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SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI
Pogledi na družbo, življenje, delo in čas, ki ga živimo, so raznoliki.
V tej raznolikosti, kadar ji zmoremo nadeti skupni imenovalec z
nekaj strpnosti in človeške solidarnosti, medsebojnega spoštovanja in razumevanja, se bogatijo in širijo naša obzorja za lažje
reševanje skupnih nalog in potreb, za razumevanje zapletenih
medsebojnih odnosov in časa, v katerem ustvarjamo in udejanjamo svoje življenje in sobivanje v prostoru, vsak na sebi lasten
način, sprejemljiv za naravo, okolje in soljudi. Naj bo to naše skupno vodilo za življenje in delo v naši občini tudi v prihodnje.
Leto je naokoli, bilo je precej razgibano in pestro. Na občini smo
se ukvarjali predvsem z izvajanjem nalog in projektov, ki smo jih
načrtovali za to obdobje in o katerih smo pisali že v prejšnjih glasilih. V mesecu novembru so bile v naši državi tudi lokalne volitve, torej čas demokracije, ko volivke in volivci na volitvah izvolijo
svoje predstavnike.
Spoštovane občanke in občani, iskrena hvala vsem, ki ste odšli na
volišča in tako izrazili svoje mnenje o življenju in delu v naši občini.
S posebnim spoštovanjem se zahvaljujem vsem, ki ste korektno
kritično ocenili naše delo in nam ponovno izkazali zaupanje. Obljubljamo, da bo Občina Dobrna tudi v prihodnje dober in strokoven
servis vsem našim občankam in občanom, da bo še naprej tako
razvojno usmerjena, ljudem in okolju prijazna občina.
Ob vseh zastavljenih in v predhodnih glasilih že predstavljenih
projektih za katere bomo še naprej iskali rešitve in možnosti za
njihovo izvedbo, nas v prihodnje čaka, da skupaj z občinskim
svetom in strokovnimi službami in vsemi impulzi, ki jih dobivamo s terena od vas, spoštovane občanke in občani, predvsem
pa glede na možnosti sofinanciranja razvojnih projektov s strani
Evropske unije in drugih razpisov naše države, skupaj zastavimo
nadaljnji razvoj občine in se osredotočimo na projekte, ki jih bo
možno sofinancirati in v prihodnje realizirati v naši občini. Velik
problem pri tem našem delu je, da nikoli ne vemo, s katerimi
projekti bomo lahko konkurirali na navedenih razpisih in kakšni
bodo pogoji razpisov, da bi lahko projekte tako pripravili, zato
moramo vseskozi pripravljati več projektov. Ob tem pa se bomo

beseda
župana
trudili, da bo Občina Dobrna še naprej prijazen in strokoven servis vsem našim občankam in občanom in vsem drugim uporabnikom naših storitev.
Za ta namen vas, spoštovane občanke in občani, prijazno vabimo k sodelovanju na temo, kaj in kakšno občino si želimo. Prosimo, da anketno stran, na strani 59 tega glasila, izrežete in izpolnite ali dopišete svoje mnenje in jo do 28. februarja 2019 oddate
na občini ali v občinski nabiralnik v pritličju v vhodu na občino.
Lahko pa svoje mnenje in predloge podate po elektronski pošti
na naslov martin.brecl@dobrna.si ali obcina@dobrna.si.
Ta anketni list je v elektronski obliki na spletni strani Občine Dobrna
www.dobrna.si. Iskrena hvala za vaš prispevek in sodelovanje.
Pred nami so prazniki, čas božiča in novega leta. V naši kulturi je
to čas upanja in pričakovanja ter lepih misli in želja za ta svet.
Tudi letos bo Dobrna praznično okrašena v pričakovanju adventa, božiča in novega leta. Ta praznični čas v Dobrni vsako leto
obeležimo z več prireditvami in dogodki v organizaciji občine,
ZTŠK, naših društev in organizacij ter naših turističnih ponudnikov tako, da se za vsakega se kaj najde, da našim obiskovalcem in
turistom Dobrno skupaj predstavimo v še lepši podobi in raznoliki ponudbi. Seznam dogodkov in prireditev je v nadaljevanju
objavljen v tem glasilu in seveda vsi vljudno vabljeni, da se jih
udeležite. Iskrena hvala tudi vsem, ki tako bogatite naš skupni življenjski prostor in promovirate naš turistični kraj.
Prav je, da se v teh prazničnih dneh, preden nas potrošnika naravnanost družbe odpelje v svoje vode, spomnimo tudi na ljudi
okoli sebe, ki jim življenje iz različnih razlogov ne prizanaša, ki so
bolni, osamljeni ali potisnjeni na rob družbe, da jim namenimo
nekaj več naše pozornosti, z obiskom, s stiskom roke in lepo besedo, z majhno pozornostjo, da bodo prazniki lepši za vse.
V tem duhu bomo v Občini Dobrna tudi letos del sredstev, ki bi
jih sicer namenili za novoletna darila, za nakup koledarjev, ognjemetu in praznovanju na silvestrovo, namenili za naše najmlajše,
za naše najstarejše in za druge humanitarne potrebe.
št. 80 / 2018
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S pomočjo navedenih sredstev in sponzorjev bomo tudi letos za
naše najmlajše organizirali obisk Božička, z obiskom in majhno
pozornostjo želimo v teh prazničnih dneh razveseliti tudi naše
občanke in občane starejše od 80 let. Del teh sredstev pa bomo
namenili tudi našima humanitarnima organizacijama Rdečemu
križu in Župnijski Karitas Dobrna.
Iskrena hvala vsem, ki nam pomagate, da ta skromna sredstva pridejo v prave roke, da morda v teh najbolj čustvenih dneh v letu
koga razveselijo in osrečijo, mu prižgejo iskrico v očeh.
Spoštovani upokojenke in upokojenci, iskrena hvala za to plemenito delo, ki ga opravljate, ko v teh prazničnih dneh obiskujete
naše starejše občanke in občane, še posebej tiste, ki so iz različnih
razlogov vezani na dom.
Prenesite vsem naše lepe želje in pozdrave.

Spoštovane občanke in občani,
v praznikih okoli božiča in novega leta se v naši kulturi nekoliko več družimo in bogatimo medsebojne vezi z željo po sreči,
ljubezni, miru, medsebojnem razumevanju in spoštovanju.
Naj nas ta čas poveže tudi z ljudmi, ki jim življenje ne prizanaša, podarimo jim več razumevanja in topline, pomagajmo jim
na poti iz osame, do več ljubezni in upanja za življenje naprej.
Želim vam lepe in mirne praznike, v novem letu 2019 pa veliko
zdravja, sreče in notranjega miru, naj vas obdari z iskrenimi in
srčnimi ljudmi in vam izpolni čim več želja.

Župan Občine Dobrna,
Martin Brecl

naši jubilanti
Marija Švab in njenih, še vedno duhovitih, 90
Skromna, kot je znala biti skozi vse življenje, nas je sprejela na svojem domu v Vrbi
21 a, kjer živi skupaj s sinom Petrom in
snaho Vido, vnukom Mihom in njegovo
ženo Martino ter pravnukoma Marcelom
in Mijo. Ko smo jo ob prihodu povprašali,
kako je in kaj dela, je malo nagajivo povedala, da se ima lepo, da je že dolgo na
svetu, da zadnje čase nič ne dela, samo
obiske še sprejema.
Marija Švab se je rodila 22. novembra
1928 na domačiji Blažič v Vrbi. Mladost je
preživljala na kmetiji, v družbi brata Stanka in petih sester. Na vprašanje o šolanju
v tistih časih duhovito pove, da je obiskovala osnovno šolo v Ružički in na občini in
»nadaljevala šolanje na gimnaziji v Celju
in nato na fakulteti v Ljubljani«.
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V tistih časih je bilo malo možnosti za šolanje, življenje na kmetiji je zahtevalo več

pridnih rok od jutra do večera in tako se
je na Blažičevi kmetiji odvijala tudi Mariji-
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na mladost, dokler ni spoznala muzikanta
Pavleka, fanta iz sosednje vasi. Poročila
sta se leta 1951 in nekaj časa, ko je bil
brat Stanko na služenju vojaškega roka, ki
je takrat trajal tri leta, delala na Blažičevi
kmetiji.
Kot vsi mladi sta si tudi Marija in Pavlek
želela na svoje. Njen Pavlek je bil delaven
in iznajdljiv možakar, bil je muzikant, mesar in še marsikaj je znal postoriti. Leta
1956 so si v Vrbi zgradili svoj dom, ki je
dobil ime pri Pavlek. Ata Pavlek je hodil
v službo in igral na »ohcetih« in še marsi-

kaj drugega priskrbel, da je družina lahko
lepo živela, mama Marija pa je skrbela za
družino in majhno domačijo, da so otroci Silva (1949), Marjana (1958) in s Peter
(1962) imeli topel in urejen dom.
Leta so tekla, otroci so odraščali in si
ustvarili svoja gnezda, a se še vedno pogosto radi vračajo domov. Tako je bilo
tudi letos, ko so se kljub mnenju mame
Marije, da se pri teh letih ne splača praznovati, za njem rojstni dan, 22. novembra, na domačiji pri Švabovih v Vrbi zbrali

vsi njeni. Tako tudi mama Marija na koncu
prizna, da je bil to še en lep dan v družbi
njenih treh otrok, sedmih vnukov in devetih pravnukov, na katere je zelo ponosna.
Spoštovana gospa Marija, tudi mi smo
ponosni na Vas. Še enkrat iskrene čestitke
za Vaš jubilej in naj Vam zdravje služi še
mnogo let. In ne pozabite na naš dogovor, da morate še svoje otroke spraviti do
»penzije«!
Župan Občine Dobrna,
Martin Brecl

