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SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI

Zadnje mesece smo se skupaj uvajali v  življenje v razmerah, 
ki jih nismo vajeni, na ukrepe in omejitve,  ki posegajo v naše 
življenje, naše navade in svoboščine na eni strani in na drugi 
strani prizadevanja  sveta in celotne naše družbe, da se zaradi 
izjemne agresivnosti širjenja koronavirus omeji,  da prizadene 
čim manj ljudi, še posebej starejših in tistih s pridruženimi bo-
leznimi, za katere je lahko okužba usodna. Hkrati se s tem virus 
obvladuje do te mere, da naše zdravstvo še lahko sledi števi-
lu okuženih, da se je država lahko organizirala za delovanje v 
teh tudi v svetovnem merilu izjemno težkih kriznih razmerah 
in je lahko  nabavila potrebno  zaščitno medicinsko in drugo 
opremo. S tem je bilo zagotovljeno delovanje države in njenih 
sistemov in nenazadnje, da smo vsi skupaj lahko ozavestili pri-
sotnost in nevarnost te izjemno kužne bolezni današnjega časa, 
s katero se, kot vse kaže, bomo morali naučiti živeti. 

Na drugi strani je bil  to tudi čas, ko je zaradi omejitev druženja, 
dela in gibanja ter čakanju na delo doma  ljudem ostajalo neko-
liko več časa zase in za vse, za kar ga drugače vedno zmanjkuje 
- za družino,  hobi, kakšno knjigo več, za delo na vrtu … 

Gospodarstveniki, turistični delavci, samozaposleni in zaposleni 
v storitvenih dejavnostih so ob izpadu vseh prihodkov v skrbeh 
razmišljali, kako po tem času in v novih okoliščinah ponovno 
oživiti svoje dejavnosti, ohraniti delovna mesta, zagotoviti delo 
in kruh sebi ter zaposlenim.  

Ob vseh težavah in stiskah ljudi, gospodarstva in družbe kot ce-
lote  pa smo Slovenci  ponovno pokazali, da tudi v času kriznih 
razmer svetovnih razsežnosti  ne zmoremo potrebne enotnosti 
in sodelovanja. Kljub mnogim razhajanjem glede sprejemanja 
ukrepov države in delovanja njenih podsistemov v kriznih raz-
merah, so  bili ukrepi naše države uspešni, tako da jih sedaj lah-
ko že  ukinjamo.  

Tudi za življenje po epidemiji v novih okoliščinah Slovenci kot 
narod  potrebujemo enotnost in sodelovanje za prihodnost, da 
bomo lažje in čim prej  izšli iz krize in skupaj bolje živeli. Spo-
štovani politiki, to si naš narod resnično zasluži in verjemite, da 
tudi močno želi.      

Pošteno in prav je, da čas te epidemije in vse kar je vsakega 

izmed nas doletelo,  pravično, odgovorno in korektno ovredno-
timo, da izrečemo eno veliko zahvalo in spoštovanje vsem, ki 
so v času epidemije delali in prevzeli odgovornost, da je država 
lahko funkcionirala, da so delovali vsi njeni podsistemi,  trgo-
vine, zdravstvo, lekarne … in je bilo poskrbljeno za vse, ki so 
kakršnokoli pomoč potrebovali. 

Tudi v Občini Dobrna smo sledili ukrepom države in se temu 
ustrezno organizirali.  Ožji štab civilne zaščite deluje in sprejema 
potrebne usmeritve in ukrepe, sedaj tudi že sproščanje teh, ter 
o tem obvešča javnost. Veseli smo, da nam je uspelo zagotoviti 
potrebno zaščitno in drugo opremo za delovanje CZ in drugih 
javnih institucij v občini v  kriznih razmerah. RK in Karitas poma-
gata ljudem na terenu, ki ga tudi najbolje poznata, v okviru CZ 
so organizirani prostovoljci za pomoč obolelim s koronaviru-
som in varstvo otrok za tiste, ki morajo delati, ko so vrtci zaprti;  
po potrebi se vključujejo  gasilske enote PGD Dobrna.   Iskrena 
hvala vsem,  ki ste se odzvali in kakorkoli pomagali ali bili pripra-
vljeni pomagati, veliko vas je bilo in ponosni smo na vas.     

Zahvala gre tudi našim občankam in občanom, ki ste prispe-
vali svoj delež k umiritvi razmer, ko ste upoštevali omejitve in 
sprejete ukrepe.   Kot vse kaže, bomo tudi v prihodnosti morali 
sprejeti prisotnost te bolezni v našem okolju in temu prilagoditi 
naše življenje ter upoštevati priporočila zdravstvene stroke. 

Zaradi omejitev gibanja in druženja je odpadla večina množič-
nih in drugih prireditev, za katere pa, kot kaže, še nekaj časa 
ne bodo dane možnosti. Delo na občini je, čeprav nekoliko 
drugače, vseskozi potekalo. Organizirali smo ga v skladu z ukre-
pi države in navodili epidemiološke ter zdravstvene stroke za 
delovanje v takih kriznih razmerah, zato je bil stik s strankami 
omejen večinoma na elektronsko poslovanje, razen v primerih 
ko to ni bilo mogoče, vseskozi pa je potekalo delo na terenu in 
na projektih. 

Koronavirus je močno zarezal  v ta svet in družbo, določene go-
spodarske panoge povsem ohromil. To ugotavljamo na občini  
tudi skozi izpad prihodkov v našem proračunu.  Kljub poveča-
nju dohodnine, ki jo je slovenskim občinam zaradi podhranje-
nosti v preteklosti dodelila sedanja vlada, je izpad prihodkov za-
radi koronavirusa skoraj dvakrat večji od povečanja dohodnine, 

beseda           župana
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predvsem iz naslova raznih pristojbin in taks …, npr. z zaprtjem 
hotelov je  povsem izpadla turistična taksa. 

Kljub omejitvam so dela na gradbiščih več ali manj vseskozi po-
tekala, kar se odraža  na izvedenih projektih v občini. Zaključu-
jemo s predvideno prometno ureditvijo – krožišča pri Novem 
gradu, ki  s svojo podobo vrelca pozdravi obiskovalce Dobrne in 
jim sporoča, da so prišli v turistični kraj s termalno vodo, hkrati 
pa umiri promet pred šolo, poveže Dobrno in Lokovino v urba-
no celoto in zaokrožuje urbanizacijo Dobrne proti jugu. 

Zaključili smo tudi z deli sanacije strehe na objektu Lokovina 12, 
ki zaokrožuje kompleks graščine Novi grad na njegovem seve-
rovzhodnem delu. 

Prav tako smo končali z deli na razširitvi ceste Dobrna - Zavrh 
- Socka na mestih,  kjer je bila nepregledna, izjemno ozka in 
zaradi vse večje gostote prometa, tudi pešcev, nujno potrebna 
razširitve za potrebe današnjega prometa.  

Zaključena je tudi  ureditev sprehajalne poti od Krulca do od-
cepa za Zavrh, veliko sprehajalcev na njej potrjuje, kako je bila 
potrebna. 

Izvajajo se dela na sprehajalni poti Lokovina – Zlateški klanec, ki 
bo zahodni del Lokovine po krajši gozdni poti povezala z Dobr-
no. Uporabna bo za naše turiste, sprehajalce in domačine, ki se 
bodo tako kot nekoč lahko peš namenili iz Lokovine v Dobrno. 
Zaključili smo z deli na urejanju zdraviliškega parka, aleje od 
zdraviliškega doma do hotela Vita, javne razsvetljave in urbane 
opreme parka. Terme Dobrna zaključujejo s prenovo objekta 
nekdanje uprave v butični hotel  z urejeno okolico, kar vse sku-
paj daje temu delu zdraviliškega kompleksa celostno enoto in 
dodatno vsebino našemu turizmu. 

Vodooskrba je ena izmed nalog občine, s katero se vseskozi 
ukvarjamo. Za varno in zanesljivo oskrbo Term in naselja Dobr-
na smo obnovili črpališče pri Škofleku in vgradili oglene filtre za 
čiščenje vode. 

Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za sanacijo vodovoda za 
napajanje kompleksa Term in naselja Dobrna na odseku od 
nekdanje mizarske delavnice do rezervoarja vila Zora.  

Za vodooskrbo prebivalcev severnega dela občine, naselij Brd-
ce, Strmec in Brezen,  pridobivamo služnostne pogodbe za 
gradnjo vodovoda. Po pridobitvi vseh služnostnih pogodb la-
stnikov, kjer potekajo vodi, bomo lahko nadaljevali s pripravo 
projekta in pridobivanjem  gradbenega dovoljenja, da bodo 
projekti pripravljeni za iskanje virov in možnosti financiranja iz-
gradnje tega vodovodnega sistema. 

Občina Dobrna v mesecu juniju praznuje svoj občinski praznik. 
To je čas primeren za  slavnostno predajanje zgrajenih objek-
tov in vsebin svojemu namenu.  Zaradi omejitev bo letos teh 
dogodkov  manj ali nič. Kljub temu je prav, da smo ponosni 
na dosežene rezultate in vse, kar smo skupaj lahko postorili za 
razvoj naše občine. 

Spoštovane občanke in občani, iskrena hvala vsem za lepo so-
delovanje, ko smo se srečevali ob različnih priložnostih našega 
dela in tudi na terenu, ko ste sodelovali in nam podpisovali po-
trebne služnosti in pogodbe za gradnjo objektov in vsebin za 
skupno javno dobro, da smo lahko projekte peljali do izvedbe 
in predaje svojemu namenu.   

Veliko vas je,  ki se pri svojem delovanju posebej razdajate  in 
s svojim delom nadpovprečno prispevate, da se naše okolje 
uspešno razvija in raste.  Izstopate v gospodarstvu, prostovolj-
stvu, šolskih uspehih, tudi v znanosti, športu, kulturi ...  

Takšni so tudi letošnji nagrajenci in dobitniki  priznanj Občine 
Dobrna ob občinskem prazniku. Spoštovani nagrajenci, pono-
sni smo na vaše uspehe in delo, ki  ga opravljate in iskreno hva-
ležni za vaš čas, energijo, trud in znanje, ki ga tako nesebično 
podarjate in delite z drugimi,  velika zahvala za vse kar ste storili 
za napredek, razvoj in blaginjo družbenega okolja, kjer skupaj 
živimo. 

Spoštovane občanke in občani, 
slavnostne podelitve priznanj ob občinskem prazniku 2020 ne 
bo možno  izpeljati zaradi omejitev druženja.  Podeljena bodo 
ob prvi primerni priložnosti. 

Vsem še enkrat iskrene čestitke ob prazniku Občine Dobrna. 

Župan Občine Dobrna,

Martin Brecl
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priznanja Občine 
Dobrna za leto 2020

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)

Zlati grb Občine Dobrna
 prejme

g. BENEDIKT PODERGAJS
Gospod Benedikt - Beno Podergajs, roj. 18. 7. 1953, stanujoč Bre-
zovnikova ul. 9, 3212 Vojnik, je kot družbeno aktiven državljan v 90 
letih prejšnjega stoletja pomembno prispeval k razcvetu sloven-
ske pomladi na Celjskem.  Po osamosvojitvi Slovenije se je aktivno 
vključil v življenje lokalne skupnosti.  Leta 1994 je bil izvoljen za 
župana Občine Vojnik, ki je  takrat zajemala tudi današnjo Občino 
Dobrna. Župansko funkcijo vojniške občine je opravljal 20 let. 
G. Beno Podergajs je človek, ki venomer najde delo oziroma delo 
najde njega, kot upokojenec pa ima še manj časa, saj vseskozi 
prostovoljno in ljubiteljsko navdušeno deluje in soustvarja  v raz-
ličnih društvih in organizacijah, z zanj značilnim pozitivnim in to-
plim pristopom do ljudi.
Velik pečat je občanom Dobrne pustil v takrat skupni Občini 
Vojnik in ga vseskozi tudi nadgrajuje.  Njegov prvi mandat v le-
tih 1994 do 1998 je bil zagotovo eden najtežjih. Potrebno je bilo 
postaviti celoten ustroj občine in vzpostaviti delovanje takratne 
skupne Občine Vojnik. Ko je bila v letu 1998 izražena želja po sa-
mostojni Občini Dobrna, je to, čeprav s težkim srcem, s posluhom 
in razumevanjem sprejel. Že takoj v začetku je postavil temelje 
dobrega sodelovanja z novo nastalo občino in njenim vodstvom 
ter ostal vpet tudi v družbeno življenje naše lokalne skupnosti.

Z razvojem lokalne samouprave so se spreminjale  njene struk-
ture. Tako je pred dobrimi dvajsetimi leti, 4. junija 1999, bila 
ustanovljena  Gasilska zveza občin Vojnik – Dobrna.  Poznava-
nje problematike, pripadnost prostovoljstvu, čut za ljudi, solidar-
nost, humanost in vrednote gasilstva so prepoznali v članstvu 
vseh šestih gasilskih društev občin Vojnik in Dobrna ter vztrajali, 
da novo gasilsko zvezo, ob županovanju matične občine Vojnik, 
vodi  gospod, v gasilskih vrstah pa tovariš Benedikt Podergajs. To 
delo, v zadovoljstvo vseh gasilcev in občanov obeh občin, več 
kot uspešno  opravlja še danes, ko zagotovo lahko trdimo, da sta 
zaščita in reševanje ter gasilstvo v obeh občinah v vseh pogledih 
na izjemno visoki in zavidljivi ravni.  
Gospod Podergajs se življenjsko in osebnostno uresničuje  v delu 
z ljudmi in za ljudi, delo z mladimi pa ima pri njem posebno me-
sto. Čeprav so njegove korenine v Občini Vojnik,  to močno čutijo 
tudi občani Občine Dobrna, predvsem  gasilci, kulturniki, planinci 
in še posebej najmlajši iz teh vrst, saj jim g. Beno vedno in povsod 
namenja posebno pozornost in toplino človeka, ki ga plemeni-
tijo številna znanja, izkušnje, široka  razgledanost, odgovornost, 
s čimer  je mladim vzor  na poti v odraslost, starejšim pa zgled, 
kako svoje talente razvijati in deliti v dobro skupnosti.

 Srebrni grb Občine Dobrna
  prejme 

ŽENSKI PEVSKI ZBOR KORONA KUD DOBRNA
Dve desetletji sta minili, odkar je na Dobrni znova slišati žensko 
zborovsko petje. Pevke Ženskega pevskega zbora Korona razve-
seljujejo poslušalce v domačem kraju in širom po Sloveniji. Nasto-
pajo na zborovskih revijah, občinskih prireditvah, porokah ..., že 
tradicionalno pa v mesecu februarju na Valentinovem koncertu 
napolnijo dvorano Kulturnega doma Dobrna. Obiskovalci dobro 
vedo, da bodo vsakič deležni izjemnega glasbenega doživetja. 
Zbor združuje 24 pevk  kar treh generacij, saj tri članice vztrajajo 
vse od ustanovitve zbora. Na vaje prihajajo vsaj enkrat tedensko, 
pred nastopi pa delo dopolnijo še s kakšnim dnem in generalko 
pred nastopom. Vsako leto se v začetku septembra  odpravijo na 
večdnevne intenzivne vaje v istrsko mesto Poreč. Repertoar zbo-
ra obsega slovensko ljudsko pesem, popevke in zahtevna glas-

bena dela.
V dveh desetletjih delovanja zbora so se  izmenjale tri zborovod-
kinje, od 2016 pa zbor uspešno in ambiciozno vodi umetniški 
vodja Jan Grobelnik.
Prizadevno delo prinaša tudi rezultate, osvojeno srebrno prizna-
nje na regijskem tekmovanju odraslih pevskih zasedb v Celju de-
cembra 2017 in prva nagrada v kategoriji ženski in moški zbori 
ter osvojen certifikat za najboljšo izvedbo skladbe z elementi 
tradicionalne glasbe v kategoriji ženski in moški zbori na medna-
rodnem tekmovanju pevskih zborov Lege Artis v Tuzli junija 2019.
Letos zbor praznuje 20-letnico delovanja, rezultati njihovega 
glasbenega udejstvovanja pa v kulturni utrip kraja prinašajo bo-
gato in kvalitetno bero glasbenega poustvarjanja.
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Bronasti grb Občine Dobrna
  prejme

KVARTET GRČE
Skupina štirih ljubiteljskih pevcev je z večglasnim ljudskim petjem 
začela leta 2010 in junija istega leta tudi prvič nastopila na reviji 
ljudskih pevcev v Tinju pri Slovenski Bistrici, takrat pod imenom 
Veseli pastirji. Od tega dogodka delujejo neprekinjeno. Redne vaje 
in vztrajno delo so kmalu obrodili sadove. Pojavljati so se začeli na 
vseh prireditvah v občini in tudi izven občinskih meja so postajali 
vedno bolj prepoznavni. Kmalu so ugotovili, da bodo za kvaliteto 
petja  potrebovali strokovno  pomoč. Leta 2013 je njihov mentor 
postal  Janez Kolerič in takrat so se tudi  preimenovali v Kvartet 
Grče. Mentor je prinesel v skupino nov veter. Postali so še bolj am-
biciozni in leta 2015 na  samostojnem koncertu že predstavili  prvo 
zgoščenko. Njihovemu ubranemu petju smo lahko prisluhnili na 
prireditvah v občini, na slovesih od pokojnikov, domačini jim vsako 
leto radi prisluhnejo ob svečnici, ko zapojo pred vrati domov in 

tako ohranjajo ljudsko izročilo koledovanja. Zelo  so ponosni  na 
vsakoletno vabilo na Slovaško, v mesto Bardejov, kjer sodelujejo 
na prireditvah ob praznovanju obletnice mesta. Prepevajo slo-
venske ljudske in  umetne pesmi ter pesmi iz sakralne zakladnice, 
kar je odlična promocija našega kraja in Term Dobrna. 
Sestava kvarteta se je v času njihovega delovanja  spreminjala. 
Danes v kvartetu prepevajo  Ivan Krivec, Žiga Jeseničnik, Jože 
Čerenak in Matevž Švent. Zaradi ukrepov preprečevanja širjenja 
COVID 19 letos v mesecu maju niso mogli izvesti načrtovanega 
samostojnega koncerta, na katerem bi predstavili že  svojo drugo 
zgoščenko.
Njihov glasbeni entuziazem temelji na ljubezni do slovenske ljud-
ske pesmi, ki ohranja primarno človeško čutenje v lepih in manj 
lepih trenutkih življenja.

