna sredstva se lahko porabijo samo za namen, za katerega so 
dodeljena. Če komisija ugotovi, da so bila sredstva porabljena za drug na-
men, ali da so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov oziroma 
je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina upravičena zah-
tevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. V teh primerih bo 
moral prejemnik vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za 
obdobje od dneva nakazila dalje.

                                                                                              
              Župan Občine Dobrna,

      Martin Brecl

z zasedanja 
Občinskega sveta 
Občine DobrnaZ zasedanja Občinskega sveta 

Občine Dobrna
Od zadnje izdaje glasila Občine Dobrna, 28. 3. 2019, so svetniki 
Občinskega sveta Občine Dobrna zasedali na dveh rednih sejah, 
na 5. redni seji, 10. 4. 2019, in na 6. redni seji, 27. 5. 2019.

Na 5. redni seji Občinskega sveta Občine Dobrna,10. 4. 2019, so 
se svetniki Občinskega sveta Občine Dobrna, med drugimi toč-
kami dnevnega reda, seznanili s Poročilom o delu skupne občin-
ske uprave - Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Do-
bje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik 
in Zreče za leto 2018. Poročilo je občinskemu svetu predstavila 
mag. Nataša Kos. Na tej seji je bila obravnavana tudi ocena iz-
vajanja Občinskega programa varnosti za leto 2018 in cilji delo-
vanja občinskih redarjev v letu 2019. Na 5. redni seji so svetniki 
sprejeli osnutek Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave 
občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vi-
tanje, Vojnik in Zreče. Svetniki Občinskega sveta Občine Dobrna 
so se seznanili tudi s Poročilom Nadzornega odbora Občine Do-

brna o opravljenem pregledu porabe sredstev v Občini Dobrna 
v letu 2018, ki ga je na seji predstavila predsednica nadzornega 
odbora, mag. Vlasta Žerjav. V nadaljevanju seje so svetniki obrav-
navali in potrdili tudi Zaključni račun Proračuna Občine Dobrna 
za leto 2018.

Na seji je bila obravnavana tudi problematika preureditve pro-
storov za potrebe Osnovne šole Dobrna, sprejete pa so bile nove 
ekonomske cene programov v Vrtcu Dobrna. Ekonomska cena 
za prvo starostno obdobje za 6 – 9 urni program je 473,10 EUR, 
ekonomska cena za 4 – 6  urni program prvega starostnega ob-
dobja je 416,33 EUR, ekonomska cena za drugo starostno ob-
dobje za 6 – 9 urni program je 375,75 EUR, ekonomska cena za 
4 – 6 urni program drugega starostnega obdobja je 327,07 EUR. 
Spremembe ekonomskih cen programov za 1. in 2. starostno 
obdobje v Vrtcu Dobrna veljajo od 1. 5. 2019 dalje. Občinski svet 
Občine Dobrna je sprejel tudi sklep o uvedbi postavke zamudni-
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na v višini 5,00 EUR, za vsako začeto uro nad 9 ur po končanem 
poslovnem času v vrtcu. Uvedba postavke zamudnina velja od 
1. 5. 2019 dalje.
Na tej seji je bil obravnavan in sprejet tudi Pravilnik o sofinancira-
nju malih komunalnih čistilnih naprav in kanalizacijskih priključ-
kov na območju Občine Dobrna.

Na 6. redni seji Občinskega sveta Občine Dobrna, ki je bila 27. 5. 
2019, so svetniki med drugim obravnavali vlogo Sveta Centra za 
usposabljanje, delo in varstvo Dobrna za podajo mnenja lokal-

ne skupnosti k imenovanju  direktorice Centra za usposabljanje, 
delo in varstvo Dobrna. Na 6. redni seji so svetniki obravnavali 
in sprejeli dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem 
Občine Dobrna za leto 2019. Na seji je bila obravnavana predla-
gana uskladitev poteka občinske meje med Občino Žalec in Me-
stno občino Celje. Občinski svet Občine Dobrna je obravnaval in 
potrdil tudi prejemnike priznanj Občinskega sveta Občine Dobr-
na za leto 2019,ki bodo podeljena na slavnostni seji, 14. 6. 2019.

Po gradivu Občinskega sveta Občine Dobrna povzela: 

Mateja Smrečnik

dogodki
ŽPZ Korona KUD Dobrna na reviji pevskih zborov 
»ZAPOJMO SKUPAJ«
Najstarejše, najpristnejše in najlepše glasbilo, 
kateremu se mora današnja glasba zahvaliti, 
da je sploh tu, je človeški glas.
                                                           Richard Wagner

Ko je izzvenel zadnji akord našega Valentinovega koncerta, smo 
se Koronke in naš zborovodja Jan pričeli pospešeno pripravljati 
na Območno revijo odraslih zborov občin Dobrna, Štore, Vojnik 
in MO Celje »ZAPOJMO SKUPAJ«. Revija se je odvijala 10. maja, 

v Celjskem domu. V prvem delu se je predstavilo 10 zborov, v 
drugem delu pa 11. Program je povezovala Urška Majcen, revi-
jo pa je strokovno spremljal g. Gregor Klančič, profesor glasbe 
in akademski cerkveni glasbenik, ki deluje tudi kot predavatelj, 
zborovodja in organist.
Letos nam je naš zborovodja Jan Grobelnik pripravil  zahteven 
program in potrebnih je bilo kar nekaj dodatnih vaj, da smo se 
na reviji predstavili tako dobro, kot znamo. 
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Zapele smo tri pesmi: 
- Da hora ta Ćaninawa, v priredbi Ambroža Čopija
- Gloria laus et honor, v priredbi Jacobusa Gallusa
- Ta na Solbici, Samo Vovk.

Z veliko dobre volje in Janovim odličnim strokovnim vodenjem 
nam je v dobrih dveh mesecih uspelo pesmi izpiliti do te mere, 
da smo brez strahu, samozavestno stopile na oder in suvereno 
odpele vse tri pesmi. Naš trud je bil poplačan z bučnim aplav-
zom poslušalcev v dvorani. Z nastopom smo bile zelo zadovolj-
ne, naš zborovodja pa je sijal od ponosa. 
Uspešen večer smo nadaljevali ob dobri jedači in pijači v gostilni 
Triglav na Dobrni, kjer smo pod dobrim vtisom odpetih pesmi še 
enkrat zapele eno od pesmi. 

'Koronke' smo zopet dokazale, da se s svojim petjem lahko po-
stavimo ob bok številnim vrhunskim zborom v Sloveniji. To nas 
zelo veseli in nam daje dodatni zagon, zato se v mesecu juniju 
odpravljamo na mednarodno tekmovanje pevskih zborov »Lege 
Artis« v Tuzlo (BiH). 

                                          Za ŽPZ Korona KUD Dobrna:

                                                  Lidija Praunseis

Folklorna skupina KUD Dobrna

Večerne urice zimskih in pomladnih nedelj smo folklorniki na-
menili vajam oziroma pripravam na letošnje Maroltovo srečanje 
folklornih skupin, ki je bilo tokrat v soboto, 13. 4. 2019,  v Šmar-
jah pri Jelšah, v organizaciji JSKD Območne izpostave Šmarje. 
Predstavili smo se s popolnoma novim spletom štajerskih ple-
sov. Čeprav smo bili v okrnjeni sestavi, smo nastop izvedli so-
lidno. Vendar pa, kakor pravi rek, nikoli ni tako dobro, da ne bi 
lahko bilo še boljše.   (slika št.1) 
Nedeljsko popoldne pa smo 28. 4. 2019 popestrili z nastopom 
na prireditvi “Pomladna nedelja 2019 v Dobrni«, ki jo je organizi-
ralo TD Dobrna.   (slika št.2 )
 
Omeniti pa moram še prireditev 3. Maraton slovenskih folklor-
nih skupin v organizaciji MKD Od Celja do Žalca, ki se bo tokrat 
med drugim odvijal tudi v Dobrni, in sicer v nedeljo, 16. 6. 2019, 

ob 16. uri na ploščadi zdravilišča. Nastopilo bo 5 ali 6 folklornih 
skupin; odvisno od prijav. Kot soorganizatorji pa moramo poskr-
beti, da se bodo nastopajoči med nami, tukaj v Dobrni, prijetno 
počutili. Lepo in prisrčno povabljeni.
Sedaj pa naj izkoristim še to priliko in vas vljudno vabim, da se 
nam pridružite na vajah kot plesalka, plesalec ali muzikant. Se-
veda je dobrodošel vsak, ki ima željo po tovrstnem druženju. 
Vsak, ki je rad dobre volje, rad pleše, prepeva ali igra na kakšen 
instrument. Najdi čas in se nam pridruži, da skupaj nadaljujemo, 
kar so pričeli naši predhodniki! Prihodnje leto bomo praznovali 
70-letnico delovanja, priprave so se že pričele.  Bilo bi lepo, da bi 
bili številčnejši.
Kontakt:  041 381 550

Folklorna skupina KUD Dobrna,

 Ida Hrovat

 Skupinska slika z Maroltovega srečanja

Nastop na “Pomladna nedelja 2019 v Dobrni” 
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Aktivnosti Društva ARNIKA Dobrna
 

Pomladni čas je za kmečke žene in dekleta čas, ko so zunanja 
opravila v polnem teku. Letos nam malce nagaja muhasto vre-
me. Pa je menda po ljudskem izročilu kar prav: » Marec mora biti 
suh, april moker, maj pa hladen, da rastline ne podivjajo.« Če to 
res drži, nam bo poletje naklonjeno. Ne glede na vreme smo se 
v tem času veliko družile in usvajale nova znanja. 
V mesecu marcu in aprilu smo torkove večere preživljale v kul-
turnem domu, ko smo ob pesmi izdelovale rože iz papirja. Neka-
tere članice so pri tem zelo spretne in so svoje znanje rade delile 
z nami, ki smo orale ledino. Vedno pa je nanesel tudi pogovor na 
to, kaj bomo sejali, ali bi že uredili vrtove in kakšno seme bomo 
uporabili. 

TD Dobrna je letos dalo pobudo, da bi zaselki in društva izdelali 
butare in tako okrasili stopnišče proti cerkvi. Tudi v društvu Ar-
nika smo izdelale butaro in tako pripomogle k lepemu izgledu 
stopnic na cvetno nedeljo. Na ta dan smo pripravile tudi nedelj-
sko dopoldne ob hiškah v centru Dobrne, ko so se mimoidoči 
v hladnem vremenu pogreli s čajem ali kuhančkom in tudi  pri-
grizkov ni manjkalo.
Največ časa pa smo v pomladnih mesecih namenile krožku 
Učim se kuhati in peči, ki smo ga v sodelovanju z Ljudsko uni-
verzo Celje izvajale s stanovalci bivalne enote Pod lipco, ki je del 
doma Nine Pokorn. Vsako sredo dopoldne smo se zbrali v kuhinji 
kulturnega doma in pripravljali različne domače jedi in jih po-
tem tudi pokušali. Dopoldnevi so v medsebojnem sodelovanju 
zelo hitro minevali. Ob zaključku krožka, 15. 5.2019, smo skupaj 
ugotavljali, da moramo takšna srečanja še ponoviti. Koristi so 
bile obojestranske. Veliko smo se naučili od stanovalcev bivalne 
enote. Odprli so nam malce drugačen pogled na svet, v katerem 
živijo. Veseli smo  bili, ko so vsi po vrsti povedali, da se  v Dobr-
ni  zelo dobro počutijo, da so zelo veseli, ker so jih občani zelo 
dobro sprejeli. Pravijo, da so že Dobrnčani. Zaključek krožka je 
bil, kot se za zaključek dobrega sodelovanja spodobi, slovesen in 

ni manjkalo dobrot. Veseli smo bili, da sta se nam pridružili tudi 
sodelavki Ljudske univerze Celje, ga. Marija Švent in g. Martin 
Brecl, župan.

V nedeljo, 28. 4. 2019, je TD Dobrna organiziralo Pomladno ne-
deljo, na kateri so v kulturnem programu sodelovale tudi naše 
članice, Ljudske pevke iz Dobrne.
Ves mesec april pa je ob 70 letnici Mercatorja v sedemdesetih tr-
govinah Mercator potekala akcija Sosedje stopimo skupaj. V vsa-
ki od izbranih trgovin so se promovirala tri društva. V Dobrni ste 
kupci z žetoni, ki ste jih prejeli ob nakupu, navijali za TD Dobrna, 
KUD Dobrna in Društvo ARNIKA Dobrna. Ker je Dobrna kraj, kjer 
je večina občanov v več društvih, je bil izid negotov. 
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Pa vendar smo se razveselile največjega števila zbranih žetonov.  
Zato se vsem, ki ste nam to omogočili, iskreno zahvaljujemo. 
Uradna razglasitev rezultatov je bila v trgovini Mercator 22. maja.

Z našo članico Anito Javornik smo se veselile rojstva  sina. Seve-
da ni šlo brez obiska, ko smo mladi družini zaželele veliko lepih 
trenutkov.
V mesecu juniju bomo praznovali občinski praznik, zato vsem 
občanom čestitamo. Mi, domačini,  mogoče ne opazimo lepot 
domačega kraja. Nam pa o teh lepotah vedo veliko povedati lju-
dje, ki pridejo v Dobrno na oddih, sprehod, dobro hrano ... A kaj, 
ko je navadno tako, da ne vidimo lepot, ki jih imamo pred no-
som. Pa vendar, če se malo ustavimo in ozremo naokoli, bomo 
to lepoto lahko opazili tudi mi. Zato, malo se ustavite in si vzemi-
te čas zase in svoje prijatelje. Svet bo lepši.

za Društvo ARNIKA Dobrna,

 Branka Gal
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varovance bivalne enote kot enakoprav-
ne člane lokalne skupnosti, kot smo pred 
desetletji sprejeli Center za usposabljanje, 
delo in varstvo. S tem krožkom in po-
dobnimi delavnicami tudi dokazujemo, 
da smo občani pripravljeni sodelovati in 
pomagati. Zato ni naključje, da je Občina 
Dobrna 15. decembra 2018 prejela naziv 
Invalidom prijazna občina.  

Aleš Štepihar

iz različnih sredin. Sicer pa, kaj je boljšega 
kot klepet ob dobri hrani in pijači? Vsaka 
delavnica se je namreč končala s konzu-
macijo jedi, ki so jih pripravili v delavnici. 
Tudi slovesen zaključek krožka, 15. 5. 2019, 
je bil povsem v duhu delavnic – druženje 
ob hrani in pijači.
Dobrčani se lahko pohvalimo z visoko 
stopnjo tolerance do drugačnih. To do-
kazujemo s tem, da smo medse sprejeli 

DOGODKI

Učimo se kuhati in peči

Takšen je naslov ŠK, študijskega krožka, ki 
so ga v aprilu in maju v prostorih Kultur-
nega doma Dobrna izvedle članice dru-
štva Arnika z Dobrne. Študijski krožek je 
bil iz programa krožkov, ki jih je za Dobrno 
organizirala Ljudska univerza Celje. Večina 
udeležencev so tokrat bili varovanci Bival-
ne enote 6, Doma Nine Pokorn v Dobrni, 
stanovalci nekdanje Klunove hiše. 
Strokovno povedano je bil cilj krožka 
spodbujanje socialnega razvoja udele-
žencev, preseganje osamljenosti, prido-
bivanje znanj in veščin, ki jim omogočajo 
več samostojnosti v vsakdanjem življenju 
in boljšo integracijo v lokalno okolje. To pa 
so vrle gospodinje iz društva Arnika dose-
gale z vključevanjem udeležencev v pri-
pravo jedi. Predstavile so jim stare recepte 
in jih učile kuhati preproste jedi ter peči 
pecivo. ŠK za udeležence ni bil samo obli-
ka učenja, ampak tudi aktivna oblika pora-
bljanja prostega časa, v kateri so se naučili 
številnih socialnih veščin. S pridobljenim 
znanjem in veščinami so krepili samoza-
vest in samostojnost. Druženje z gospodi-
njami z Dobrne je prispevalo k boljši in-
tegraciji v lokalno okolje, saj vsi prihajajo 

Stekle priprave na 13. mlinarsko nedeljo

Čeprav je 1. september še daleč, so se priprave na tradicionalno 
prireditev v dolini mlinov že začele. V ponedeljek, 6. maja, se je 
prvič sestal organizacijski odbor, ki ga sestavljamo predstavniki 
organizatorjev, Kulturno umetniškega društva Dobrna, Turistič-
nega društva Vinska Gora in kmetije Pungartnik-Vovk. Na sestan-
ku smo sprejeli okvirni scenarij prireditve in si razdelili naloge za 
realizacijo tega. Najpomembnejšo nalogo, zagotovitev lepega 
vremena, je na svoja pleča prevzel avtor tega prispevka. In gle-
de na to, da je od dosedanjih dvanajstih mlinarskih nedelj samo 
eno pokvarilo slabo vreme, je verjetnost, da mu tudi tokrat uspe, 
skoraj 100 odstotna.