Občina Dobrna počrpala največ evropskih sredstev na prebivalca v
celjski regiji ter postala naj občina 2018
Spletni časopis Celje.info je v oktobru 2018 objavil novico, da
je v preteklem obdobju štirih let v celjski regiji največ evropskih sredstev na prebivalca počrpala naša občina, in sicer 315,20
Eur. Skupno načrpana EU-sredstva občine sestavljajo transferni
prihodki prek državnega proračuna (pridobljena iz proračuna
EU) in neposredno prejeta sredstva iz EU (prejeta iz strukturnih
skladov in tudi drugih evropskih inštitucij).
Medijska hiša Eko dežela je v novembru že četrto leto zapored
v posebni izdaji revije Eko dežela – Občine razglasila rezultate anket projekta 'Naj občina 2018'. Med mestnimi občinami si
je najvišjo oceno po mnenju anketirancev Eko dežele zaslužila
Mestna občina Koper, med večjimi občinami (nad 10.000 prebivalcev) Občina Žalec, med manjšimi pa Občina Dobrna.
Izjava za javnost, ki so jo ob izidu pripravili v uredništvu, se je
glasila:
»Občani so povedali svoje,« so ob izidu povedali na uredništvu.
»Ravno iz filozofije, da lahko le skupaj dosežemo spremembe
na bolje, se je začel naš projekt Naj občina. Letos, četrto leto
zapored, v letu lokalnih volitev, smo ponosni, da smo dosegli
tako velik odziv na vseh straneh – pri anketirancih, pri občinah
in v drugih medijih. Želimo si, da bodo občani še bolj osveščeni,
občine pa še bolj pripravljene poslušati svoje občane,« so še
poudarili. Izbor Eko dežele namreč ne temelji na statističnih podatkih in ekonomskih kazalnikih, temveč zgolj na ocenah občanov, ki so v anketi glasovali za svojo občino z ocenami od 1 do 5.
št. 80 / 2018
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Občani so v anketi ocenjevali 5 različnih kazalnikov zadovoljstva
z življenjem v svoji občini: kako občina skrbi za okolje, za zdravstvo, zdravje in rekreacijo, za ranljivejše skupine (mlade, mlade
družine, starejše, invalide), kako s prometno infrastrukturo skrbi
za pešce in kolesarje ter ali se turizem razvija v pravo smer.
Letos smo poseben poudarek dali tudi obljubam. V anketi smo
občane vprašali, ali so bile v zadnjem mandatu izpolnjene ali
ne, povprašali pa smo jih tudi za konkretne primere neuresničenih projektov, kaj jih v občini najbolj moti in kateri projekt bi
izpostavili kot opazen.
V reviji Eko dežela – Občine 2018 so objavljene lestvice za vsako od petih področij ter skupne zmagovalke in občine, ki so
prejele najnižje skupne povprečne ocene - za vsako od treh
kategorij po velikosti. Objavljeni sta tudi dodatni lestvici glede

na delež pritrdilnih odgovorov na vprašanje »Ali so bile obljube
iz zadnjega mandata izpolnjene?«. Lestvice so podkrepljene z
izjavami občanov in komentarji občin.
Povzela:
ZTŠK Dobrna - Marija Švent

Občina Dobrna prejela naziv »Planetu prijazna občina 2018«

V okviru 49. sejma Narava – zdravje je na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, 29. 11. 2018, potekala podelitev priznanj v
okviru vseslovenskega natečaja »Planetu prijazna občina«.
Občina Dobrna je v kategoriji občin v velikosti do 3.000 prebivalcev prejela naziv »Planetu prijazna občina 2018« za odgovorno prizadevanje na področju varovanja naravnih danosti,

ustvarjanja boljše kvalitete bivanja občank in občanov ter dobro informiranje o pravilnem odnosu do okolja za te in prihodnje generacije.«
Prejeto priznanje je spodbuda za razvijanje pravilnega odnosa
do okolja za vse generacije tudi v prihodnje.
ZTŠK Dobrna,
Marija Švent
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Priznanje Turistične
zveze Slovenije 2018
V Portorožu je 8. oktobra v okviru Dnevov slovenskega turizma potekala slavnostna podelitev priznanj »Moja dežela
lepa in gostoljubna 2018«. Tekmovanje je
razpisala Turistična zveza Slovenije pod
častnim pokroviteljstvom predsednika
države, g. Boruta Pahorja.

Občina Dobrna se je v kategoriji zdraviliški kraji uvrstila na 3. mesto. Priznanje je
prevzel župan Občine Dobrna, g. Martin
Brecl.

Prejeto priznanje je nagrada vsem, ki se v
občini vsakodnevno trudite za urejeno in
čisto Dobrno ter s tem skrbite tudi za prepoznavnost našega zdraviliškega kraja.
ZTŠK Dobrna,
Marija Švent