Bronasti grb Občine Dobrna
  prejme

G. JURE DOLER
G. Jure  Doler, rojen  1984, stanujoč  Zavrh nad Dobrno 9, Dobrna, je 
solastnik in direktor podjetja ADIN d. o. o., s sedežem v Zavrhu nad 
Dobrno 9. Je mlad, ambiciozen, delaven in uspešen podjetnik na 
področju digitalnega sporočanja. Je tudi aktivni in ustanovni  član 
Kolesarskega društva Krokar. 
Svojo podjetniško žilico je začel kazati že takoj po srednji šoli, ko sta 
s prijateljem ustanovila Paint ball klub Dobrna. Klub je bil kar nekaj 
let vidno prepoznaven v širši okolici Dobrne in Celja. 
S študijem na fakulteti za računalništvo in ustanovitvijo podjetja za 
računalniški inženiring RAING se je začela njegova profesionalna 
pot. Imel je veliko inovativnih idej na področju digitalnega sporoča-
nja, s katerimi se je kot  začetni podjetnik prijavljal na razne natečaje 
tako doma kot v tujini. Zaradi dobrih komunikativnih sposobno-
sti, z iznajdljivostjo in inovativnostjo je na tem področju tudi zelo 
uspešen.  Za večje posle je bilo podjetje RAING, registrirano kot s. 
p. premajhno, zato je leta 2011 s poslovnim partnerjem ustanovil 
podjetje ADIN, d. o. o., digitalno sporočanje. Verjela sta v zgodbo 
o celovitem sistemu, ki omogoča neomejene možnosti v svetu di-
gitalnega sporočanja. Skozi leta sta sestavila mlado ekipo različnih 
profesionalnosti s področja digitalnega oglaševanja in sporočanja, 

ki pripravlja celostne rešitve po meri in željah naročnika. Z naku-
pom prostorov v industrijski coni Arnovski  gozd je podjetje dobilo 
svoje prve lastne poslovne prostore, v katerih  je trenutno zaposle-
nih  17  delavcev iz Dobrne in širše okolice. Leta 2019 so kupili večji 
poslovni objekt v Gotovljah. Z njim so rešili problem skladiščenja in 
montažnih del, ki so jih v preteklosti izvajali na več najetih lokacijah 
v bližnji in daljni okolici. Njegovo podjetje je prepoznavno  na po-
dročju digitalnega sporočanja  po vsej Sloveniji,  saj sodeluje z naj-
večjimi  operaterji  telekomunikacijskih in informacijskih tehnologij, 
s proizvodnimi podjetji, turističnimi agencijami, hoteli in drugimi 
turističnimi ponudniki, občinami itd.  
Njegov projekt so TELEMACH-ove poslovalnice, ki jih dobesedno 
izdelujejo na ključ. Eden odmevnejših projektov so tudi ˝prodaj-
ni avtomati˝ imenovani Coolomat, ki so že v uporabi na Poljskem. 
Leta 2019 so za dobavo avtomatov sklenili posel z novimi partnerji 
iz ZDA, kamor je bila letos poslana prva pošiljka. Coolomati so v 
celoti, od načrtovanja do končne izdelave, produkt podjetja ADIN. 
Juretova vizija podjetja temelji na celostni ponudbi rešitev za na-
ročnika – od ideje, do končne realizacije projekta s programsko 
podporo in vzdrževanjem.

Priznanja bodo nagrajencem Občine Dobrna za leto 2020 podeljena, ko bodo dopuščale razmere vezane na obvladovanje 
širjenja nalezljive bolezni SARS-COV-2 (COVID 19).
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Slovenska motivacijska kampanja 
ZDAJ JE ČAS
Situacija, v kateri se je znašel slovenski turizem zaradi »koronavi-
rusa Covid 19«, je ostro posegla tudi na vsa področja deležnikov, 
ki so povezani s turizmom. Gostov v tem obdobju praktično ni 
bilo in sezona je izgubljena. 
In če je še pred pol leta vsa promocija bila v glavnem name-
njena potencialnim obiskovalcem iz tujine, je sedaj slovenska 
turistična organizacija lansirala vseslovensko motivacijsko kam-
panjo ZDAJ JE ČAS. Moja Slovenija. V sklopu akcije prebivalce 
naše države vabi k krajšemu ali daljšemu oddihu v Sloveniji, od-
krivanju doživetij in delitev le-teh s ključnikom #mojaslovenija.
Vseslovenski motivacijski kampanji smo se pridružile vse sloven-
ske destinacije, kamor je vključena tudi Dobrna. Na voljo imamo 
enotne vizuale kampanje, s katerimi smo opremili tudi naše fo-
tografije. 
Več o navedeni kampanji lahko spremljate na https://www.
slovenia.info/sl/moja-slovenija
Ob tej priliki vas prijazno vabimo k obisku Facebook profila Vi-
sit Dobrna-Tic Dobrna ter Instagram profila Visit Dobrna, kjer 
objavljamo fotografije iz kotičkov Dobrne. Z všečkanjem in de-
ljenjem fotografij s ključniki #mojaslovenija , #ifeelsLOVEnia in 
#dobrna lahko skupaj pripomoremo k večji opaznosti objav. 

Upamo, da bo vse navedeno pripomoglo k čim prejšnji vrnitvi 
turistične živahnosti tudi v našo Dobrno.
In naj zaključim v slogu kampanje: ZDAJ JE ČAS. Da te raziščem 
do zadnjega kotička. Moja Slovenija.

ZTŠK Dobrna,

Marija Švent
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komunala 
in okolje

Prometna ureditev na regionalni cesti 
pred naseljem Dobrna

Občina Dobrna je bogatejša za novo pro-
metno ureditev. Pred vstopom v naselje 
Dobrna je v zaključni fazi projekt ureditve 
krožnega križišča. 

Odsek ceste, na katerem se nahaja loka-
cija obravnavanega krožišča, je gledano 

v smeri stacionaže regionalne ceste, tik 
pred vstopom v naselje Dobrna, pri od-
cepu za Novi grad v smeri proti CUVD 
Dobrna. 
Predmetno krožno križišče bo služilo za 
prevajanje novih prometnih obreme-
nitev, ki se bodo pojavile po izgradnji 

Nova brezplačna mobilna 
aplikacija Turistični vodnik

Turistična zveza Slovenije je razvila novo mobilno 
aplikacijo Turistični vodnik, ki uporabnikom prikazu-
je točke v bližini njihove trenutne lokacije: naravne 
in kulturne znamenitosti, prenočitvene zmogljivosti, 
gastronomsko ponudbo, športne in druge aktiv-
nosti, prireditve in prometne informacije. Prikaz se 
sproti prilagaja lokaciji uporabnika, ta pa lahko ob-
močje iskanja tudi razširi. 
Posebnost je tudi ta, da lahko izbrane točke uvrsti 
med priljubljene - za prihodnji ali vnovični obisk. 
Uporabnik lahko preveri zanimivosti v njegovi bliži-
ni, aplikacija pa ga s pomočjo navigacije na podlagi 
njegove geolokacije povede do njih. 
V aplikacijo smo dodali tudi celotno turistično po-
nudbo Dobrne v slovenskem, angleškem in italijan-
skem jeziku, kot je aplikacija omogočala.
Aplikacija turistični vodnik je za uporabnike brez-
plačna in jo je mogoče prenesti v Google Play trgo-
vini, če v iskalnik vpišete »turistični vodnik«.
Aplikacija je za uporabo preprosta in vsebuje upo-
rabne informacije s terena in prepričani smo, da vam 
bo v pomoč pri načrtovanju obiska katere od števil-
nih lepot  Slovenije.

ZTŠK Dobrna,

Marija Švent

objektov po lokacijskih načrtih Novi grad 
in Športni kompleks ter objektov CUDV 
Dobrna pa tudi zagotavljanju prometne 
varnosti vseh prisotnih udeležencev v 
prometu. Pred naseljem oz. osnovno šolo 
bo krožno križišče služilo tudi kot ukrep 
za umirjanje prometa. 
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Krožišče je že dobilo svojo končno po-
dobo, urejen je otok krožišča s skodelo in 
fontano, celovito je urejena javna razsve-
tljava krožišča, svojo končno podobo pa 
dobiva tudi kapelica. 
Skodela s fontano v otoku krožišča, njen 
premer je 3 m, dobiva svoj končni videz 
kortena. Korten je na korozijo odporno 
jeklo. Ko je korten izpostavljen atmosfer-
skim vplivom, kot tudi vsako drugo na-
vadno konstrukcijsko jeklo, najprej tvori 
tanek sloj rje. Vendar pa baker in fosfor, 
ki sta mu dodana, tvorita v stiku z zrakom 
oksidativni sloj – rjo. Ta stabilizira oksida-

Rekonstrukcija krožnega križišča pred naseljem Dobrna

Urejen otok krožišča

Grajska kapela po 56 letih znova stoji

KOMUNALA IN OKOLJE

cijski sloj oz. prepreči nadaljnjo oksidacijo 
pločevine. Izdelki iz kortena ne potrebu-
jejo nikakršnega poznejšega vzdrževanja. 
S tem dosežemo dolgotrajno ekonomič-
nost. Poleg uporabne ima tudi izjemne 
estetske prednosti, saj s svojo patino daje 
edinstven, naraven in žlahten videz. 

V sklopu krožišča  je bila ponovno po-
stavljena tudi kapelica. Po pridobljenih 
podatkih  naj bi  bila prvotna kapelica, ki 
so ji domačini rekli »Grajska kapela«, po-
stavljena leta 1820. Leta 1964 so jo zaradi 
rekonstrukcije ceste žal porušili. Po 200 

letih je zopet postavljena v svoji original-
ni velikosti in po načrtih arhitekta Milana 
Kovača iz leta 1991.

Ker se nahaja križišče na območju regio-
nalne ceste pred naseljem Dobrna, ki je 
v lasti in upravljanju države,  je investitor 
nove prometne ureditve v celoti Direkcija 
RS za infrastrukturo. Občina je financer le 
v delu, ki se nanaša na občinsko komunal-
no infrastrukturo (prestavitev vodovoda) 
in vsebine, ki niso del prometne ureditve 
tega območja (ureditev otoka krožišča in 
postavitev kapele). 

Urška Vedenik
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Celovita obnova Zdraviliškega parka Dobrna
Dvestoletni Zdraviliški park Dobrna daje 
kraju Dobrna posebno kulturno in narav-
no vrednost, zato si zasluži večjo pozor-
nost.

Občina Dobrna je, skupaj s partnerjema 
Društvo vseživljenjskega učenja Dobrna 
in Fortyone, Denis Tomazin s. p., prijavila 
projekt »UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA 
IN OHRANJANJE NARAVE NA OBMO-
ČJU ZDRAVILIŠKEGA PARKA DOBR-
NA« na javni razpis za pridobitev evrop-
skih sredstev in jih tudi uspešno prejela. 
Projekt je v zaključni fazi izvedbe.

Občina je zaznala potrebo oz. s strani lo-
kalnega okolja dobila pobudo, da v urba-
nem naselju Dobrna, v varovanem zdra-
viliškem parku, izvede ukrepe za varstvo 
okolja in ohranjanja narave. Pomanjklji-
vost zelo obiskanega parka je bila v tem, 
da je bil opremljen s starejšimi in dotra-
janimi klopcami za posedanje, druženje 
in počitek ter koši za odpadke. Tudi javna 
razsvetljava starejše izvedbe ni ustrezala 
določilom Uredbe o mejnih vrednostih 
svetlobnega onesnaževanja okolja, kar je 
razlog, da je občina v sodelovanju s par-
tnerjema pristopila k prenovi navedene-
ga.
V ta namen je bila v zdraviliškem parku:
- prenovljena javna razsvetljava,  ustre-

zna določilom uredbe glede varstva 
okolja,

- celovita prenova urbane opreme par-
ka (klopi in koši).

V sklopu projekta je predvidena tudi iz-
vedba izobraževanja širše javnosti na 
temo učinkovite in okoljsko sprejemljive 
javne razsvetljave.

Ocenjena vrednost investicije je 70.540,52 € 
z DDV, od tega je predvidenih do 45.117,72 
€ iz sredstev CLLD. Naložbo sofinancirata Re-
publika Slovenija in Evropska unija iz Evropske-
ga sklada za regionalni razvoj.

Z izvedbo ukrepov za varstvo okolja in 
ohranjanje narave na območju Zdravili-
škega parka Dobrna se bo prispevalo k 
izboljšanemu stanju okolja.

Poleg omenjenega projekta je občina pri-
javila tudi projekt »UREDITEV SPREHA-
JALNE POTI – ALEJE V ZDRAVILIŠKEM 
PARKU DOBRNA« na razpis Ministrstva 
za gospodarski razvoj in tehnologijo za 
pridobitev povratnih sredstev. Za ome-
njen projekt, ki zajema ureditev 240 m 
sprehajalne poti v zdraviliškem par-
ku, je občina prejela 31.354 € povratnih 
sredstev.

V sklopu odprave posledic škode po na-
ravnih nesrečah so bila v lanskem letu 
izvedena večja arboristična dela na drev-
nini (obrezovanje vej, podiranje dreves, 

frezanje, sajenje novih dreves …), s čimer 
smo uspeli sanirati in podaljšati življenj-
sko dobo večini parkovnih dreves v par-
ku, nekaj pa jih je bilo potrebno podreti 
in posaditi nova.

Po celotni prenovi ima park podobo kot 
v letih nastajanja. Iz celjskega muzejskega 
arhiva in od starejših občanov so bile pri-
dobljene stare fotografije parka, v snova-
nje projekta so bili vključeni domačini ter 
s strokovnimi nasveti in usmeritvami tudi 
Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE 
Celje. Z upoštevanjem smernic ZVKD OE 
Celje pri pripravi projekta in izbiri urbane 
opreme in svetil v duhu zasnove parka 
pred 200 leti je ta naravni biser dobil po-
dobo tistega časa.  

Urška Vedenik

 

Prenovljena javna razsvetljava in urbana oprema 
parka

Prenovljena sprehajalna pot v parku
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Dozidava črpališča pitne vode Hudičev 
graben in vgradnja oglenih filtrov

Na zemljišču s parcelno številko 655/6, k. 
o. Klanc, kjer se je nahajal obstoječ objekt 
črpališče pitne vode »Hudičev graben«, 
je občina, v sodelovanju z upravljavcem 
vodovodnega sistema VO-KA Celje, na 
lokaciji tega obstoječega črpališča na 
Klancu dopolnila vodovodni sistem in 
ga skladno z zadnjim stanjem tehnike 
dogradila z dvema filtroma z aktivnim 
ogljem, skozi katera se, pred iztokom v 
rezervoar, filtrira surova voda iz obstoje-
čih vrtin z oznako Hg-1 in Hg-3. Gabariti 
dozidanega objekta so prilagojeni obsto-
ječim. Obstoječi objekt in dozidani del sta 
oblikovno povezana z enotnim fasadnim 
ovojem in streho. V dograjeni tehnološki 
prostor sta bila vgrajena dva oglena filtra 
premera okoli 1,6 m skupaj s pripadajoči-
mi cevnimi razvodi. 

Črpališče pitne vode Hudičev graben 

Predmet projekta so bile poleg dozidave 
črpališča pitne vode in vgradnje ogle-
nih filtrov še elektroinštalacije in oprema 

objekta ter ureditev križanja obstoječega 
DV 20 kV s predvidenim prizidkom črpa-
lišča.

Urška Vedenik

Obnova občinskih kategoriziranih asfaltnih cest 
Zaradi dotrajanosti asfaltne ceste in s tem potrebne obnove ter 
zaradi istočasnosti izvajanja investicij  Term Dobrna na obravna-

Obnova ceste pri butičnem hotelu

vanem območju  je bila izvedena obnova javne poti JP 965641 
Dobrna – Žeblarjeva kapela, na odseku pri butičnem hotelu.

Obnovljena cesta pri butičnem hotelu
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Izvedba razširitve lokalne ceste LC 464121 Socka – Zavrh – Vrba, na odseku Zagru-
šovcem – Tudur

Razširjena lokalna cesta LC 464121 Socka – Zavrh – Vrba, na odseku Zagrušovcem 
– Tudur

Zaradi ozkega in nepreglednega ovinka, ki je onemogočal sre-
čevanje vozil, ter zaradi pripravljenosti lastnikov zemljišč po 
brezplačnem odstopu zemljišč  je  bila izvedena razširitev lokal-

ne ceste LC 464121 Socka – Zavrh – Vrba, na odseku Zagrušov-
cem – Tudur.

Urška Vedenik

KOMUNALA IN OKOLJE

Vzdrževanje občinskih cest, odprava posledic škode po naravnih 
nesrečah in vzdrževanje gozdnih cest
Občina Dobrna ima približno 73 km kategoriziranih cest, ki 
jih je potrebno vsako leto redno vzdrževati, še posebej za-
radi vse pogostejših naravnih nesreč, ki povzročajo škodo na 
cestni infrastrukturi. Plan vzdrževanja občinskih cest, s katerim 

Vzdrževanje cest Vzdrževalna dela na gozdni cesti

se določijo prednostne naloge vzdrževanja občinskih cest, je 
določen na podlagi prioritet s terenskih ogledov in zagotovlje-
nih sredstev. Tako režijski obrat in zunanji izvajalec izvajajo na 
terenu razna dela na cestah, kot so čiščenje jarkov in propustov, 
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Izvajanje vzdrževalnih del na cestah

gramoziranje poškodovanih cest, obnova bankin, čiščenje na-
nosov s cest … 

V okvir vzdrževanja cest sodi tudi odprava posledic škode po 
naravnih nesrečah. Namreč vse pogostejše naravne nesreče 
so med drugim vzrok poškodovane infrastrukture na območju 
občine, saj močno deževje odnese s cest material, zamašijo se 
propusti in jarki, kar otežkoča prevoznost cest in s tem varen 
promet. Po vsaki taki naravni nesreči je potrebno pristopiti k 
odpravi posledic škode in izvesti nujne ukrepe za vzpostavitev 
prevoznosti cest. Z namenom da se zagotovi uporabnikom cest 
normalna prevoznost in prometna varnost, se po vsakem ve-
čjem neurju opravi dodaten pregled cest, s tamponom se sani-
ra poškodovana voziščna konstrukcija, sčistijo se jarki za odvod 
vode ter propusti in jaški.
Plan vzdrževanja gozdnih cest, s katerim se določijo predno-
stne naloge vzdrževanja gozdnih cest, je prav tako določen na 
podlagi prioritet s terenskih ogledov in zagotovljenih sredstev. 
Občina, v sodelovanju z Zavodom za gozdove, pripravi popis 

potrebnih del za obnovo gozdnih cest, ki ga nato preda izva-
jalcu v realizacijo. Po končanih delih se zapisniško prevzamejo 
izvedena dela, preda se potrebna dokumentacija (dobavnice) 
ter pristopi k obračunu. 

Urška Vedenik

Urejanje sprehajalni poti v Občini Dobrna

 V turizem usmerjena Občina Dobrna posveča veliko pozornosti 
projektom vezanih na urejanje sprehajalnih in pohodnih poti. 
Tako je v občini že kar nekaj zelo obiskanih poti, ki so označe-
ne s signalizacijo. Vendar potrebe in vsakodnevni ritem življe-
nja narekuje izvedbo še novih poti … Tako je občina pristopila 

k ureditvi sprehajalne poti na relaciji Krulec –  odcep Zavrh in 
ureditev sprehajalne poti Timpran - Zlateški klanec v Lokovini, ki 
se je že uporabljala pred leti, vendar  je bila v zadnjem obdobju 
zapuščena.

Urška Vedenik

Ureditev sprehajalne poti na relaciji Krulec – odcep Zavrh Ureditev sprehajalne poti Timpran - Zlateški klanec v Lokovini
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Zbiranje kosovnih odpadkov 

Obratovalni čas zbirih centrov

ZBIRNI CENTER DAN ZIMSKI ČAS
16. 11. – 14. 3.

POLETNI ČAS
15. 3. – 15. 11. 

ZC VOJNIK TOREK
ČETRTEK
SOBOTA

15.00 – 18.00
14.00 – 18.00
8.00 – 13.00

15.00 – 19.00
14.00 – 19.00
8.00 – 13.00

ZC BUKOVŽLAK 
PONEDELJEK – PETEK
SOBOTA

1. – 31. 12. 
6.00 – 20.00
6.00 – 14.00

BIOLOŠKI ODPADKI

STEKLO

NAVODILO ZA LOČEVANJE ODPADKOV

 pločevinke
 konzerve
 tetrapak 
 plastenke
 plastične vrečke 
 embalažni stiropor
 trda plastična embalaža  
 (šamponi, gospodinjska  
 čistila)
 alu folija
 plastični lončki in kozarci

  plenice in drugi higienski  
 odpadki
  stare krpe, gobice, vilede
  manjši plastični predmeti  
 (igrače, flomastri, ščetke)
  vrečke sesalnikov, ohlajen  
 pepel
  keramična in porcelanasta  
 posoda, lončki rož 
  polomljeni dežniki
  pomaščen peki papir,  
 žvečilni gumi, cigaretni  
 ogorki 

  zvezki
  revije
  kartoni za jajca
  dopisni listi, kuverte
  časopisi
  karton
  papirnate vrečke 
  katalogi, prospekti 

  ostanki hrane
  ostanki sadja in zelenjave
  listje, trava
  zemlja
  veje, manjše in zdrobljene
  papirnate brisačke
  kavna gošča 

  steklenice
  kozarci za vlaganje
  kozarci 
  steklena embalaža 
 zdravil in kozmetike

  plastični in kovinski 
 predmeti ki niso 
 embalaža
 papir in karton
 plastične igrače 
 plastični stoli 
 steklo
 silažne mreže in silažne  
 folije
 plenice
 plastična embalaža 
 nevarnih snovi

  gradbeni odpadki, ki   
 nastanejo pri obnovah  
 stanovanj (ploščice, 
 beton, opeka, deske)
  posode z ostanki barv
  gasilni aparati
  plinske jeklenke
  kosovni odpadki

  tetrapak
  plastificiran papir
  z živili umazan ali 
 prepojen papir
  papirnate brisače in robci 
  vreče gradbenih 
 materialov 
  tapete

  debla in večji kosi lesa
  plastične vrečke
  kamni
  ostanki kolin in poginule  
 živali
  iztrebki živali
  pepel
  posipni pesek za mačke

  keramika                    
  ogledala
  ravno steklo
  avtomobilsko steklo
  žarnice
  zamaški in pokrovčki od  
 steklene embalaže

• Ni vsa plastika embalaža!
• Embalaža mora biti izpraznjena.