Čeprav igra vreme pomembno vlogo in je mlinarska nedelja 
praktično edina prireditev na prostem v Dobrni in širši okolici, 
na kateri ne potrebujemo dežnikov, je pomembna predvsem 
njena vsebina. In vsebino prireditve želimo letos poživiti, vanjo 
vnesti nekaj sprememb. Novost letošnje mlinarske nedelje bo 
v  kulturnem programu, kjer se bosta petje in ples prepletala z 
družabnimi igrami in tradicionalnimi kmečkimi opravili. 

Prikaz posameznih kmečkih opravil bodo spremljale pesmi in 
plesi z ustrezno vsebino. In zlasti z družabnimi igrami bomo po-
skušali v program pritegniti tudi obiskovalce. 
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Organizatorji verjamemo, da bo 13. mlinarska nedelja dosegla 
svoj namen in združila etno-kulturno vsebino z zabavo. Seveda 
ne sme manjkati hrane in pijače. Termin prireditve je prav tako 
naravnost idealen. Kot je navedeno v prvi vrstici tega prispevka, 
je to 1. september, prva nedelja v septembru. Dopusti in naku-
pi šolskih potrebščin bodo takrat v glavnem za nami. Stroški, ki 
smo jih imeli s tem, bodo pozabljeni. Avgustovske plače in po-
kojnine bomo imeli že  nakazane na svojih računih. Torej, dan kot 
ustvarjen za veselje in zabavo. 

Zapis pripravil 

Aleš Štepihar, predsednik KUD Dobrna

Resje ognjeno rdeče in vijoličasto morje žafranov  
na Veliki planini, 22. 4. 2019
Planinski izlet smo si privoščili z vzponom z gondolo in mali planinci so lahko okusili gorsko vzdušje cvetja in vetra tako močno, da 
so se vrnili prej in opravili še popoldanske praznične obveznosti, ki so jih še čakale v dolini.
Vsi ostali smo prehodili planino po dolgem in počez, temeljito smo se prevetrili in si oči spočili na barvitih cvetličnih preprogah in 
na belih vrhovih gora.
Spustili smo se do Kisovca in nadaljevali pot proti sv. Primožu do Stahovice in v Kamniku zaključili  lep izletniški dan.

Za Planinsko društvo Dobrna 

foto in tekst: Jana Škoflek
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Pomladna nedelja Turističnega 
društva Dobrna
Verjetno bralcem ni potrebno posebej predstavljati naše pri-
reditve, ki smo jo izvedli  že tretjič zapored. Pa vendar, namen 
prireditve je podelitev priznanj za dolgoletno delo v društvu, za 
posebne dosežke oziroma delo, ki jih opravljajo sekcije in  komi-
sije. Pred šestimi leti smo začeli s pomočjo strokovne komisije 
ocenjevati tudi salame. Letos pa smo že tretjič podelili tudi pri-
znanja za ocenjena vina, ki jih prav tako ocenjuje komisija, ki jo 
vodi mag. Vodovnik.
Skupaj z g. Francem Špeglom, predstavnikom TZS,  smo podelili  
gospe Idi Mogu naziv »Častna članica TD Dobrna«, saj  v društvu 
deluje več kot 50 let. Vseskozi je bila aktivna članica, veliko je 
urejala tudi javne površine na Dobrni, zadnja leta pa se posveča 
bolj okolici župnišča in svojega doma.

Fantom iz Zavrha smo na predlog našega društva podelili PO-
SEBNO PRIZNANJE TZS za dolgoletno delo na področju prosto-
voljstva in ohranjanje ljudskih običajev, povezanih z verskimi 
prazniki.

Društvo priznanja za okolje, ohranjanje naravne  in kulturne de-
diščine skladno s pravilnikom podeljuje posameznikom, druži-
nam, skupinam ali društvom že preko 25 let.  S temi priznanji, ki 
so neke vrste spodbude, skrbimo, da se naša naravna  in kulturna 

dediščina ohranja. Posebej pa smo veseli lepo urejenih domov in 
javnih površin.  Posamezne nagrajence in njihove domove smo 
predstavili že v prejšnji izdaji Dobrčana. Letos smo ob odsotnosti 
župana na podeljevanje povabili g. Jožeta Lugariča – predsedni-
ka komisije za komunalo pri Občini Dobrna, kamor to področje 
tudi sodi in mu želimo, da bi bili v prihodnje še bolj aktivni, zlasti 
bi bilo dobro, da se ozrejo na odlagališče organskih odpadkov za 
garažami v Termah. Nekoč prijeten prostor, ki so ga delavci takra-
tnih Term uredili v piknik prostor kot prostovoljci, sedaj služi za 
neurejeno odlagališče.  Če posamezniki do  negativnih priznanj  
ne bi bili tako kritični in bi jih sprejeli tudi kot »spodbudo«, da je 
potrebno nekaj storiti, bi z veseljem podelili »BREZOVO METLO« 
in verjamemo, da bi se kaj premaknilo.

Komisijo je zadnja štiri leta vo-
dila Andreja Čerenak, ob njej 
pa pet članov TD, ki so skrbno 
shranili ves foto material in ob 
letu pripravili predloge. Gospa 
Čerenakova se je zaradi obili-
ce obveznosti doma in v služ-
bi odpovedala delu v komisiji. 
Zahvaljujejo se  ji za njen trud 
in prispevek k urejenosti Za-
voda CUDV, njenega doma in 
pozitivnih spodbud občanom 
Dobrne.

Predsednica Turističnega društva Dobrna,

Marija Deu Vrečer
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Ocenjevanje salam
Skladno s pravilnikom, ki ga uporabljajo mnoga društva v širšem 
okolju  Dobrne, izdelali pa so ga na Zvezi društev salamarjev Slo-
venije, smo letos  ocenili rekordnih 34 salam.

Po ocenjevanju, ki je letos prvič potekalo javno, torej so bili na 
ocenjevanju prisotni tudi izdelovalci salam in zainteresirana jav-
nost, med drugim kar nekaj gostov iz Term, nas je predsednik 
komisije, g. Edvard Kužnar, seznanil z rezultati in je izdelovalcem 
tudi svetoval, kako pomembno je upoštevanje recepturo. Opo-
zoril je na razmerja med mesom, ki mora biti skrbno obrano – 
brez kit, in slanino, ki mora biti lepo bela, in na uravnoteženost  
med začimbami. To je osnova, delo pa se začne pri prekajevanju. 
Paziti je treba na temperaturo dima, dolžino dimljenja; sledi su-
šenje, čiščenje salam. Za  dobro salamo potrebujemo  vsaj tri 
mesece dela, a se splača  potruditi in vseh fazah skrbeti za kva-
liteto, saj je to tudi  izdelek, ki ga damo na mizo ob obiskih, pra-
znikih. Skratka, to je ponos  izdelovalcev suhomesnatih izdelkov. 
Ocenjene salame so bile izredno kvalitetne, seveda pa komisija 
zazna odstopanja od zapisanih pravil. Posebej je bila kritična pri 
okusih, kjer pa je le nekaj salam odstopalo zaradi prevelikih od-
merkov začimb, pohvalno pa je, da se zmanjšujejo dodatki, kot 

so salamin itd. Skoraj ni bilo salame, ki  bi imela poudarjen rob 
(nepravilno sušenje), morda je bila kakšna salama še nedozor-
jena,.struktura, 70% mesa in 30% maščobe, pa je skoraj povsod 
zadoščala kriterijem. Morda le nasvet izdelovalcem salam, ki niso 
bili na ocenjevanju – za pravo razmerje je potrebno v salamo 
dodati le okoli 20% slanine, saj se ta ne krči tako kot meso, zato 
včasih pravimo, da je salama premastna, kar pa je tudi stvar oku-
sa. Na degustaciji ob zaključku prireditve smo opazili, da so obi-
skovalci najprej segli po špehovkah; oba vzorca sta dosegla zlato 
priznanje.

Ker smo se dogovorili, da bomo salame razvrstili po prejetih toč-
kah in lastnike izdelkov obvestili oz. jim podelili priznanja skla-
dno z njihovimi  prejetimi točkami, ne bomo naštevali posame-
znih prejemnikov priznanj.
 
Lahko pa  poudarimo, da je bilo od 34 vzorcev 16 salam ocenje-
nih od 13,30 točk do 15,90 točk, kar  zadošča za bronasti trak, 
12 salam je prejelo srebni trak in so bile ocenjene od 16,00 do 
17,80 točk in 6 salam je bilo ocenjenih od 18,50 do 18,60 točk kar 
zadošča za zlati trak.
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POSEBNO OPRAVIČILO

Na prireditvi Pomladna nedelja, kjer smo podeljevali priznanja, je prišlo do neljube 
napake.
Spregledali smo gospoda SILVESTRA PODLESNIKA, ki je s svojo družino čakal, da ga 
javno pohvalimo oz. podelimo priznanje. Že tretje leto  zapored je  g. Podlesnik oddal 
salamo na ocenitev, njegov trud za izboljšanje je zaznati, saj iz leta v leto napreduje. 
Škoda bi bilo, da zaradi naše napake ne bi več sodeloval in pridobival novih znanj.
Iskreno se opravičujemo g. Silvu Podlesniku za napako, ki smo jo nenamerno storili.

Turistično društvo Dobrna se je letos pridružilo tudi ZVEZI DRU-
ŠTEV IZDELOVALCEV SALAM  SLOVENIJE, kar nam omogoča, da 
v prihodnjih letih oddamo na ocenjevanje salame tudi na to pri-
reditev.

Še letos, pozno v jeseni,  načrtujemo  predavanje in  svetovanje o 
izdelovanju in negovanju suhomesnatih izdelkov, saj je zaznati, 
da se  vse več posega po domačih izdelkih bodisi salami, špe-
hovki, slanini itd.
Vsem, ki so oddali salame na ocenitev, smo podelili tudi polo 
majice, ki jih je sponzorirala Občina Dobrna, za kar se zahvalju-
jemo. Zahvaljujemo se tudi ocenjevalni komisiji za  strokovno 
opravljeno delo.

Predsednica TD Dobrna,

Marija Deu Vrečer

Podeljevanje priznanj za vinogradnike
S strokovno pomočjo, ki jo je nudil g. Miran Kovač, član Društva 
vinogradnikov Vojnik, so člani vinogradniške sekcije TD Dobr-
na veliko pozornost namenjali kletarjenju in spremljali zorenje 
plemenite kapljice, da bi odpravili morebitne pomanjkljivosti v 
procesu fermentacije.
Ocenjevanje letnika 2018 je potekalo 15. aprila 2019.
Ocenjevalna komisija je svoje delo opravila na podlagi pravilnika 
o ocenjevanju vin . Vina so bila ocenjena po metodi 20 točk ,ki 
je v Sloveniji uradno veljavna. Po tej metodi vino prejme od 0-20 
točk.
V skupini 40 vzorcev vin je bil prvič tudi vzorec medenega vina. 
Ocenjevala je komisija v sestavi:
 Tadeja Vodovnik Plevnik, predsednica, ki na jesen opravi tudi 
tiho ocenitev vin in svetuje vinogradnikom, člani pa so bili: An-
drej Rebernišek ,.Ptuj, Romana Štabuc,Ptuj, mag. Anton Vodov-
nik, Maribor in predstavnik našega društva, Marko Pirkmajer.
Vina so bila razvrščena po ZOV-u in sicer:
4 izločeni (pod 14,1 točke) ali 10% vzorcev, kakovostna vina po 
ZGP od 16, 1 do 18,09 točk, 65,71% in vrhunska vina po ZGP od 
18,1 do 20,0 točk, 34,29% vzorcev
Skladno z napisanimi pravili sekcije vinogradnikov pri TD Dobrna 
smo podelili  srebrni, zlati in kristalni grozd  ter naziv ŠAMPION 
ocenjevanja. Naziv lahko prejme le član  sekcije, ki v društvu de-
luje vsaj dve leti.

Ker je priznanj  veliko,  nas zainteresirani lahko pokličejo in jim 
podatke z veseljem posredujemo. Rezultati so objavljeni tudi na 
spletni strani  Turističnega društvo Dobrna.

Prav pa je, da objavimo  prvaka sorte sekcije vinogradnikov Do-
brne:
BELA ZVRST: OTO POTOČNIK   18,17 točk
MODRA FRANKINJA: ROMAN RAMŠAK  18,17 točk

ŠAMPION ocenjevanja vin sekcije vinogradnikov
TRAMINEC: DUŠAN MAROŠEK   18,27 točk
Skupna povprečna ocena vin letnika 2018 (36 vzorcev, 4 izloče-
ni) je 17,93 točke; podeljenih je bilo 
13 zlatih diplom 
23 srebrnih diplom.

Vsem članom vinogradniške sekcije TD Dobrna želim vztrajnosti 
pri tem lepem, a truda polnem delu in dobro letino v prihodnje, 
prejemnikom priznanj za letnik 2018 pa iskreno čestitam.

Predsednica TD Dobrna,

Marija Deu Vrečer
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Turistično društvo Dobrna je prispevalo v zasaditev potomko re-
deče bukve iz parka Dobrna. Pridružila se je  številnim drevesnim 
vrstam, ki so jih podelili posamezniki, društva, veleposlaništva 
itd.
V naši neposredni bližini je nastal grajski park, ki ga je  vredno po-
gledati. TD Dobrna je sodelovala z namenom pridobiti kontakte 
z vodilnimi iz oddaje Na vrtu in jo pripeljati v Dobrno v letu 2020, 
ko naš park praznuje 200-letnico. Na tak način bi lahko v park pri-
nesli nekaj svežine, predvsem nekaj novih zasaditev. Upam, da 
bodo lastniki našega parka zainteresirani in bomo imeli v priho-
dnjem letu priložnost snemati oddajo NA VRTU – NA   DOBRNI.

Predsednica TD Dobrna,

Marija Deu Vrečer

DOGODKI

Cvetna nedelja
Letos smo se člani turističnega društva po zaselkih,  članice društva 
Arnika  in skupina Veseli vižarji DU Dobrna organizirali in ob veliki 
butari, ki jo postavljajo FANTJE IZ ZAVRHA postavili manjše butare. 

Tako je bilo v Dobrni vse od cvetne nedelje pa do nedelje po 
veliki noči tudi navzven  praznično vzdušje. Okrašene stopnice 
so poudarile  podobo obnovljene župnijske cerkve, kar je bilo 
všečno domačinom, posebej  zgovorno pa je bilo za obiskovalce 
in goste Term, saj na ta način spoznavajo tudi nas in naš odnos 
do verskih in ljudskih običajev.