Zaključek projekta Tur-infomat
»Inovativno informiranje ranljivih skupin v urbanih območjih«
V mesecu septembru je bil v okviru projekta »Inovativno informiranje ranljivih skupin v urbanih področjih« v zdraviliškem parku na Dobrni postavljen eden od petih infomatov, ki služi kot
info točka za informiranje.
Info točka je prilagojena uporabnikom na invalidskih vozičkih. V
okviru projekta sta bili ob točki postavljeni tudi dve klopci. Cilji
operacije so razvoj, testiranje in vzpostavitev mreže turističnih
infomatov, ki bodo 24 ur dnevno ponujali informacije o ponudbi destinacije. Infomati so postavljeni v urbanih središčih: Dobrna, Vitanje, Šentjur, Slovenske Konjice in Zreče.
ZTŠK Dobrna,
Marija Švent
št. 80 / 2018
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Izvajanje zimske službe
Bliža se čas zime in z njo, kljub njenim lepotam, tudi nevšečnosti
na cestah. V nadaljevanju vas želim informirati o nekaterih stvareh, ki so pomembne tako za tiste, ki skrbimo za zimsko službo,
kot za vas, ki vas zimske razmere včasih spravljajo v slabo voljo.
Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih
za omogočanje prevoznosti cest in varnega prometa v zimskih
razmerah. Te nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pojavov (sneg,
poledica in drugo) lahko ogroženo normalno odvijanje prometa.
V Občini Dobrna se izvaja zimska služba v sklopu Režijskega
obrata Občine Dobrna in z dvema zunanjima izvajalcema, in
sicer na:
- občinskih javnih cestah, kategoriziranih z Odlokom o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Dobrna;
- ostalih javnih prometnih površin (ceste v splošni rabi, trg,
pločniki, kolesarske steze, avtobusne postaje, pokopališče,
javna parkirišča ter funkcionalne površine ob javnih objektih);
- gozdnih cestah javnega značaja, ki so opredeljene za izvajanje zimske službe.
Občina Dobrna ima sklenjeno pogodbo za izvajanje zimske
službe z dvema izvajalcema, in sicer:
1. MARTIN OKROŽNIK, dopolnilna dejavnost na kmetiji, gsm
031 850 065 (Martin Okrožnik), izvaja zimsko službo v naseljih
Strmec nad Dobrno, Parož in v delu naselij Brdce nad Dobrno in Zavrh nad Dobrno
2. ŠTIMULAK d. o. o., gsm 041 420 566 (Ivan Štimulak), izvaja
zimsko službo v naseljih Klanc, Dobrna, Vinska Gorica, Pristova, Loka, Lokovina, Vrba, Zavrh nad Dobrno in Brdce nad Dobrno ter v delu naselja Parož.
Zaradi večje operativnosti se v primeru nevšečnosti obrnite na
izvajalca zimske službe v vašem območju ali na Občino Dobrna,
telefon 03 / 780 10 50.
Zimska služba se, v skladu z 27. členom Pravilnikom o rednem
vzdrževanju javnih cest (Ur. l. RS, št. 38/2016), prične praviloma s
15. novembrom tekočega leta in se zaključi s 15. marcem naslednjega leta. V kolikor zimske razmere zahtevajo drugače, se
ta čas uskladi s trajanjem zimskih razmer oz. se zimska služba
izvaja po potrebi ne glede na navedene datume. Zimska služba oz. zimsko vzdrževanje cest je samo en segment v sklopu
rednega vzdrževanja cest zaradi izjemnih pogojev, ki nastajajo
na cestah, predvsem ob poledici, snegu, sodri, žledu in drugih
pogojih, je najtežja in tudi najbolj zahtevna. Prav zaradi tega se
moramo nanjo tudi posebej in zelo dobro pripraviti.
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komunala
in okolje
Izvedba zimske službe obsega pripravljalna dela, izvedbena
dela in dela po končani zimski sezoni. Pripravljalna dela obsegajo zlasti dela, ki se nanašajo na podpis potrebnih pogodb z
izvajalci, pripravo mehanizacije, prometne signalizacije in opreme ter posipnega materiala ter pripravo cest in njihove okolice
(namestitev dopolnilne prometne signalizacije na nevarnih mestih, postavitev snežnih kolov, napolnitev kočic za zimsko službo s posipnim materialom). Izvedbena dela se izvajajo v skladu z določenim prioritetnim vrstnim redom oz. prednostnimi
razredi izvajanja zimske službe. Po koncu zimskega obdobja je
potrebno s cest odstraniti ostanke posipnih materialov (peska),
začasno dopolnilno prometno signalizacijo ter začasno prometno opremo, cestne naprave in ureditve za zavarovanje ceste in
prometa v zimskem obdobju. Izvesti je potrebno popravilo poškodb na voziščih, nastalih ob izvajanju zimske službe ter izvesti
čiščenje in remont zimske mehanizacije.
Vzdrževanje prevoznosti posameznih cest v zimskih razmerah je opredeljeno s prednostnimi razredi, v katere so ceste
razvrščene glede na kategorijo, gostoto in strukturo prometa,
geografsko – klimatske razmere in krajevne potrebe (30. člen
Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest).
Tabela: Prednostni razredi za vzdrževanje cest
v zimskih razmerah
Predn. Vrsta
Prevoznost Sneženje
Močno
razred ceste
ceste
sneženje
Avtoceste,
24 ur
zagotoviti
zagotoviti prevohitre ceste
prevoznost vozišč, znost vsaj enega
pomembnejših
voznega pasu in
I
križanj, dovozov k dovozov k večjim
večjim parkiriščem parkiriščem
in odstavnih pasov
ceste s PLDP > od 5.
zagotoviti
zagotoviti
4000, glavne do 22. ure prevoznost; možni prevoznost (pri
ceste, glavne
zastoji do 2 ur med večpasovnicah
mestne ceste,
22. in 5. uro
prevoznost vsaj
II
pomembnejše
enega voznega
regionalne
pasu), možni zastoji
ceste
do 2 ur predvsem
med 22. in 5. uro
ostale regio- od 5.
zagotoviti
zagotoviti
nalne ceste, do 20. ure prevoznost; možni prevoznost (pri
pomembnejše
zastoji do 2 ur
večpasovnicah vsaj
lokalne
ceste,
predvsem
med
20.
enega voznega
III
zbirne mestne
in 5. uro
pasu), možni zastoji
in krajevne
predvsem med 20.
ceste
in 5. uro
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IV

V

VI

VII

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

od 7. do 20. zagotoviti prevo- zagotoviti prevoure, upošte- znost; možni krajši znost; možni zastoji
vati krajevne zastoji
do enega dne
potrebe

javne poti,
upoštevati
parkirišča,
krajevne
kolesarske po- potrebe
vezave, ceste
kategorije RT
površine za
pešce

zagotoviti
zagotoviti preprevoznost; možni voznost; možni
zastoji do enega večdnevni zastoji
dne

od 7. do 20. zagotoviti dosto- zagotoviti dostoure upošte- pnost do objektov pnost do objektov v
vati krajevne v javni rabi
javni rabi
potrebe

ceste in
kolesarske
povezave, ki
se v zimskih
razmerah
zapro

		
Šteje se, da je prevoznost zagotovljena, če višina snega na
cestah I. in II. prednostnega razreda ne presega 10 cm, na drugih cestah pa 15 cm, promet pa je možen z uporabo zimske
opreme vozil. Na odsekih z vzdolžnim naklonom nad 10 odstotkov se šteje, da je prevoznost zagotovljena tudi, če je promet
možen samo z uporabo snežnih verig. V obdobju izredno močnega sneženja, ob močnih zametih in snežnih plazovih prevoznosti ni nujno potrebno zagotavljati. Enako velja za poledico,
ki je ni mogoče odpraviti z razpoložljivimi tehničnimi sredstvi.
Pri izvajanju zimske službe velja naslednji prioritetni vrstni
red:
I. prioriteta:
lokalne ceste, ceste, po katerih se izvaja prevoz
šolskih otrok ter ceste k ambulanti, zdravstvenemu domu, gasilskemu domu, vzgojno – izobraževalnim ustanovam ter drugim javnim ustanovam;
II. prioriteta: ceste, ki povezujejo višje ležeča naselja z dolino;
III. prioriteta: ostale javne ceste ter gozdne ceste javnega pomena, trgi in druge javne prometne površine;
IV. prioriteta: ostale javne površine – pokopališča, kolesarske
steze, ipd.
Poledica nastane zaradi podhladitve vozišča, nenadne vlage
pri nizkih temperaturah, slane, snežne plohe ali ledenega dežja

(žled) in predstavlja največji strošek zimske službe. Število teh
akcij namreč ni sorazmerno s številom dni s snežnimi padavinami. Največja pogostost poledice nastopi ob pogojih, ko je
podnevi toplo, v pozno popoldanskih, večernih in nočnih urah
pa zmrzuje. Zato morajo izvajalci stalno opravljati nadzor nad
stanjem vozišč, posebej kritičnih odsekov, ki so kot taki že izkustveno znani. To velja predvsem za ostre krivine, večje strmine,
mostove, senčne odseke, cestna križišča in podobno.
Posipanje se začne izvajati takoj, ko se na cestišču zazna – pojavi poledica oz. je le-to mogoče pričakovati. Posip asfaltiranih
javnih cest in asfaltiranih drugih javnih površin se izvede s posipno mešanico peska in soli, posip makadamskih javnih cest in
makadamskih drugih javnih površin s peskom, posip pločnikov
pa se izvede izključno samo s soljo.
Zgradbe, s katerih se lahko vsuje snežni plaz, ki ogroža varnost
občanov in premoženja oz. vse zgradbe, ki mejijo na javne površine, morajo imeti ustrezne zadrževalne snegolove. Lastnik
zgradbe mora sproti odstranjevati ledene sveče. Pred odstranjevanjem snega in ledenih sveč s streh je potrebno pločnik za
pešce ustrezno zavarovati. Odtekanje s streh ne sme biti speljano na javne površine.
Pri odstranjevanju snega z javnih prometnih površin, streh,
funkcionalnih in drugih površin je prepovedano zametavati javne prometne površine. Sneg se mora odlagati na robu vozišča,
tako da ne ovira hoje in prometa z vozili.
V času odstranjevanja snega so lastniki vozil dolžni odstraniti
svoja vozila z javnih površin.
Večkrat pozabimo, da je zimska služba namenjena zagotavljanju prehodnosti in prevoznosti in ne zagotavljanju nadstandardnega pluženja ter posipanja. Zimske razmere na cestah terjajo
od nas prilagajanje glede na razmere. Pravočasna in pravilna
oprema vozil, predčasni odhodi od doma, prilagajanje hitrosti
razmeram in še veliko drugih dejavnikov nam v zimskih razmerah lahko zagrenijo ali polepšajo zimsko idilo na prometnih površinah. V vsakem primeru je naš namen, da vam po najboljših
močeh zagotovimo varno hojo in vožnjo po občinskih cestah
na območju občine.
Želim vam veliko zimskih užitkov in varno vožnjo.