• Zbrano embalažo stresite iz vrečk.

Odpadke do velikosti 30 cm, 
ki jih ne znate razvrstiti, odložite v 

zelen zabojnik za preostanek odpadkov.
Steklena embalaža 

mora biti  izpraznjena.
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Zaradi objave epidemije bolezni COVID 19 in zaradi upošteva-
nja priporočil NIJZ za preprečitev širjenja le-te ni bila izvedena 
vsakoletna akcija zbiranja kosovnih odpadkov iz gospodinjstev 
na območju Občine Dobrna. Kosovne odpadke, ki so nastali v 
vašem gospodinjstvu, lahko oddate na eno izmed spodaj nave-
denih možnosti, nikakor pa ne sodijo v naravno okolje.
Kosovni odpadki so vsi tisti odpadki, ki zaradi svoje velikosti, 
oblike ali teže niso primerni za odlaganje v običajnih zabojnikih 
za mešane komunalne odpadke.
To so: 
 pohištvo
 vzmetnice, preproge, talne obloge
 pralni in pomivalni stroji, štedilniki
 TV sprejemniki, računalniška oprema
 kopalniška oprema
 smuči, kolesa
 samokolnice, lopate, sodi, zabojniki
 senčniki
 otroški vozički, stolčki, večje igrače

V zabojnik za kosovne odpadke ne sodijo:
• gospodinjski odpadki
• gradbeni odpadki
• zemlja, listje in veje
• nevarni odpadki
• avtomobilske gume

Kosovne odpadke moramo odložiti ločeno. V 12 občinah, ka-
mor sodi tudi Občina Dobrna, kjer opravlja javno službo zbira-
nja in odvoza komunalnih odpadkov podjetje Simbio, poteka 
na spodaj opisane načine:
1.  Z naročilnico
  Vsako gospodinjstvo ima možnost brezplačnega odvoza 

kosovnih odpadkov do enega kubičnega metra odpadkov 

enkrat letno. Ko Simbio prejme od stranke izpolnjeno naro-
čilnico, se dogovori za dan odvoza. Stranka kosovne odpad-
ke pripravi poleg svojega običajnega zabojnika za mešane 
komunalne odpadke.

2.  Kosovne odpadke lahko še vedno pripeljete v svoj najbližji 
zbirni center. 

3.  Večje količine kosovnih odpadkov Simbio odpelje tudi po 
naročilu, vendar je njihov prevzem in odvoz treba plačati v 
skladu s cenikom.

 
Ob predaji odpadkov še vedno veljajo določeni varnostni 
ukrepi. V zbirni center sočasno lahko vstopi do 5 avtomo-
bilov, pri čemer morajo uporabniki nositi zaščitne maske 
in si obvezno pred vstopom in po izstopu razkužiti roke. 
Medsebojna varnostna razdalja med uporabniki mora biti 
najmanj 2 metra.
Povzeto po: https://www.simbio.si

mag. Nataša KOS,

Medobčinska inšpekcija in redarstvo
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STEKLO

NAVODILO ZA LOČEVANJE ODPADKOV

 pločevinke
 konzerve
 tetrapak 
 plastenke
 plastične vrečke 
 embalažni stiropor
 trda plastična embalaža  
 (šamponi, gospodinjska  
 čistila)
 alu folija
 plastični lončki in kozarci

  plenice in drugi higienski  
 odpadki
  stare krpe, gobice, vilede
  manjši plastični predmeti  
 (igrače, flomastri, ščetke)
  vrečke sesalnikov, ohlajen  
 pepel
  keramična in porcelanasta  
 posoda, lončki rož 
  polomljeni dežniki
  pomaščen peki papir,  
 žvečilni gumi, cigaretni  
 ogorki 

  zvezki
  revije
  kartoni za jajca
  dopisni listi, kuverte
  časopisi
  karton
  papirnate vrečke 
  katalogi, prospekti 

  ostanki hrane
  ostanki sadja in zelenjave
  listje, trava
  zemlja
  veje, manjše in zdrobljene
  papirnate brisačke
  kavna gošča 

  steklenice
  kozarci za vlaganje
  kozarci 
  steklena embalaža 
 zdravil in kozmetike

  plastični in kovinski 
 predmeti ki niso 
 embalaža
 papir in karton
 plastične igrače 
 plastični stoli 
 steklo
 silažne mreže in silažne  
 folije
 plenice
 plastična embalaža 
 nevarnih snovi

  gradbeni odpadki, ki   
 nastanejo pri obnovah  
 stanovanj (ploščice, 
 beton, opeka, deske)
  posode z ostanki barv
  gasilni aparati
  plinske jeklenke
  kosovni odpadki

  tetrapak
  plastificiran papir
  z živili umazan ali 
 prepojen papir
  papirnate brisače in robci 
  vreče gradbenih 
 materialov 
  tapete

  debla in večji kosi lesa
  plastične vrečke
  kamni
  ostanki kolin in poginule  
 živali
  iztrebki živali
  pepel
  posipni pesek za mačke

  keramika                    
  ogledala
  ravno steklo
  avtomobilsko steklo
  žarnice
  zamaški in pokrovčki od  
 steklene embalaže

• Ni vsa plastika embalaža!
• Embalaža mora biti izpraznjena.

• Zbrano embalažo stresite iz vrečk.

Odpadke do velikosti 30 cm, 
ki jih ne znate razvrstiti, odložite v 

zelen zabojnik za preostanek odpadkov.
Steklena embalaža 

mora biti  izpraznjena.
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kmetijstvo
Pridelava zelenjave preko celega leta

 

Mešan posevek kolerabice in solate (foto Ig. Škerbot)

Nova vrtnarska sezona se je začela z zgodnjimi vrtnarskimi opra-
vili. Nastopil je čas, ko bo potrebno poskrbeti za uresničevanje 
pozimi zastavljenega načrta za vašo samooskrbno pridelavo 
zelenjave. S pomočjo narejenega načrta pridelave ali kolobarja 
zvrstimo željene zelenjadnice, zelišča, dišavnice in tudi nekate-
re trajnice v svoj vrt, njivo, rastlinjak že zgodaj spomladi, tako 
da bo pridelava zelenjave potekala preko celega koledarskega 
leta. V ta namen sledimo pri sestavljanju kolobarja nekaterim 
osnovnim zakonitostim in pravilom, s pomočjo katerih bomo 
uspešno pridelovali zelenjavo na dolgi rok. Od natančnosti in 
realnosti sestavljenega kolobarja je odvisen uspeh pridelave ter 
z njim posledično vaše zadovoljstvo. 

V vrtu ustvarite premišljene in pisane mešanice rastlin
Osnovni člen v vsakem kolobarju so glavni posevki, ki naše pri-
delovalne površine zasedejo večji del rastne sezone. A uporab-
ni so tudi predposevki in naknadni posevki, ki predstavljajo ze-
lenjadnice, ki na gredah rastejo krajši čas in so lahko prezimni ali 
celo neprezimni posevki. Zato si sestavimo letni načrt pridelave 
različnih zelenjadnic in pripravimo takšen kolobar, ki ga bomo 
potem v vseh nadaljnjih letih pridelave zelenjave lahko izpeljali 
brez težav ter s čim več koristi in uspehov v pridelovanju zele-
njave. 
Temelj vsakega kolobarja so površine, kjer gojimo zelenjavo; to 
so lahko manjše gredice in grede ali večji deli njivskih površin. 
Najbolje je, če si celoten vrt ali del njive, kjer pridelujete zele-
njavo, razdelite na nekaj delov ali (večjih) poljin. Najpogosteje 
takšne površine za zelenjavo razdelimo na štiri do pet poljin in 
potem kolobarimo oziroma zagotavljamo dobro sosledje različ-
nih zelenjadnic v večletnem obdobju. Na posameznih poljinah 
načrtujemo pridelavo zelenjadnic glede na čas, ko smo dolo-
čeno poljino gnojili z organskimi gnojili. V pridelavi zelenjavnih 
rastlin so zelo dobrodošla organska gnojila, od katerih najpo-
gosteje uporabljamo kompost ali dobro preperel kompostiran 
hlevski gnoj. Glede na čas gnojenja poljin z organskimi gnojili 
potem po teh poljinah razvrstimo in razdelimo vrste zelenjave 
glede na to, kako dobro prenašajo gnojenje z organskimi gnojili.  

Začenjamo na prvi poljini, kamor uvrščamo po hranilih najzah-
tevnejše zelenjadnice, kot so kapusnice (zgodnje zelje, glavnati 
ohrovt, cvetača, brokoli), plodovke (paradižnik, paprika (tudi fe-
feroni in čiliji), bučke, kumare, jajčevec), od gomoljnic pa zgodnji 
krompir.
Na drugo poljino sejemo in/ali sadimo zelenjadnice, ki neposre-
dnega gnojenja z organskimi gnojili pred začetkom gojenja ne 
prenesejo dobro. To so nekatere kapusnice (brstični ohrovt, ki-

tajsko zelje), solatnice (glavnata solata, endivija). To poljino smo 
nazadnje gnojili z organskimi gnojili pred več kot letom dni.
Na tretjo poljino sodijo gomoljnice (rdeča pesa), solatnice (ra-
dič), čebulnice (por). Tretjo poljino smo z organskimi gnojili po-
gnojili pred več kot dvema letoma.
Na četrti poljini pridelujemo stročnice (fižol, grah, bob, leča, 
soja, čičerika…), korenovke (zelena, peteršilj, korenje) in, čebul-
nice (česen, čebula), ki ne prenesejo gnojenja z organskimi gno-
jili tik pred setvijo ali sajenjem.
Na peti poljini pridelujemo trajnice, na primer rabarbara in špar-
gelj ter tudi nekatera zelišča in različne cvetoče okrasne, trajne 
in enoletne rastline, ki so zelo dobrodošla biodiverzitetska po-
pestritev vsake pridelovalne površine, še posebej lepo in do-
bro popestrijo izgled hišnih zelenjavnih vrtov. Takšne mešanice 
raznovrstnih cvetočih rastlin so pribežališče in dom za mnoge 
koristne žuželke, ki v posevkih zelenjave lahko po naravni poti 
pomagajo pri zmanjševanju števila škodljivih žuželk in pršic.

Dobri in slabi sosedje
V pridelavi zelenjave za lastno uporabo priporočam kombinirati 
zelenjadnice iz različnih botaničnih družin. S kombinacijami do-
brih sosedov v pridelavi zelenjave pridemo do želenih uspehov, 
kot so kakovostni in ustrezno visoki pridelki zelenjave. Kot dobri 
sosedje se pogosto navajajo naslednji primeri: 
- korenček - čebula, 
- nizek fižol - rdeča pesa – šetraj, 
- paradižnik - zelena, 
- solata - redkvica – kolerabica, 
- kumare – koper, ….. 
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Med  slabe sosede spadajo: 
- krompir – paradižnik, 
- grah - fižol, 
- nizek fižol - čebula, 
- solata – peteršilj,
- rdeča pesa – blitva/špinača.

Pri kombiniranju velja pravilo, da si naj v kolobarju nikoli ne sle-
dijo zelenjadnice iz iste družine ali skupine zelenjadnic (npr. so-
latnice, korenovke, …). Zato po grahu ne sadimo fižola (nizkega 
ali visokega), kot tudi ne pridelujemo česna, če je na tej gredi 
lani rastla čebula. Le redki se spomnijo, da sta bližnja sorodnika 
paradižnik in jajčevec ter tudi krompir, zato po pridelavi paradi-
žnika ne sme v naslednjem letu slediti jajčevec ali obratno.

Zasnujte mešane posevke
Z mešanimi posevki računamo na hkratno uspevanje različnih 
vrst zelenjadnic, ki bodo zorela v raz¬ličnih terminih in jih bomo 
tako  preko celega leta spravljali z vrtov. Takšni posevki imajo 
različne zahteve po hranilnih snoveh. Tako v mešanih posevkih 
izkoriščamo lastnosti npr. zelenjadnic, ki imajo grmičasto obliko 
rasti in lahko dobro rastejo in uspevajo poleg rastlin, ki obliku-
jejo visoko oblikovane rastline, ki silijo v višino ali globino. Spet 
na drugi strani kombiniramo zelenjadnice s plitkim koreninskim 
sistemom (solatnice) s takšnimi, ki po¬ganjajo globoke koreni-
ne (korenovke). Sicer pa moramo mešane posevke vedno sesta-
viti po dobro premiš-ljenem načrtu, ko sledimo zgoraj opisanim 
kombinacijam za dobre sosede. Zelo pogosti vmesni posevki 
so solata, špinača, red¬kvica, kreša in druga zelišča, ki v pre-
-sledkih vedno znova doraščajo in jih nabi¬ramo, ko ima glavni 
posevek dovolj prostora za svojo  rast in zorenje. 

Že spomladi načrtujemo pridelavo zelenjava preko celega leta
Pri načrtovanju pridelave zelenjave za oskrbo s pridelki preko 
celega leta je najprej potrebno pridelavo prilagoditi mikrokli-
matskim pogojem  na vaši lokaciji pridelave – njive ali vrta ter 
tipu tal (lahka, srednje težka ali težka tla). Pridelave zelenjadnic 
brez redne oskrbe z vodo ni, zato je potrebno predvideti mo-
žnosti za oskrbo zelenjadnic z vodo in načrtovati uporabo npr. 
kapljičnega namakanja. Za zgodnjo spomladansko ter pozno 
jesensko in zgodnje zimsko pridelavo načrtujemo gojenje ra-
stlin v zavarovanih prostorih – rastlinjakih. Večino vrst zelenjave 
v danes sodobnih postopkih pridelave  temeljimo in jo zasnu-
jemo s pomočjo pravočasno in kakovostno vzgojenih sadik s 
koreninsko grudo. 

Praktično redno in pogosto uporabljamo postopke direktne-
ga prekrivanje posevkov z vlakninastimi  prekrivkami (koprene) 
brez opore, lahko tudi z nizko oporo z loki in napravo nizkih 
tunelov. Smiselno je načrtovati uporabo zastiranja tal, bodisi z 
naravnimi zastirnimi materiali bodisi s folijami (npr. agrotekstil 
ter polietilenske folije različnih barv). Za doseganje cilja o pride-
lavi zelenjave preko celega leta je potrebno zelo natančno izva-
jati sadilno / setveni načrt v narejenem kolobarju, kar pomeni, 
da izpraznjene površine čim prej ponovno zapolnimo s setvijo 
semen ali s sajenjem novim sadik in tako zapolnimo prazen pro-
stor na pridelovalnih površinah.
Za uspeh v pridelavi zelenjadnic za celoletno oskrbo s svežo ze-
lenjavo vam  podajam nekaj primerov vrstenja različnih zelenja-
dnic v enem letu. Potem ko smo zelo zgodaj spomladi (v marcu) 
posadili sadike zgodnjega zelja, jim lahko sledi glavnata solata 
ali nizek fižol ali kolerabica posajena s sadikami konec meseca 
maja. Solato lahko preko leta pridelujemo v več terminih,  pa-
zimo le, da uporabimo tiste sorte, ki so odpornejše na visoke 

Sadike zelja s koreninsko grudo (foto Ig. Škerbot) Posevek solate na črni foliji (foto Ig. Škerbot)
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poletne temperature in so primerne tudi za poletno vročino. 
V poznem poletju od sredine avgusta dalje lahko začnemo s 
setvijo redkvice, kreše, rukole ali popularnih azijskih listnih me-
šanic za pozno jesenske pridelke. 

V pridelavi čebule, kjer semena sejemo takoj, ko je to mogo-
če, že tudi v februarju, ali  sadimo vzgojene sadike s koreninsko 
grudo v poznem marcu ali začetku aprila, lahko sadite tudi zelo 
drobne čebulčke, iz katerih zrastejo debelejše in lepše čebule 
kot pa iz debelih čebulčkov, ki zelo radi pobegnejo v cvet. Do-
bro je kombinirati čebulo s sosednjim korenjem, saj sta čebula 
in korenje zelo dobra soseda. Po spravilu obeh v avgustu lahko 
posejemo motovilec, rukolo in špinačo za jesenski čas, sadimo 
sadike radičev in/ali endivije, ki naj imajo koreninsko grudo. 
Če želimo pridelovati zgodnji krompir, ga dobro nakaljenega 
sadimo v marcu ali aprilu, ko se tla ogrejejo na vsaj 8°C. Po spra-
vilu zgodnjih gomoljev krompirja v začetku junija sadimo sadi-
ke jesenskega pora, sejemo špinačo ali redkvico, sadimo sadike 
poznih jesenskih solatnic (radiči, endivije, kitajsko zelje).
Ne pozabimo na pridelavo zelenjadnic, ki jih lahko shranimo in 
skladiščimo za dolge zimske dneve. Po zgodnjih posevkih po-
mladno-poletnih zelenjadnic (solata, krompir, nizek fižol) lahko 
tako sejemo tudi grah za zrno ali strok, repo, rdečo peso, črno 

redkev ali rumeno kolerabo, tudi korenje za pozno jesensko 
spravilo. Navedene zelenjadnice sodijo v kategorijo skladiščnih 
vrst zelenjave, saj jih pred zimo spravimo in se lahko zelo dobro 
in dolgo skladiščijo v sveži obliki, ali jih celo, kot je primer pri 
repi, uporabimo za pripravo kisle repe.

Vse zapisano vam bo v načrtovanem in izvedenem pestrem 
sestavu različnih zelenjadnic v kolobarju omogočilo pridelavo 
zelenjave praktično čez celotno koledarsko leto. Zato se splača 
imeti dobro sestavljen kolobar. Zapisan na papirju je kot neka-
kšen plan dela v vrtu že vse od začetka rastne sezone dalje in 
tekom celega leta. To se vam zelo bogato obrestuje, ko z majh-
nega vrta in njegovih gredic pa tudi večjih njivskih površin z ze-
lenjavo pospravljate svežo in lastno pridelano zelenjavo. Splača 
se potruditi pri sestavljanju in udejanjanju kolobarja v pridelavi 
zelenjave tako, da boste lahko z gojenjem zelenjadnic začeli v 
zgodnji pomladi, takoj ko je to mogoče, in jih uspešno pride-
lovali tudi preko poletja in jeseni, vse tja do naslednje zime. Če 
uporabite še rastlinjak, potem lahko pridelavo zelenjadnic raz-
tegnete tudi v čas zime in pridelujete tiste vrste zelenjave, ki jim 
zima in nižje temperature ne pomenijo ovir za rast. 

Igor Škerbot, univ. dipl. inž. agr.