Predsednica TD Dobrna,

Marija Deu Vrečer

TV oddaja Na vrtu

Na povabilo RTV Slovenije in lastnika gradu TABOR  v Višnji vasi 
smo  člani TD Dobrna  sodelovali na snemanju oddaj NA VRTU, 
ki bodo predvajane na RTV SLO 1 od meseca avgusta pa vse do 
pozne jeseni.
Naša naloga je bila sodelovati oz. delati na novih gredah, ki so 
jih zasnovali vrhunski strokovnjaki z vrtnarskega področja. Imeli  
smo priliko v živo doživeti nastajanje oddaje in  spoznati  delo 
snemalne TV ekipe. Delali oz. snemali smo štiri dni, vrtnarji so 
sponzorirali preko 3000 sadik, ki smo jih pod  njihovim vod-
stvom zasadili v različne grede. Nastala je skupina visokih gred, 
imenovana grajska miza, pa grajski zeliščni vrt, rožni vrt, grajsko 
sprehajališče in grajsko počivališče ter grajske drevesne vrste z 
grajsko uto.
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Obnova informativnih kozolčkov na vhodu v zaselke
Leta 1995 je Turistično društvo Dobrna od takrat ustanovljene 
Občine Vojnik, kamor smo spadali prva štiri leta  v samostojni 
državi, pridobila sredstva za postavitev informacijskih kozolčk-
ov. Namen je, da obiskovalci in gostje Dobrne vedo, v katerem 
zaselku so, saj druge označitve nimamo. Po 25 letih je nujno po-
trebno, da jih obnovimo. Občina Dobrna nam bo zagotovila les, 
iz razpisa za turizem pa smo kandidirali za pridobitev sredstev, 
da kozolčke posodobimo in namesto streh naredimo enake 
loke, kot jih imajo turistične table v Občini Dobrna.

Seveda brez pomoči vas članov, ki ste doma v zaselkih, ne bo 
šlo, saj nimamo sredstev, da bi lahko plačali izvajalca obnove. 
Dogovorili smo se, da prve kozolce obnovimo v centru  Dobrne 
ob pomoči članov. Povabili bomo tudi člane iz zaselkov, da bodo 

videli način obnove, potem pa pričakujemo, da bodo v svojem 
zaselku  pristopili k obnovi po enotnem vzoru.

Dela bomo začeli izvajati v juniju, če pa ne bo dovolj finančnih  
sredstev, bomo dela nadaljevali v jeseni oziroma v pomladnih 
mesecih naslednjega leta.

Spoštovani člani, upam, da vam sodelovanje pri obnovi turistič-
nega kozolčka v vašem zaselku ne bo prehudo breme, kajti le 
tako lahko s skupnimi močmi naredimo nekaj za lepšo podobo 
naše občine.

Predsednica TD Dobrna,

Marija Deu Vrečer

Aktivnosti in dejavnosti PGD Dobrna
Spoštovane občanke in občani, tudi v tej številki občinskega 
glasila Dobrčan vas na kratko seznanjamo z aktualnimi do-
gajanji in aktivnostmi, ki so spremljale delo našega društva 
v zadnjem obdobju. Poleg osnovne dejavnosti društva, ki je 
namenjena opravljanju preventivnih nalog povezanih z var-
stvom pred požari, varstvom pred naravnimi in drugimi ne-
srečami ter zaščito in reševanjem na področju Občine Dobr-
na, smo v društvu izvajali še vrsto drugih aktivnosti, ki vam jih 
predstavljamo v obliki kronološkega pregleda in so opisane v 
nadaljevanju. Glede same požarne varnosti lahko ugotovimo, 
da v naši občini v zadnjem obdobju ni bilo zaznati dogodkov, 
ki bi zahtevali resnejše gasilske intervencije. Kot kaže tudi naša 
opozorila na skrajno previdnost pri izvajanju del, kjer je velika 
možnost in verjetnost nastanka požara v naravnem okolju in 
drugje, niso bila zaman. Hvala vam, spoštovane občanke in 
občani, za vašo ozaveščenost ter skrbno in odgovorno ravna-
nje pri opravljanju teh del v našem domačem okolju.
Toliko za uvod v tem članku, nekoliko podrobneje pa vam ak-
tivnosti društva predstavljam v kronološkem pregledu, ki ga 
vsebinsko dopolnjujejo priložene fotografije.
 
V PGD Dobrna smo v zadnjem obdobju poleg osnovnih 
dejavnosti izvajali še naslednje aktivnosti:
 3. 3. 2019 – je skupina gasilcev oprala in očistila razliti beton 

s cestišča v Klancu. 

  3. 3. 2019 – je 7 članic in članov društva zaključilo izobraže-
vanje - gasilec pripravnik. 
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  4. 3. 2019 – je bila opravljena intervencija na stanovanjski 
hiši v Klancu, kjer je skupina gasilcev po močnem deževju 
pomagala pri pokrivanju strehe s plastično folijo. 

  11. 3. 2019 – je skupina gasilcev izvajala požarno stražo pri 
spuščanju gregorčkov po Topliškem potoku. Gre za tradici-
onalni dogodek, ki ga prirejajo osnovnošolci OŠ Dobrna, ki 
s tem na nek način oznanijo začetek pomladi oziroma prvi 
pomladni dan. 

  17. 3. 2019 – je v Radečah potekalo regijsko tekmovanje v 
gasilskem kvizu za gasilsko mladino. Na tekmovanju so sode-
lovale 4 naše ekipe in dosegle naslednje rezultate: mladinke 
9. mesto, pripravniki 8. mesto ter ekipi pionirjev 10. in 23. me-
sto. 

  22. 3. 2019 – so se 4 člani društva udeležili tečaja  prve po-
moči ter kasneje tudi uspešno opravili izpit. 

  24. 3. 2019 – je skupina gasilcev preventivno izvajala po-
žarno stražo pri organiziranem kurjenju travniških površin v 
zaselku Strmec nad Dobrno.
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  31. 3. 2019 – je bila opravljena intervencija v Pristovi, kjer je 
zagorelo na travniških površinah ob potoku Dobrnica.

  11. 4. 2019 – je bila opravljena intervencija v Vrbi, kjer je mo-
čan veter podrl drevo na cesto. Gasilci so drevo razžagali in 
ga odstranili s cestišča.

  23. 4. 2019 – je v gasilskem domu na Dobrni potekala 20. 
jubilejna skupščina GZ Vojnik- Dobrna.

  24. 4. 2019 – je v popoldanskem času skupina gasilcev na 
prostoru ob cestišču pri kulturnem domu pripravljala mlaj, ki 
v kraju tradicionalno obeležuje praznik dela, 1.maj.

  25. 4. 2019 – je v Osnovni šoli Dobrna potekala vaja evaku-
acije. Tudi tokratni namen vaje je bil, da se preizkusi in po 
potrebi izpopolni organiziranost in pripravljenost odgovor-
nih oseb in zaposlenih v primeru ogroženosti ob požaru ali 
drugih nevarnostih.
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  25. 4. 2019 – je skupina gasilcev ob pomoči avtodvigala po-
stavila mlaj.

  30. 4. 2019 – na dan kresovanja je ekipa gasilcev spremljala 
dogajanja pri kurjenju kresov na območju Občine Dobrna, 
hkrati pa je bila tudi v pripravljenosti za posredovanje v pri-
meru morebitne potrebe.   

  3. 5. 2019 – je v gasilskem domu potekala tradicionalna, že 
11. Florjanova sv. maša na Dobrni. Pred pričetkom so zaigrali 
godbeniki Godbe Dobrna, za kar se jim iskreno zahvaljuje-
mo. 

 V nadaljevanju je prisotne nagovoril predsednik PGD Dobr-
na, Štefan POHAJAČ, ter se jim zahvalil za udeležbo. Sveto 

mašo je daroval domači župnik Milan STRMŠEK. Vsem ude-
ležencem in vsem drugim, ki ste kakor koli pripomogli pri 
izvedbi tega lepega dogodka, se iskreno zahvaljujemo. Še 
posebej pa se zahvaljujemo župniku, g. Milanu, za lep in ne-
pozaben cerkveni obred. 

  4. 5. 2019 – se je nekaj naših članic in članov udeležilo Florja-
nove maše v Novi Cerkvi. Mašo sta darovala celjski škof msgr. 
dr. Stanislav Lipovšek in dekan Alojz Vicman. 

  5. 5. 2019 – je v cerkvi Sv. Florjana v Vojniku potekala že 27. 
Florjanova maša. Maše se je udeležila tudi skupina naših ga-
silk in gasilcev ter praporščak. 

 Sveto mašo je daroval domači župnik Anton PERGER.
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  11. 5. 2019 – se je na povabilo pobratenega gasilskega 
društva Dolnji Suhor pri Metliki nekaj naših članic in članov 
udeležilo slavnostnega prevzema zgodovinsko pomembne 
društvene pridobitve, novega gasilskega vozila avtocisterne 
MAN - GVC 16/25.

  12. 5. 2019 – je večja skupina gasilcev pomagala pri izvedbi 
kolesarske dirke Enduro Krokar 4fan, ki jo je organiziralo Ko-
lesarsko društvo Krokar Dobrna. 

  V obdobju zadnjih treh mesecev je kar nekaj članic in članov 
praznovalo svoj okrogli življenjski jubilej. Vsem jubilantom 
ob tej priložnosti še enkrat v imenu gasilcev izrekam iskrene 
čestitke in jim želim še obilo zdravja, sreče, vsega dobrega in 
še na mnoga leta.     

Toliko o pomembnejših dogodkih, ki so spremljali delovanje 
PGD Dobrna v zadnjem obdobju. 

Spoštovane občanke in občani, pred nami je čas letnih dopu-
stov in želim vam, da ta čas preživite kar se da lepo, predvsem 
pa čim bolj mirno in varno. 
Za nas gasilce je to obdobje čas raznih tekmovanj, prireditev 
in drugih dogodkov. Kot osrednji letošnji dogodek za gasilce 
pa je zagotovo praznovanje jubilejne 150. obletnice prostovolj-
nega gasilstva na Slovenskem. V ta namen se bodo skozi vso 
leto zvrstili številni tematski dogodki in razstave, vrhunec leta 
pa bodo predstavljale slovesnosti 7. in 8. septembra v Metliki. V 
soboto, 7. septembra, bo tako potekalo praznovanje 150-letnice 
PGD-ja Metlika, 8. septembra pa bo najprej potekala slavnostna 
akademija ob 70-letnici Gasilske zveze Slovenije, nato pa še vse-
slovensko zborovanje gasilcev s slavnostnim mimohodom ga-
silcev in gasilk ter pripadnikov drugih sil za zaščito, reševanje in 
pomoč v Sloveniji.  

Ob prazniku Občine Dobrna  vsem občankam in občanom is-
kreno čestitamo, še posebej pa vsem dobitnikom občinskih pri-
znanj za leto 2019.

Na pomoč!
   Tajnik PGD Dobrna,

   Stanislav Pečnik 
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Spoštovane člani in članice DU Dobrna, kako hitro mineva čas, 
saj so že pred vrati počitnice in čas dopustov. Na kratko vas želim 
seznaniti z dogodki, ki so se zgodili v zadnjem času. Občni zbori 
so za nami, zadnji je bil volilni občni zbor Pokrajinske zveze dru-
štva upokojencev Celje. Izvoljena je bila nova predsednica PZDU 
Celje, ga. Zdenka Jan iz DU Šempeter. 
V aprilu smo zaključili z vsemi aktivnostmi, ki so bile organizirane 
v zimskem času. Zaključili smo tudi z zdravstveno delavnico, ki je 
potekala enkrat tedensko v Kulturnem domu Dobrna. Ponovno 
bo organizirana še dvakrat v tem letu in sicer 20. in 27. septem-
bra v času med 9. in 11. uro. Zdravstvena delavnica bo namenje-
na vsem tistim, ki so jo že obiskovali z namenom, da se na osnovi 
testiranja ugotovi izboljšanje njihove splošne kondicije in zdra-
vstvenega stanja. V jeseni bo možnost organizacije delavnice za 
novo skupino, če bo dovolj zanimanja, da bi obiskovati takšno 
delavnico. O možnosti prijave  boste pravočasno obveščeni. 

V prejšnji številki Dobrčana ste bili obveščeni o dnevih medge-
neracijskega sožitja, ki so bila organizirana v Ljubljani na Gospo-
darskem razstavišču. V sredo, 15. maja, smo tudi člani našega 
društva upokojencev obiskali ta dogodek. Videli smo marsikaj 
zanimivega za starejše in mlajše generacije, kar je dober poka-
zatelj, da drug brez drugega pač ne moremo in da bo še kako 
pomembno medgeneracijsko sožitje. Dan smo seveda zaključili 
s prijetnim izletom. V Domžalah smo si ogledali muzej in izde-
lovanje različnih izdelkov iz slame. Po poznem kosilu pa smo se 
polni lepih vtisov in prijetnega druženja veseli vrnili domov. 

DU Dobrna – Pregled aktivnosti društva maj 2019

Obiskali smo kar nekaj spoštovanih jubilantov, 12. marca je go-
spa Justina Marčinko slavila 91. rojstni dan, 20. marca gospa Ma-
rija Kovačič 80. rojstni dan ter 14. maja gospa Ivana Šlavs svoj 92. 
življenjski jubilej. Vse tri smo obiskali in jih razveselili s šopkom 
rož ter jim zaželeli še veliko dobrega zdravja ter vse dobro še 
naprej.  

Junija je praznik Občine Dobrna in kot veste, da DU Dobrna sku-
paj s čebelarji za ta praznik organizira in pripravi že tradicionalno 
razstavo na temo kulinarike, zbirateljstva, ročnih del, rezbarstva, 
slikarstva, zeliščarstva in čebelarstva. Zato vas, spoštovani razsta-
vljavci, vabim in naprošam, da tudi v tem letu s svojimi izdelki 
obogatite to razstavo in popestrite dogodek, ki je seveda zelo 
poučen in zanimiv, predvsem pa lepa promocija našega kraja 
ter ohranjanje kulturne dediščine. Razstava bo 16. in 17. junija 
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v restavraciji Zdraviliškega doma. V nedeljo, 16. junija, dopoldan 
oziroma v času otvoritve bo potekalo tudi snemanje kratkega 
filma v organizaciji  ZTŠK Dobrna. 

Tudi sekcije DU bodo v tem času izvedle različne aktivnosti. Ba-
linarji z že tradicionalno tekmo v balinanju, kegljači s tekmova-
njem v kegljanju na vrvici ter strelska sekcija s tekmovanjem v 
streljanju z zračno puško. Veseli Vižarji pa bodo poskrbeli za pri-
jetno vzdušje na otvoritvi razstave, kjer bodo zapeli nekaj pesmi.  

Projekt starejši za starejše, za katerega lepo skrbita ga. Stanka 
Krajnc in g. Stanislav Pečnik, poteka po ustaljenem programu. 

DOGODKI

V mesecu marcu so imeli koordinatorji in vnašalci podatkov v 
spletno aplikacijo Bo Pro izobraževanje v Izoli. Predstavljene so 
bile strokovne teme o vlogi in nalogah koordinatorja in prosto-
voljcev v društvu. Prostovoljci vse leto spremljajo počutje in po-
trebe starejših občanov v občini. O delu in morebitnih težavah 
teče razprava na sestankih društvenih koordinatorjev iz celjske 
pokrajine, kjer iščejo rešitve, ki so najboljše za ljudi, ki so potrebni 
pomoči. Naši prostovoljci so vedno pripravljeni prisluhniti in pri-
skočiti na pomoč vsakomur, ki je takšne pomoči potreben. Seve-
da pa bomo veseli vsake vaše informacije, ki jih lahko posredu-
jete preko anketiranja z našimi prostovoljci. Prostovoljci so zelo 
diskretni, zato ni nobene bojazni, da ne bi sodelovali z njimi, kajti 
pravočasne informacije so zelo pomembne pri reševanju težav. 