Urška Vedenik
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Rekonstrukcija kolektorja Dobrna – Čistilna naprava Dobrna
Urejeno in čisto okolje je vrednota, za katero se moramo
truditi, da bomo lahko še naprej skupaj živeli v tem izjemnem življenjskem okolju ter takega ohranili tudi našim
otrokom in zanamcem.
Obstoječ fekalni kolektor Dobrna – Čistilna naprava Dobrna je
zaradi dotrajanosti potreben obnove, zato je občina, skupaj z
javnim podjetjem Vodovod – kanalizacija Celje, pristopila k projektu rekonstrukcije kolektorja.
Da bi se izognili onesnaževanju in da bi zagotovili ustrezno komunalno infrastrukturo za uporabnike, je bilo potrebno najprej
izdelati projekt za izvedbo, ki v 1. fazi predvideva rekonstrukcijo
fekalnega kanala v dolžini okoli 600 m, in sicer od Dobrne do
parc. št. 492/2, k. o. Dobrna. Ker poteka fekalni kanal v večini po
zemljiščih, ki so v zasebni lasti, je bilo potrebno pridobiti notarsko overjene služnostne pogodbe vseh lastnikov zemljišč, po

katerih poteka fekalni kanal. Ob tej priložnosti se zahvaljujem
vsem lastnikom zemljišč za podpis in overitev potrebnih pogodb, ki so osnova za nadaljnjo izvedbo.
Po izdelani projektni dokumentaciji in uspešni pridobitvi vseh
notarsko overjenih služnostnih pogodb je bilo v mesecih oktober – november izvedeno javno naročilo za izbor izvajalca. Kot
najugodnejši ponudnik je bilo izbrano podjetje Gradbeništvo
Jože Škrablin s. p. iz Vojnika. V kolikor bodo zimske razmere dopuščale, se bo z deli pričelo še letos, zaključek del pa je predviden v pomladanskih mesecih.
Izvedena investicija v rekonstrukcijo kanalizacijskega sistema
bo prispevala k izboljšanju kakovosti podtalnice in površinskih
voda, k varstvu voda in okolja ter k ureditvi odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne vode, s čimer bo okolje manj obremenjeno.
Urška Vedenik
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Pasji iztrebki in konjske fige
Večkrat smo že opozarjali lastnike psov, da med sprehodom za svojimi štirinožnimi ljubljenčki pospravijo njihove
iztrebke. S časom se stanje izboljšuje, večina izmed njih
ima s seboj vrečke in tudi pospravi za svojimi ljubljenčki.
Obstajajo pa izjeme tako kot povsod.

znega nadzora. V primerih onesnaženja teh površin s pasjimi iztrebki morajo lastniki oziroma vodniki psov le-te takoj odstraniti
v vrečke in jih odložiti v posode za posebne odpadke. Določilo
prvega odstavka tega člena se smiselno uporablja tudi za odstranjevanje konjskih iztrebkov.
Za posameznika, ki za konjem ne počisti, je v 36. členu predpiZadnje čase pa občani opažajo, da javnih površin ne one- sana globa v višini 125,19 €. Nadzor je v pristojnosti inšpekcije
snažujejo samo psi, temveč tudi konji s svojimi figami. Medobčinskega inšpektorata in redarstva.
Običajno pa se tisti, ki ga jaha, ne briga kaj dosti, kaj je za
seboj pustil njegov konj. Največkrat so konjske fige potem Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 –
razmazane po cestišču, kot posledica mimo vozečih vozil. uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – popr., 68/16 in 54/17) v določa, da sme jahač uporabljati poti za jahače in nekategoriziraIn kaj pravi zakonodaja?
ne ceste, občinske ceste pa le, če to ni v nasprotju s prometno
ureditvijo na njih. Jezdenje na državnih cestah ni dovoljeno. Za
Odlok o urejanju javnih površin, o javni snagi ter videzu kršitev je predpisana globa v višini 40 €. Nadzor nad to določbo
naselij (Uradni list RS, št. 57/2003, 22/2006 in 27/2010) v vrši policija in občinsko redarstvo.
prvem odstavku 12. člena določa, da je na javnih površinah
iz 2. člena in smiselno tudi drugih javnih površinah iz 3. člena Vse lastnike psov in jahače konj pozivamo k doslednemu spoprepovedano voditi pse brez vrvice in jih puščati brez ustre- štovanju zakonodaje.
Nataša Kos,
Medobčinski inšpektorat in redarstvo

invalidom
prijazna občina

Občina Dobrna prejela listino
"Občina po meri invalidov" za leto 2018
Občina Dobrna je od Zveze delovnih invalidov Slovenije v septembru prejela veselo novico, da se Občini Dobrna podeli listina »Občina po meri invalidov« za leto 2018.
Projekt »Občina po meri invalidov« je oblikovala Zveza delovnih
invalidov Slovenije z namenom, da spodbudi lokalne skupnosti
k načrtnim in trajnim aktivnostim za doseganje večje kvalitete
življenja invalidov v njihovem okolju, za socialno vključenost invalidov in njihovo sodelovanje v družbenem življenju kraja.
Občina Dobrna se je na javni razpis za pridobitev listine v letu
2018 sicer prijavila prvič, aktivnosti projekta pa so v občini potekale že od leta 2015.

št. 80 / 2018
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V tem času so bile odpravljene številne arhitektonske ovire na
poteh, poglobili so pločnike, uredili in ustrezno so označena
parkirna mesta za invalide, urejene so bile klančine na pešpoteh
itd.
Župan Občine Dobrna, g. Martin Brecl, je slavnostno listino prevzel v petek, 7. 12. 2018, v okviru novoletne prireditve. Listino
in skulpturo mu je izročil predsednik Zveze delovnih invalidov

Slovenije, g. Drago Novak. Skulpturo je prejela tudi ga. Dragica
Mirnik, predsednica Medobčinskega društva delovnih invalidov
Celje. Aktivnosti projekta se s prevzemom listine ne bodo zaključile, zato vabljeni k sodelovanju tudi v bodoče. Informacije
glede izvajanja projekta najdete na spletni strani www.dobrna.si v
rubriki Projekti – Izvajanje projekta »Občina po meri invalidov«.
ZTŠK Dobrna,
Marija Švent

Društvo gluhih in naglušnih Celje se predstavi občanom
Občine Dobrna
O DRUŠTVU
Društvo gluhih in naglušnih Celje (v nadaljevanju DGN Celje)
je bilo ustanovljeno leta 1948 v Celju za potrebe oseb z okvaro
sluha s področja današnje celjske in savinjske regije. Danes DGN
Celje deluje na območju 20 občin, med katerimi je tudi Občina
Dobrna. Društvo ima tako status društva v javnem interesu kot
tudi status invalidske organizacije.
V Društvo gluhih in naglušnih Celje je včlanjenih več kot 500
članov, od teh je 111 članov gluhih in 230 naglušnih, ostali pa so
družinski člani ali prijatelji oseb z okvaro sluha. Skupno gluhe in
naglušne imenujemo tudi osebe z okvaro sluha.
Na splošno imajo osebe z okvaro sluha velike težave na področju sporazumevanja, posledično s tem pa tudi z vključevanjem
v širše družbeno okolje. Zaradi težav na področju komunikacije in sporazumevanja so osebe z okvaro sluha večinoma slabo
opismenjene in običajno dosegajo nizko stopnjo izobrazbe,
posledično s tem pa zasedajo slabo plačana delovna mesta in
imajo nizek socialno-ekonomski položaj. Pogosto jih zaznamuje

12

št. 80 / 2018

tudi revščina.
DGN Celje zato izvaja številne socialne programe, ki so nastali
na osnovi potreb gluhih, naglušnih in gluho-slepih oseb. Z izvajanjem programov si društvo prizadeva za enakopraven položaj ter aktivno vključevanje naših uporabnikov v širše družbeno
okolje.
DGN Celje tako nudi svojim članom pestro paleto kakovostnih
storitev, med katerimi so:
- svetovanje osebam, ki se soočajo z okvaro oziroma izgubo
sluha,
- svetovanje o izbiri ustreznih tehničnih pripomočkov za premagovanje komunikacijskih ovir,
- svetovanje s področja uveljavljanja pravic in zagotavljanje
ustrezne pravne pomoči,
- različne oblike druženja s sebi enakimi,
- aktivnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa (ustvarjalne delavnice, predavanja, samopomočna skupina, strokovne ekskurzije, rekreacija …),

INVALIDOM PRIJAZNA OBČINA
60 let. Po statističnih podatkih je v Sloveniji 60 - 70.000 uporabnikov slušnih aparatov.