Svetovalec specialist za vrtnarstvo, poljedelstvo in okrasne rastline

KGZS – Zavod C

Zelene strehe - dragocen košček narave na strehi

Slovenski čebelarji z vso skrbnostjo in vestnostjo opravljamo 
čebelarsko dejavnost, v prvi vrsti pa so naša skrb čebele. Za-
vedamo se, za kako ranljiva bitja gre in kako pomemben del 
narave so in kako pomembne so čebele za našo prihodnost. 
Vsak posameznik lahko pomaga čebelam s sajenjem medovitih 
rastlin.   Medovite rastline bodo privabile čebele in ostale opra-
ševalce, mi pa bomo uživali ob pogledu na  pridne čebele in se 
ob vsaki kapljici zaužitega medu spomnili, kako dragoceno je 
njihovo delo. Bodimo hvaležni za hrano, saj je kar 2/3 svetovne 
hrane neposredno ali posredno odvisne od opraševanja čebel 
in ostalih opraševalcev.   Vsak lahko po svoje poskrbi, da bodo 
naše čebele imele dovolj hrane.
Kaj lahko še naredimo za čebele? Ste že slišali za zelene strehe?
Prednosti zelenih streh so poznali že naši predniki, ki so znali  s 
pridom izkoriščati naravne danosti. Danes, ko se vse bolj nagi-
bamo k usmeritvam, ki so skladne z idejami varovanja okolja, pa 
smo priča ponovnemu preporodu. 
Zelene strehe v tujini niso nobena redkost in so sestavni del 

vsakdanje prakse. Pri nas pa  je v zadnjem času zaznati večje 
zanimanje prav zaradi številnih prednosti, ki jih le-te prinašajo. 
Že samo dejstvo, da  naravi povrnemo nekaj, kar smo ji vzeli, je 
neprecenljivo.  Zavedati se moramo, da zelene strehe privablja-
jo tudi čebele in ostale opraševalce, ki so ključni za ohranjanje 
biotske raznovrstnosti in ne nazadnje tudi za obstoj človeštva. 
Še druge prednosti zelenih streh: 
• izboljšujejo kakovost zraka, so zelo učinkovite pri zmanjšanju 

temperatur zraka v urbanih središčih v poletnih mesecih,
• temperatura na površini klasične strehe je bistveno višja od 

temperature na zeleni strehi,
• imajo neverjetno sposobnost zadrževanja vode ob večjih 

nalivih,  
• podaljšajo življenjsko dobo strehe, ker jo ščitijo pred vre-

menskimi vplivi,
• rastline na strehi vežejo nase škodljive snovi iz zraka,
• ne nazadnje pa bomo poskrbeli tudi za lep, naravni videz in 

dobro počutje ljudi ter živali.
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Tako so npr. na  Nizozemskem, v mestu Utrecht, na  več sto 
strehah avtobusnih postaj posadili medovite rastline. S tem so 
izkoristili prednost zelenih površin in na izviren način povečali 
površine, na katerih lahko čebele  nabirajo medičino. 
   
Na Japonskem je znamenita stavba Acros Fukuoka že od 1995, ki 
jo prekriva kar 35.000 rastlin iz 76 vrst. Strehe in terase, ki zbirajo 
deževnico, omogočajo življenjski prostor pticam in žuželkam. 
V kompleksu, ki leži v centru mesta in je v celoti grajen okolju 
prijazno, so kulturni, mednarodni in informacijski prostori, trgo-
vine, galerije, muzej, koncertna dvorana ter odprti prostori za 
rekreacijo.

Vir: svetovni splet

Zelena streha – nadstrešek v Ribnici. Vir: svetovni splet

Slovenski čebelnjak z zeleno streho. Vir: svetovni splet

Vir: svetovni splet

Vir: arhiv ČZS

Foto: Nataša K. Štrukelj

Tudi na centru Čebelarske zveze Slovenije se lahko pohvalimo 
s pravkar postavljeno zeleno streho (marec 2020), saj se zave-
damo številnih prednosti, ki jih nudi zelena površina, predvsem 
pa želimo čebelam in ostalim opraševalcem zagotoviti dodatno 
prehrano.

Besedilo in foto: Nataša Klemenčič Štrukelj,

vodja projekta



št. 86 / 2020 19

POROČILO 
O OPRAVLJENEM PREGLEDU PORABE SREDSTEV V OBČINI DOBRNA V LETU 2019

Občina Dobrna
Nadzorni odbor Občine Dobrna
Dobrna 19, 3204 Dobrna 

V skladu s 37. členom Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 
94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
76/16 – odl. US in 55/17) in 10. členom Poslovnika Nadzornega 
odbora Občine Dobrna (Ur. L. RS, št. 72/2017) smo na podlagi 
letnega programa dela NO Občine Dobrna, ki smo ga sprejeli 
na svoji 3. seji, dne 11. 11. 2020, opravili nadzor nad razpolaga-
njem z občinskim premoženjem, preverili namenskost in smotr-
nost porabe proračunskih sredstev.

Nadzor smo opravljali člani NO Občine Dobrna:

Predsednica NO   mag. Vlasta ŽERJAV
Član NO   mag. Uroš STROPNIK
Članica NO            Sonja ŠPEGEL
Članica NO            Stanka REPAS
Članica NO            Mateja ČERENAK

Člani NO Občine Dobrna smo pregledali naslednjo dokumen-
tacijo:

1. Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih od-
padnih voda in varovanja vodnih virov na povodju Savinje 
– izgradnja kanalizacije za naselje Vrba

Pri nadzoru je bilo ugotovljeno, da so se dela v okviru projekta 
izvajala po gradbenem dovoljenju in projektni dokumentacij, 
ki jo je izdelalo podjetje Kostanj projekt, Uroš Kostanjšek s .p., 
Laško in je bilo sestavni del razpisne dokumentacije.

Vsi predvideni stroški za izvedbo projekta so bili sledeči, in sicer:
- gradbena, obrtniška in instalacijska dela,  79.155,00 EUR
- gradbeni nadzor,      3.225,00 EUR
- predhodne študije, investicijska in 
 projektna dokumentacija,     6.120,00 EUR
- skupaj upravičeni stroški.   88.500,00 EUR

Ob nadzoru je bila pregledana naslednja dokumentacija: kartica 
proračunske postavke, povabila k oddaji ponudbe za strokovni 
nadzor, za izvedbo, za izvajanje del koordinatorja za varnost 
in zdravje pri delu, zapisniki o odpiranju in pregledu ponudb 
(strokovni nadzor, gradnjo, koordinatorja za varnost in zdravje 
pri delu), pogodba, zahtevki za izplačilo nepovratnih in povra-
tnih sredstev, ponudbe za gradbena dela, naročilnice, računi 
ter zaključno poročilo. Občina Dobrna je pridobila, dne  30.10. 

2019, uporabno dovoljenje za izvedeno investicijo, ki ga je izda-
la Upravna enota Celje, pod št. 351-1021/2019-2.

Glede na izvedeni nadzor ocenjujemo, da Občina Dobrna pri 
pregledu proračunske postavke posluje transparentno, skrbno 
in dosledno. 

2. Ureditev dovoznih poti in zelenih površin za občasno 
parkiranje na območju pokopališča Dobrna

Na postavki je le en račun, posebnosti niso bile prepoznane. 
Gre za izdelavo projektne dokumentacije PZI za javno razsve-
tljavo za ureditev dovoznih poti in zelenih površin za občasno 
parkiranje na območju pokopališča Dobrna.

3. Stroški merilnikov hitrosti

Občina Dobrna je v okviru aktivnosti za večjo prometno var-
nost v letu 2010 postavila dva prikazovalnika hitrosti »Vi vozite«, 
(pri OŠ in v Vinski Gorici), ki spadata v kategorijo prijaznih pre-
ventivnih ukrepov za izboljšanje varnosti v cestnem prometu. 
Zbrani podatki se uporabljajo za načrtovanje različnih ukrepov 
urejanja prometa na območju lokacije, kjer je prikazovalnik na-
meščen. V postavki so zajeti tudi stroški delovanja aparatov, za-
računani s strani mobilnega operaterja. 

4. Urejanje sprehajalnih, pohodnih in tematskih poti – var-
na pešpot Krulec – Gutenek, ureditev pešpoti Timpran – 
Pan – Lokovina

Na postavki je le en račun, posebnosti niso bile prepoznane. 
Gre za realizacijo komunalne ureditve območja Gutenek, v skla-
du s tripartitno gradbeno pogodbo (Občina Dobrna, Vodovod 
– kanalizacije, javno podjetje, Plima, d. o. o.) za izgraditev mete-
orne kanalizacije, obnove vodovoda in transportnega vodovo-
da ter obnovo vodovodnih priključkov na območju Gutenek (v 
novem naselju).  

5. Mrliško ogledna služba

Evidentiranih je 12 računov, izdanih s strani šestih različnih prav-
nih oseb. Pregledani so bili naključno izbrani računi in pri pre-
gledu ni bilo zaznanih posebnosti. 
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6. Programi drugih posebnih skupin (srečanje starejših 
občanov, jubileji, novoletna obdaritev):

Občina Dobrna je financirala tradicionalne aktivnosti za obča-
ne.  Za tovrstne aktivnosti je bilo občini izstavljenih 9 računov. 
Pri pregledu izbranih računov ni bilo zaznanih posebnosti. 

7. Nakup posod za odpadke (koši za smeti in pasje iztreb-
ke) in ureditvi eko otokov

V letu 2019 je na tej postavki nastal strošek v višini 840,02 €, in 
sicer za nakup sedmih tabel z drogom. Table so nameščene na 
vseh sedmih eko otokih po občini. V nadaljevanju je predvidena 
tudi namestitev dveh kamer za izvajanje video nadzora.

8. Izvedba deratizacije

Deratizacija pomeni uničevanje škodljivih glodavcev (miši, pod-
gane ...). S tem, ko se zmanjšuje število glodavcev, se zmanjšuje 
tudi nevarnost pojava nalezljivih bolezni. Deratizacija se izvaja 
v naseljih, v kanalizacijskih sistemih, dva do trikrat letno, in sicer 
na podlagi predhodnega obvestila Nacionalnega laboratorija 
za zdravje, okolje in hrano. V letu 2019 je na tej postavki nastal 
strošek v višini 614,30 €, in sicer za izvedbo ene deratizacije. Le-
-ta je bila izvedena 14. 6. 2019.

9. Spodbujanje ljubiteljske kulture

Občina Dobrna je na podlagi Zakona o uresničevanju javnega 
interesa za kulturo, v skladu s Pravilnikom za vrednotenje ljubi-
teljskih kulturnih dejavnosti v Občini Dobrna ter na podlagi Od-
loka o Proračunu Občine Dobrna za leto 2019 v mesecu marcu 
2019 objavila Javni razpis za zbiranje ponudb programov s po-
dročja ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Dobrna za leto 
2019. Razpis je bil objavljen v glasilu Dobrčan (št. 81), ki je izšel 
dne 28. 3. 2019 in na spletni strani občine (http://www.dobrna.
si).
V skladu s sprejetim Letnim programom kulture Občine Dobrna 
za leto 2019 je bila na tej proračunski postavki okvirna vrednost 
razpoložljivih sredstev 9.400,00 EUR. 

Realizacija porabe na podlagi razpisa na tej proračunski postav-
ki je bila  v višini 100 %, torej 9.400 EUR. 
Na javni razpis je v določenem roku, tj. do 29. 4. 2019 do 12. ure, 
prispelo pet prijav, zapisanih na zahtevani razpisni dokumenta-
ciji. Ena od teh vlog je bila nepopolna, zato je bil predlagatelj 
pozvan k dopolnitvi. Prijava ni bila dopolnjena in je bila s skle-
pom zavržena.

Popolne prijave so bile ovrednotene v skladu s pogoji in merili 
Pravilnika za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Ob-
čini Dobrna ter v skladu z Letnim programom kulture Občine 
Dobrna za leto 2019, sprejetim na 4. redni seji Občinskega sveta 
Občine Dobrna, dne 12. 3. 2019, in objavljenim na spletni strani 
Občine Dobrna, https:www.dobrna.si. Dodeljena sredstva so 
morala biti porabljena do 31. 12. 2019, za namene, za katere so 
bila dodeljena. Poročila o izvedbi programov sofinanciranih na 
podlagi tega javnega razpisa za leto 2019 morajo izvajalci po-
dati na enotnem obrazcu, v skladu s Pravilnikom za vrednotenje 
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Dobrna, Občini Dobr-
na v pisni obliki najkasneje do 31. 3. 2020.

10. Ljubiteljska kultura – nabava opreme

Občina Dobrna je na podlagi Zakona o uresničevanju javnega 
interesa za kulturo, v skladu s Pravilnikom za vrednotenje lju-
biteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Dobrna ter na podlagi 
Odloka o Proračunu Občine Dobrna za leto 2019 v mesecu ok-
tobru 2019 objavila Javni razpis za zbiranje ponudb programov 
s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Dobrna za 
leto 2019. Razpis je bil objavljen v glasilu Dobrčan (št. 83), ki je 
izšel 3. oktobra 2019 in na spletni strani občine (http://www.
dobrna.si).
V skladu s sprejetim Letnim programom kulture Občine Dobrna 
za leto 2019 je bila na tej postavki okvirna vrednost razpolo-
žljivih sredstev 7.000,00 EUR za nabavo opreme za ljubiteljsko 
kulturno dejavnost.

Realizacija porabe na podlagi razpisa na tej proračunski postav-
ki je bila  v višini 100 %, torej 7.000 EUR.

Na javni razpis je v določenem roku, t.j. do 23. 10. 2019 do 12. 
ure, prispela ena prijava na javni razpis s strani KUD Dobrna.

Prijava je bila ovrednotena v skladu s pogoji in merili Pravilnika 
za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Dobr-
na ter v skladu z Letnim programom kulture Občine Dobrna za 
leto 2019, sprejetim na 4. redni seji Občinskega sveta Občine 
Dobrna, dne 12. 3. 2019, in objavljenim na spletni strani Občine 
Dobrna, https:www.dobrna.si. Dodeljena sredstva so morala 
biti porabljena do 31. 12. 2019, za namene, za katere so bila do-
deljena. Poročila o izvedbi programov sofinanciranih na podla-
gi tega javnega razpisa za leto 2019 morajo izvajalci podati na 
enotnem obrazcu, v skladu s Pravilnikom za vrednotenje ljubi-
teljskih kulturnih dejavnosti v Občini Dobrna, Občini Dobrna v 
pisni obliki najkasneje do 31. 3. 2020.

Pri pregledu dokumentacije ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.
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11. Pomoč na domu

Občina Dobrna ima na podlagi 2. odst. 43. člena Zakona o 
socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 3/07 – UPB, 23/07 – popr., 
41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 
52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 
31/18 – ZOA-A in 28/19) sklenjeno pogodbo za izvajanje so-
cialno varstvene storitve pomoč na domu z registriranim 
izvajalcem za opravljanje socialno varstvene storitve po-
moč družini na domu, tj. z Domom ob Savinji Celje, Cen-
ter za pomoč na domu, Jurčičeva ul. 6, 3000 Celje. Pogodba 
je bila podpisana aprila 2019 in ima začetek veljavnosti s 1. 1.                                                                                                                                      
2019. Do kasnejšega podpisa je prišlo, KER SO BILE V LETU 2018 
OBČINSKE VOLITVE in v času od volitev do 1. seje občinskega 
sveta (12. 3. 2019), kjer je bil predstavljen tudi cenik storitev, ki jih 
izvaja podjetje, poteka začasno financiranje. Razliko, ki je nastala 
v tem obdobju, je občina morala poravnati za nazaj.

Pravna podlaga za sklenitev pogodbe so Merila za prejemanje 
pomoči na domu,  navedena v Pravilniku o standardih in nor-
mativih socialnovarstvenih storitev (Ur. list RS, št. 45/10). Dom 
ob Savinji Celje, kot izvajalec pomoči na domu, ima skladno z 
navedenim pravilnikom sprejet Pravilnik o postopkih pri uve-
ljavljanju, izvajanju in prenehanju storitve pomoč družini na 
domu v obliki socialne oskrbe na domu v Domu ob Savinji Celje 
(v prilogi). V določbi 4. člena navedenega pravilnika je  oprede-
ljeno, kdo so lahko upravičenci do pomoči na domu, v določ-
bi 12. člena istega pravilnika je opredeljen postopek vključitve 
uporabnikov.
Dom ob Savinji (v nadaljevanju izvajalec) si najprej ogleda sta-
nje pri uporabniku in se skupaj s svojci dogovorijo za vrsto oz. 
obseg pomoči ter način pomoči.

Pomoč na domu se izvaja v obliki terenskega dela pri uporab-
nikih na domu. V letu 2019 je znašal prispevek uporabnika za 
Občino Dobrna 4,50 EUR za uro pomoči na domu. 

V primeru, da je bila uporabniku s strani Centra za socialno delo 
izdana odločba o oproščenosti plačila svojega deleža do po-
moči na domu (v letu 2019 je to znesek 4,50 € na uro), ta znesek 
plača občina. V tem primeru se ima pravico občina prijaviti v 
zapuščino pokojnega.

Do sedaj Občina Dobrna še ni imela uporabnikov, ki bi bili opro-
ščeni plačila svojega deleža pomoči na domu.

Občina dobi s strani podjetja izvajalca vsak mesec poročilo, iz 
katerega je razviden podatek o osebi, ki ji je bila nudena to-
vrstna pomoč, število opravljenih ur za posamezno osebo ter 

skupno število ur. 
Sodelovanje se lahko vmes prekine (npr. oseba je napotena na 
zdravljenje  v bolnišnico, terapije, itd.)
 
V letu 2019 je bilo v Občini Dobrna povprečno 7 uporabnikov 
pomoči na domu. Skupno število ur pomoči na domu (zajeti 
delavniki, prazniki ter sobote in nedelje) je tako znašalo 1.241,15 
ur, povprečno na mesec pa  103 ure. 

12. Novoletna okrasitev

V letu 2017 je občina naročila izdelavo novega koncepta krasi-
tve Dobrne pri Elektru Jezernik iz Velenja. Nato so na osnovi ela-
borata pripravili popise in opravili zbiranje ponudb za izbor naj-
ugodnejšega izvajalca novoletne krasitve Dobrne. Izmed štirih 
pozvanih izvajalcev sta ponudbo poslali dve podjetji. Podjetje 
ETT Lighting d. o. o. je poslalo ugodnejšo ponudbo, medtem ko 
je drugi izvajalec imel občutno višjo ceno od izbranega izvajalca. 
Na podlagi tega je bilo izbrano podjetje ETT Lighting d. o. o. Na izve-
dena dela je občina pridobila dvoletno garancijo za brezhibno 
delovanje. Občina za to storitev oz. za ta dela nima sklenjene 
večletne pogodbe in se zato naročilo odda vsako leto glede na 
dejanske potrebe.
Zato so v letih 2018 in 2019 povpraševanje posredovali le temu 
izvajalcu, tj. ETT Lighting d. o. o., vendar pa je občina predho-
dno preverila cene pri konkurenci, a je bilo podjetje ETT Ligh-
ting d. o. o. ugodnejše od ostalih. 

Novoletna okrasitev (december 2018/ januar 2019) je znašala 
4.585,98 € z DDV (plačilo v letu 2019) in zajema sledeče stroške:
1. Računa v zneskih 3.021,45 € z DDV in 608,05 € z DDV se na-

našata na montažo in demontažo novoletne okrasitve na na-
slednjih lokacijah:

 - PRED OBČINO;
 - PAVILJON - POKRITA TRŽNICA,
 - KULTURNI DOM – VHOD,
 - KULTURNI DOM IN ŠOLA - STRANSKI VHOD,
 - PARK PRI KULTURNEM DOMU IN ŠOLI,
 - ZELENICA PRED KULTURNIM DOMOM IN ŠOLO,
 - TRG - POGLED S STOPNIC (HIŠKE, GRMOVJE, SMREKA),
 - PARK PRI ZDRAVILIŠČU,
 -  VINJETE NA KANDELABIH ( 35 kom), 
 
2. Računa v zneskih 616,10 € z DDV in 61,00 € z DDV se nanašata 

na montažo in demontažo novoletne okrasitve na lokaciji - 
RONDO PRI VRTCU DOBRNA.

Krasitev v rondoju Vrtca Dobrna je bila prvič naročena decem-
bra 2018, zato sta za to lokacijo bila izdana ločena računa.