Spoštovani, kljub nekoliko težjim časom vas vabim, da se po-
skušate po svojih najboljših močeh udeleževati dogodkov, ki jih 
pripravljamo v društvu. Program želimo pripraviti čim bolje in ga 
tudi prilagoditi za vse članice in člane našega društva.

Spoštovane občanke in občani, članice in člani DU, v imenu 
upravnega odbora DU in v svojem imenu vam iskreno čestitam 
ob prazniku Občine Dobrna. Želim vam, da skupaj s svojimi naj-
dražjimi čim lepše preživite počitnice in dopustniške dni.

 Fotografije:

Stanislav Pečnik

Predsednik DU Dobrna,

Branko Dobovičnik
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Pust in velika noč imata nekaj skupnega. Pust je praznik veselja 
in norčij, velika noč pa praznik veselja in upanja. Skupno jima je 
to, da sta premakljiva praznika. Pustni čas se določa glede na 
veliko noč in datumi se iz leta v leto spreminjajo. Izračunavajo se 
glede na lunine mene.
Velika noč simbolizira največji krščanski praznik. Kristjani praznu-
jemo Jezusovo vstajenje od mrtvih. Prav zaradi svoje simbolike 
pa je zanimiv tudi za ateiste, zato ga nemalokrat praznujejo tudi 
tisti, ki ne hodijo v cerkev. 
Običaji in navade imajo dolgo zgodovino. Škoda, da so se prene-
kateri že izrodili. Smiselno jih je ohranjati. Na splošno združujejo 
ljudi, kar je, še posebej v današnjem času, kako zelo pomembno. 
Danes daje komercializacija starim običajem povsem drugačen 
prizvok. Trgovski centri nam ponujajo pisano paleto izdelkov, ki 
ponazarjajo slovenske običaje. Zagotovo se med množico »kiča« 
najde tudi kakšna izvirna in za oko prijetna zadeva. Se boste pa 
gotovo strinjali, da ne pričara tistega prijetnega vzdušja in priča-
kovanja, ki smo ga vajeni iz časov naših babic.
Ob petkih, ko so veljala pravila strogega posta, se je na štedilniku 
kuhala domača šunka. Omamni vonj se je razlezel v vse kotičke 
domače kuhinje. Otroci  smo se veliko ukvarjali z barvanjem pir-

Pomen velike noči

ŽUPNIJSKA KARITAS DOBRNA

Pirhi obarvani s teranom, foto: M. Švent

hov. Ni bilo pomembno, ali smo jih kuhali v soku rdeče pese, ali 
v čebulnih olupkih, ki smo jih pridno zbirali že nekaj mesecev 
nazaj. Bili so naši pirhi, plod našega ustvarjanja. Na koncu smo 
jih premazali s svinjsko mastjo in jim dodali sijaj. In niso se ble-
ščali samo pirhi. Od vsega navdušenja in pričakovanja smo sijali 
tudi mi. V tem je bil čar velikonočnih praznikov. V skromnosti, 
pričakovanju in skupnem ustvarjanju. Komercialni plišasti zajček 
ali droben rumeni piščanček, pa naj si bo še tako prijeten za oko, 
bo sčasoma prešel v pozabo. Osebna doživetja, ki so prežeta s 
čustvi in toplino, pa ne poniknejo. 

Posebno doživetje velike noči na Dobrni

Na zelo poseben način smo letošnje praznovanje velike noči 
obeležili  ekipa ministrantov, otrok in jaz kot povezovalka bese-
dila. K sodelovanju nas je povabil g. Primož Slakan in s pomo-
čjo mentorice, ge. Tanje Kastelic, na veliki petek, 19. aprila 2019, 
smo v živo ponazorili vsebino   Kristusovega trpljenja – pasijon. 

Priprave na nastop, foto: M. Švent Iskrena otroška srca so vživela v igranje svoje vloge, foto: M. Švent

Na vajah je bilo  veliko ponavljanj besedila in mnogo iskrivega 
smeha otrok. Dobra volja ter pozitivna energija vseh je obrodila 
doživeto predstavitev in s tem obogatila naša srca in srca verni-
kov v cerkvi. Veselimo se takega sodelovanja mladih tudi v na-
slednjem letu! 

Milena Švent
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Za lepše praznike
Prostovoljci Rdečega križa smo  tudi letos za novoletne in velikonočne praznike obiskali naše bolne in ostarele občane. Ob voščilu 
jim podarimo nekaj uporabnega za  kuhinjo in nekaj sladkega, da se posladkajo. Vsi obiskani so bili zelo veseli in zadovoljni. Čas, ki 
ga preživimo skupaj, vse prehitro mine, kajti pogovori so vedno topli, prijetni in zanimivi. Ob odhodu si vedno zaželimo, da se kmalu 
spet vidimo. 
Z zadovoljstvom, da smo nekomu polepšali dan, so tudi za nas, prostovoljce, prazniki veliko lepši.

Predsednica KORK Dobrna,

         Stanka Krajnc

Triglav na Dobrni
V Hotelu, gostilni Triglav si prizadevamo slediti trendom in ohra-
njati okus tradicije. Izjemno ponosni smo na svoj vrt in tudi letos 
bomo imeli svoje vrtnine na Zlateškem klancu. Domačo solato 
vam že z veseljem postrežemo. 

Aprila smo se udeležili vseslovenskega kulinaričnega dogodka 
Teden restavracij. Predstavili smo se z menijema Duo in Ribnik.

 12. maja smo že tradicionalno sodelovali s KD Krokar. Pri nas so 
izvedli prijavo tekmovalcev kolesarskega tekmovanja ENDURO 
Krokar. Čestitamo jim za, kljub slabemu vremenu, uspešno izpe-
ljan dogodek. 
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Vsak teden od ponedeljka do petka imamo na voljo tri različne 
menije okusnih tedenskih malic po 5,50 €. Odločite se lahko tudi 
za lahko kosilo ali pa solatni krožnik z izbranim dodatkom. V koli-
kor nimate časa za kuhanje doma, vzemite malico s seboj.

Kadar vas obiščejo sorodniki in ne veste, kje bi jih nastanili, se 
oglasite pri nas  in našli bomo za vse ugodno rešitev. Obiščite 
nas in z veseljem vam bomo predstavili in razkazali naš hotel.

 Helena Horvat
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TERME DOBRNA  
 
V poletnih mesecih vas v Termah Dobrna razvajamo z lepoto, zdravjem, glasbo in kulinariko: 
 

- 25 % popust na vse storitve masažno - lepotnega centra; 
- masaža ali nega obraza (30 minut) že za 19,90 €; 
- kopanje in kosilo za samo 14,90 €; 
- naravni domači sladoled in nebeško dobre tortice. 

 
FESTIVAL  KLASIČNE  PONOVNO V TERMAH DOBRNA 
 
Že tretje leto zapored pripravljamo v 
Termah Dobrna Festival EMARS, v 
sodelovanju s Kulturno - umetniškim 
društvom EMARS. V tem letu se nam bodo 
predstavili orkestri in glasbeniki klasične 
glasbe iz Slovenije, Nemčije in Danske. 
Koncerti se bodo odvijali v veličastni dvorani 
in na ploščadi Zdraviliškega doma. 
 
 
 
 
 
Vstop na vse koncerte je BREZPLAČEN! 
 

Datum Orkester Prostor izvedbe 
Ponedeljek, 8. julij 2019, 20:00 COPENHAGEN REGION YOUTH SYMPHONY 

ORCHESTRA (DANSKA) 
Ploščad Zdraviliškega doma 

Torek, 30. julij 2019, 20:00 HARMONIE PANTA REI (NEMČIJA) Ploščad Zdraviliškega doma 
Torek, 25. avgust 2019, 19:30 EMARS POLETNA ŠOLA - VEČER KOMORNE GLASBE 

(SLOVENIJA) 
Dvorana Zdraviliškega doma 

Nedelja, 20. oktober 2019, 19:00 KOMORNI GODALNI ORKESTER SLOVENSKE 
FILHARMONIJE S SOLISTI EMARSMASTER (SLOVENIJA) 

Dvorana Zdraviliškega doma 

 
25 % POPUST NA VSE STORITVE MASAŽNO - LEPOTNEGA CENTRA LA VITA SPA & BEAUTY 

 
V masažno-lepotnem centru La Vita Spa & Beauty vas bomo popeljali v 
svet ugodja in razvajanja. 
Edinstvena razvajanja,  nege telesa in obraza, omamne dišave, prijetna 
svetloba in skrbne roke terapevtov bodo postali nepogrešljivi 
sopotniki vašega razvajanja in zadovoljstva. 
 
 
 
 
 

 
25 % POPUST na vse storitve 

masažno - lepotnega centra La Vita Spa & Beauty za vse občane Občine Dobrna 
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NAŠ NAMIG! 
Za samozavesten in svež korak v poletne dni priporočamo: 
 
- BODY TANNING – CELO TELO, redna cena 30 €, CENA S 25 % POPUSTOM: 22,50 € 
- KLASIČNA PEDIKURA, redna cena 37 €, CENA S 25 % POPUSTOM: 27,75 € 
- DEPILACIJA NOG, redna cena 30 €, CENA S 25 % POPUSTOM: 22,50 € 
- »LA VITA« BODY DETOX & REFRESH (60 min.), redna cena 75 €, CENA S 25 % POPUSTOM: 56,25 € 
 
REZERVIRAJTE SVOJ TERMIN RAZVAJANJA NA: 03 78 08 555, masažno-lepotni center La Vita Spa & Beauty 
 
Ugodnost velja do 30. 9. 2019, na vse storitve v masažno - lepotnem centru La Vita Spa & Beauty, razen storitev frizerskega salona. Ugodnost velja le za občane Občine 
Dobrna, ob predložitvi osebnega dokumenta na recepciji masažno-lepotnega centra La Vita Spa & Beauty. Vljudno prosimo za pravočasno predhodno rezervacijo storitev, 
število terminov je omejeno. Ugodnost ne velja ob nakupu kozmetičnih in drugih izdelkov ter ostalih storitev in izdelkov iz ponudbe Term Dobrna. Ugodnost se ne sešteva z 
ostalimi ugodnostmi in popusti, izplačila v gotovini niso možna. 
 
 

MASAŽA ALI NEGA OBRAZA, 
ŽE ZA 19,90 EUR 

Dovolite si razvajanje telesa in duha; dosezite sprostitev in energijsko 
harmonijo telesa z masažo, izberite nego obraza za pomiritev kože in 
ohranitev njenega ravnovesja ali se odločite za ureditev pričeske za 
samozavesten videz. 

- MASAŽA TELESA (30 min.), redna cena 40 €, VAŠA CENA: 19,90 € 
- NEGA OBRAZA, redna cena 40 €, VAŠA CENA: 19,90 € 
- FEN FRIZURA, redna cena 17,50 €, VAŠA CENA: 11,90 € 

REZERVIRAJTE SVOJ TERMIN RAZVAJANJA NA: 03 78 08 555, masažno - lepotni center La Vita 
Spa & Beauty 

 
 
 
 
 

Ugodnost velja do 30. 9. 2019, v masažno - lepotnem centru La Vita Spa & Beauty. Vljudno prosimo za pravočasno predhodno rezervacijo storitev, število terminov je 
omejeno. Ugodnost se ne sešteva z ostalimi ugodnostmi in popusti, izplačila v gotovini niso možna. 
 
 

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

50 % POPUST na MASAŽO TELESA ali NEGO OBRAZA (30 min.) 
namesto 40,00 €, sedaj SAMO 19,90 € 
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Ambulante za samoplačnike: 
- Nevrološka ambulanta 
- Nevrokirurška ambulanta 
- Ambulanta za zdravljenje 

neplodnosti 
- Ginekološka ambulanta 
- Urološka ambulanta 
- Psihoterapevtska ambulanta 
- Ortopedska ambulanta 
- Ambulanta za zdravljenje 

urinske inkontinence 
- Ultrazvočna diagnostika 

 

-  
- Ambulanta za klinično 

logopedijo 
- Ambulanta za celostno 

obravnavo težav s hrbtenico 
- Dermatovenerološka ambulanta 
- Ambulanta za fizikalno in 

rehabilitacijsko medicino ter 
fibromialgijo 

- Revmatološka ambulanta 
- Ambulanta za obravnavo 

bolezenskih in poškodbenih 
stanj ramena in komolca 

Rezervirajte svoj termin na telefonski številki 041 345 939 ali e-naslovu: ambulanta@terme-dobrna.si 
 

 
 
TERMALNO RAZVAJANJE 
 
KOPANJE + KOSILO ali VEČERJA, SAMO 14,90 €  
 
V ceno je vključeno: 
- kopanje v bazenu 

Hotela Vita vse dni v 
tednu, 

- streženo dnevno 
kosilo ali večerja v 
kavarni in 
restavraciji May 
(glavna jed + solata 
+ sladica), 

- vodna aerobika od 
ponedeljka do 
sobote, 

- živa plesna glasba v 
kavarni in 
restavraciji May, 
vsak petek in soboto 
od 19.30 dalje, 

- brezplačni wi-fi, 
- brezplačni parkirni 

prostor v 
neposredni bližini 
hotela. 

 
Ponudba velja do 30. 9. 2019. Popusti in ugodnosti se ne seštevajo. 
INFORMACIJE: Recepcija bazena v Hotelu Vita: 03 78 08 150 
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NARAVNI SLADOLED, SLASTNE TORTICE, VIKEND KOSILA 
 
V kavarni in restavraciji May, v pritličju hotela Vita, poskrbimo za popolno nedeljsko sprostitev za celotno družino. Za kosilo z 
juho, glavno jedjo, solato in sladico boste odšteli samo 9,90 € za odrasle in 5,00 € za otroke. 
Sončna terasa in bližina otroških igral bo staršem dovolila še nekaj minutk užitka ob okusni kavi in sproščenem klepetu, 
otrokom pa razposajeno veselje. 
 
Tudi to poletje vas bomo razvajali z NOVIMI OKUSI NARAVNEGA SLADOLEDA, ki ga pripravljamo sami. Kremni, sadni, brez 
laktoze in glutena ter LCHF domači sladoledi so postali pravi hit, zaradi katerega se gostje pripeljejo na Dobrno iz vse Slovenije. 

 
 
Pri nas se lahko posladkate z nebeško dobrimi 
torticami in jih tudi NAROČITE za različne 
priložnosti, kot so rojstni dnevi, poroke, slavja, 
sveti krst, obhajilo, birma … Za tiste, ki uživate v 
dobrotah z manjšo vsebnostjo sladkorja, pa smo 
pripravili tudi LCHF tortice. 
 
Kavarna in restavracija May (Hotel Vita, pritličje) 

• ponedeljek, torek, sreda, četrtek in nedelja: 7.00 – 
22.00 

• petek in sobota: 7.00 – 24.00 
 
INFORMACIJE IN REZERVACIJE: Kavarna in restavracija May: 03 
78 08 162. 
 
 

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

Šolsko leto 2018/2019

Prejemniki zlatih in srebrnih priznanj na državnih tekmovanjih in njihove mentorice.