TEŽAVE S KATERIMI SE SREČUJEJO GLUHE
IN NAGLUŠNE OSEBE
Osebe z okvaro sluha imajo največ težav na področju komunikacije.
Gluhi osebi je za uspešno komunikacijo potrebno zagotoviti
tolmača slovenskega znakovnega jezika, naglušni osebi pa običajno samo ustrezne tehnične pripomočke - najpogosteje sta
to slušni aparat in slušna zanka, običajno pa se kombinirata še s
FM sistemi - s katerimi premagujejo komunikacijske ovire.
-

koriščenje cenovno ugodnejših počitniških kapacitet (Kranjska Gora, Moravske Toplice, Piran in Fiesa),
socialno-ogroženim posameznikom zagotavljamo različne
oblike pomoči (brezplačno letovanje ipd.),
svetovanje o koriščenju osebne asistence in komunikacijskega dodatka.

O GLUHOTI IN NAGLUŠNOSTI
Na splošno gluhe in naglušne osebe uvrščamo med senzorne
invalide, ker sta gluhota in naglušnost nevidni vrsti invalidnosti.
Ljudje ju ne opazijo, dokler ne pridejo v neposreden kontakt z
gluho ali naglušno osebo. Med gluhoto in naglušnostjo je pa
tudi velika razlika predvsem v tem, koliko lahko oseba, prizadeta
z izgubo sluha, še sliši.
Gluhota je zato najtežja okvara sluha, zaradi katere oseba ne sliši
zvoka, glasov in govora, ki prihajajo iz okolice. Gluhe osebe ne
slišijo ptičjega petja, žuborenja potoka, otroškega joka, govora
svoje matere, govora - ki prihaja iz televizijskih in radijskih sprejemnikov…Gluhe osebe živijo v svetu popolne tišine. Zaradi
komunikacijske oviranosti imajo velike težave v okolju, v katerem živijo, delajo, se izobražujejo, ustvarjajo ali preživljajo svoj
prosti čas. V Sloveniji živi okrog 1500 gluhih oseb. Gluhe osebe
se sporazumevajo v slovenskem znakovnem jeziku (ali kretanju),
ki je materni jezik gluhih. Govor/pogovor med gluho in slišečo
osebo prevaja tolmač slovenskega znakovnega jezika.

Velika težava v okolju nasploh je še vedno neustrezna oprema
objektov javnega značaja (gledališča, kulturne/konferenčne
dvorane, kinodvorane, …), ki niso ustrezno opremljene, da bi
lahko osebe z okvaro sluha spremljale organizirane dogodke,
prireditve in predstave. Za gluhe to običajno pomeni, da ni dostopen tolmač, naglušni pa pogrešajo indukcijsko zanko ali FM
sistem. Drugo veliko težavo predstavlja tudi dostopnost do tehničnih pripomočkov. Država naglušnim osebam sofinancira nakup standardnega slušnega aparata, ki naglušni osebi pripada
vsakih pet let; pri čemer mora naglušna oseba sama doplačati
nadstandardni aparat, v kolikor meni, da z njegovo pomočjo
bolje sliši.
Gluha oseba je s strani države upravičena do 30 vavčerjev na
leto, s katerimi gluha oseba plača tolmača slovenskega znakovnega jezika. Za večino oseb z okvaro sluha je to veliko finančno
breme, ki si ga zaradi revščine in nizkega socialno-ekonomskega statusa ne morejo privoščiti.

Naglušnost je lažja okvara sluha, zaradi katere človek pomanjkljivo ali nepravilno sliši govor oziroma zvoke v okolju. Naglušne
osebe slišijo okolico s pomočjo enega od tehničnih pripomočkov: slušnega aparata ali polževega vsadka. Z naglušnostjo se
sooča 7–9 % populacije oziroma 45 % prebivalcev starejših od
št. 80 / 2018
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PRAVICE OSEB Z OKVARO SLUHA
Osebe z okvaro sluha imajo tudi pravice, ki jih lahko uveljavljajo
na različnih področjih.
Nekatere od njih so;
- pravica do slušnega aparata
- pravica do statusa študenta s posebnimi potrebami in z njo
povezane pravice
- pravica do poklicne rehabilitacije
- pravica do dodatnih dni dopusta
- pravica do uporabe znakovnega jezika v uradih
- pravica do tolmača v sodnih procesih
- pravica oprostitve plačila turistične takse
- pravica do socialno varstvenih storitev

Za bolj podrobne informacije vas vabimo, da se oglasite v društvu v času uradnih ur.

Čebelji pridelki so odlično darilo

Čebelji pridelki so vsekakor izbira, s katero ne morete zgrešiti. Slovenski med s široko paleto okusov lahko razveseli še
tako zahtevnega uporabnika
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Društvo si po svojih močeh od začetka delovanja prizadeva za
reševanje problematike in težav, s katerimi se soočajo osebe z
okvaro sluha.
V kolikor imate težave s sluhom in se želite včlaniti v društvo, vas
vabimo, da se oglasite v naše društvene prostore in nas osebno
spoznate.
NASLOV DRUŠTVA
Društvo gluhih in naglušnih Celje, Lešničarjeva ulica 5, 3000 Celje
Uradne ure:
ponedeljek in sreda: 8.00 – 12.00
četrtek: 13.00 - 17.00
Kontaktni podatki:
Tel.: (03) 49 30 202, GSM: 031 567 241

in še veliko več.

Jesen je čas priprav na zimo,
ko napolnimo zaloge in brezskrbno pričakamo zimo. Ob
tem pa tudi že razmišljamo,
kako bomo obdarovali najdražje, znance, saj se prazniki
približujejo zelo hitro in še
preden se bomo dobro zavedli, bodo tu. Pa smo spet v
dvomu, kaj podariti najdražjim
ter kako jim izkazati pozornost
in hvaležnost.

REŠEVANJE PROBLEMATIKE OSEB Z OKVARO
SLUHA V OKVIRU DRUŠTVA

in hkrati ponuja možnost, da
prav vsakega obdarjenca razveselimo z drugim okusom.
Čudovito je spoznavati paleto
različnih okusov slovenskega medu in najti najljubšega.
Med, označen z eno od shem
kakovosti, kaže na posebnost
ali višjo kakovost proizvoda.
V Sloveniji na področju medu
poznamo tri zaščite geografskega poimenovanja, priznane na evropski ravni, in sicer
slovenski med z zaščiteno
geografsko označbo, kočevski
gozdni med in kraški med, ki
nosita zaščiteno označbo porekla. Nekateri čebelarji pa se

E-mail: dgn.celje@guest.arnes.si,
Spletna stran: www.dgn-celje.si

kmetijstvo

vključujejo tudi v ekološko pridelavo medu.
Tudi za marsikoga še neodkriti

čebelji pridelki, kot so cvetni
prah, matični mleček, propolis, medica, medeni liker, peneča medica, postajajo vedno
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bolj prepoznavni in zanimivi
za kupce. Zlasti kadar potrebujemo izdatnejše blagodejne učinke, ki jih bomo znali
poiskati in najti pri slovenskih
čebelarjih. Sveče iz čebeljega
voska pa bodo z mehko rumeno svetlobo in prijetnim
vonjem v nas zbudile nostalgijo po starih časih, ko so ljudje
bistveno drugače preživljali
večere kot danes.

Čebelji pridelki so tesno povezani s tradicijo čebelarstva
na Slovenskem in so primerni
tudi kot protokolarno darilo,
tako znotraj kot zunaj naših
meja. Širjenje pomena slovenskega čebelarstva in predstavitev zunaj meja pa povečuje
našo prepoznavnost v tujini.
Peneča medica, ki so jo razvili
slovenski čebelarji in je edinstvena, narejena izključno iz

medu in vode po klasičnem
postopku z vrenjem v steklenicah. Nanjo so čebelarji še
posebej ponosni in je primerna za posebne priložnosti.
Tudi pobuda Čebelarske zveze Slovenije za svetovni dan
čebel in letošnje prvo praznovanje nas postavlja prav
na svetovni oder dogajanja in
prepoznavnosti.