GLASILO OBČINE DOBRNA
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Na tej proračunski postavki so knjiženi tudi stroški:
-  popravila nedelujočih vinjet (menjava svetlobnih cevi na 

ogrodju vinjet) v znesku: 240,18 € in
-  nabava koprene in folije za pripravo stojal za 3D svetlobne 

figure (jelenčki, sani) v znesku 39,20 €.
 
Okraski so v lasti Občine Dobrna in se po demontaži skladiščijo 
v prostorih režijskega obrata občine.

13. Plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavaro-
vane osebe 

Realizacija v letu 2019 je bila 12.003,17 EUR. Osnova za plačilo 
zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe iz navedene po-
stavke je pozitivna vloga pristojnega Centra za socialno delo. 
Center za socialno delo odobrene vloge ažurira v aplikaciji, do 
katere ima z gesli in certifikati dostop pooblaščena oseba na 
občini. Izmenjava  podatkov o upravičencih, ki so upravičeni do 
plačila tega prispevka, poteka preko spletne strani Ministrstva 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Na pod-
lagi pridobljenih podatkov se pripravi odredba za plačilo, ki jo 
nato podpiše župan občine, plačila pa se izvajajo do 15. dne v 
tekočem mesecu. Občina za te osebe plačuje pavšal. V Občini 
Dobrna je bilo v letu 2019 povprečno 29 oseb, ki jim je bil s stra-
ni občine plačan navedeni prispevek. Za vse te osebe mora ob-
čina pripraviti tudi poročilo za FURS na obrazcu REK 1b. Obrazci 
so bili pravilno in pravočasno oddani.

14. Obnovitvene investicije v kanalizacijo iz amortizacije 
(VO-KA d. o. o. najemnine) 

Realizacija v letu 2019 je bila 167.241,66 EUR. Občina Dobrna ima 
sklenjeno Pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture 
in razmerjih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb s 
podjetjem VO-KA d. o. o. (Vodovod kanalizacija, javno podjetje 
d. o. o.,) Lava 2a, 3000 Celje. Pogodba je bila podpisana skupaj z 
drugimi občinami, in sicer Mestno občino Celje, Občino Dobrna, 
Občino Štore in Občino Vojnik (v nadaljevanju najemodajalke). V 
pogodbi, ki je pričela veljati s 1. 1. 2010,  so urejena razmerja, kjer 
je definirano, katera javna infrastruktura se odda v najem, cene, 
letni popisi, uporaba amortizacijskih stopenj ...). Najemnina za 
javno infrastrukturo je namenski prihodek najemodajalk (občin), 
ki se mora uporabiti zgolj za gradnjo, nakup in obnovo javne 
infrastrukture (za nadomestitvene investicije), za katero je bila 
zaračunana oz. izjemoma v presežnih sredstev zgolj za druge 
gospodarske javne službe po tej pogodbi. K pogodbi sta bila 
sklenjena dva aneksa. Občina Dobrna ob skrbnem pregledu 
pripravi skupaj s podjetjem VO-KA d. o. o. program za obno-
vitev investicije. Iz tega sledi, da Občina Dobrna izstavi račun 

družbi VO-KA d. o. o za najemnino, ob tem pa VO-KA d. o. o 
pripravi obračun glede na pogodbo. 

Ob ugotovitvi potreb se pripravi razpis. Investicije vodi družba 
VO-KA d. o. o., občina pa pri tem aktivno sodeluje. V komisiji 
za javna naročila je vedno aktivno vključena tudi predstavnica 
občine. 

Ob izvedbi investicije se občina organizira tako, da vse služno-
stne pogodbe pridobiva občina, saj je to ugodneje, kot če bi to 
izvajal zunanji izvajalec.
Naključno je bila pregledana  dokumentacija - prefakturira-
nje za objekt: rekonstrukcija kolektorja Dobrna-ČN Dobrna, 
št.JNGD39/2018, v vrednosti  62.470,02 EUR.
 
15. Zamenjava vodovoda Šibanc-Gutenek in izgradnja ce-
stne meteorne kanalizacije 

Realizacija v letu 2019 je bila 28.389,15 EUR. Vsebina proračunske 
postavke se nanaša na komunalno ureditev območja Gutenek 
v Občini Dobrna, ki zajema izgradnjo meteorne kanalizacije, 
obnovo vodovoda in transportnega vodovoda, izvedbo zgor-
njega ustroja ceste, pločnika ter obnovo hišnih vodovodnih pri-
ključkov.  Za navedeno gradnjo si je občina pridobila gradbeno 
dovoljenje. 

Za naveden projekt je bilo k oddaji ponudbe pozvanih 7 izvajal-
cev. Odzvali so se štirje. 

Občina Dobrna je preverila računsko in vsebinsko pravilnost 
najugodnejše ponudbe in ugotovila, da je ponudba ponudnika 
PLIMA d. o. o brez napak in vsled tega so bili tudi izbrani.

Naročilo je bilo izvedeno s pogodbo. Naročilo, ki je bilo pred-
met tega, se izvede iz naslednji finančnih virov:
- izgradnja meteorne kanalizacije - se financira iz sredstev Ob-

čine Dobrna,
- obnova vodovoda in transportnega vodovoda iz najemnine 

infrastrukture Občine Dobra (VO-KA d. o. o),
- obnova vodovodnih priključkov pa iz obnove vodovodnih 

priključkov (VO-KA d. o. o).

16. Elementar (nujne sanacije, usad, plazovi) 

Realizacija v letu 2019 je 216.338,02 EUR. Na navedeni postavki 
so knjiženi stroški vezani na odpravo posledic naravnih nesreč 
(plazovi, vetrolom ...). Največje postavke so: sanacija plazu Flis v 
Zavrhu, sanacija situacije Šubič nad Gutenikom, sanacija parka 
po vetrolomu, plaz Mrtjak, lokalna cesta Trebuhinja-Krištaje, itd.

GLASILO OBČINE DOBRNA
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Za veliko večino teh sanacij je občina s korektno pripravljenimi 
zahtevki pridobila nepovratna sredstva z Ministrstva za okolje 
in prostor (davek se ne povrne; le-ta gre v breme proračuna 
občine). Tako je občina prejela sredstva iz državnega proračuna 
v višini 207.769,92 EUR.

Ob hudih naravnih situacijah, ko pride do velike naravne škode, 
se pripravi ocena škode s strani občine. Za pripravo te ocene so  
točno predpisani postopki, metodologije in obrazci. Ko je vse 
to pripravljeno, se zahtevano ažurira, vnese v posebno računal-
niško aplikacijo, ki je  v okviru Ministrstva za okolje in prostor. 
Vnesene podatke  pregleda in preveri regijska komisija. Zahtevki 
se zbirajo od vseh občin in usklajujejo preko Uprave za zaščito 
in reševanje. Ministrstvo za okolje in prostor pripravi program 
za odpravo posledic škode, ki ga da v potrditev vladi. Ko vlada 
potrdi in sprejme program, občina dobi od Ministrstva za okolje 
in prostor nadaljnje usmeritve, na podlagi katerih se pripravijo 
prioritete in projektna dokumentacija za sanacijo odprav po-
sledic naravnih nesreč. Po izvedenem celotnem predhodnem 
postopku, torej po pripravljeni celotni dokumentaciji, se pripra-
vi izbor izvajalca oz. zbiranja ponudb, odvisno od vrednosti pri-
pravljenega projekta.

Na občini natančno izvajajo postopke po prej opisanem proto-
kolu. Ob morebitnih nastalih primerih skrbno pripravijo doku-
mentacijo. Ob morebitni potrditvi programa s strani vlade ne-
mudoma pričnejo s pripravo projektov, z zbiranjem ponudb oz. 
izborom izvajalca. Na navedeni način so bile financirane zgoraj 
omenjene odprave posledic neurja v letu 2019.

Pri nadzoru je bila podrobno pregledan postopek in pogodba 
št. 2550-19-420112 med Ministrstvom za okolje in prostor in Ob-
čino Dobrna, vezano na Program odprave posledic neposredne 
škode na stvareh zaredi poplav in močnega vetra, za obnovo 
posebni objektov – kulturne dediščine, zdraviliški park.  

Pri pregledu proračunskih postavk in postopkih ni bilo ugo-
tovljenih odstopanj. Vsa dokumentacija je ažurno, kronološko, 
skrbno in pregledno odložena in arhivirana. Zagotovljeni so vsi 
podpisi, kjer je to potrebno.  

Knjigovodstvo na proračunskih postavkah je ažurno, upošteva-
ni so bili plačilni roki.

17. Ukrepi za varstvo okolja in ohranjanje narave na ob-
močju Zdraviliškega parka Dobrna

Navedeni nadzor  ni  bil izveden, ker projekt še ni realiziran in 
je v teku. Predviden zaključek tega projekta je za jesen 2020. 
Projekt se sofinancira iz EU sredstev. Sklep nadzornega odbora 
je, da se nadzor opravi po zaključku.  

18. Zaključek

Nadzorni odbor je na podlagi pregleda predloženih dokumen-
tov ugotovil, da je upravljanje z občinskim premoženjem go-
spodarno in smotrno. Pri pregledu nismo ugotovili kršitev za-
konskih predpisov ali drugih nepravilnosti, ki urejajo delovanje 
in financiranje občin. 

Iz samega nadzora je razvidno, da se na občini zelo trudijo pri-
dobiti čim več državnih in evropskih sredstev za obnovo in ra-
zvoj občine kot tudi pomoč občanom pri njihovem kulturnem, 
gospodarskem ali drugem razvoju. Občani  lahko na podlagi 
prijav na razpise, ki jih razpiše občina, prejmejo dodatna sred-
stva. Takšen način delovanja občine je zelo spodbuden, zato naj 
občinska uprava še naprej strmi k takšnemu načinu pridobiva-
nja sredstev.  

Občinskemu svetu Občine Dobrna predlagamo, da potrdi za-
ključni račun Proračuna Občine Dobrna za leto 2019.

Po vseh opravljenih nadzorih je bilo ugotovljeno, da je bila vsa 
dokumentacija, ki je bila pregledana, ažurirana, vzorno in pre-
gledno urejena, zaposleni opravljajo svoje delo zelo vestno, na-
tančno in v skladu z zakonodajo, ki ureja posamezna področja. 
Vsa pohvala gre tudi občinski upravi, saj kljub malemu številu 
zaposlenih v njej in zelo velikemu obsegu dela, svoje delo opra-
vljajo strokovno, zakonito, dosledno in pravočasno,  kot je razvi-
dno tudi iz tega poročila.

Zaposlenim na občinski upravi se člani Nadzornega odbora Ob-
čine Dobrna  zahvaljujemo za prijazno in korektno sodelovanje.

mag. Vlasta Žerjav,

predsednica NO Dobrna

GLASILO OBČINE DOBRNA
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z zasedanja 
Občinskega sveta 
Občine Dobrna

Od zadnje 85. številke glasila Občine Dobrna, ki je izšlo 26. 3. 2020, je bila sklicana 2. dopisna seja, ki je potekala od 10. 4. 2020 do 
14. 4. 2020 in 11. redna seja, ki je bila 27. 5. 2020. Na 2. dopisni seji so svetniki sprejeli sklep o ureditvi dela kategorizirane javne poti 
JP 964863, Vinska Gorica – Uršjek – Galočnik. Na 11. redni seji Občinskega sveta so se svetniki, med drugimi točkami dnevnega 
reda, seznanili s Poročilom Nadzornega odbora Občine Dobrna o opravljenem pregledu porabe sredstev v Občini Dobrna v letu 
2019, ki ga je Občinskemu svetu podala predsednica Nadzornega odbora Občine Dobrna, mag. Vlasta Žerjav. Na 11. redni seji so 
svetniki sprejeli tudi Zaključni račun Proračuna Občine Dobrna za leto 2019. Svetniki so obravnavali in sprejeli tudi spremembe in 
dopolnitve Pravilnika o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in določanju najemnin v Občini Dobrna. Na 11. redni je bil 
sprejet Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi. Svetniki so se na seji seznanili z Letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz 
akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta Občine Dobrna in njihovih učinkih v letu 2019 in s predstavitvijo investicij v 
Občini Dobrna. Na 11. redni seji so bili potrjeni tudi predlogi za podelitev priznanj Občine Dobrna za leto 2020.

 Po gradivu Občinskega sveta Občine Dobrna povzela, 

Mateja Smrečnik

Z zasedanja Občinskega sveta 
Občine Dobrna

ce Dobrna. Vsa dela na  razstavi so naprodaj, možna pa je tudi  
izdelava slik po naročilu.

Tatjana Matko

dogodki
»Svet, kot ga vidijo moje oči«
Na hodniku  Kuturnega Doma Dobrna se je 11. marca 2020 od-
vila otvoritev samostojne razstave ljubiteljske umetnice Katje 
Matko iz Braslovč.
Katja Matko ljubiteljsko ustvarja že od malega. Leta 2010 je pr-
vič prijela za dleto in izrezljala v lipov les prve motive. Dve leti 
kasneje je naslikala prvo akrilno sliko na platnu in kasneje tudi 
akril na lesu.  Pot in volja po ustvarjanju jo  je vodila na šolanje 
v kreativni smeri.
Kot  pove naslov  tokratne razstave »Svet, kot ga vidijo moje 
oči«, da so slike in podobe na njih nekaj, kar avtorico inspirira. 
Način slikanja ponazarja  njo, njen pogled na svet in njeno zani-
manje. Njen svet je predvsem slikanje narave in realističnih po-
dob v različnih tehnikah (akril na lesu in platnu, stekleni mozaiki, 
svinčnik, akvarel).
Zaradi koronavirusa, ki je preprečil  možnost ogleda razstave, si 
jo lahko ogledate  vse do 20. avgusta, v času uradnih ur Knjižni-

Avtorica razstave Katja Matko ob svojih delih.
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KUD je ostal doma
Za leto 2020 smo imeli »Kudovci« ambi-
ciozne načrte, ki smo jih potrdili na obč-
nem zboru društva, letos že 31.januarja.

Ob svečnici, v noči s prvega na drugi fe-
bruar, so pevci Kvarteta Grče peli pred 
domovi občanov. 6. februarja smo sode-
lovali na proslavi ob kulturnem prazniku, 
ki so jo pripravili učenci Osnovne šole 
Dobrna. V nedeljo, 23. februarja 2020, so 
pevke Ženskega pevskega zbora Korona 
na svojem Valentinovem koncertu prosla-
vile 20. obletnico ustanovitve.  Pevskim 
zborom Občine Vojnik smo že poslali 
vabila, da se nam pridružijo na tradicio-
nalnem srečanju pevskih zborov občin 
Vojnik in Dobrna, ki bi ga letos moral or-
ganizirati KUD Dobrna. Razmišljali smo o 
tem, kako priti do dodatnega denarja za 
proslavo 10. obletnice dela Kvartete Grče 

in 70-letnice dobrnske folklore, ko nas je 
Vlada republike Slovenije, 12. 3. 2020, po-
zvala, da ostanemo doma. In smo ostali. 
Kaj pa nam je drugega ostalo, saj nam je 
občina dan kasneje zaprla še vrata kultur-
nega doma. 
Sedaj, ko so se ukrepi, ki jih je povzroči-
la pandemija, začeli rahljati, nas v KUD-u 
čaka veliko dela, da nadoknadimo za-
mujeno. Ni nam še povsem jasno, kaj od 
načrtovanega bomo še lahko rešili v tem 
letu in kaj bomo morali preložiti na pri-
hodnje leto. 
Vendar le ni vse tako črno. Imeli smo čas 
drug za drugega in za svoje vrtičke. Po-

Potem, ko so nam zaprli vrata Kulturnega doma....

 ... smo se v KUD lotili vrtov... ... in sadovnjakov

spravili smo garaže, delavnice, podstrešja 
…, prepleskali prostore, ki bi sicer prišli na 
vrsto šele čez nekaj let. Starši osnovnošol-
cev in srednješolcev so nenadoma dobili 
priložnost, da skupaj z otroki ponovijo že 
zdavnaj pozabljeno znanje matematike, 
fizike, slovenščine … in doživeli počutje 
učiteljev svojih otrok. 

V nekem obdobju navdušenja nad vsem, 
kar se je v času karantene izvajalo na da-
ljavo, je spodaj podpisani tudi razmišljal 
o tem, da bi sekcije KUD-a imele vaje na 
daljavo. Hvala bogu se je vse ustavilo pri 
ideji. 

Zapis pripravil: Aleš  Štepihar
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Ljudska univerza Celje in Društvo vseživljenjskega 
učenja Dobrna v dobi Covid – 19
Ljudska univerza Celje  in Društvo vseživljenjskega učenja Dobr-
na sta v leto 2020 vstopili z velikimi načrti.
Že 7. januarja 2020 smo imeli prvo delavnico v Središču za sa-
mostojno učenje (SSU) Dobrna. V januarju 2020 smo izvedli 
še tri delavnice in z njimi zaključili študijski krožek Dobrna na 
Googlovem zemljevidu, ki ga je pod mentorstvom Nives Svet 
vodila zunanja sodelavka Ljudske univerze Celje, Anja Debeljak. 
Z Matejo Novak smo izvedli 30-urni Obnovitveni tečaj nem-
ščine. Pripravljali smo se na redni letni občni zbor društva. S 
predstavniki CUDV Dobrna smo dogovorili dva študijska krožka, 
Stare fotografije govorijo in Bajke in povesti,  ki bi se začela 
v mesecu aprilu. Z društvom Arnika pa bi morali začeti študijski 
krožek Jedi na žlico se prav priležejo. Takrat pa so se začeli 
vrstiti ukrepi zoper koronavirus (covid 19), tisti koronavirus, na 
račun katerega smo se Dobrčani na koncertu ob 20-obletnici 
ženskega pevskega zbora Korona, 23. 2. 2020, še šalili. 
16. marca 2020 so nam zaprli vrata Kulturnega doma Dobrna. 
Ustanove, s katerimi sodelujemo, Občina Dobrna, Dom Nine 
Pokorn - Bivalna enota 6, CUDV Dobrna, so bile naenkrat dose-
gljive samo preko telefona ali elektronske pošte. Nas pa je ča-

DOGODKI

kalo obvestilo, ostanite doma. In smo ostali ter začeli delati od 
doma, na daljavo.
Saj je kar šlo. Sploh pri tistih, ki smo bili takega dela vajeni, do-
kler smo še verjeli, da bomo tam po majskih praznikih spet zaži-
veli normalno. Tako je spodaj podpisani, Aleš Štepihar, pripravil 
in oddal poročilo o delu društva v letu 2019, pripravil in oddal 
dokumentacijo za Javni razpis Ministrstva za izobraževanje, 
šolstvo in šport, pripravil in oddal predlog za imenovanje za 
priznanja Občine Dobrna, pripravil in oddal dokumentacijo za 
javni razpis Občine Dobrna RD Sociala 2020. Težave so nasto-
pile, ko je začelo postajati jasno, da marsičesa, kar smo prijavili, 
zaradi omejitev, ki jih povzročajo ukrepi proti koronavirusu, ne 
bomo mogoče izvesti. Težko pa se je bilo čemu odreči in ne 
prijaviti na razpis. 
Tudi na Ljudski univerzi Celje smo doživeli »rahel šok«, ko smo 
morali zapreti vrata ljudske univerze in se znašli doma z vse-
mi omejitvami, ki jih je epidemija prinesla s sabo. Nekaj časa 
smo rabili, da smo se pripravili na drugačno delo, na delo od 
daleč. Uredili smo veliko stvari v povezavi z dokumentacijo, ki 
jo je potrebno urejati pri izvajanju različnih programov, potem 

Na Ljudski univerzi Celje so se lotili računalniške delavnice na daljavo
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Medtem, ko so žene kuhale, so možje cepili drva.

pa smo se usposobili in začeli nekatere programe izvajati tudi 
na daljavo. Najprej smo imeli na daljavo kolegije, sestanke, nato 
smo imeli nekaj strokovnih usposabljanj. Počasi pa smo tudi 
sami začeli izvajati usposabljanje na daljavo s pomočjo spletne 
učilnice in računalniških programov, ki omogočajo predavanje 
na daleč (ZOOM, Microsoft Teams). Vsi smo bili »vrženi v vodo« 
in smo se učili, mi kot organizatorji, udeleženci in predavatelji. 
In mislim, da nam je kar dobro uspelo. Poleg drugih programov 
smo izvajali tudi računalniške delavnice za upokojence in ne-
verjetno je,  kako aktivni so bili pri tovrstnih delavnicah. Spro-
ti smo se učili pripravljati e-vodiče, da so lahko doma obnovili 
vsebine, ki smo se jih na delavnici učili. In ja, rečemo lahko, da 
smo »pognali v tek« nov način predavanj, v kar nas je »prisilila« 
razglašena epidemija. V krizi so se odprle nove možnosti, ki jih 
bomo v prihodnje lahko s pridom uporabili in kombinirali delo

Tako kot na službenem področju so se doma mnogi znašli v vlo-
gi inštruktorjev svojih in sosedovih otrok pri učenju na daljavo. 
Delo na vrtu ni bilo namenjeno samo samooskrbi, postalo je 
dobrodošel beg v naravo pred že nadležnim poslušanjem novic 
o pandemiji ter njenih posledicah in ukrepih v boju z njo. Mar-
sikdo pa je našel še mir pred zakonskim partnerjem. Da so lahko 
žene v miru kuhale, pospravljale …, so možje cepili in cepili, … 
drva za zimo. Ko je bilo treba priskrbeti semena in sadike za svo-

je vrtove, smo nesramno kršili zapore občinskih mejah. A se je 
splačalo. Tako lepo obdelanih vrtov, sadovnjakov in vinogradov 
že dolgo ni bilo. Zelenjave in sadja bo očitno dovolj. Nacepljena 
drva na dvoriščih pa bodo zadoščala vsaj za dve dolgi zimi.
Priznam, da tako pospravljenega stanovanja tudi še nisem imel. 
Da o opranih cunjah sploh ne govorim. Tistim, ki smo bili vajeni 
družinskih kosil le ob nedeljah, so se te nedelje sedaj ponavljale 
sedem dni v tednu. Dva meseca, teden za tednom. Groza, ko 
bo treba stopiti na tehnico.