Zaključuje se še eno šolsko leto, v katerem smo se trudili, da je 
bilo naše delo pestro in zanimivo. Vse to smo počeli s ciljem, da 
otroci in učenci usvojijo veliko znanja in izkušenj za nadaljnje 
življenje.
Kurikul predpisuje delo v vrtcu, v šoli imamo učne načrte. Vsako 
leto izdelamo obsežen letni delovni načrt, kjer opredelimo še vse 
ostale cilje in naloge, ki jih želimo izpeljati. Naše delo poskušamo 
popestriti z mnogimi drugačnimi načini dela in z različnimi aktiv-
nostmi, s katerimi se da usvojiti vse zastavljene cilje in še kaj več. 
Naše aktivnosti smo sproti objavljali na naših spletnih straneh, v 
občinskem glasilu in nekatere tudi v lokalnem časopisu. Tako ste 
lahko skozi vse leto spremljali naše delo.
Izstopajoča aktivnost v vrtcu je še vedno mednarodni projekt 
Erazmus +, ki se to šolsko leto zaključuje. Del aktivnosti, ki smo 
jih počeli v okviru tega projekta, smo predstavili na prireditvi 
Otroci.smo, ki smo jo izpeljali v mesecu marcu. Projekt se sicer 
zaključuje, vendar nas dosedanje pozitivne izkušnje, ki smo jih 
vsi pridobili, vodijo naprej in zagotovo bomo na področju med-
narodnega sodelovanja aktivni še naprej.

Aktivnost, s katero lahko tudi uresničujemo zastavljene cilje, je 
udeležba učencev na različnih tekmovanjih. Tu se učenci lahko 
primerjajo z vrstniki in pokažejo svoje talente ter sposobnosti. 
Našim učencem omogočamo udeležbo na tekmovanjih, ki po-
tekajo v okviru šole. Veliko imamo tudi učencev, ki so aktivni 
izven šole in dosegajo vidne uspehe v okviru svojih društev in 
klubov. Tudi tem omogočamo udeležbe na tekmovanjih in jim 
poskušamo pomagati po svojih najboljših močeh.
Naši učenci so v tem šolskem letu na državnih tekmovanjih, ki 
so potekala v okviru šole, osvojili eno bronasto medaljo, enajst 
srebrnih in šest zlatih priznanj. 

Uspešno leto na tekmovanjih v znanju je začela devetošolka 
Ema Artank, ki je na državnem tekmovanju iz biologije osvoji-
la zlato priznanje in obenem dosegla najboljši rezultat v drža-
vi in tako postala državna prvakinja. Poleg zlatega priznanja je 
osvojila še srebrno priznanje iz Vesele šole. Zelo blizu najvišje 
stopničke v državi je bila šestošolka Tajda Rušnik, ki je osvojila 
zlato priznanje iz Vesele šole in dosegla drugi najboljši rezultat 
v državi. Tajda je osvojila še zlato priznanje iz geografije. Svojo 
bero odličnih rezultatov je nadaljeval devetošolec Maj Pritržnik, 
ki je tudi letos osvojil zlato priznanje iz fizike ter srebrna prizna-
nja iz matematike, geografije in astronomije. Maj je osvojil tudi 
bronasto medaljo na državnem prvenstvu v krosu. Imamo tudi 
zlatega matematika. To je devetošolec Dominik Zagrušovcem, 
ki je poleg omenjenega priznanja osvojil še srebrno priznanje 

iz fizike in astronomije. Četrtošolka Neja Lavrinc Dalibegovič je 
naša obetavna veselošolka, ki se lahko pohvali z zlatim prizna-
njem. Šestošolec Miha Hann je osvojil srebrni priznanji iz Vesele 
šole in matematike. Pri astronomiji sta bila uspešna sedmošolec 
Jon Pritržnik in osmošolka Maruša Artank, ki sta osvojila srebrni 
priznanji. Osmošolka Vika Golčer pa je bila srebrna pri kemiji in 
astronomiji.

Šolsko leto, ki se poslavlja, so poleg uspehov učencev na tek-
movanjih v znanju zaznamovali tudi uspehi naših športnikov. 
Poleg uspehov v atletiki smo letos lahko spremljali uspehe naših 
učencev v kolektivnih športih.  Košarkarska ekipa učencev letni-
ka 2006 in mlajši se je uvrstila v četrtfinale državnega tekmova-
nja. Prav tako smo bili prvič na tekmovanju z odbojkarsko ekipo 
deklet.

Vsem učencem, ki so dosegli izjemne rezultate, čestitamo in 
upamo, da so ti uspehi spodbuda za nadaljnje delo. Čestitam 
tudi mentoricam, ki so učence znale usmerjati in jih spodbujati.
Z delom v tem šolskem letu smo lahko zadovoljni. Spet smo 
dokazali, da lahko kljub prostorski stiski, uspešno uresničujemo 
zastavljene cilje. 

Ravnatelj JVIZ OŠ Dobrna:

Marko Šteger
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Ekskurzija v Gradec

V soboto, 6. 4. 2019, smo se  z 
učenci izbirnih predmetov od-
pravili na ekskurzijo v avstrij-
ski Graz. Najprej smo se usta-
vili v kraju Riegersburg, kjer 
je doma najboljša čokolada 

ŠOLSKI KOTIČEK

– Zotter čokolada. Ogledali 
smo si, kako nastane čokolada. 
Njihovo delo deluje na princi-
pu »poštene trgovine« in 
»bio proizvodnje«. Ob poti so 
nas vabile čokolade vseh vrst. 

Po ogledu smo se sprehodi-
li skozi domači živalski vrt, si 
ogledali pokopališče čokolad, 
zeliščni vrt in se sprostili na ra-
znih igralih.
Potem smo se odpeljali do me-
sta Graz, kjer smo si ogledali 
staro mestno jedro z opero, de-
želni dvorec, igro zvonov Gloc-
kenspiel, mestno hišo, ulico 
Sporgasse, frančiškansko če-
trt, stolno cerkev, mavzolej, 
Hišo umetnosti (Kunsthaus), 
trg Marije Pomočnice, otok 
na Muri (Murinsel).  Z zoba-
to železnico smo se vzpeli na 
grajski grič, od koder se po-
nuja čudovita panorama me-
sta in okolice. Nato pa smo se 
sprehodili do urnega stolpa z 
zvonikom, od koder smo se z 
dvigalom spustili nazaj v staro 

mestno jedro.
Zaključili smo na Glavnem 
trgu. Prosti čas smo izkoristili 
za malico in sprehod po me-
stnih ulicah. V večernih urah 
smo se vrnili domov, polni 
sladkih doživetij in spoznanj.

Sonja Špegel

Košarkarska tekmovanja za fante, letnik 2006 in mlajše, 
šolsko leto 2018/2019

V tem šolskem letu smo z ekipo mlajših dečkov, letnik 2006 in 
mlajši, zelo uspešni v košarki. Skozi predtekmovanja smo se pre-
bili vse do četrtfinala državnega tekmovanja.
V četrtek, 24. 1. 2019, smo se na OŠ Frana Kranjca v Celju  v finalu 
področnega predtekmovanja pomerili z OŠ Vojnik, OŠ Ljubečna 
in OŠ Frana Kranjca. OŠ Dobrna se je uvrstila na 2. mesto in se s 

tem kvalificirala v nadaljnje tekmovanje. 
V sredo, 6. 2. 2019, so se fantje udeležili nadaljevanja, področnega 
prvenstva skupine A v košarki za učence letnik 2006 in mlajše na 
OŠ Vojnik. Ker je bil pouk ta dan popoldne, smo dopoldne opravili 
priprave in skupaj odšli s šolskim  prevozom. Pomerili smo se z OŠ 
Petrovče (31:21) in OŠ Vojnik (25:23), oboje v našo korist. 
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S tem smo se uvrstili na področno polfinale, skupine B, ki je po-
tekalo na OŠ Primoža Trubarja v Laškem, v petek, 15. 2. Zmagali 
smo obe tekmi, proti OŠ Pod goro iz Slovenskih Konjic (22:17) 
in OŠ P. T. Laško (22:19). In tako smo se dobre volje odpravili na 
zimske počitnice.
Finale področnega prvenstva v košarki  je potekalo na OŠ Pre-
bold takoj po počitnicah, v sredo, 27. 2. 2019. Po del ekipe smo 
se odpravili kar na Kope, kjer so bili šestošolci ta teden v zimski 
šoli v naravi. Fantje so se v prvi tekmi pomerili z domačini. Vo-
dili so tako prvo kot drugo tretjino. Zadnji dve minuti tretje pa 
so bile usodne, ko je nekaj izgubljenih žog izkoristila nasprotna 
ekipa za zadetek in po izvajanju metov zaradi osebne napake so 
izenačili. V podaljšku so bili s pomočjo zelo glasne domače tribu-

ne navijačev in nekaj živčnosti na naši strani uspešnejši. Drugo 
tekmo so naši fantje umirjeno in suvereno odigrali ter zmagali. 
S tem so osvojili pokal za 3. mesto na področnem finalu in se 
uvrstili na četrtfinale državnega v svoji kategoriji.
Rezultati področnega  prvenstva v košarki za fante, letnik 2006 in 
mlajše, 27. 2. 2019, na OŠ Prebold: OŠ Hruševec : OŠ P. T. Laško (10 
: 22), OŠ Prebold : OŠ Dobrna (25 : 18), OŠ P. T. Laško : OŠ Prebold 
(22 : 30) in OŠ Hruševec : OŠ Dobrna (15 : 30).
Uvrstitev v finalu področnega tekmovanja: 1. OŠ Prebold, 2. OŠ 
Primoža Trubarja Laško, 3. OŠ Dobrna, 4. OŠ Hruševec, 5./6. OŠ 
Šmarje pri Jelšah, OŠ Pod goro.
Na četrtfinale državnega prvenstva so se uvrstile ekipe: OŠ Pre-
bold, OŠ Primoža Trubarja Laško in OŠ Dobrna. 

Četrtfinale državnega tekmovanja v košarki je potekal 1. 4. 2019 
na naši šoli. Tekmovanja sta se udeležili še OŠ Šentilj in OŠ Ravne. 
Naša ekipa je bila močno okrnjena zaradi poškodb in bolezni, a 
so preostali člani ekipe pokazali izredno borbenost in se kljub 
neprimerno močnejšima nasprotnikoma zares izkazali. Podpora 
s tribune je bila odlična, vredna pohvale. Za napredovanje na 
naslednjo raven pa žal ni zadostovalo. 

Iskrene čestitke fantom za visoko uvrstitev in veliko motivacijo 
za delo naprej.

Besedilo in foto: Nevenka Tratnik 

»Športna« pomlad na predmetni stopnji
V pomladnih mesecih učenci predmetne stopnje nadaljujejo z 
aktivnim delom na področju športa. 

20. marca je potekalo področno predtekmovanje v odbojki 
za dekleta, letnik 2006 in mlajše, na OŠ Frana Krajnca. Naše 
učenke 6. in 7. razredov so se v prvi tekmi pomerile s IV. OŠ Celje. 
V 1. nizu so jih premagale in slavile prvo mini zmago, v 2. nizu 
so bile nasprotnice žal premočne, a čakal jih je še 3. niz. Naše 
so zbrale moči in jih v odločilnem nizu suvereno premagale ter 
upravičeno slavile zmago. V drugi tekmi so se pomerile še z do-
mačinkami, z OŠ Frana Krajnca. Kljub borbi so bile domačinke v 
obeh nizih premočne, tako da so naše učenke morale prizna-
ti premoč. Dekleta so se uvrstila naprej na finale področnega 
predtekmovanja, kjer jih čakajo nove nasprotnice.
Finale področnega predtekmovanja v odbojki za učenke l. 
2006 in mlajše je bilo v ponedeljek, 25. 3.  Naša dekleta so na OŠ 
Frana Krajnca igrale proti dekletom OŠ Lava in OŠ Frana Krajnca. 
Pokazale so solidno igro, manjkalo je nekaj več igre na tri poda-

ne žoge in bolj odločno zaključevanje. Izkazale so se z glasnim in 
lepim navijanjem in spodbujanjem soigralk. 
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Zadnje tekmovanje je bilo na Kladivarju v Celju, MAP in VAP, 
medobčinsko tekmovanje, 8. 5. 2019. Za našo šolo je bilo špor-
tno popoldne zelo uspešno. Ekipa 23 otrok je avtobus na poti 
domov “obtežila” s kar devetimi (+3) medaljami. Štiri bronaste 
medalje so si prislužili: Gaber Pihler, skok v daljino, VAP M, Sven 
Čretnik, skok v daljino, MAP M, Janez Jakop, 1000 metrov, VAP 
M in Jan Krajnc, vortex, MAP M. Srebrno medaljo si je na 600 
metrov, MAP, M, pritekel Jon Pritržnik. Ekipa fantov v štafeti 4 x 
100 metrov, Gaber Pihler, Maj Pritržnik, Janez Jakop in Gal Višner 
je bila prav tako druga. Zlati medalji sta osvojila Gal Višner, v teku 
na 300 metrov, VAP, M ter Maj Pritržnik v teku na 1000 metrov, 
VAP, M.

Tudi nekaj drugih članov ekipe je bilo čisto blizu medalji. Iskrene 
čestitke vsem tekmovalcem. Področno prvenstvo bo organizira-
no v ponedeljek, 20. 5. 2019. 

Besedilo in foto: Nevenka Tratnik 

Na koncu so osvojile 3. mesto med petimi ekipami in pokal. Vr-
stni red: 1. OŠ F. Krajnca, 2. OŠ Lava, 3. OŠ Dobrna, 4. III OŠ, 5. IV 
OŠ. Za napredovanje v naslednji krog  sta se uvrstili samo dve pr-
vouvrščeni šoli. Čestitke dekletom za »ognjeni krst« na ekipnem 
tekmovanju in veliko volje za treninge v naprej.

V aprilu, 16. 4. 2019, smo nadaljevali z atletiko –  športni dan na 
Kladivarju v Celju. V lepem sončnem dopoldnevu, so se učenci 
in učenke od 6. do 9. razreda pomerili v skoku v daljino, teku 
na 60 in 600 metrov, metu vortexa in suvanju krogle. Prav tako 
se pomerile tudi dekliške in fantovske ekipe vsakega razreda v 
štafeti na 4 x 100 metrov. Dopoldne je bilo aktivno in pestro, bilo 
je kar nekaj navijanja in smeha ter nekaj res lepih rezultatov. K 
dobremu vzdušju je še dodatno pripomoglo sonce, šolska ma-
lica pa je poskrbela za obnovitev energijskih zalog. S pomočjo 
rezultatov smo lažje oblikovali ekipe za atletska tekmovanja.

18. 4. 2019 je sledilo Prvenstvo Slovenije v krosu za OŠ v Vele-
nju. Ob jezeru so zbrali učenci in učenke iz cele Slovenije. Sončno 
vreme, slikovita okolica jezera in veliko tekačev, dobro vzdušje, 
srečanja, pogovori, pripenjanje štartnih številk, smeh in tekmo-
valna nervoza pred štartom … Naši tekmovalci in tekmovalke 
so se pomerili v teku na 1000 metrov, učenci 8. in 9. razreda pa v 
teku na 1500 metrov. Ekipo naše šole je sestavljalo 14 članov in 
vsi so se dobro izkazali. Najuspešnejša sta bila Maj Pritržnik, ki je 
v svoji kategoriji osvojil celo medaljo za 3. mesto in Gal Višner, ki 
si je pritekel 4. mesto v svoji kategoriji. Obema iskrene čestitke za 
uspešen nastop, vsem ostalim pa prav tako za borbenost.

ŠOLSKI KOTIČEK
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konec smo pevci 4. in 5. razreda pripravili majhen kviz za tretje-
šolce ob sprejemu v naš zbor. Vsi so bili sprejeti.
Preživeli smo lep dan, ki se ga bom rada spominjala.