Širok spekter čebeljih pridelkov boste dobili v primernih
darilnih embalažah in jih s pridom uporabili za obdarovanje
ob najrazličnejših priložnostih,
še zlasti ko želite iz rok dati le
najboljše. Čebelji pridelki so
darilo čebel in narave – podarite košček narave.
Nataša Klemenčič Štrukelj,
svetovalka za ekonomiko
pri ČZS JSSČ

V ZD Celje otvorili vstopno točko s področja vzpostavitve
sistemskega zagotavljanja dolgotrajne oskrbe
Celje, 15. november 2018 – V Zdravstvenem domu Celje so v
torek vzpostavili t. i. vstopno točko pri izvedbi pilotnega projekta, ki bo podpiral prehod v izvajanje sistemskega zakona o
dolgotrajni oskrbi in je financiran s strani evropskega socialnega
sklada Evropske unije in Ministrstva za zdravje Republike Slovenije. Projekt dolgotrajne oskrbe vključuje krajane Mestne občine Celje in občin, ki jih pokriva: Štore, Vojnik in Dobrna, ki bodo
tako med prvimi v Sloveniji uporabljali storitve, ki jih nudi sistem dolgotrajne oskrbe. Ob uradni otvoritvi so ob sodelovanju
podpornih partnerjev v projektu predstavili številne pridobitve.

17 novih delovnih mest

Otvoritev vstopne točke –
projekt Dolgotrajna oskrba v Celju

Trajno partnerstvo in povezovanje vseh pridruženih partnerjev
Zdravstveni dom Celje bo kot vodilni partner izvajal storitve DO skupaj z domom Sv. Jožef - v okviru izvajanja storitev
na domu, Centrom za socialno delo Celje - v okviru programa nudenja pomoči družini za dom in nudenju psihosocialne
podpore uporabnikom ter JZ Socio v okviru nudenja socialne
pomoči uporabnikom različnih starostnih skupin. Sodelujoče
organizacije imajo že sedaj vzpostavljena sodelovanja s prostovoljci in razvito mrežo sodelovanja s prostovoljci, ki bodo vključeni v izvajanje aktivnosti in izobraževanje.

Vodstvo Zdravstvenega doma Celje je na uradni otvoritvi predstavilo namen projekta Dolgotrajna oskrba v Celju, ki prinaša
17 novih zaposlenih, obnovljene delovne prostore, kjer bo
delovala vstopna točka, ter delovno opremo in časovni okvir
predvidenih izobraževanj
zaposlenih in širše javnosti. Informacijska podpora
na vstopni točki bo omogočala sprotno beleženje
storitev in vseh podatkov
v vezi izvajanja pilotnih
storitev, testiranja različnih
variant e- oskrbe v treh
okoljih ter spremljanje in
vrednotenje rezultatov.

S pridobljenimi finančnimi sredstvi v višini 2,5 milijona evrov
iz Evropskega socialnega sklada, del prispeva Ministrstvo za
zdravje RS, so v ZD Celje zagotovili 17 novih delovnih mest:
srednje med. sestre, diplomirane socialne delavke, diplomirane
delovne terapevte, diplomirane fizioterapevte, mag. kineziologije, socialne oskrbovalke in bolničarje negovalce. Ves kader se
bo v prihodnjih mesecih udeleževal izobraževanj, ki bi se naj
predvidoma zaključila februarja 2019, prvo strokovno izobraževanje pa so imeli že danes.

Dodatne informacije:
Vladka Vovk, mag. zdravstvene nege,
koordinatorica pilotnega okolja DO v ZD Celje
m: 051 202 427 e: vladka.vovk@zd-celje.si
št. 80 / 2018
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SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA
Regijsko srečanje podpornih institucij v Savinjski regiji
V četrtek, 18.10.2018, je na OOZ Celje
v okviru projekta SPOT svetovanje
SAVINJSKA potekalo regijsko srečanje
podpornih institucij Savinjske regije,
ki je bilo namenjeno krepitvi in nadgradnji medsebojnega sodelovanja.
Udeležence srečanja sta uvodoma pozdravila predstavnik sedeža SPOT svetovanje SAVINJSKA in predsednik OOZ Celje,
Miran Gracer, ter predstavnica vodilnega partnerja projekta v Savinjski regiji,
direktorica Šolskega centra Slov. Konjice
– Zreče, mag. Jasmina Mihelak Zupančič. Irena Meterc iz Javne agencije SPIRIT je podala informacije o nacionalnem
sistemu SPOT, ki je bil uveden v začetku
leta 2018 in v okviru katerega država zagotavlja brezplačne podporne storitve za
podjetništvo.
V projektu SPOT svetovanje SAVINJSKA
sodeluje 7 partnerjev: Savinjsko-šaleška
gospodarska zbornica, Šolski center Slovenske Konjice-Zreče, Razvojna agencija
Savinja, Savinjsko šaleška območna razvojna agencija d. o. o., Razvojna agencija

Sotla, Zbornica zasebnega gospodarstva
Žalec in Območna obrtno-podjetniška
zbornica Celje, kjer se nahaja sedež ene
izmed 12 regijskih točk SPOT Svetovanje
v Sloveniji – Podjetniško svetovanje in regionalno povezovanje, SPOT svetovanje
SAVINJSKA.
V prvih devetih mesecih delovanja smo
partnerji projekta v Savinjski regiji izvedli
naslednje aktivnosti:
1344 svetovanj,
94 animiranj in povezovanj (570 udeležencev), 35 delavnic in 11 usposabljanj
(1000 udeležencev), 4 izmenjave dobrih
praks in 4 odpiranja poslovnih priložnosti (135 udeležencev) ter 12 povezovanj in
mreženj zunaj Slovenije. Skupno število
udeležencev vseh aktivnosti je bilo preko
3.000, udeležba za vse pa je bila brezplačna. Njihov odziv je bil izredno dober, kar
kaže na potrebnost tovrstnih projektov in
podpornih storitev. Na sedežu SPOT svetovanje SAVINJSKA v prostorih OOZ Celje
je vzpostavljen showroom regije. V njem
se predstavlja 18 podjetij iz celotne regije, ki so se odzvala na prvo javno povabi-

lo partnerjev projekta.
Po predstavitvi rezultatov projekta SPOT
svetovanje SAVINJSKA so o svojem delovanju poleg Razvojne agencije Savinjske
regije spregovorili predstavniki Medpodjetniških izobraževalnih centrov Celje in Velenje ter vseh štirih podjetniških
inkubatorjev v regiji, in sicer: Inkubatorja
Savinjske regije d. o. o. Celje, Saša Inkubatorja d. o. o. Velenje, Mrežnega podjetniškega inkubatorja Vrelec d. o. o. Rogaška
Slatina in Podjetniškega inkubatorja Šentjur. Svoje aktivnosti na področju podpore podjetnikom so predstavili še AJPES
Celje, ZRSZ OS Celje ter RGZC v okviru
projekta regionalnega stičišča dostojnega dela. Zanimiva je bila predstavitev Učnega izdelovalnega laboratorija Šolskega
centra Slovenske Konjice - Zreče (U-LAB)
ter Kompetenčnega centra ROBOFLEX
Etra d. o. o., ki je dobitnik letošnjega sejemskega priznanja Mestne občine Celje.
V razpravi je bila izpostavljena pomembnost povezovanja, sodelovanja in nadgradnje podpornih storitev, ki jih izvajajo
institucije podpornega okolja v Savinjski
regiji. Podane so bile pobude za nadgradnjo že vzpostavljenega sodelovanja in
vzpostavitev novih vezi.
Mag. Alenka Rumbak, direktorica
ZRSZ OS Celje: “Na ZRSZ, ki je osrednja
institucija na trgu dela, se zavedamo, da
le povezovanje med vsemi deležniki, ki
delujemo na lokalnem okolju, prinaša
rezultate. Zato cenimo sodelovanje z Območno obrtno-podjetniško zbornico Celje, saj je sinergija naših skupnih aktivnosti
tako bistveno večja.«

Svetovalke SPOT svetovanje Savinjska (arhiv OOZ Celje)
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Darko Lihteneker, vodja MIC Velenje:
»Regijski dogodek je predstavil nove vidike in usmeritve povezovanja med gospodarstvom in izobraževanjem, ki ponuja
obilo možnosti za pridobitev kompetenc
za dvig konkurenčnosti na trgu dela.«
Aktivnosti projekta, ki jih izvaja 8 svetovalk vseh partnerjev, bodo potekale 5
let. SPOT svetovanje SAVINJSKA vabi vse
potencialne podjetnike in že obstoječa
podjetja, da čim bolj izkoristijo podjetniško podporo pri svojem poslovanju.
Branka Aralica, direktorica Mrežnega podjetniškega inkubatorja Vrelec
d. o. o.: »Danes, ko je vsem nam tržišče
globalno, torej ves svet, je zelo pomembno, da se zavedamo, da je medsebojno
povezovanje nuja in ne naš izbor, če
želimo delati v duhu časa. Posebno pomembno je povezovanje podpornega
okolja podjetništva, saj le tako lahko nudimo podjetnikom kvalitetne informacije

in v najkrajšem možnem času. Zato zelo
podpiramo dogodke kot je bil danes.«

		