Zapis pripravil: Aleš Štepihar

Narava se ne meni za viruse      

Navadno smo v naših prispevkih pisale o opravljenih nalogah, ki 
smo jih načrtovale v začetku leta. Danes je malo drugače. Veli-
ko načrtovanega nismo mogle opraviti, ker nas je k temu prisilila 
uvedba varnostnih ukrepov. Kljub temu, da se nismo mogle dru-
žiti na srečanjih, smo bile v stiku preko družbenih omrežij.                                                                                                     

Narava zahteva svoje. Delo na podeželju ni zastalo. Kar naenkrat ga 
je še malo več. Vse bolj smo se začeli zavedati, da smo se  zanašali 
zgolj na trgovine in smo preveč opustili doma pridelano hrano. V 
obdobju, ko se nam zdi, da se je količina časa povečala, je nastalo 
kar nekaj lepih novih vrtov, tako zelenjavnih kot zeliščnih. 
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Ker beseda v dani situaciji kar ne steče, je najbolje, da naše delo 
predstavimo s fotografijami, ki so bile posnete pri članicah društva.
Pazite nase in na vse okoli vas.
    Branka Gal
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Porezen    

V začetku marca smo se še brezskrbno potepali po sveže zasne-
ženem Poreznu, ki s svojimi 1630 m nadmorske višine kraljuje 
med Selško dolino in Baško grapo. Razgled, ki se nam je ponujal 
na vsakem koraku, je res božal dušo. Ves dan smo se spraševali, 
s čim smo si zaslužili, da smo smeli doživeti enega najlepših zim-

Foto: PD Dobrna

Foto: PD Dobrna

Razgled proti kraljestvu Julijskih Alp, foto: PD Dobrna

Foto: PD Dobrna

skih pohodov v gore. Zdaj se zavedamo, da nam ga je podaril 
Bog, da bomo v dneh, ko moramo biti doma, v srcu obujali pla-
ninska doživetja na ta in vse dosedanje izlete.

Gore nas potrpežljivo čakajo in veselimo se dne, ko nam bo spet 
dano odkrivati njihove lepote. Do takrat pa – obujajmo spomine.

Takole sem zapisala 18. marca – v dneh, ko je bila razglašena 
epidemija. Potem smo bili samo doma in počasi odkrivali lepo-
to bližnje okolice ter spoznavali, da je doma tudi lepo, mogoče 
najlepše. 
Nestrpno čakamo, kdaj nam bo dovoljen obisk gora tudi v večjih 
skupinah, ne samo v skupini do pet oseb, kar se bo, upam, zgodi-
lo že pred objavo članka.  

Za PD Dobrna, Ana Žužek    



št. 86 / 202030

DOGODKI

Spoštovane občanke in občani, povsem nepričakovano pa 
vendarle resnično bo tokratni naš članek v občinskem glasilu 
Dobrčan nekoliko okrnjen. Razlog za to je situacija v Sloveniji in 
v svetu, ki je nastala kot posledica pandemije koronavirusa, ki 
povzroča nalezljivo bolezen COVID-19. Ukrepi, ki jih je sprejela 
vlada Republike Slovenije, priporočila Uprave Republike Slove-
nije za zaščito in reševanje in navodila za delovanje gasilskih 
enot GZ Slovenije za preprečevanje prenosa okužbe z novim 
koronavirusom (SARS-CoV-2) za gasilce in druge pripadnike sil 
za zaščito in reševanje, so močno omejili večino aktivnosti v 
gasilskih društvih. Kljub vsemu pa se delo v društvu ni popol-
noma ustavilo. V tem času je bilo opravljenih kar nekaj prevo-
zov pitne vode našim občanom, pri katerih je zaradi sušnega 
obdobja prišlo do pomanjkanja le-te. Opravljena sta bila tudi 
dva prevoza v Bolnišnico Celje. Seveda je potrebno poudariti, 
da so se vse aktivnosti izvajale ob strogem upoštevanju vseh 
predpisanih zaščitnih ukrepov. Vseskozi je bilo poskrbljeno, da 
je bila zagotovljena osnovna dejavnost društva, ki je namenje-
na opravljanju preventivnih nalog povezanih z varstvom pred 
požari, varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami ter za-
ščito in reševanjem na področju Občine Dobrna. 

Glede požarne varnosti lahko ugotovimo, da v obdobju za-
dnjih dveh mesecev ni bilo zaznati dogodkov, ki bi zahteva-
li resnejšo gasilsko intervencijo. Zadnji se je zgodil v začetku 
meseca marca, ko je prišlo do požara in popolnega uničenja 
lesenega vikenda v Lokovini. 

Opozorila na skrajno previdnost pri izvajanju del, kjer je velika 
možnost in verjetnost nastanka požara v naravnem okolju in 
drugje, so, kot kaže, dosegla svoj učinek, saj ni bilo zaznati no-
benega primera požara v naravnem okolju razen primera, ko 
je šlo za nepremišljeno kurjenje odpada.

Hvala vsem občankam in občanom za varno, skrbno in od-
govorno ravnanje pri izvajanju spomladanskih del v našem 
domačem naravnem okolju. Vseeno pa bi opozoril, da je bilo 
kljub razglašeni prepovedi kurjenja v naravi opaziti kar nekaj 
primerov, ko prepoved ni bila upoštevana.

Toliko za uvod v tem članku, nekaj več pa vam predstavljam v 
kronološkem pregledu, ki ga vsebinsko dopolnjujejo fotogra-
fije.
 
V PGD Dobrna smo v zadnjem obdobju poleg osnovnih de-
javnosti izvajali še naslednje aktivnosti:

Aktivnosti in dejavnosti PGD Dobrna 
  5. 3. 2020 – intervencija, ob 22.35 je v Lokovini zagorel vi-

kend. Gasilci PGD Dobrna in PGD Vinska Gora so požar ome-
jili in pogasili ter objekt in okolico pregledali s termovizijsko 
kamero. V požaru je bil vikend  popolnoma uničen. 

 7. 3. 2020 – je v Novi Cerkvi potekalo tekmovanje GZ Vojnik-
-Dobrna v gasilskem kvizu. Tekmovanja so se udeležile 3 pi-
onirske in 1 mladinska ekipa. Pionirske ekipe so dosegle 1., 8. 
in 12. mesto, zelo uspešna je bila mladinska ekipa, ki je prav 
tako dosegla 1. mesto. Vsem ekipam čestitamo za dosežene 
lepe rezultate.
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 10. 3. 2020 – je bila izvedena požarna vaja - vaja evakuacije 
v hotelu VITA v Termah Dobrna. Namen vaje je bil predsta-
viti zaposlenim in gostom kako ravnati v primeru požara ali 
druge naravne nesreče. Po zaključku je sledila analiza uspe-
šnosti izvedbe evakuacije, pri čemer se je ugotavljalo more-
bitne pomanjkljivosti in nepravilnosti. Vaja je bila uspešno 

izvedena, za kar gre zahvala vsem udeležencem v vaji, ki so 
pokazali veliko mero znanja s področja požarne varnosti in  
predvsem to, kako ravnati v takšnih primerih. 

 11. 3. 2020 – je skupina gasilcev izvajala požarno stražo in 
pomagala pri spuščanju gregorčkov po Topliškem potoku. 
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 Gre za tradicionalni dogodek, ki ga vsako leto prirejajo 
osnovnošolci OŠ Dobrna. S tem dogodkom na nek način 
oznanijo začetek pomladi oziroma prvi pomladni dan.

 21. 3. 2020 – intervencija, ob 11.06 je v naselju Lokovina 
občan kuril v naravi. Posredovali so gasilci in ogenj pogasili. 

 
 1. 5. 2020 – izvajanje prvomajskih budnic je tokrat zaradi 

koronavirusa potekalo nekoliko drugače, kot je bilo obi-
čajno. GZ Slovenije je na pobudo Zveze slovenskih godb 
sprejela sklep, da gasilska vozila lahko sodelujejo pri izvedbi 
prvomajskih budnic s posredovanjem glasbe-koračnic in 
nagovorov preko zvočnikov na dogovorjenih lokacijah. Tudi 
v našem društvu smo se odločili za izvajanje budnice na ta-
kšen način. Ob 6. uri smo krenili izpred  gasilskega doma in 
se odpeljali po zaselkih občine na lokacije, kjer se je običaj-
no izvajala prvomajska budnica in na ta način simbolično 
obeležili praznik 1. maj.

 2. 5. 2020 – intervencija ob 15.45 uri so gasilci v Vinski Gorici 
pomagali reševalcem pri prenosu preminule osebe. 

	5. 5. 2020 – je naš član, Boris REPAS, praznoval abrahama. 
Obiskala ga je skupina gasilk in gasilcev ter mu izrekla iskre-
ne čestitke ob praznovanju  okroglega življenjskega jubileja. 
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Hvala za gostoljubnost in še enkrat iskrene čestitke, Boris. 
Želimo ti obilo zdravja, sreče, vsega dobrega in še na mnoga 
leta.

 15. 5. 2020 – smo v Vojniku sodelovali pri prevzemu novega 
gasilskega vozila z reševalno platformo. Prevzem vozila je bil 
obeležen z vodno fontano, ki so jo gasilci pripravili z vodni-
mi curki iz gasilskih cistern. Gasilsko vozilo je bilo nabavljeno 
v sodelovanju med občinama Vojnik in Dobrna za potrebe 
GZ Vojnik-Dobrna s ciljem zagotavljanja še bolj učinkovite-
ga varovanja, večjo varnost življenj ter imetja vseh občanov 
omenjenih občin. 
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Toliko o pomembnejših dogodkih, ki so spremljali delovanje 
PGD Dobrna v zadnjem obdobju. 

Spoštovane občanke in občani, pred nami je čas letnih dopu-
stov, želim vam, da ta čas preživite karseda lepo, predvsem pa 
čim bolj mirno in varno. V tem trenutku si najbrž še nihče ne zna 
predstavljati, kakšno zgodbo bo v nadaljevanju pisalo letošnje 
leto, upamo le lahko, da se bodo stvari počasi dokončno umi-
rile ter normalizirale in vrnile v stare tirnice. Vsega zamujenega 
zagotovo ne bomo mogli nadoknaditi, seveda pa se bomo s 
skupnimi močmi trudili, da nadomestimo vsaj delček tistega 

zamujenega, kar nam je onemogočila pandemija. O tem, kako 
nam bo to uspevalo, pa boste lahko prebrali v naslednjih števil-
kah občinskega glasila. 

Ob prazniku Občine Dobrna vsem občankam in občanom is-
kreno čestitamo, še posebej pa dobitnikom občinskih priznanj 
v letu 2020. 

Na pomoč!

OSTANITE ZDRAVI!
   Tajnik PGD Dobrna:

   Stanislav Pečnik

Spoštovane članice in člani,
kljub neljubim razmeram, ki so posledica 
pandemije, ko se nam je čas navidezno 
nekoliko ustavil, se je v društvu vseskozi 
nekaj dogajalo. Nihče si niti v sanjah ni 
mislil, da nas bo kdaj ogrozil takšen vi-
rus, ki nas je osamil, odtujil in onemo-
gočil uživati v druženjih, praznovanjih, 
srečanjih in še čem. Po rednem letnem 
občnem zboru društva so se tudi nam 
zaprla vrata in smo morali ostati doma, 
da smo lahko na ta način pripomogli k 
preprečevanju širjenja okužb s korona-
virusom. Na občnem zboru smo potrdili 
plan dela za leto 2020 in načrtovali kar 
nekaj nalog, ki bi jih morali realizirati ozi-
roma uresničiti v tem obdobju. Žal je za-
radi nastale situacije odpadlo kar nekaj 
aktivnosti, odpadlo bo tudi medgene-
racijsko srečanje v Ljubljani, ki ga bomo 
poskušali nadoknaditi s festivalom F3ŽO. 
V zadnjem obdobju lahko spremljamo 
postopno sproščanje omejitev ukrepov 
in prepovedi za zajezitev epidemije 

Društvo upokojencev Dobrna – junij 2020
nove bolezni COVID-19, vendar pa še ve-
dno ne v tolikšni meri, da bi lahko ne-
moteno pričeli z realizacijo naših planov. 
Nekaj pa le dobro kaže, saj bo možno 
na področju športnih aktivnosti izpeljati 
kakšno tekmovanje, vsaj tako nam oblju-
bljajo na PZDU Celje. Vsa tekmovanja 
bodo potekala pod strogimi ukrepi in 
posebnimi pogoji, ker je treba upošteva-
ti varno razdaljo 1,5 m, omejeno število 
ljudi v skupini in se izogibati zaprtih pro-
storov. Tudi naša pevska skupina Veseli 
vižarji si želi in planira vsaj tri nastope v 
poletnih večerih na vasi pri hiškah, seve-
da če bodo razmere to dopuščale. Upa-
mo lahko, da bo v drugi polovici leta tja 
proti jeseni  povsem drugače, predvsem 
bolj varno, tako da bomo lahko organizi-
rali kakšne dogodke in se ob upošteva-
nju vseh navodil in varnostnih ukrepov 
tudi vsaj malo družili in veselili.
V času karantene je kar nekaj članic pra-
znovalo visoke življenjske jubileje. 27. 
aprila je ga. Frančiška ČERENAK slavila 90 

let, istega dne je ga. Olga KOREN slavi-
la svoj 80. rojstni dan, 9. maja je ga. Gi-
zela PREBIČNIK slavila 80 let, nato pa še 
16. maja ga. Ivanka SMREČNIK, ki je prav 
tako dopolnila 80 let. Vseh navedenih 
slavljenk smo se spomnili z lepo voščil-
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nico po pošti, a žal brez obiskov kot je 
to običajno. Vsem jubilantkam še enkrat 
voščimo in želimo obilo zdravja in vse 
dobro v nadaljnjem življenju. 

Prostovoljci projekta Starejši za starej-
še kljub pandemiji nismo počivali, smo 
pa bili omejeni pri izvedbi marsikatere 
naloge. Čeprav nekoliko okrnjeno smo 
bili vseskozi povezani z našimi občani. 
Komunicirali smo po telefonu in tako 
bili seznanjeni o morebitni potrebi po 
pomoči. Ob doslednem upoštevanju 
ukrepov pred okužbo s COVID-19 smo 
prostovoljci nudili pomoč občanom 
z dostavo paketov s hrano in nabavo 
zdravil v lekarni. Med pogovori smo jim 
svetovali, naj ostanejo doma, če je to le 
mogoče, saj je na ta način zagotovljena 
njihova največja varnost. Če pa že mo-
rajo kam, pa je obvezna ustrezna oseb-
na zaščita. Menimo, da smo tudi z našo 
pomočjo pripomogli nekoliko omiliti 
stresno situacijo v obdobju pandemije 
koronavirusa. V upanju, da se bo stanje 
čim prej normaliziralo, vam želimo, da 
»ostanete zdravi«, mi pa se že veselimo 
ponovnih obiskov in druženja z vami.    
Opomniti velja, da smo prostovoljke in 
prostovoljci vključeni v program Starejši 
za starejše s strani ZDUS prejeli prizna-
nje za dolgoletno in požrtvovalno delo v 
programu, na kar smo lahko zelo pono-
sni. Prisrčna hvala vsem prostovoljkam 

in prostovoljcem, ki pomagate pri tem 
izjemnem poslanstvu.     

Spoštovane članice in člani, želim vam 
tudi naprej obilo trdnega zdravja in čim 
lažje preživljanje te neljube situacije, ki 
nas nekako razdvaja, ampak verjamem, 
da nas vse skupaj v duhu in z razumeva-
njem tudi močno povezuje. Želim vam 
lepo preživete počitnice, poskušajte jih 
preživeti po svojih najboljših močeh in 
temu času primerno.

Bliža se nam praznik Občine Dobrna, 
zato vam ob tej priliki v imenu DU Do-
brna in v svojem imenu izrekam iskrene 
čestitke.

Bodimo zdravi, strpni in razumevajoči 
drug do drugega, kajti po vsaki krizni si-
tuaciji, ko mine, ostanemo močnejši.

Predsednik DU Dobrna,

Branko Dobovičnik

Nekaj utrinkov delovanja RK Dobrna
Prostovoljci, ki delujemo v naši organizaciji, se vso leto srečuje-
mo z občani, ki so v slabem socialnem položaju. Zato se obra-
čajo na CSD in na nas s prošnjo za pomoč. Pomagamo jim s 
paketi prehrane, higienskimi pripomočki, če pa kdo potrebuje 
obutev ali oblačila, lahko dobi, saj je tega vedno dovolj. Vedno 
več je mladih družin, ki se znajdejo v težavah zaradi izgube 
službe in so potem odvisni od socialne denarne pomoči. Med 
najbolj ranljivimi so naši starejši občani, ki z nizkimi pokojnina-
mi ne morejo ali pa komaj preživijo iz meseca v mesec. Čeprav 
nas je doletela pandemija COVID-19, smo v RK vseeno nudili 

pomoč našim občanom. Izvedli smo redne delitve prehrane, 
izredne delitve in delitve dietne prehrane, ki smo jo sproti na-
bavili glede na bolezensko stanje posameznika. Pakete smo 
prostovoljci dostavljali ob doslednem upoštevanju osebne za-
ščite. Občani so pomoči zelo veseli, mi pa upamo, da smo tako 
pomagali marsikomu premagati stisko, v kateri se je znašel.
Vsem prostovoljkam in prostovoljcem prisrčna hvala in osta-
nite zdravi.
    Predsednica KORK Dobrna,

Stanislava Krajnc



št. 86 / 202036

TERME DOBRNA

TERME DOBRNA 
Razvajamo že od leta 1403 
 
Terme Dobrna sledijo svojemu poslanstvu - zagotavljanju zdravja in sprostitvenega oddiha. V predhodnem obdobju so sprejeli 
načrt za dvig razkošja bivanja na še višji nivo in osvežitev prostorov ter ponudbe. Z ustvarjanjem novega  so prepričani v 
povrnitev navdihujočega utripa življenja v celotnem kompleksu Term. 
 