Gaja Javornik, 4. razred

ŠOLSKI KOTIČEK

Uspešen zaključek smučarske sezone
Ajda Ošlak že tretje leto tekmovalno tre-
nira smučanje. V tem letu je tekmovala 
v kategoriji CICIBANKE U12. Dosegla je 
številne uspešne rezultate in uvrstitve 
na prva tri mesta. Z obilo truda in veliko 
treninga skozi celo leto je njena ljubezen 
do smučanja samo še naraščala. Pridno je 
trenirala na kondicijskih treningih, zimskih 
treningih in na ledenikih v tujini. 
Udeleževala se je tekem na državnem in 
mednarodnem nivoju. V seštevku tekem 
vzhodne regije je osvojila prvo mesto 
in prejela pokal za najboljšo smučarko 
v vzhodni regiji Slovenije. Posamično je 
osvojila dve prvi mesti, eno drugo mesto 
in dve tretji mesti. 
Z osvojenimi uspehi je v Občini Slovenske 
Konjice prejela plaketo za Perspektivnega 
športnika leta 2018.
Vsi, ki jo na njeni poti podpiramo in spre-
mljamo, smo resnično ponosni nanjo in ji 
želimo še naprej veliko zmag pri spustih 
po belih strminah. 

Učenci 6. b razreda

Intenzivna pevska vaja 
Pevci otroškega pevskega zbora OŠ Dobrna smo se v četrtek, 18. 
4. 2019, odpravili na intenzivno pevsko vajo v Celje, na Jožefov 
hrib. 
Veliko smo peli, saj smo se učili pesmi za območno pevsko revijo. 
Naša zborovodkinja Milena U. Rogl je izbrala odlične pesmi. Med 
odmori  smo se tudi veliko zabavali in odšli na odlično kosilo. Za 
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Zaplešimo skupaj
V torek, 19. 3. 2019, so imeli učenci od 1. do 5. razreda kultur-
ni dan s sklepno prireditvijo Zaplešimo skupaj. Najprej so plesni 
učitelji iz Plesnega vala Celje učence naučili plesne koreografije, 
nato je sledila generalka in že se je začela prireditev. Povezovalca 
sta nas s toplimi mislimi usmerila v razmišljanje, razredni plesi so 
nam pospešili srčni utrip, instrumentalisti pa so nas z umirjeno 
glasbo sprostili ter zazibali v lahkotno brezskrbnost. Skupnemu 
plesu so se pridružili še učitelji in večer se je zaključil s pravo noto.
Plesnemu valu Celje se  še enkrat zahvaljujemo za sodelovanje 
pri tem kulturnem dnevu. 

Urša Žužek 

Dolina mlinov 
in peka kruha
V mesecu aprilu smo imeli v prvem razre-
du zelo zanimive dejavnosti. Pogovarjali 
smo se, kako nastane kruh. Ker je moka 
osnovna sestavina, smo si najprej v lončke 
posejali pšenico. Nato smo se odpravili na 
pohod v dolino mlinov. Tam nas je prija-
zno sprejel g. Pungartnik in nam razkazal 
njihov mlin. Pripovedoval je o tem, kako 
so včasih mleli pšenico in katera orodja so 

mlinarji uporabljali pri vsakdanjih opravi-
lih. Nekaj dni kasneje smo v šoli uporabili 
moko pri peki kruha. Nadeli smo si pred-
pasnike, kuharske kape in z veliko mero 
dobre volje zamesili testo. Vsak učenec je 

sam pregnetel vzhajano testo in oblikoval 
svoj hlebček. Ko se je kruh spekel, smo ga 
z užitkom poskusili in bili ponosni nase, 
ker nam je peka odlično uspela. 

Nevenka in Silva
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Izobraževalno srečanje projektnih partnerjev mednarodnega 
projekta Lutka ima dušo v Adani

drobtinice iz vrtca

V začetku meseca aprila 2019 smo se stro-
kovni delavci Vrtca Dobrna in ravnatelj 
JVIZ OŠ Dobrna, Marko Šteger, odpravili v 
Turčijo na izobraževalno srečanje v okviru 
mednarodnega projekta Lutka ima dušo. 
Program je vseboval pester nabor aktiv-
nosti od strokovnih (otvoritve lutkovne-
ga muzeja, nastope otrok, hospitacije v 
vrtcu, razgovore s kolegi, več sestankov 
vseh udeležencev na temo načrtovanje 
in evalvacija projektnih aktivnosti) do 
kulturno-geografskih (ogled Festivala po-
maranč, ki se je odvijal na ulicah Adane, 
ogled Adane in njenih znamenitosti, obisk 
Kapadokije in spoznavanje lokalnih obrti). 

Ksenija Ulaga, Vrtec Dobrna Kulturni program ob otvoritvi Muzeja lutk 

 Načrtovanje in evalvacija projektnih aktivnosti Kapadokija Znamenitosti v okolici Adane

Predšolska bralna značka
V Vrtcu Dobrna že več let izvajamo pro-
jekt Predšolska bralna značka, ki smo ga v 
2. starostnem obdobju poimenovali Mal-
ček Bralček, v 1. starostnem obdobju pa 
Knjižni nahrbtnik. Projekt izvajamo v vseh 
oddelkih in traja celo šolsko leto.

Osnovni namen projekta je spodbujanje 
otroka za poslušanje govora drugih in 
razvoj njegovega lastnega govora. Prav 
tako želimo spodbuditi družinsko branje 
ter skupno,  kvalitetno preživljanje pro-
stega časa. Projekt spodbuja reden obisk 

knjižnice, obogatitev otrokovega bese-
dnega zaklada, razvijanje otrokovega mi-
šljenja, domišljije in likovnega izražanja, z 
branjem pa širjenje otrokovega intelektu-
alnega obzorja. 
Z izvajanjem projekta želimo spodbujati 
jezikovni razvoj otrok ter jih navajati na 
pravilno ravnanje s knjigo. V 2. starostnem 
obdobju izvajamo projekt tako, da starši 
otrokom doma berejo knjige z bralnega 
seznama, ki ga pripravi knjižnica, otroci 
pa v vrtcu ob ilustracijah pripovedujejo  
vsebino svojim vrstnikom in s tem krepi-

jo tudi samozavest. Ko otrok prijateljem 
predstavi tri knjige, osvoji bralno značko 
in pridobi bralno priznanje. 
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ali integralno antropološki vidik na otroka 
kot posameznika znotraj vseh sistemov. 

Prav zato se trudimo upoštevati vse otro-
kove razsežnosti, pri katerih smo v pred-
šolskem obdobju še posebej pozorni na 
telesno ali biofizikalno razsežnost, kar po-
meni, da je prioriteta našega načrta vzga-
janja in izobraževanja za zdravje gibanje 
na svežem zraku ne glede na vremenske 

projekta, otroci pa so za svoje aktivno so-
delovanje prejeli bralna priznanja. 
Otroke, starejše od treh let, smo v sode-
lovanju s knjižnico Dobrna nagradili z 
ogledom predstave: Velike skrbi malega 
petelina, v izvedbi gledališča Pravljičarna.  

Za mlajše otroke pa smo strokovni delavci 
vrtca pripravili predstavo z naslovom: Bra-
vo, putka! 
Opažamo, da imajo otroci knjige radi, ob 
njih doživljajo veselje, ugodje in zabavo. 
Ko v spodbudnem učnem okolju poslu-

šajo različne literarne zvrsti, pridobivajo 
pozitiven odnos do literature.
Torej, če znamo zbuditi otrokovo radove-
dnost, jim bomo podarili ljubezen do bra-
nja za vse življenje. Zato berimo otrokom, 
odpirajmo jim ključ do sveta, saj jim tako 
bogatimo besedni zaklad in širimo obzor-
je. 
Otrokom, staršem, strokovnim delavcem 
in vsem, ki ste sodelovali pri izvedbi pro-
jekta,  se iskreno zahvaljujem.

Zapisala: Mihaela Podrzavnik

V oddelkih 1. starostnega obdobja vsak 
otrok  za teden dni odnese domov Knji-
žni nahrbtnik, v katerem so knjige, lutka, 
zvezek in barvice. Starši otrokom doma 
preberejo eno ali vse tri knjige. Priložena 
lutka je namenjena motivaciji. Otrok po 
želji v zvezek  likovno ustvarja, starši pa 
zapišejo svoje vtise, mnenja, odzive, izjave 
otroka… Zaradi pozitivnega odziva smo 
projekt nadgradili tako, da smo starše in 
otroke povabili k izdelavi lutke. 
Predšolsko bralno značko smo uspešno 
zaključili in beležimo pozitivne učinke 

Zdravje kot celostna vrednota
Najbrž ga ni človeka, ki še ni slišal za frazo, 
da je zdravje naše največje bogastvo. Ali 
pa tisti pregovor, da ima zdrav človek ti-
soč želja, bolan pa le eno samo. Mlajši kot 
smo, bolj samoumeven je pomen zdravja. 
Pa vendar se ravno zdrav psihofizičen ra-
zvoj prične že v prenatalnem obdobju in 
nadaljuje v času zgodnjega otroštva. 
Že leta 1948 je Svetovna zdravstvena or-
ganizacija (WHO) zdravje opredelila kot 
stanje popolnega telesnega, duševnega 
in socialnega blagostanja/ugodja in ne 
zgolj stanje odsotnosti bolezni ali bete-
žnosti/nemoči. Definicija je skozi leta doži-
vela nemalo spotakljivih kritik, ki so statič-
nost opredelitve zdravja  kot nemogoče 
objektivno merljive vrednote umestile na 
kontinuum, ki se razprostira in vključuje 
tako popolno zdravje, ohranjanje zdravja, 
povrnitev zdravja kot tudi zlom organiz-

ma in nenazadnje neizbežne smrti. 
Izrednega pomena je zavedanje, kako 
zdravje ni le »stvar« posameznika, ampak 
tudi družbe. In seveda obratno. Zdravje je 
tako »stvar« družbe kot posameznika. V 
predšolskem obdobju ne moremo mimo 
dejstva, da je otroka nemogoče izvzeti iz 
sistemov, del katerih je sam. Poleg druži-
ne, ki igra primarno in najpomembnejšo 
socializacijsko vlogo, je nemogoče pre-
zreti vključenost v vzgojno-izobraževalno 
ustanovo, v kateri otrok preživi minimalno 
6 in maksimalno 9 ur dnevno. 
Poleg vseh načrtovanih dejavnosti, ki jih 
strokovni delavci Vrtca Dobrna skrbno in 
strokovno pripravljamo, je potrebno ome-
niti, da je pomen vrednote zdravja nevi-
dno vtkan v sleherno dnevno rutino vsake 
skupine. Strokovni delavci se zavedamo, 
da smo ob tem dolžni upoštevati celosten 

Pohod do ribnika v ORANŽNI SKUPINI
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še posebej pozorni na otrokove duševne 
potrebe ter razvoj otrokovega zavedanja 
sebe kot dela celote skupine. 

In nenazadnje, ne pozabljamo vključevati 
sožitne ali medčloveške družbene razse-
žnosti. Pri tem imamo v mislih poučen rek 
Alberta Einsteina, ki je dejal: »Le življenje, 
ki ga nekdo živi za druge, je vredno ži-
vljenje.« Zdravje kot ultimativno vredno-
to lahko razložimo na 1000 in 1 način. 
Pa vendar besede ne štejejo. Šteje zgled, 
solidarnost, skrb zase in empatičnost do 
sočloveka. Vedno smo lahko boljši, skrb-
nejši; na tej točki pa neizmerno ponosni 
na skupno delo v dobrobit naših otrok, 
njihovega zdravja kot celostne vrednote 
za danes in lepši jutri.

Zapisala: 

Monika Kumer, dipl. vzg.

razmere, prostor in čas v dnevu. Tudi sve-
tovni dan zdravja (10. 5.) smo obeležili z 
gibalnimi nalogami na mnoge načine. 

Jean Anthelme Brillat-Savarin je nekoč de-
jal: »Povej mi, kaj ješ in povem ti, kdo si.« 
Če bi to vprašali otroke Vrtca Dobrna, bi 
vam odgovorili, da se naše kuharice prav 
vsak dan potrudijo zanje z dobrotami, pri-
pravljenimi z ljubeznijo do hrane. 

DROBTINICE IZ VRTCA

Projekt Malega sončka v MODRI SKUPINI

V mesecu aprilu smo ob  svetovnem 
dnevu zdravja tudi sami postali kuharji in 
pripravili  slovenske in tuje dobrote. Že 
drugo leto zapored otroci spoznavajo ku-
linariko držav članic projekta DHS (Lutka 
ima dušo), ob čemer imajo možnost pri-
praviti nacionalno grško in turško hrano.

V predšolskem obdobju je ključna dušev-
na ali psihična razsežnost, ki ji vsakodnev-
no načrtno in spontano posvečamo pre-
cej pozornosti. 

Za otroke je ključno zaznavanje okolja in 
samega sebe s čutili; čustveni razvoj, spo-
min, navade, obnašanje, vse to je na za-
vedni in nezavedni ravni. Ravno zato smo 

Orientacijski pohod v ZELENI SKUPINI

Priprava sadnega napitka v RDEČI SKUPINI

Priprava sadne solate v ROZA SKUPINI

Priprava turškega posladka v RJAVI SKUPINI

Prikaz oživljanja in uporabe AED v BELI SKUPINI

Peka žemljic z go. Ivanko v RUMENI SKUPINI

 Igra Kako se počutim v ZELENI SKUPINI

Okušanje kalčkov v BELI SKUPINI

Sprehod v dežju v R.S.
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utrinki iz 
CUDV