Martina Rečnik,
SPOT svetovanje SAVINJSKA

Matjaž Breznik, strokovni sodelavec U-LAB: »U-LAB je prostor, ki je nekoliko drugačen od ostalega podpornega okolja. Je prostor, ki podporno
okolje dopolnjuje tako, da podjetnikom omogoča konkretno uresničitev
svoje ideje.«

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za
regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in
tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

občinska volilna
komisija
Občina Dobrna
Občinska volilna komisija
Številka: 041-0001/2018-290 (OVK)
Datum: 18. november 2018

POROČILO

o izidu rednih volitev občinskih svetov in župana v Občini Dobrna, z dne 18. 11. 2018
I. Občinska volilna komisija Občine Dobrna je na svoji peti
seji, dne 18. 11. 2018, na podlagi zapisnikov o delu volilnih
odborov pri ugotavljanju izida glasovanja na volitvah za
člane Občinskega sveta v Občini Dobrna, z dne 18. 11. 2018,
ugotovila:
1. V volilne imenike na območju Občine Dobrna je vpisanih
1790 volilnih upravičencev.
2. Svoj glas je na glasovanju oddalo 1077 volivcev ali 60,17
% vseh volivcev, ki so imeli pravico glasovati, in sicer 1076

volivcev na voliščih, eden pa po pošti.
3. Oddanih je bilo 1077 glasovnic, od tega je bilo 1074 veljavnih glasovnic in neveljavne 3 glasovnice.
4. Občinska volilna komisija je opravila ponovno štetje neuporabljenih glasovnic na volitvah v občinski svet in na
volitvah župana za volilno enoto št. 3 – Pristova in Vinska
Gorica, da je preverila nejasen zapis na zapisniku volilnega
odbora, in na predčasnem glasovanju za volitve v občinski
svet za volilno enoto št. 7 – Parož in Strmec nad Dobrna,
št. 80 / 2018
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da je preverila nejasen zapis na zapisniku volilnega odbora
za predčasno glasovanje. Občinska volilna komisija je ugotovila, da gre le za pomoto v zapisu na zapisnikih in se ni
potrdil sum, da bi lahko obstajale nepravilnosti, ki bi lahko
vplivale na izid volitev.
5. Posamezni kandidati za člane Občinskega sveta Občine
Dobrna so dobili naslednje število glasov:
Volilna enota št. 1 - Dobrna
1.
Branka Gal			
2.
Vera Horjak Kravos
3.
Bogomil Šibanc		
4.
Anton Drev			
5.
Jaroslav Tašler		

108 glasov
95 glasov
67 glasov
91 glasov
61 glasov

(25,21 %)
(25,21 %)
(38,46 %)
(11,11 %)

Volilna enota št. 5 – Zavrh nad Dobrno in Brdce nad Dobrno
1.
Ingrid Banovšek		
15 glasov
(10,56 %)
2.
Boštjan Stropnik		
52 glasov
(36,62 %)
3.
Branko Brecl 		75 glasov
(52,82 %)
Volilna enota št. 6 – Vrba
1.
Damian Žerjal		
21 glasov
2.
Stanislav Božnik		
40 glasov
3.
Nataša Krajnc – Zakrajšek 20 glasov

(25,93 %)
(49,38 %)
(24,69 %)

Volilna enota št. 7 – Parož in Strmec nad Dobrno
1.
Vinko Črep			
12 glasov
(11,88 %)
2.
Marta Javornik		
43 glasov
(42,57 %)
3.
Branko Ramšak		
46 glasov
(45,54 %)
5. Na podlagi 85. člena Zakona o lokalnih volitvah je Občinska volilna komisija Občine Dobrna ugotovila, da so bili
v Občini Dobrna izvoljeni naslednji člani Občinskega sveta
Občine Dobrna:
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v volilni enoti št. 3: Alenka Arlič,
Pristova 1b, Dobrna, roj. 23. 2. 1965;

v volilni enoti št. 5: Branko Brecl,
Brdce nad Dobrno 2a, Dobrna, roj. 13. 12. 1953;

Volilna enota št. 3 – Vinska Gorica in Pristova
1.
Silvester Podlesnik		
21 glasov
(17,36 %)
2.
Marija Ocvirk		
45 glasov
(37,19 %)
3.
Alenka Arlič			
55 glasov
(45,45 %)
59 glasov
59 glasov
90 glasov
26 glasov

v volilni enoti št. 2: Jože Lugarič,
Lokovina 20b, Dobrna, roj. 17. 3. 1979;

v volilni enoti št. 4: Danijel Šibanc,
Klanc 119, Dobrna, roj. 18. 4. 1979;

Volilna enota št. 2 – Lokovina in Loka pri Dobrni
1.
Marjana Dobovičnik
20 glasov
(14,71 %)
2.
Mateja Kreuh		
34 glasov
(25 %)
3.
Jože Lugarič			
82 glasov
(60,29 %)

Volilna enota št. 4 – Klanc
1.
Primož Slakan
2.
Darko Brusl			
3.
Danijel Šibanc		
4.
Jožef Podvršan

v volilni enoti št. 1: Branka Gal, Dobrna 12a, Dobrna, roj. 1.
7. 1964, in Vera Horjak Kravos, Dobrna 34a, Dobrna, roj. 5.
11. 1969;

v volilni enoti št. 6: Stanislav Božnik,
Vrba 13, Dobrna, roj. 4. 2. 1959;
v volilni enoti št. 7: Branko Ramšak,
Strmec nad Dobrno 4, Dobrna, roj. 25. 5. 1955.
II. Občinska volilna komisija Občine Dobrna je na svoji peti
seji, dne 18. 11. 2018, na podlagi zapisnikov o delu volilnih
odborov pri ugotavljanju izida glasovanja na volitvah za župana v Občini Dobrna, z dne 18. 11. 2018, ugotovila:
1. V volilne imenike na območju Občine Dobrna je vpisanih
1790 volilnih upravičencev.
2. Svoj glas je na glasovanju oddalo 1077 volivcev ali 60,17
% vseh volivcev, ki so imeli pravico glasovati, in sicer 1076
volivcev na voliščih, eden pa po pošti.
3. Oddanih je bilo 1077 glasovnic, od tega je bilo 1073 veljavnih glasovnic in neveljavne 4 glasovnice.
4. Posamezni kandidati župana Občine Dobrna so dobili
naslednje število glasov:
1.
Martin Brecl		
693 glasov (64,58 %)
2.
Bojan Felicijan
197 glasov (18,36 %)
3.
Mateja Kreuh
183 glasov (17,05 %)
5. Na podlagi 107. člena Zakona o lokalnih volitvah je Občinska volilna komisija Občine Dobrna ugotovila, da je bil v
Občini Dobrna za župana izvoljen naslednji kandidat:
Martin Brecl, Zavrh nad Dobrno 3d, Dobrna, roj. 15. 10. 1957.
Predsednik OVK,
mag. Mitja Podpečan

z zasedanja
Občinskega sveta
Občine Dobrna
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Z zasedanja Občinskega sveta
Občine Dobrna
Od izida zadnje številke glasila Občine Dobrna št. 79, ki je izšla v
mesecu septembru 2018, so svetniki Občinskega sveta Občine
Dobrna zasedali na dveh rednih sejah, in sicer na 25. redni seji,
dne 16. 10. 2018, in na zadnji seji v mandatnem obdobju 20142018, na 26. redni seji dne 8. 11. 2018.
Na 25. redni seji so svetniki Občinskega sveta Občine Dobrna
med drugim podali mnenje lokalne skupnosti k imenovanju
ravnatelja/ravnateljice JVIZ OŠ Dobrna. Na tej seji so se svetniki
seznanili s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna Občine
Dobrna za leto 2018. Obravnavan in sprejet je bil Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Gutenek ter obravnavano in potrjeno
Poročilo o izvajanju in realizaciji akcijskega načrta za uresničevanje enakih možnosti invalidov v Občini Dobrna za leto 2018.
Na 26. redni seji Občinskega sveta Občine Dobrna so svetniki
sprejeli 2. Rebalans Proračuna Občine Dobrna za leto 2018 in
Odlok o 2. Rebalansu Proračuna Občine Dobrna za leto 2018.
Svetniki so se seznanili tudi s Sklepom o začasnem financiranju
Občine Dobrna v obdobju januar – marec 2019.
V novem mandatnem obdobju 2018-2022 je bila, dne 5. 12. 2018,
opravljena konstitutivna seja Občinskega sveta Občine Dobrna.