V poletnih mesecih bodo k temu dodali še:  

- celodnevno kopanje samo 10,80 €; 
- 25 % popust na vse storitve masažno - lepotnega centra; 
- klepet ob kavici na sončni terasi kavarne Park; 
- sladoledni vrt restavracije in kavarne Vita; 
- ponudba vikend kosil le 12,90 € na osebo; 
- otvoritev Boutique Hotela Dobrna. 

 
 
TERMALNA RAZVAJANJA 40% UGODNEJE 
 
Prenovljeni bazeni se bleščijo v sončni svetlobi. Napolnjeni s svežo termalno vodo zagotavljajo vaše razvajanje še prijetnejše. 
 
Posebna ponudba samo za vas: 

CELODNEVNO KOPANJE  SAMO 10,80 € na osebo (redna cena 18,00 €) 
 
V ceno je vključeno: celodnevno kopanje v bazenu hotela Vita****, vodna aerobika od ponedeljka do sobote, brezplačni wi-fi, 
brezplačni parkirni prostor v neposredni bližini hotela. 
 
Veljavnost ponudbe: do 30. 9. 2020 (vse dni v tednu). Dodatne ugodnosti: brezplačno kopanje za otroke  do 4,99 leta starosti. 
                                      

 
 
INFORMACIJE: Recepcija v hotelu Vita: 03 78 08  190 
 
Ugodnost velja  do 30. 9. 2020 za celodnevno kopanje v termalnih bazenih v hotelu Vita. Ugodnost velja le za občane Občine Dobrna, ob predložitvi osebnega dokumenta na 
recepciji Hotela Vita ob nakupu vstopnice. Ugodnost ne velja ob nakupu drugih storitev ali izdelkov iz ponudbe Term Dobrna. Ugodnost se ne sešteva z ostalimi ugodnostmi in 
popusti, izplačila v gotovini niso možna. 
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povrnitev navdihujočega utripa življenja v celotnem kompleksu Term. 
 
V poletnih mesecih bodo k temu dodali še:  
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Prenovljeni bazeni se bleščijo v sončni svetlobi. Napolnjeni s svežo termalno vodo zagotavljajo vaše razvajanje še prijetnejše. 
 
Posebna ponudba samo za vas: 

CELODNEVNO KOPANJE  SAMO 10,80 € na osebo (redna cena 18,00 €) 
 
V ceno je vključeno: celodnevno kopanje v bazenu hotela Vita****, vodna aerobika od ponedeljka do sobote, brezplačni wi-fi, 
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Veljavnost ponudbe: do 30. 9. 2020 (vse dni v tednu). Dodatne ugodnosti: brezplačno kopanje za otroke  do 4,99 leta starosti. 
                                      

 
 
INFORMACIJE: Recepcija v hotelu Vita: 03 78 08  190 
 
Ugodnost velja  do 30. 9. 2020 za celodnevno kopanje v termalnih bazenih v hotelu Vita. Ugodnost velja le za občane Občine Dobrna, ob predložitvi osebnega dokumenta na 
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popusti, izplačila v gotovini niso možna. 

 
 

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

 
Večji del razstrupljanja poleg ostalih organov opravlja koža telesa. Zagotavljanje regeneracije telesa vodi k odličnemu počutju. Za 
učinkovito obnovo telesa in učinek pomlajevanja izberite v masažno lepotnem centru La Vita Spa & Beauty, KLINIČNO 
AROMATERAPEVTSKO MASAŽO RAZSTRUPLJANJA. 
 
 

Stimulirajo se akupresurne točke na meridianih telesa, ki uravnavajo 
prebavne in razstrupljevalne funkcije. S stimulacijo teh točk se uravnava 
delovanje imunskega sistema in sprošča napetost v organizmu. 
Nepogrešljiva je med razstrupljevalnimi in shujševalnimi (slim) tretmaji, saj 
s tehniko limfne drenaže pomagamo odplavljati sproščene strupene 
produkte iz telesa. 
 
Redna cena 62,00 €, CENA S 25% POPUSTOM: 46,50 € 
 
 
 

Naš namig kako izkoristiti popust  
 
 
DEPILACIJA OBRAZA   
redna cena 15,00 €, CENA S 25% POPUSTOM:  11,25 € 
 
KLASIČNA PEDIKURA 
redna cena 37 €, CENA S 25% POPUSTOM: 27,75 € 
 
OXY SPA KAPSULA Z OBLOGO TELESA   
redna cena 45 €, CENA S 25% POPUSTOM: 33,75 € 
Kisikova kapsula združuje skupek različnih postopkov, kjer se s pomočjo 
molekularnega in naravnega kisika, arom, vibro masaže, suhe savne z 
ionizirajočo paro ter kromo terapije sprošča telo in obnavlja koža. S pomočjo 
obloge telesa bomo vaši koži povrnili mladost in sijaj.  
 
 
 
 
 
REZERVIRAJTE SVOJ TERMIN RAZVAJANJA NA: 03 78 08 555, masažno-lepotni center La Vita Spa & Beauty 
 
Ugodnost velja do 30. 9. 2020 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. 
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POLETJE NA SONČNIH TERASAH TERM DOBRNA 
 

 
Restavracija in kavarna Vita je prijeten ambient za večurni klepet ob kavi, 
postreženi na letni terasi, obdani z zelenjem in obsijani s soncem.  
Premamile vas bodo slastne domače tortice raznovrstnih čokoladnih in 
sadnih okusov. Za ohladitev vaših brbončic bo na voljo pester izbor okusov 
iz sladolednega vrta. V večernem času pa se predajte druženju ob živi 
glasbi, vsak petek in soboto. 
 
 
 
 
 

 
Toplo sonce vas bo sedaj grelo tudi na novi sončni terasi kavarne 
Park, s pogledom na 200 – letni zdraviliški park.  
 
 Ob vili Higiea vas bo pozdravila povsem nova terasa, ki se 
razteza v velik trikotnik pod krošnjo orjaške sekvoje ter nudi 
priložnost za posedanje in druženje ob prijetnem klepetu. 
 
 
INFORMACIJE: Recepcija hotel Vita, 03 78 08 190 ali Restavracija in kavarna Vita, 03 78 08 162. 

 
KULINARIČNE DOBROTE   
 
Okusno pripravljene jedi restavracije in kavarne Vita, vas bodo prepričale v naročilo vikend kosila. Posedite na letni terasi ob 
kozarcu izbranega vina, ko se za vas pripravlja obrok. Medtem se bodo otroci na svežem zraku z veseljem sproščali na igralih.  
Menu za samo  12,90 € za odrasle in vključuje juho, glavno jed, solato in sladico. 
 

 
 
Restavracija in kavarna Vita (Hotel Vita, pritličje) 

- ponedeljek, torek, sreda, četrtek in nedelja: 07.00 – 22.00 
- petek in sobota: 07.00 – 24.00                                       

 
INFORMACIJE IN REZERVACIJE: Restavracija in kavarna Vita, 03 78 08 162 
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Toplo sonce vas bo sedaj grelo tudi na novi sončni terasi kavarne 
Park, s pogledom na 200 – letni zdraviliški park.  
 
 Ob vili Higiea vas bo pozdravila povsem nova terasa, ki se 
razteza v velik trikotnik pod krošnjo orjaške sekvoje ter nudi 
priložnost za posedanje in druženje ob prijetnem klepetu. 
 
 
INFORMACIJE: Recepcija hotel Vita, 03 78 08 190 ali Restavracija in kavarna Vita, 03 78 08 162. 

 
KULINARIČNE DOBROTE   
 
Okusno pripravljene jedi restavracije in kavarne Vita, vas bodo prepričale v naročilo vikend kosila. Posedite na letni terasi ob 
kozarcu izbranega vina, ko se za vas pripravlja obrok. Medtem se bodo otroci na svežem zraku z veseljem sproščali na igralih.  
Menu za samo  12,90 € za odrasle in vključuje juho, glavno jed, solato in sladico. 
 

 
 
Restavracija in kavarna Vita (Hotel Vita, pritličje) 

- ponedeljek, torek, sreda, četrtek in nedelja: 07.00 – 22.00 
- petek in sobota: 07.00 – 24.00                                       

 
INFORMACIJE IN REZERVACIJE: Restavracija in kavarna Vita, 03 78 08 162 

KMALU OTVORITEV: BOUTIQUE HOTEL DOBRNA 
                                                                                                 

                                                                                      
 Skozi desetletja zgodovine je stavba gostila eminentno gospodo, ki je 
prihajala v zdravilišče Dobrna od daleč naokoli. V letošnjem letu bo tako 
zaživel tudi prekrasen, z zgodovinsko noto prepleten, Boutique Hotel 
Dobrna, ki bo nudil intimnost in udobnost bivanja v trinajstih očarljivih 
nadstandardnih sobah. Izbirali boste lahko med ekskluzivni paketi 
oddiha za razvajanje in sprostitev v objemu zelene oaze zdraviliškega 
parka. 
 
 

 

 
 
TERMALNA VODA ZA ZDRAVJE IN VITALNOST 
 
Termalna voda s temperaturo ob izviru okoli 35 do 36,5°C, ki vsebuje 
primerne količine kalcija, magnezija in hidrogenkarbonata deluje ugodno na 
telo in je primerna tudi za pitje: 
 
- pospešuje krvni obtok in metabolizem, 
- vpliva na mišično sprostitev in stene notranjih organov, saj poveča 

elastičnost in viskoznost vezivnega tkiva, 
- omogoča hitrejšo izločanje odpadnih telesnih produktov, 
- poveča telesno odpornost, kronična vnetja se umirijo (pri trajni 

uporabi), 
- zmanjša bolečine in občutljivost na bolečine, 
- deluje relaksacijsko na telo in duha. 
 
Marmorne kopeli v Zdraviliškem domu, ki so se v svoji prvotni obliki ohranile 
iz leta 1874, so prava posebnost na Slovenskem, saj termalna voda iz vrelca 
priteče skozi reže neposredno v kopeli in tako tudi odteče. 
Izbirate lahko med klasično kopeljo, kopeljo z dodatki eteričnih olj za 
razstrupljanje in Kleopatrino kopeljo. 
 
 
 
REZERVIRAJTE SVOJ TERMIN RAZVAJANJA V TERMALNI KOPELI: 03 78 08 503, Kopeli v 
Zdraviliškem domu 

 
 
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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Skupaj, čeprav narazen

drobtinice iz vrtca
S 13. marcem je Vrtec Dobrna zaradi epi-
demije zaprl svoja vrata. V našem vrtcu se 
zavedamo, kako pomemben je za otro-
ke socialni stik in varna navezanost, zato 
smo se strokovne delavke zelene, bele in 
rjave skupine odločile, da za otroke pri-
pravimo srečanja na daljavo s pomočjo 
aplikacije Zoom. Tako smo prvo srečanje, 
ki je bilo namenjeno otrokom vseh treh 
skupin skupaj,  poimenovale kar E-jutra-
nji krog. Odziv je bil velik in vsi smo bili 
veseli, da smo se po dolgem času videli, 
vsaj tako na daljavo. Nekateri otroci so bili 
zelo zgovorni, drugi malo manj, saj je za 
vse nas ta vrsta druženja bila nova in smo 
potrebovali nekaj časa, da se privadimo. 
Dogovorili smo se, da naslednja srečanja 
pripravimo za vsako skupino posebej in 
tako otrokom omogočimo več časa s pri-
jatelji iz skupine.

Izbrali smo  termine in vzgojiteljice smo 
pripravile vsakič drugačno  dejavnost. 

V Zeleni skupini so poslušali zgodbice, 
izdelovali lutke ter si skupaj pripravili oku-
sne palačinke in smootije, seveda vsak v 
svoji kuhinji. 
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DROBTINICE IZ VRTCA

Bela skupina se je zbrala v pižamah ob 
branju pravljice za lahko noč, imela ani-
macije z lutko in sodelovala v gibalnih 
zgodbah vzgojiteljic, nekaj gibalnih vaj 
pa so pripravili tudi otroci sami. Tudi rja-
va skupina je poslušala pravljico za lahko 

noč, se igrala gibalno-didaktično igro 
Skrivnost Želodkovega gradu, imela pe-
sniški večer in grajsko zabavo kar preko 
ekranov. Predvsem pa smo se na naših 
druženjih pogovarjali, kako preživljamo 
čas, ko nismo skupaj, kaj in koga pogre-

šamo.
Odzivi otrok in staršev, ki so se srečanj 
udeleževali, so bili pozitivni, zato smo s 
takšno obliko srečanj nadaljevali do po-
novnega odprtja vrtca. 

Zapisala: Mojca Krajšek
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sti in terapije s pomočjo konja. Na podlagi analize rezultatov 
znanstvenih študij ugotavljamo, da ima hipoterapija številne 
pozitivne učinke, in sicer od nevromotoričnih (trening koordi-
nacije, izboljšanje ravnotežnih in vzravnalnih reakcij, regulacija 
mišičnega tonusa, itd.), senzomotoričnih (izboljšanje zavedanja 
telesa, izboljšanje globoke senzibilitete, itd.), psihomotoričnih 
(usmerjanje pozornosti, psihična sproščenost,  izboljšanje kon-
centracije, razvoj samozaupanja, razvoj samozavesti, razvoj 
osebnosti, itd.) pa vse do sociomotoričnih ciljev (razvoj socia-
lizacije in humanega odnosa do živali, spodbujanje skupinskih 
procesov, itd.). Zato hipoterapijo v oddelku medicinske rehabi-
litacije CUDV Dobrna s pridom že vrsto let integriramo v nevro-
fizioterapevtski program za uporabnike z razvojnimi motnjami. 

Doc. dr. Tine Kovačič, 

vodja oddelka medicinske rehabilitacije

utrinki iz 
CUDV

Hipoterapija v času epidemije COVID-19
V času razglašene epidemije COVID-19 smo v CUDV Dobrna 
močno prilagodili svoje delovanje, ko so se urniki fizioterapev-
tskih obravnav postavili dobesedno čez noč na glavo, ko so 
nekateri uporabniki ostali doma, nekateri pa so bili zaradi izo-
lacijskih ukrepov odrezani od svojih družin, smo se v delovni 
skupini za izvajanje ukrepov za zaščito pred koronavirusom v 
CUDV Dobrna odločili, da nadaljujemo s hipoterapijami-terapi-
jami s pomočjo konja, ki se izvajajo v naravi, na svežem zraku. 
Otroci, mladostniki, odrasli z najrazličnejšimi razvojnimi motnja-
mi, ki imajo cerebralno paralizo, Downov sindrom pa vse do 
motenj avtističnega spektra so zaradi »korona krize« doživljali 
najrazličnejše stiske, ki pa jih je hipoterapija uspešno blažila, saj 
so se vsakič razveselili informacije, da so na vrsti za hipoterapijo. 
Hipoterapevtski tim je v tem obdobju prejel resnično potrditev 
od naših najmlajših pa tudi starejših uporabnikov, da je zunanji 
svet s konjskega hrbta lepši in dostopnejši.  

S premaganimi stiskami, strahovi in pridobljenimi čutno gibal-
nimi izkušnjami  med terapijo s pomočjo konja dosežemo, da 
jih  » konjski terapevt« ponese skozi naravo, po travniških in 
gozdnih poteh, okrog prelepe okolice Centra, po parku ob stari 
graščini, kamor sicer sami ne bi zmogli (tisti na vozičkih) in jim 
v največji meri pomaga premagati njihovo oviranost in zmanj-
šane zmožnosti. S hipoterapijo lahko tudi oni odkrivajo lepote 
sveta in osvajajo svet, uživajo v naravi na konjskem hrbtu. Naša 
želja je, da bi se hipoterapija v Centru razvijala s skrbnim pristo-
pom, ki zahteva zagotavljanje ustreznih pogojev ter strokovno 
znanje in dobro usposobljenost  hipoterapevtskega tima. 

To smo v zadnjih letih v CUDV Dobrna poskušali vzpodbujati 
tako preko različnih strokovnih, znanstvenih člankov in medij-
skih predstavitev, kakor tudi preko izvajanja internih izobraževal-
nih predavanj, predstavitev, udeležbe na EU projektu Erazmus 
plus in z  udeležbami na tečajih, seminarjih s področja aktivno-
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upodobljenega koronavirusa, ki 
so ga učenci bodisi ujeli, vklenili, 
zaprli v kletko, bodisi so se bo-
jevali z njim in ga uničili.  Nekje 
smo risali, pisali in koronavirusu 
pošiljali sporočila, naj se nam 
ne približuje in  naj odide daleč 
stran. To smo zapisali v več jezi-
kih, tudi v kitajščini. Resnično se 
vedno znova izkaže, kako ustvar-
jalni znamo biti in da naša domi-
šljija res nima meja. Poleg tega 
smo ponovno pokazali, da se 
ne damo in da smo vedno zno-
va pripravljeni bojevati takšne in 
drugačne bitke. Pri vsem zanju in 
ustvarjalnosti zmoremo ohraniti 
zdravje in poskrbeti za naš pla-
net. Ta zavest nam je lahko vo-
dilo za naprej, pri ohranjanju in 
skrbi zase in za naš planet.

Helena Maček, 

skupinski habilitator, 

likovna pedagoginja

UTRINKI IZ CUDV

Izobraževanje in ustvarjanje 
v času epidemije koronavirusa v CUDV Dobrna

V času pojava epidemije koronavirusa so bili sprejeti državni 
ukrepi, po katerih smo se vsi ravnali. Dobili smo higienska pri-
poročila Svetovne zdravstvene organizacije in Nacionalnega in-
štituta za javno zdravje v obliki brošur, plakatov ipd. s pisnimi in 
slikovnimi navodili. Organizacija vzgojno-izobraževalnega siste-
ma se je povsod po državi precej spremenila. 

V našem Centru je tudi naša logopedinja Mojca Trontelj za vse 
skupine pripravila slikovna navodila s kratkimi besedili, kako se 
obnašati, kako ravnati, o higienskih ukrepih in vsem, kar je po-
trebno, da ostanemo zdravi. Pregovor pravi: »V znanju je moč«; 
poleg vseh informacij, ki so nam bile na voljo v različnih obli-
kah in medijih, smo si pogledali tudi različne videoposnetke, 
animacije, se izobraževali ter se čimbolj opolnomočili, da smo 
ostali zdravi, še posebej v tem času. Pouk za učence, ki so ostali 
in bivajo v Centru, je bil prilagojen, za učence, ki so ostali doma, 
pa je potekal na daljavo. Izvajanje izobraževanja v posebnem 
programu v tem času je bilo res težje izvedljivo in nekateri so 
imeli v tem času neke vrste »počitnice«, kajti marsikateri pogoji 
niso bili izpolnjeni, da bi šolanje na daljavo resnično zaživelo. 
Računalnikar Simon Kranjc in knjižničarka Urška Perko sta pri-
pravila spletno učilnico. Vodja Darja Drobne Gačnik je koordi-
nirala delo po skupinah in poučevanje na daljavo. Za izvajanje 
higienskih ukrepov po že zgoraj omenjenih priporočilih pa je 
skrbela glavna odgovorna medicinska sestra Marija Grm s celo 
ekipo medicinskih sester in enega medicinskega tehnika.

V bivalnih enotah smo učiteljice izvajale prilagojen redni učni 
program, poleg tega smo z učenci ustvarjale v različnih likovnih 
tehnikah: od pobarvank, risb, slik, grafik, do kiparskih inštalacij 
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In potem. Dvakrat po pol ure. V vsakem atriju posebej.  Moja 
čutila skenirajo, želijo ustaviti čas.  
Raztegnjen meh in  prešeren zvok harmonike, domače viže, pol-
na okna in balkon nasmejanih obrazov, Bine in Zlatko zaplešeta, 
Tomaž lovi utrinke s fotoaparatom, Klemen čaka na svojo  Na 
planincah. Kakšna solzica ganjenosti? Tudi. Trio Dobrna, hvala!

Kaj nas čaka v prihodnjih dneh? Saj bo vse dobro. Korona, stran!