Letne svetovne igre Specialne olimpijade 
Abu Dhabi/Dubai 2019

Po uspešni zimski sezoni 2017, kjer sta Vinko Rešetar in Albin 
Kolar - Bine osvojila odlične rezultate na svetovnih igrah v Sc-
hladmingu v krpljanju, je bila želja nastopiti tudi na Poletnih sve-
tovnih igrah v Abu Dhabiju. Z rednimi treningi in veliko volje je 
fantoma tudi to uspelo. Na državnih igrah v Ljubljani 2018 sta si 
zagotovila vstopnico na svetovne igre in tako je Vinko nastopil 
v  atletiki,  teku 800 in 1500 m ter v štafeti 4x100 m, Bine pa je bil 
član osemčlanske ekipe v košarki. Dve leti je bilo vse posvečeno 
treningom in pripravam na tekmovanje najvišjega ranga v Spe-
cialni olimpijadi. Formo je bilo potrebno tempirati, da bo najvišja 
ravno pred odhodom na igre, kar pa ni bilo enostavno, saj je bilo 
potrebno trenirati zunaj tudi pri -6 stopinj C. Tekmovanje je bilo 
meseca marca, pri nas pa je takrat zima. Pred odhodom na igre 
smo imeli tudi dvojne skupne priprave v Mariboru, kjer se je vsa 
reprezentanca spoznala in skupaj trenirala.  Končno je prišel dan, 
ki smo ga že vsi nestrpno čakali, dan odhoda. Slovenska delega-
cija je štela 38 članov, od tega 27 športnikov, 9 trenerjev in 2 vod-
ji delegacije; v ekipi CUDV Dobrna pa Vinko, Bine in jaz kot trener 
atletike. Poleteli smo z Brnika preko Istanbula na cilj Abu Dhabi. 
Nato smo odšli direktno še v Dubaj z avtobusom, kjer je bila vsa 
reprezentanca skupaj prve tri dni na »Host town« programu. Do-
mačini so nas gostili in nam kazali njihove znamenitosti z name-
nom, da se pred tekmovanjem čim bolj prilagodimo na okolje. 
To pa ni bilo lahko, saj je to čisto drug svet, temperatura je visoka, 
ljudje drugačni … V teh dneh smo si ogledali mesto, najvišjo 
stavbo na svetu, Burj Khalifo, največji nakupovalni center na sve-
tu, smučišče Ski Dubai, najdražji hotel na svetu, akvarij, morje, v 
katerem se ne smeš kopati, in tudi staro tržnico, kjer smo začutili 
vsaj malo pristnosti v tem modernem mestu presežkov. Peljali so 

nas tudi na farmo kamel, kjer smo lahko poskusili jahanje kamel, 
kdor je želel. Po treh dneh smo atleti in plavalci ostali v Duba-
ju, ostali del delegacije pa je odšel v Abu Dhabi, kjer so bili do 
konca iger. Ta čas pred tekmovanji smo izkoristili za treninge in 
spoznavanje tekmovališča. Preden pa je šlo čisto zares, smo imeli 
še svečano otvoritev iger, ki je bila res spektakularna, na nivoju 
pravih olimpijskih iger. Biti tam in občutiti vzdušje in maso toli-
ko različnih ljudi na enem mestu, je bil privilegij in občutek ve-
ličastnosti je bil nepopisen. Sama tekmovanja so bila prav tako 
na visokem nivoju, kar je govorilo o tem, da gre res za dogodek 
velikega kova. Nastopilo je 7000 športnikov iz skoraj 200 držav. 
Vinko je tekmoval v teku na 1500 m. Prikazal je izvrsten tek in kot 
edini belec v finalu dosegel drugo mesto, z osebnim rekordom 
za 5 sekund.  V teku na 800 metrov pa je v težki skupini moral 
dati od sebe še več in je, z osebnim rekordom za kar 11 sekund, 
osvojil tretjo mesto. S tem je osvojil srebrno in bronasto medaljo, 
ki pa imata zaradi truda, ki ga je vložil in osebnih rekordov velik 
pridih zlata. V štafeti 4 x 100 metrov je naša ekipa Slovenije osvo-
jila 4. mesto. Pri tem je prav tako dosegla svoj osebni rekord, saj 
so res dali vse od sebe in je rezultat odličen. Za Vinka sta prišla 
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osebno navijati tudi njegova sestra in njen partner, kar je dalo 
Vinku še dodatni zagon in veselje. Bine je tekmoval v Abu Dha-
biju, kjer je z ekipo košarkarjev v težki skupini z ekipami Madžar-
ske, Nove Zelandije, Izraela in Avstralije dosegel tretje mesto in 
bronasto medaljo. Po končanem tekmovalnem delu je sledil še 
spektakularni zaključek iger in nato dolgo potovanje domov. Na 
letališču Brnik pa nov šok –  čudovit bučni sprejem, tudi ekipa 
CUDV Dobrne nas je pričakala s transparentom. Največje prese-

nečenje pa nas je čakalo v domačem kraju, kjer so nam priredili  
občinski sprejem v središču Dobrne. Bili smo res veseli in hvala 
CUDV Dobrna in Občina Dobrna, da cenite naše dosežke in jih 
vzpodbujate. Igre so se mi vtisnile globoko v spomin kot en veli-
časten dogodek, kjer sem se ves čas počutil majhnega v množici 
različnih nacionalnosti in ponosnega, da sem lahko del tega naj-
večjega dogodka te vrste.

Andrej Pompe,

športni pedagog

UTRINKI IZ CUDV

Svetovni dan knjige – teden knjige in avtorskih pravic
Sveti Jurij je bil krščanski vojak – vitez iz 
Kapadokije. Je zavetnik raznih viteških 
redov, tabornikov, kmetov, rudarjev, se-
dlarjev, sodarjev, kovačev, popotnikov, 
bolničarjev, ujetnikov, jezdecev in artistov. 
Goduje 23. aprila. Jurjevo je v Kataloniji 
dan vrtnice »el dia de la rosa« in dan knji-
ge »el dia del libre«. Tradicija veleva, da si 
na jurjevo Katalonci podarjajo knjige in 
vrtnice. Omenjeni praznik je odlična pri-
ložnost za spodbujanje k prodaji knjig, 
kdor na jurjevo kupi knjigo, v dar dobi še 
vrtnico. 
Omenjeni praznik je zelo tesno povezan 
s književnostjo. 23. aprila 1616 sta umrla 
svetovno znana književnika William Sha-
kespeare in Miguel de Cervantes. Orga-
nizacija Združenih narodov za izobraže-
vanje, znanost in kulturo (UNESCO) je leta 

1996 razglasila 23. april za svetovni dan 
knjige. 
Slovenija je ena redkih držav, ki je pra-
znovanje v počastitev knjige in avtorskih 
pravic »raztegnila« na pet dni. V Sloveni-
ji tako ne praznujemo samo svetovnega 
dne knjige, ampak teden knjige in avtor-
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skih pravic. Glavni namen  praznovanja 
je promocija branja, založništva in zaščite 
intelektualne lastnine. 
Teden knjige in avtorskih pravic praznu-
jemo tudi v CUDV Dobrna. Naše učence 
so v tednu od 22. do 25. aprila obiskali 
njihovi najljubši pravljični junaki. Mednje 
sodijo: Maček Muri, Rdeča kapica, Franček, 
Mali princ, Grozni Gašper, Oliver Lunca, 
Deklica z vžigalicami,  Mavgli in njegov 
piton Kaa-a,… 
Praznovanje tedna knjige pa smo pri nas 
v CUDV Dobrna združili še s svetovnim 
dnevom  Zemlje, ki ga obeležujemo 22. 
aprila. Skupina učencev je prišla v našo 
knjižnico, kjer smo med policami »brskali« 
za  knjigami z eko vsebinami. Učenci so si 
izbrali poučno slikanico z naslovom »Hej! 
Kaj tako smrdi?« Med branjem so spoznali 
marljivo hijeno, ki dan za dnem neumor-
no čisti smeti in navlako za drugimi prebi-
valci afriške celine. V nekem trenutku ji je 
vsega dovolj in odide na počitnice. Hijene 
nihče ne pogreša, vse dokler se ne prič-

nejo povsod kopičiti smeti in kakci. Takrat 
živali spoznajo, da je potrebno za seboj 
pospravljati in čistiti, kar je s pomočjo pri-
jateljev  mnogo lažje. Kot drugo knjigo so 
si izbrali Zasavske pravljice. Le-te so na-
stale kot plod bujne domišljije učencev 

petih zasavskih šol. V pravljicah je opisana 
rudarsko-industrijska dediščina Zasav-
ja. Naši učenci so s pomočjo omenjenih 
knjig spoznali, kako pomembno je skrbeti 
za naš planet. 

Urška Perko,

knjižničarka

Rdeči noski
Po nekaj letih so nas znova obiskali »Rdeči noski«. Tokrat so pri-
pravili izvrstno predstavo za naše najmlajše uporabnike. V pred-
stavo so vključili prav vsakega izmed njih. S petjem, plesom, igra-
njem instrumentov in taktilnimi materiali so v nas prebudili prav 
vsa čutila. Uporabniki so zelo uživali, nekateri so zraven ploskali, 

drugi pomagali pri igranju, tretji pa se smejali ob zabavnih zvo-
kih …
Želimo si, da še naprej širijo svoje poslanstvo in nas kmalu spet 
obiščejo.

mag. Maja Godec,

razredničarka
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Legenda o Kačjem gradu
V PRAZNIČNEM DECEMBRU SO NAS OBI-
SKALI VZGOJITELJI IZ VRTCA NA DOBRNI. 
PRIPRAVILI SO NAM PREDSTAVO O KA-
ČJEM GRADU. ZGODBA PRIPOVEDUJE 
O GROFU IN GROFICI, KI STA IMELA ENO 
HČERKO. KO  SE JE HČERKA RODILA, JI JE 
STARA ŽENIČKA NAPOVEDALA, DA   BO  
UMRLA, KO BO STARA 7 LET. VANJO NAJ 

BI TREŠČILA STRELA. ZARADI TEGA STA JO 
GROF IN GROFICA ZAPRLA V KLET. V KLETI  
SE JE DEKLICA SPOPRIJATELJILA S KAČO. 
KAČA JE IMELA KRONO. BILA NAJ BI KA-
ČJA KRALJICA.
MENI SO BILE  VŠEČ LUTKE OSEB, KER SO 
BILE ZELO IZVIRNE. 

  SARA, UPORABNICA

Obisk E-transformerja
Obiskal nas je E-transformer. V prilagodlji-
vem vozilu je prikazan proces predelave 
e-odpadkov. Z nazornimi in domiselnimi 
multimedijskimi predstavitvami in raz-
stavnimi modeli skuša potujoča razstava 
obiskovalcu približati in celovito predsta-
viti problematiko elektronskih odpadkov, 
ki v naših domovih predstavljajo vedno 
večji delež in sorazmerno vedno bolj 
obremenjujejo okolje. Tovrstni odpadki 
sodijo v skupino najhitreje rastočih od-
padkov v svetovnem merilu ter zahtevajo 
poseben pristop pri zbiranju in predelavi.  
Včasih smo kupovali nove stvari, ko so se 

stare pokvarile, sodobni družbeni trendi 
in tehnološki razvoj pa so pripomogli k 
temu, da zavržemo izdelke, ki so tehnič-
no še povsem uporabni, ne izpolnjujejo 
pa modnih ali spremenjenih tehnoloških 
zahtev. Tako prihaja do multiplikacije do-
ločenih odpadkov. Zaradi tehnoloških in 
družbenih sprememb se njihova količina 
nesorazmerno povečuje.  V EU se v tem 
trenutku količina e-odpadkov povečuje 3 
krat hitreje, kot je rast  ostalih odpadkov.
Pa ni problem samo količina, še hujši 
problem predstavlja vsebina. Materiali, iz 
katerih so sestavljeni, so mnogokrat zelo 
strupeni za ves ekosistem. Mnogo je kom-
pozitov in zlitin, težkih kovin, toplogre-
dnih plinov, nestabilnih spojin, zaviralcev 
gorenja, nehomogenih frakcij iste skupine 
(polimeri), kar predstavlja dodaten tehno-
loški problem za razgradnjo, sortiranje in 
predelavo. 
Za celostno ekološko sliko ne smemo gle-
dati le odpadkov, ampak vse faze proizvo-
da, od pridobivanja surovin proizvodnje 

do odpadka. Seštevek vseh robnih pogo-
jev nam da ekološko bilanco proizvoda, 
ki je lahko pri nekaterih na videz in v širši 
javnosti prepoznanih ekoloških proizvo-
dih izrazito negativna in slabša od ekolo-
ške bilance primerljivih proizvodov, ki so v 
družbi prepoznani kot ekološki. Tudi sam 
postopek reciklaže mora biti ustrezen in 
mora omogočati čim več povratnih ciklov 
(problem klora v polimerih).
Na tem področju nas čaka še veliko dela, 
sama problematika zahteva multidiscipli-
naren pristop specialnih znanj različnih 
strok.
Pot je še dolga, časa pa vedno manj!

Simon Krajnc,

Eko koordinator
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Obisk R-transformerja 
V torek, 7. 5. 2019, nas je obiskal E-transformer. Po skupinah smo 
si ogledali notranjost E-transfomerja. V notranjosti etransformer-
ja pa smo si najprej pogledali kratek video posnetek, nato pa 
smo si ogledali,  kaj vse vsebujejo televizorji, odpadne baterije, 
sijalke … V E-transformerju smo si lahko ogledali, kako pravilno 
ločevati odpadne aparate, baterije in sijalke. Ogled E-transfor-
merja mi je bil zelo všeč in zanimiv in upam, da si ga bom lahko 
še kdaj ogledali ter spoznali veliko novega o ločevanju sijalk in 
ostalih elektronskih aparatov. 

                                                                       Zlatko, uporabnik 

Prometni Človek, ne jezi se 

V soboto, 11. 5. 2019, se je okoli 9. ure zjutraj začel Prometni Člo-
vek, ne jezi se. Prvo igro sva odigrala jaz in Katja. Medtem ko so 
ostali igrali, sem jaz bral navodila, ki jih je Katja napisala za igro. 
Ob igri smo se vsi zelo zabavali. Med igro je bilo tudi nekaj zelo 

zanimivih polj. Ko si prišel na to polje, si si privoščil piškot ali pa  
si oddahnil ob kozarcu soka.  Prometni Človek, ne jezi se mi je bil 
zelo všeč in upam, da se ta stvar še kdaj ponovi in da se bomo 
ponovno zabavali. 

 Zlatko,  uporabnik 

Valentinov ples
Valentinovo, praznik vseh, ki se imajo radi, prijateljev, sodelav-
cev, zaljubljencev … in še več. Vse to smo slišali v verzih, ki so 
jih v prebirala dekleta pred pričetkom plesa. Vse bi šlo kot po 
maslu, samo nekaj je pa vznemirilo naše priprave na dogodek 
v telovadnici – fantov naših dveh deklet ne bo!! Zaradi drugih 
obveznosti. Smo se potolažile tako, da bomo pa skupaj plesale. 
Naši prošnji za izvedbo koncerta so se prijazno odzvala tri mlada 
dekleta, študentke, ki se v prostem času ali študijsko ukvarjajo z 
glasbo. Obljubile so nam glasbo v živo, in sicer od popularnih 

do slovenskih popevk. Brez pomoči sodelavca Robija ne bi šlo, v 
zadnjem trenutku pa vedno rabimo seveda tudi Simona, saj brez 
računalnikov res ne gre, če hočemo, da je oder okrašen in lep za 
oko. Hvala obema. Uf, in tako je vse pripravljeno. Samo naši obi-
skovalci še morajo priti. Upamo, da pridejo. Joj, so videli plakat? 
Ali smo povedali vsem? Menda ja pridejo.

In potem prvo presenečenje – slovesno oblečeni  so se naši po-
stavni fantje  ponudili, da priskočijo na pomoč. Res smo jo potre-
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bovali. Vsem obiskovalcem so poklanjali obeske, eden je prevzel 
mikrofone, spet drugi zahvalo nastopajočim dekletom, (v tem 
trenutku je nastala kar gneča). Skratka, bravo in hvala fantje!

Naša dekleta, Sara, Tina in Nika so se za uvod potrudile in lepo 
prebrale nekaj verzov in misli, nato pa smo lahko prisluhnili glas-
bi.
Pevke so nas očarale s svojo nežno izvedbo, tako da smo kar 
obstali in poslušali. Zapeto doživeto, čustveno in iz srca v stilu 
današnjega dne. Ni manjkalo plesnih parov in še več skupin, ki 
so se pozibavale v ritmu glasbe. Nekateri pa so sedli na klopi in 
uživali v poslušanju.

In drugo presenečenje – fantje so bili pravi čas na plesu, veselje 
deklet pa veliko.  Juhu! Tudi solze je bilo treba brisati. Solze zaradi 
strahu so tekle na začetku, pa so k sreči v nekaj minutah minile, 
ker v skupini se da vse premagati.

Ob koncu je bilo slišati modrovanje, katero dekle je bilo komu 
najbolj všeč, da so lepo pele, igrale. Ali še kdaj pridejo?? So oblju-
bile, da z veseljem še kdaj. Jih držimo za besedo.