Brigita Kuder, vodja IVO

UTRINKI IZ CUDV

Koronakoncert

Tudi v našem CUDV smo imeli »koronakoncert«. Po dobrem me-
secu in pol izolacije so nas obiskali člani ansambla Trio Dobrna 
in nam popestrili vstop v zadnji vikend pred prvomajskimi pra-
zniki. 

Sabina kar ni hotela verjeti: » Res? Muzika bo. Muzikanti pridejo. 
Plesali bomo.« »Ne, Sabina. Ne bomo plesali. Muzikantje bodo 
igrali zunaj, ne v telovadnici. Gledali bomo od daleč,  tudi kar 
skozi okna.«  »Skozi okna?«  Čudno je zvenela napoved tega do-
godka. Pa kljub vsemu prinesla veliko prijetnega vznemirjenja 
in veselega pričakovanja. Tine se je odločil za najlepšo srajco  
in si uredil lase z gelom. Ponosno se mi je prišel pokazat.  Ni ga 
zmotila niti zahteva Karmen, da mora kljub vsemu še pod tuš,  
saj se je ravno vrnil iz senika, kjer je pomagal pri skrbi za konje. 
Kopalnice so bile zasedene, povsod je dišalo, kot da se je dan 
šele pričel. 

Šivanje mask v CUDV Dobrna 

Posledice pojavnosti koronavirusa v Sloveniji so močno posegle 
v naše življenje. V CUDV Dobrna, kjer izvajamo dnevne in celo-
dnevne oblike storitev za osebe z zmerno, težjo in težko motnjo 
v duševnem razvoju, se zavedamo pomena ohranitve zdravja  
za uporabnike in za zaposlene.
Tako se nam je porodila zamisel, da pristopimo k šivanju te-
kstilnih pralnih mask. V CUDV Dobrna je šivanje dobro razvito 
v okviru varstveno delovnega  centra, kjer zaposleni skupaj z 
uporabniki  izvajajo ročno in strojno  šivanje. Bojazen pred po-
manjkanjem zaščitnih sredstev in naša motivacija poskrbeti za 
varnost uporabnikov in zaposlenih je pripeljala do odločitve, da 
začnemo maske šivati sami. 
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UTRINKI IZ CUDV

Ekipa štirih izučenih šivilj z mentorico Karmen Kugler je energič-
no pristopila k pridobivanju vzorčnih primerov mask, informacij 
o učinkovitosti tekstilnih mask in  nabavi ustreznih materialov. 
Ob vse splošnem šivanju je pridobitev blaga za približno 2000 
mask velik zalogaj. Našim puncam je ob podpori strokovnih 
služb uspelo tudi to. Maske izpod rok naših šivilj so troslojne, 
z vmesno zaščitno membrano in upogljivim delom za prilaga-
nje nosu. Živahne, pisane barve mask pozdravljajo pomlad med 
nami.  
Maske smo razdelili med uporabnike, zaposlene in upokojene 
delavce CUDV Dobrna . Poslali smo jih tudi na domove staršev 
ali skrbnikov naših uporabnikov z željo OSTANIMO ZDRAVI.

Darja Drobne Gačnik; vodja VDC 

“Čist izven okvirja” 

V času koronavirusa se nam je porodila odlična zamisel, da bi 
se naučili nekaj novega. Naša razredničarka Anja je na spletu 
zasledila stran Znam sam, kjer so študentke specialne in rehabi-
litacijske pedagogike delile video s koreografijo na pesem Izven 
okvirja. Anja nas je vprašala, če bi nas to zanimalo in vsi smo 
se strinjali. Naslednjih nekaj dni smo koreografijo vadili v naši 
bivalni enoti, vadili smo korak za korakom, da smo se vsi naučili 
pravilno plesati, tisti, ki niso plesali, pa so se preizkusili v igra-
nju na različne inštrumente.  Ko smo bili pripravljeni, smo začeli 
s snemanjem. Prve posnetke smo posneli v naši bivalni enoti, 
naslednje dni pa smo s snemanjem nadaljevali zunaj, pred telo-
vadnico, na bližjem travniku . Med snemanjem videospota smo 
se vsi zelo zabavali in se imeli lepo. Veliko smo ob učenju plesa 
tudi prepevali, se veliko  smejali in ob tem zelo uživali. Videospot 
smo snemali en cel teden. Po končanem snemanju smo bili vsi 
zadovoljni in polni lepih vtisov.  Videospot je bil objavljen na 

Facebook strani našega Centra, bili smo tudi na televiziji. Veliko 
ljudi nas je pohvalilo, nam čestitalo in nam namenilo ogromno 
lepih besed. Z videospotom smo želeli sporočiti, da smo kljub 
izrednim razmeram dobro, da se imamo lepo, da se zabavamo, 
predvsem pa  smo zdravi in naj naše domače ne skrbi. 

Zlatko, uporabnik
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obvestila
Obvestilo o preklicu epidemije koronavirus

Kot je znano, je v soboto, 30. maja 2020, ob 19. uri, skladno 
z vladnim odlokom z dne 15. maja 2020, prenehalo uradno 
stanje epidemije v Republiki Sloveniji, ki je bila razglašena 
12. marca 2020. Skladno z odloki so bili preklicani tudi skle-
pi o aktiviranju državnega in regijskega načrta ob pojavu 
epidemije COVID 19, čemur je sledil tudi Štab CZ Občine 
Dobrna. Še naprej se skladno z epidemiološko sliko rahljajo 
določeni ukrepi, pri čemer pa vlada opozarja: »Kljub pre-
klicu epidemije virus ostaja med nami, zato je še naprej 
treba upoštevati vse ukrepe.«

VELJAVNI UKREPI: 
1.  Ne glede na spodbudno umirjanje nevarnost širjenja še 

vedno obstaja, zato je treba dosledno upoštevati med-
sebojno razdaljo, higieno rok in kašlja ter izolirati 
bolne.

2.  V zaprtih javnih prostorih sta priporočljiva razkuže-
vanje rok in nošenje maske oziroma rute ali šala, kar 
pa med potniki v javnem prometu ostaja obvezno. 

Tako v veljavi ostajajo vsi predpisani higienski ukrepi, med 
drugim tudi obvezno nošenje zaščitnih mask, in sicer:
-  v zaprtih javnih prostorih, kjer je medsebojna razda-

lja manjša od 1,5 metra,
-  v javnih prevoznih sredstvih,
-  pri osebah z respiratornimi obolenji,
-  pri zaposlenih v zdravstvenih ustanovah glede na 

stopnjo izpostavljenosti,
-  pri zaposlenih v vseh domovih za ostarele in vzgojn
- varstvenih zavodih za osebe s posebnimi potrebami,
-  pri obiskovalcih zdravstvenih ustanov, domov za 

ostarele in vzgojno-varstvenih zavodih za osebe s 
posebnimi potrebami.

3.  Kljub postopnemu sproščanju ukrepov pa so v Sloveniji 
še vedno prepovedana vsa množična zbiranja oziro-
ma združevanja na javnih krajih. Na javnih mestih se 
tako lahko zbira in druži do največ 200 oseb hkrati na 
istem mestu.

4.  Znova lahko obratujejo nastanitveni objekti z več kot 
30 sobami, prav tako so gostom spet na voljo nastani-
tveni objekti za potrebe zdraviliškega zdravljenja, sre-
dišča za wellnes in fitnes, bazeni ter vodne dejavno-
sti.

5.  Še naprej do nadaljnjega ostajajo zaprte diskoteke in 
nočni klubi, prav tako ob nedeljah in praznikih ostaja-
jo zaprte trgovine, razen bencinskih servisov in lekarn, 
ki so lahko odprti.

6.  Prepovedana  je tudi prisotnost gledalcev na športnih 
tekmovanjih.

-   Klicni center za informacije o koronavirusu: na brez-
plačni telefonski številki 080 1404  ob delavnikih, od po-
nedeljka do petka med 8. in 16. uro.

-   Psihološka podpora v času epidemije COVID-19: V sti-
ski lahko pokličete na 041 443 443 vsak delavnik med 16. 
in 24. uro, konec tedna pa med 12. in 24. uro. Za pomoč 
so na voljo izkušeni psihologi in psihoterapevti.

ŠE ZMERAJ RAVNAJMO PREVENTIVNO IN ODGOVORNO, 
UPOŠTEVAJMO PRIPOROČILA, HIGIENSKE UKREPE IN 
NAVODILA PRISTOJNIH INŠTITUCIJ! OSTANITE ZDRAVI!

 https://www.gov.si/teme/koronavirus/

 https://nijz.si/sl; https://nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19;      

https://nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov

Opravičilo
V zadnji številki glasila Dobrčan je bil na strani 56 objavljen članek z naslovom Osebni praznik g. Stanka Črepa, kjer je prišlo pri 
priimku do napake. Pravilni priimek in ime se glasi Grušovnik Stanislav. 
Za neljubo napako se še enkrat iskreno opravičujem.

Branko Ramšak
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Odprtje Občinske uprave Občine Dobrna za obisk strank
V skladu z rahljanjem ukrepov ob umirjanju epidemiološke 
situacije se organizira tudi delo naše občinske uprave. Še 
zmeraj pa pri tem upoštevamo pravila za minimaliziranje 
možnosti prenosov okužbe ter omejevanju rizičnih stikov.
Strankam priporočamo, da za urejanje zadev prioritetno 
uporabijo elektronsko pošto (obcina@dobrna.si), ali pokliče-
te na telefonsko številko 03 780 10 50. 
Dostop strank je možen do tajništva oz. sprejemne pisarne za 
stranke in do ostalih uslužbencev.  Stranke bodo sprejete pod 
določenimi zaščitnimi pogoji v času uradnih ur občinske uprave.

Uradne ure
Ponedeljek: 08.00 - 12.00, 13.00 - 15.00  
Sreda: 08.00 - 12.00, 13.00 - 16.30 
Petek: 08.00 - 12.00  

Navodila za stranke ob vstopu v prostore Občine Dobrna
•	 Dostop je  možen do tajništva oz. sprejemne pisarne Ob-

čine Dobrna in do ostalih uslužbencev.
•	 Upoštevajte priporočeno medsebojno razdaljo vsaj 2 

metrov.
•	 Osebe morajo biti zdrave, brez znakov okužbe dihal (na-

hod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, povišana tem-
peratura).

•	 Upoštevajte higieno kihanja in kašljanja.
•	 Nositi morate zaščitne maske, če je medsebojna razdalja 

manjša od 1,5 m. Čim manj se dotikajte različnih pred-
metov in površin, le toliko kot je nujno potrebno.

•	 Priporočamo brezstično plačevanje taks.
•	 Pri vhodu v tajništvo oz. sprejemno pisarno si razkužite 

roke, prav tako ob odhodu iz prostorov Občine Dobrna.
•	 Svetujemo upoštevanje vseh splošnih ukrepov za za-

ščito pred okužbo z novim koronavirusom, navedenih 
na naslednji povezavi: https://www.nijz.si/sl/
preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019

Spoštovani obiskovalci Zdravstvene postaje Dobrna
Od 18. maja 2020 dalje bo delo v ambulanti družinske me-
dicine in v zobni ambulanti do preklica potekalo po strogo 
določenem režimu in drugače, kot smo bili doslej vajeni. 
Vstop v ZP Dobrna je možen samo skozi  glavni vhod s pri-
tiskom na zvonec. 

Na triažni točki medicinska sestra sprejema izključno naročene 
paciente brez simptomov za COVID 19. Ob prihodu na triažno 
točko predložite predhodno izpolnjen vprašalnik za preverjanje 
zdravstvenega stanja. Ves čas zadrževanja v zdravstveni posta-
ji je obvezna uporaba zaščitne maske, upoštevanje varnostne 
razdalje in razkuževanje rok. Na pregled prihajajte pravočasno 
in ne več kot 10 minut pred naročenim terminom. Na triažni 
točki vam bodo izmerili telesno temperaturo in vam posredo-
vali nadaljnja navodila. Na pregled se lahko naročite po telefo-
nu ali po e-pošti v ordinacijskem času ambulante.

Kontakti za naročanje v ambulanti družinske medicine:
Tel.: 03 780 05 40
e-pošta: amb.music@zd-celje.si

Delo v zobni ambulanti
Zaradi specifičnih strokovnih priporočil se zobozdravstvena de-
javnost izvaja  na drugačen način kot v času pred epidemijo. Za 
zagotovitev varnosti zobozdravnikov in pacientov  poteka delo 

v varovalni zaščitni opremi in počasneje, zato je na dan pregle-
danih manj bolnikov kot pred epidemijo. 

Trenutno se prednostno obravnavajo nujna stanja in tisti paci-
enti, ki so bili med epidemijo obravnavani v dežurni ambulanti, 
sledijo pa jim bolniki, ki jim  je zaradi epidemije odpadel ter-
min. Pomembno je vedeti, da nenaročeni pacienti v bodoče ne 
bodo obravnavani. Zato prosimo, da se na pregled naročite pri 
osebnem zobozdravniku, kjer boste prejeli termin pregleda po 
njegovi strokovni oceni.

Kontakti za naročanje v zobni ambulanti:
Tel.: 03 57 78 057
e-pošta: zob.vodopivc@zd-celje.si

Sprejeti ukrepi so namenjeni varovanju zdravja, zato vas prosi-
mo za sodelovanje, strpnost in upoštevanje navodil. 
 
Prim. Jana Govc Eržen, dr. med.
Vodja OE ZP Vojnik, Dobrna

Dodatne informacije: 
Tel.: 03 780 05 40
E-pošta: info.zp-dobrna@zd-celje.si
Spletna stran: www.zd-celje.si/si/zp-vojnik-in-dobrna
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Obvestilo o ponovnem odprtju krajevnih uradov  
Spoštovani,

obveščamo vas, da bosta Krajevna urada v Vojniku in na Dobrni, ki delujeta na območju Upravne enote Celje, od 
ponedeljka, 18. 5. 2020 dalje, ponovno poslovala.   

Hkrati vas obveščamo, da bosta oba krajevna urada vrata v času poletnih šolskih počitnic, od 1. 7. do 31. 8. 2020, 
ponovno zaprta. To je v skladu z možnostjo nadomeščanja uslužbenke, zaposlene na krajevnih uradih v času letnih 
dopustov, in v skladu s politiko delovanja Upravne enote Celje nekaj zadnjih let.

Bojana Frim,                                            
vodja Oddelka za upravne                                                              Damjan Vrečko,
notranje zadeve                                                                                     načelnik

Ljubljanska cesta 1, 3000 Celje 
T: 03 426 53 00, F: 03 426 53 04 
E: ue.celje@gov.si, www.upravneenote.gov.si/celje/

Ljubljanska cesta 1, 3000 Celje 
T: 03 426 53 00, F: 03 426 53 04 
E: ue.celje@gov.si, www.upravneenote.gov.si/celje/

Spoštovani,
približuje se poletni čas, ko smo vsako leto na Upravni enoti 
Celje soočeni z bistveno povečanim številom vlog za izdajo 
osebnih izkaznic in potnih listov, predvsem zaradi  priorite-
tnih zahtevkov iz celotne države. Posledično se vrste čakajočih 
strank pred našimi okenci  za poslovanje s strankami občutno 
podaljšajo. Upoštevati je potrebno dejstvo, da bo zaradi razgla-
šene epidemije verjetno tudi vnaprej še nekaj časa veljal režim 
nadzorovanega, posamičnega vstopanja strank v uradne pro-
store UE.

Na Upravni enoti Celje vstopamo v triletno obdobje bistveno 
povečanega števila pretečenih osebnih dokumentov glede na 
trenutno stanje po stalnem prebivališču. V primerjavi z nekaj 
preteklimi leti   pričakujemo  večje število vlog s tega področja. 
V sedanjem in prihajajočem obdobju, ko varnostni ukrepi, uve-
deni zaradi bolezni COVID-19,  ne bodo popolnoma sproščeni 
in bomo še nadalje vsi državljani in drugi obiskovalci upravnih 
enot zavezani spoštovati varnostne ukrepe, kot so pogostejše 
umivanje  in razkuževanje rok, higiena kašlja, nošenje zaščitnih 
mask in vzdrževanje varnostne razdalje med ljudmi, želimo na 
naši upravni enoti tveganje z okužbami, tako med zaposlenimi 

kot obiskovalci UE Celje in krajevnih uradov Vojnik ter Dobrna,  
zmanjšati na minimum. 
Občanke in občane obveščamo, da bodite pozorni na datum 
poteka osebnih dokumentov in  pravočasno, vsaj nekaj dni pred 
potekom veljavnosti dokumentov in pred načrtovanim potova-
njem v tujino, podate vloge za izdajo osebnih dokumentov. S 
tem se boste izognili tudi višjim stroškom (upravnim taksam) za 
izdajo dokumenta,  ne bo se  potrebno voziti v Celje na podajo 
vloge ali vročitev prioritetnega dokumenta. V primerih ko boste 
vseeno primorani podati prioritetno vlogo, lahko izberete vroči-
tev dokumenta po pošti, namesto vročitve na Upravni enoti Ce-
lje. V takšnem primeru (vročitev po pošti) osebnega dokumenta 
sicer ne boste mogli dobiti v enem dnevu, temveč naslednji 
delovni dan. 
Glede na navedeno se bomo lahko izognili nepotrebnim dalj-
šim čakalnim vrstam in tesnejšim stikom strank ter posledično 
zmanjšali  možnosti za prenos virusnih okužb.    
                                                                                                  
S spoštovanjem,
 Damjan Vrečko,

     načelnik

OBVESTILA
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Obvestilo o prireditvah
Obveščamo vas, da za to številko Dobrčana ni bilo mogoče pripraviti koledarja prireditev. Pravila glede organiziranja dogodkov se 
namreč še spreminjajo.
Predlagamo vam, da v tem vmesnem času spremljate dnevno objavljene novice o morebitnih lokalnih dogodkih na:
- spletni strani www.dobrna.si,
- spletni strani www.visitdobrna.si in
- Facebook profilu Občina Dobrna – lokalne informacije.
          ZTŠK Dobrna,
          Marija Švent

oglasi

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

SMER POHODA DATUM

BEGUNJŠČICA 12. 7.

KATSCHBERG, AVSTRIJA 26. 7.

KRIŠKI PODI, ŠKRLATICA 9. in 10. 8.

ROGLA - BISERNA POT-SKOMARJE 23. 8.

IZLET OKROGLIH PLANINCEV 6. 9.

KOBARIŠKI STOL 20. 9.

ŠTRUKLJEV VRH 3. 10.

Glede na priporočila države bo društvo koledar sproti prilagajalo, oziroma načrtovane izlete odpovedalo, ali pa jih nadomestilo z 
drugimi. O vsakem izletu posebej bodo člane sproti obveščali po elektronski pošti in na oglasni deski.
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Investicije v teku 
Foto: arhiv Občine Dobrna

Nova cesta za Lokovino

Nova sprehajalna pot

Obnovljen kanal in cesta

Urejen park

Sanacija strehe

Obnovljena cesta
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Prometna ureditev na regionalni cesti
pred naseljem Dobrna

Foto: Bojan Vrečer VREBO, Blaž Mastnak, arhiv Občine Dobrna
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Drage občanke, dragi občani,

15. junij je naš občinski praznik, s katerim obeležujemo začetek

   širitve turizma po zaključku večjih 

obnovitvenih del v nekdanjih Toplicah Dobrna.

Letos  bomo praznovali nekoliko drugače, 

zaradi omejitev se, žal, ne bomo družili in naš skupni praznik 

proslavili kot v preteklih letih. Kljub temu verjamemo, da se znamo 

tudi vsak zase veseliti uspehov, ki smo jih skupaj  dosegli za 

napredek in boljše življenje ljudi v naši občini.  

V upanju, da se bomo kmalu lahko vrnili v družbeno življenje,  kot 

smo ga bili vajeni, se veselimo druženja ob takih in podobnih 

priložnostih in vam ob prazniku občine iskreno čestitamo. 

Župan, Martin Brecl,
člani občinskega sveta in občinska uprava Občine Dobrna

OBČINA DOBRNA