Simona Drnovšek,

vzgojiteljica

Prometni Človek, ne jezi se!
Kakor se v šoli tu in tam spodobi, smo tudi v CUDV pomladne-
ga meseca maja imeli »delovno soboto«. Čeprav bi nam muha-
sto vreme skoraj prekrižalo načrte, je na ta dan posijalo sonce 
in nam omogočilo izvedbo malo drugačnega dneva prometne 
varnosti. Bili smo zelo veseli, saj smo se na ta dan že ves mesec 
pridno pripravljali. 
Uporabniki so pod budnim vodstvom svojih razrednikov in 
vzgojiteljev »gradili« mesto, skozi katero smo nato vrisali svojo 
cesto in se strogo držali prometnih pravil, medtem ko smo po 
njej dostopali do šole.
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  Ob smrti drage mame, babice in prababice

MARIJE HABE  
 (1931 – 2019)

 Klanc  64  

Združilo smo družabno s koristnim, metali kocko in se ob »čaka-
nju na zeleno luč« veselo sladkali z dobrotami!
Nekaj prometno-družabnih pravil tako delimo tudi z vami, ki 
budno skrbite za naše varno vsakodnevno prometno udejstvo-
vanje v Občini Dobrna! Ob tem se vam iskreno zahvaljujemo in 
želimo varno pot!
»Če želiš prečkati zebro, vrzi najmanj štiri!«
»Če se ustaviš na modrem polju, si privošči grajske slaščice. Dva 
meta kocke preskoči!«
»Pazi, prihaja avtobus! Zaradi varnosti stopi dve polji nazaj!«

Katja Prevoršek,

organizatorka dogodka

UTRINKI IZ CUDV

zahvala

Z A H V A L A

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom in  vsem, ki 
ste sočustvovali z nami ter nudili kakršno koli pomoč. Hva-
la vsem, ki ste pokojno pospremili na njeni poslednji poti, 
še posebej gospodu župniku za vzpodbudni nagovor pri 
sv. maši in pogrebni obred. Hvala pevcem kvarteta Oljka 
za občuteno petje in ge. Herti Rošer za poslovilni govor ter 
pogrebniku Usar za korektne pogrebne storitve.

Hvaležni smo ge. Manci Žerjav, osebni zdravnici pokojne, 
in patronažni službi Zdravstvenega doma Velenje za oskr-
bovanje bolne mame na domu.

Žalujoči hčeri Zinka in Ivica z družinama.
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obvestila

Novi AED defibrilator  tudi v našem podjetju.
V Profilplastu se zavedamo, kako pomembna je čim hitrejša 
pomoč človeku, ki mu zastane srce. Zato smo v podjetju kupili 
AED defibrilator  in ga namestili v sprejemni prostor podjetja 
Profilplast. Naprava je na voljo zaposlenim, prav tako tudi 
sosedom in ostalim krajanom v Zavrhu.

OBVESTILO 

O ZAPRTJU 
KRAJEVNEGA URADA DOBRNA V OBDOBJU OD 

1. JUNIJA DO 31. AVGUSTA
SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI!

Upravna enota Celje obvešča cenjene stranke, da Krajevni 
urad Dobrna v času od 1. 6. do 31. 8. 2019 zaradi odsotnosti 
zaposlenih in nezmožnosti zagotavljanja nadomestitev ne 
bo posloval.

Stranke lahko vse upravne storitve, ki se opravljajo na 
krajevnem uradu, opravijo na sedežu Upravne enote Celje, 
Ljubljanska cesta 1, Celje, v času uradnih ur. 

V nujnih primerih pokličite na 
tel.št.  03 4265 306 ali 03 4265 302.

Elektronski naslov naše upravne enote je ue.celje@gov.si.

Damjan Vrečko
                                      načelnik, l.r. 

Ljubljanska cesta 1, 3000 Celje 
T: 03 426 53 06, F: 03 426 53 10, 
E: ue.celje@gov.si, 
www.upravneenote.gov.si/celje/

 

LOKACIJA DEFIBRILATORJA V CENTRU DOBRNE

Javno dostopni defibrilator se nahaja pod paviljonom v centru Dobrne.
Naslov: Dobrna 19 b
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KDAJ? KAJ?
Vsaka sreda 
od julija 
do avgusta

18.00
BREZPLAČNA VADBA JOGE
ZDRAVILIŠKI PARK
Mateja Kreuh, 051 622 348, mateja@omyoga.si

8.
JULIJ

20.00
KONCERT - FESTIVAL EMARSCOPENHAGEN REGION YOUTH 
SYMPHONY ORCHESTRA (DANSKA) - PROST VSTOP
PLOŠČAD PRED ZDRAVILIŠKIM DOMOM
Terme Dobrna, 080 22 10, info@terme-dobrna.si

9.
JULIJ

19.30
POLETNI VEČER S PETJEM PEVSKE SKUPINE VESELI VIŽARJI
PRI LESENIH HIŠKAH V CENTRU DOBRNE
Društvo upokojencev Dobrna - g. Marko Švent, 031 630 506, 
marko1svent@gmail.com

21.
JULIJ

15.00
POLETNA NEDELJA V PARKU
PLOŠČAD PRED ZDRAVILIŠKIM DOMOM, ZDRAVILIŠKI PARK
Turistično društvo Dobrna, ga. Marija Deu Vrečer, 
041 769 684, deu.marija@gmail.com

23.
JULIJ

19.30
POLETNI VEČER S PETJEM PEVSKE SKUPINE VESELI VIŽARJI
PRI LESENIH HIŠKAH V CENTRU DOBRNE
Društvo upokojencev Dobrna - g. Marko Švent, 031 630 506, 
marko1svent@gmail.com

30.
JULIJ

20.00
KONCERT - FESTIVAL EMARS HARMONIE PANTA REI 
(NEMČIJA) - PROST VSTOP
PLOŠČAD PRED ZDRAVILIŠKIM DOMOM
Terme Dobrna, 080 22 10, info@terme-dobrna.si

23.
AVGUST

15.00

MEDDRUŠTVENI TEKMOVANJI BALINARSKE IN KEGLJAŠKE 
SEKCIJE DRUŠTVA UPOKOJENCEV DOBRNA
BALINIŠČE DOBRNA
Društvo upokojencev Dobrna - g. Dobovičnik Branko,  
041 763 341, drupdobrna@gmail.com

25.
AVGUST

19.30
KONCERT - EMARS POLETNA ŠOLA - VEČER KOMORNE 
GLASBE (SLOVENIJA) - PROST VSTOP
ZDRAVILIŠKA DVORANA
Terme Dobrna, 080 22 10, info@terme-dobrna.si

01.
SEPTEMBER

začetek ob
14.30

13.MLINARSKA NEDELJA
KMETIJA PUNGARTNIK -VOVK, LOKOVINA
KUD DOBRNA, g. Aleš Štepihar, 031 886 161,
ales.stepihar@gmail.com

29.
SEPTEMBER

8.00
TEKMOVANJE ZA PREHODNI POKAL "RIBIŠKI CAR"
RIBNIK V LOKOVINI
PGD Dobrna, Štefan Pohajač, 
051 324 164, stefan.pohajac@t-1.si

KOLEDAR PRIREDITEV JULIJ-SEPTEMBER 2019
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oglasi/vabila
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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

NOČNI POHOD NA PAŠKI KOZJAK 7. 6.

SEVERNI VELEBIT - PREMUŽIČEVA STAZA 22. in 23. 6.

KEPA JULIJ 

BEGUNJŠČICA JULIJ 

KAMNIŠKO SEDLO, BRANA, PLANJAVA, KOROŠICA 10. in 11. 8.

IZLET OKROGLIH PLANINCEV 8. 9.

BELA KRAJINA 22. 9.

ŠTRUKLJEV VRH 6. 10.

VABILA

na 23. tradicionalni 
NOČNI POHOD NA PAŠKI KOZJAK

PLANINSKO DRUŠTVO DOBRNA

VABI
vse ljubitelje pohodništva

na 23. tradicionalni 
NOČNI POHOD NA PAŠKI KOZJAK
PETEK, 7.  JUNIJ 2019 (odhod izpred stavbe Občine Dobrna - ob 19.00)  

VODNIKI:  Irena Žagavec – 051 367 661
PREDVIDEN POVRATEK: do zgodnjih jutranjih ur (približno ob 2. uri zjutraj)
ZAHTEVNOST POTI: Lahka planinska pot
SKUPNA DOLŽINA HOJE: 5 – 6 ur
VIŠINSKA RAZLIKA: cca 650 m
OPREMA: planinska obutev in oblačila, pohodne palice, SVETILA
MALICA IN PIJAČA: V Planinskem domu na Paškem Kozjaku in iz nahrbtnika

PRIJAVA IN INFORMACIJE: Irena Žagavec
OPOZORILO !

Udeleženec je dolžan upoštevati navodila in odločitve 
vodnika ter izbiro ture prilagoditi svojim zdravstvenim in 
telesnim sposobnostim!Želimo vam varno hojo!

OPIS POTI:
Pot nas bo vodila mimo Term Dobrna do Lovske koče na Trojni, od 
tam pa do Planinskega doma na Paškem Kozjaku, kjer bo krajši 
postanek in okrepčilo.
Vračali se bomo po poti vzpona.
Podrobne informacije pri vodji izleta. Obširnejši opis bo podan na 
sami turi.
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VABILA

VINOGRADNIKI DOBRNE VABIJO NA IV.POHOD  VINOGRADNIKOV 

V SOBOTO, 8. 6. 2019, OB 15. URI

ZBOR POHODNIKOV BO PRI POTOMKI STARE TRTE

 (stopnišče v centru Dobrne)

PROGRAM POHODA: 
-  Dobrna – Vrba, ogled cerkve sv. Miklavža, 
 kratek postanek za malico       
-   nadaljevanje v ZAVRH NAD DOBRNO,
-  zaključek ob pastirskem golažu,
-   vrnitev v Dobrno , možnost organiziranega prevoza.

Težavnost smeri: lahka hoja

Za vedro razpoloženje – dobro vino, domači narezek, 
pesem in harmonika 

Štartnina 7€  (vključuje  degustacije vin in štiri  prigrizke na osebo)

Zaželena prijava udeležbe in prijava za prevoz  v trafiki Dobrna – Keda_ 041 744 827

POHOD BO OB VSAKEM VREMENU !
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VABILA

 V počastitev dneva državnosti Občina Dobrna, Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Celje in 

Policijsko veteransko društvo SEVER za celjsko območje - Odbor Celje 

VABIJO
na svečanost, ki bo 

v soboto, 15. junija, ob 11. uri 
v spominskem parku na Dobrni.

Slavnostni govornik bo generalmajor Ladislav LIPIČ, predsednik ZVVS.

Sodelujejo:
Ženski pevski zbor Korona, Godba  Dobrna, učenci OŠ Dobrna

Po zaključku slovesnosti bo srečanje veteranov 91 v parku  OŠ Dobrna.

Dobrodošli!

TURISTIČNO DRUŠTVO DOBRNA

VABI NA 

ENODNEVNI IZLET PO GORENJSKI
Kdaj: 22. 6. ob 6.30
Kje: zbor na parkirišču pri OŠ Dobrna
Cena: 33€ na osebo vključuje: vožnja, malica, kosilo in voden ogled Škofje loke, Radovljice, Brezij …
Izlet je namenjen spoznavanju kulturne dediščine Gorenjske.

Program:
Zajtrk s sendvičem bomo opravili na Trojanah.
Ogled srednjeveškega mesta Škofja Loka, kratek sprehod po centru, vožnja do Radovljice- sprehod po srednjeveškem 
centru s članom TD Radovljica, čebelarski muzej, kosilo.
Popoldne obisk Brezij, ogled svetišča in muzeja jaslic, parka miru.
Upamo, da bomo imeli v poznih popoldanskih urah še nekaj časa za sprehod po centru Kranja, gorenjski metropoli, 
ki ima bogato zgodovino s Prešernovo hišo, mestno hišo, gradom Khislstein ...

Prijavite se lahko do četrtka : 20. 6. do 15. ure, minimum prijavljenih je 35 oseb, sicer bomo morali izlet, žal, odpovedati !

Prijave TRAFIKA – tel. 041 744 827
ali predsednica TD, Marija Deu Vrečer 041 769 684
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Fotografije so nastale v okviru 
operacije Digitalna promocija turizma 
v Občini Dobrna (Digitalna Dobrna)



P rijazno vabljeni na

PRIREDITVE
OB OBČINSKEM PRAZNIKU V OBČINI DOBRNA:

NOČNI POHOD NA PAŠKI KOZJAK
PETEK, 7. 6. 2019, ob 19. uri; zbirno mesto pred občinsko stavbo

PREDSTAVITEV 2. PESNIŠKE ZBIRKE BOJANA VREČERJA,  
ZRELE TRAVE,

PETEK, 7. 6. 2019, ob 19. uri v Kulturnem domu Dobrna 

6. SREČANJE ZAPOSLENIH V VDC SLOVENIJE
SOBOTA, 8. 6. 2019; celodnevni dogodek na več lokacijah po Dobrni

  IV. POHOD MED VINOGRADI  VRBA - ZAVRH NAD DOBRNO
SOBOTA, 8. 6. 2019 ob 15. uri; zbirno mesto pri potomki Stare trte 

na stopnišču v centru Dobrne

2. JOGA FESTIVAL
NEDELJA, 9. 6. 2019; celodnevni dogodek v Zdraviliškem parku Dobrna 

SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE DOBRNA  
S PODELITVIJO PRIZNANJ  OBČINSKIM NAGRAJENCEM IN 

NAJUSPEŠNEJŠIM DEVETOŠOLCEM
PETEK, 14. 6. 2019, ob 18. uri v zdraviliški dvorani

SREČANJE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO V OBČINI DOBRNA
SOBOTA, 15. 6. 2019, ob 11. uri  v spominskem parku v centru Dobrne 



Več informacij: www.dobrna.si , www.ztsk-dobrna.si, ter Facebook profil Visit Dobrna.

MEDDRUŠTVENO TEKMOVANJE V BALINANJU 
IN KEGLJANJU OB OBČINSKEM PRAZNIKU

SOBOTA, 15. 6. 2019, ob 15. uri na balinišču v Dobrni

RAZSTAVA KULINARIKE, ROČNIH DEL, REZBARSTVA,
 ZELIŠČARSTVA, ZBIRATELJSTVA IN

ČEBELARSTVA V OBČINI DOBRNA
NEDELJA, 16. 6. 2019, od 10. do 18. ure in 

PONEDELJEK, 17. 6. 2019, od 9. do 18. ure v Zdraviliškem domu

PREDSTAVITEV VSTOPNE TOČKE DOLGOTRAJNE OSKRBE
NEDELJA, 16. 6. 2019, od 10. do 13. ure  pred Zdraviliškim domom

3. MARATON SLOVENSKIH FOLKLORNIH SKUPIN 2019
NEDELJA, 16. 6. 2019, ob 16. uri pred Zdraviliškim domom 

(v primeru dežja v zdraviliški dvorani) 

MEDDRUŠTVENO TEKMOVANJE V STRELJANJU 
Z ZRAČNO PUŠKO

SREDA, 19. 6. 2019, ob 9. uri v Gasilskem domu Dobrna

MEDDRUŠTVENO GASILSKO TEKMOVANJE ZA POKAL 
OBČINE DOBRNA

SOBOTA, 22. 6. 2019, ob 15. uri na nogometnem igrišču 
na Novem gradu

POZDRAV SONCU V ZDRAVILIŠKEM PARKU 
(BREZPLAČNA VADBA JOGE)

NEDELJA, 23. 6. 2019, ob 10. uri v zdraviliškem parku v Dobrni

POLETNI VEČER S PETJEM PEVSKE SKUPINE VESELI VIŽARJI
TOREK, 25. 6. 2019, ob 19.30 uri pri lesenih hiškah v centru Dobrne
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Spoštovane občanke in občani!

Ob prazniku Občine Dobrna

vas prijazno vabimo na 

slavnostno sejo Občinskega sveta 

Občine Dobrna

s kulturnim programom in podelitvijo priznanj 

občinskim nagrajencem in najuspešnejšim devetošolcem,

ki bo v petek, 14. junija 2019, ob 18. uri 

v dvorani

Zdraviliškega doma na Dobrni.

Župan Občine Dobrna,

 Martin Brecl

OBČINA DOBRNA