V novem mandatnem obdobju 2018-2022 so se svetniki novoizvoljenega Občinskega sveta Občine Dobrna, po lokalnih volitvah 18. 11. 2018, sestali na konstitutivni seji, 5. 12. 2018, na kateri
so se najprej seznanili s poročilom Občinske volilne komisije o
izidu rednih volitev občinskih svetov in župana v Občini Dobrna
z dne 18. 11. 2018, ki ga je podal predsednik Občinske volilne
komisije Občine Dobrna, mag. Mitja Podpečan. Na konstitutivni seji so bili potrjeni mandati novoizvoljenih svetnikov Občinskega sveta Občine Dobrna, sprejet je bil ugotovitveni sklep o
konstituiranju Občinskega sveta Občine Dobrna. V mandatnem
obdobju (2018-2022) so člani Občinskega sveta Občine Dobrna:
za VE 1 (Dobrna) Branka Gal in Vera Horjak Kravos, za VE 2 (Lokovina in Loka pri Dobrni) Jože Lugarič, za VE 3 (Vinska Gorica
in Pristova) Alenka Arlič, za VE 4 (Klanc) Danijel Šibanc, za VE 5
(Zavrh nad Dobrno in Brdce nad Dobrno) Branko Brecl, za VE 6
(Vrba) Stanislav Božnik in za VE 7 (Parož in Strmec nad Dobrno)
Branko Ramšak. Občinski svet Občine Dobrna je na konstitutivni seji, 5. 12. 2018, sprejel ugotovitveni sklep o izvolitvi župana
na lokalnih volitvah 2018, župan Občine Dobrna v novem mandatu (2018-2022) je Martin Brecl, roj. 15. 10. 1957, stanujoč Zavrh
nad Dobrno 3 d, 3204 Dobrna.
Po gradivu Občinskega sveta Občine Dobrna povzela,
Mateja Smrečnik

Od leve proti desni: Jože Lugarič, Branko Brecl, Alenka Arlič, Branko Ramšak, Vera Horjak - Kravos, Martin Brecl - župan, Branka Gal, Stanislav Božnik in Danijel Šibanc
št. 80 / 2018
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dogodki
Dan najlepših sanj Melite in
Ženskega pevskega zbora Korona KUD Dobrna
Letošnji oktober je bil za nas zelo pester, še posebej pa za našo
pevko Melito.

Melita je del našega zbora postala šele v letošnjem letu, a smo
jo zelo hitro sprejele. Sprva je bila sicer bolj tiha in zadržana,
vendar nam je na eni izmed porok dejansko vzela dih s svojim
čudovitim petjem. V preteklosti je kot študentka opernega petja
že stala na odrskih deskah, a je študij na žalost morala opustiti.
Njeni operni nastopi so ji ostali v izredno lepem spominu, hkrati
pa je ostala tudi skrita in goreča želja po profesionalni pevski
karieri. Po intenzivnih pevskih vajah v Poreču sva se odločili, da
je njena zgodba kot nalašč za oddajo Dan najlepših sanj, zato
sva jo prijavili. In tako se je začelo … Njena želja je bila izbrana in
v samo desetih dneh smo morale priskrbeti posnetke, se naučiti
priredbo ene izmed pesmi, ki jo pojemo, in predvsem obdržati
skrivnost. To je bilo za nas ženske še posebno težko.
Prišel je dan snemanja in takrat je šlo zares. V studiu so nas namestili na tribuno in tako smo nestrpno pričakovale trenutek,

ko bomo našo Melito presenetile. Presenečenje smo otvorile
s pesmijo, ki ji je sporočila, da bo Petrova »tarča«. To je bilo zanjo veliko presenečenje, a se je Melita v Petrovi družbi odlično
znašla kljub šoku, ki ga je doživela. Njen talent je zasijal v studiu,
saj je Peter Poles preizkusil tudi njene pevske spodobnosti. V
zaodrju jo je takrat poslušal njen idol, profesor Akademije za
glasbo Univerze v Ljubljani, Matjaž Robavs, ki jo je povabil na individualne ure petja. Melita bo tako lahko obnovila svoje znanje
in si ponovno odprla vrata v svet opernega petja.
Misliva, da je bila to le
še ena izmed mnogih
čudovitih izkušenj, ki
jih doživimo kot članice Ženskega pevskega zbora Korona, KUD
Dobrna. Seveda pa je
daleč najlepše doživetje to bilo za našo
Melito.
»Vse naše sanje se lahko
uresničijo,
če le imamo pogum,
da jim sledimo.«
- Walt Disney
Zapisali: Silvija Repas in Mojca Abbas
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Srečanje starejših občanov
Občine Dobrna
Ob mednarodnem tednu starejših občanov smo v Občini Dobrna tudi v letošnjem letu že tradicionalno organizirali srečanje
starejših občanov Občine Dobrna, starih 70 in več let. Tako kot
lansko leto smo za kraj druženja tudi letos izbrali Hotel gostilno
Triglav. Na druženje, ki je bilo v četrtek, 4. oktobra 2018, smo povabili 257 občank in občanov, povabilu se je odzvalo 71 občank
in občanov, kar je nekoliko manj kot preteklo leto.
Župan, g. Martin Brecl, je uvodoma pozdravil vse zbrane ter jim
zaželel prijetno druženje in kakor je že v navadi, je z drobno
pozornostjo pozdravil najstarejšega udeleženca srečanja, letos
je bil to g. Anton Mogu, ki je v začetku leta dopolnil 90 let, in go.
Štefanijo Švent, ki je praznovala rojstni dan.
Kulturni program, ki ga je vodila ga. Irena Artank, so obogatile
Sestre Jakob in učenci Osnovne šole Dobrna, pod mentorstvom
ge. Milene Urlep Rogl in ge. Irene Delčnjak Smrečnik. Tokrat smo
za udeležence programa pripravili tudi malo presenečenje, za
dobro voljo je s harmoniko in humorističnimi vložki poskrbel g.
Miro Klinc kot Klobasekov Pepi.
Razpoloženje je bilo prijetno, polno petja in prešernega smeha.

In ker je, kot pravi stari ljudski rek, smeh pol zdravja, smo veseli,
da smo dosegli namen srečanja. Kaj je lahko lepšega kot se iz
vsega srca nasmejati, saj iskren smeh blagodejno vpliva na počutje, odganja bolezni in lajša tegobe, ki nam jih prinaša vsakdanjik, kar je za starejšo populacijo, ki ji je srečanje namenjeno,
še kako pomembno. Starejši ljudje, ki humor redno uporabljajo,
naj bi se bolj kakovostno starali, živeli dlje in bili bolj zadovoljni
s svojim zdravjem in z življenjem na splošno, zato ga uporabljajte vedno in povsod, kjer je to mogoče, saj nas nič ne stane,
vendar čudežno deluje.
Zapisala:
Alenka Rošer

Potopisno predavanje
z naslovom Ise – srce Japonske
V petek, 23. 11. 2018, smo v Kulturnem
domu Dobrna gostili dr. Klemna Senico,
ki je pripravil predavanje na temo Japonske.
Predavatelj je sicer po poklicu diplomirani japonolog in je doktoriral na temo japonskega imperija. Sedaj z družino živi v
Ljubljani. K temu, da je dogodek pripravil
na Dobrni, je pripomogla žena Suzana,
nekoč Dobrčanka. Obiskovalci so tako
skozi fotografije spoznavali življenje na

Japonskem, njihovo kulturo in izvedeli
tudi nekaj o njegovi izkušnji študija na
Japonskem. Po predavanju je sledilo še
razvajanja brbončic tako z lokalnimi dobrotami kot tudi z okusi Japonske, predvsem z znanim »sušijem« in sladicami iz
zelenega čaja.
Dogodek je minil v prijetnem vzdušju in
se je zavlekel v pozni večer.
ZTŠK Dobrna,
Marija Švent
št. 80 / 2018
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Živa državna prvakinja
Društvo za karate Celje eksplodiralo na državnem prvenstvu v karateju do 21 let
V soboto, 24. 11. 2018,
je Karate zveza Slovenije v organizaciji
KK Kovinar Maribor v
Hočah priredila karate
državno prvenstvo do
21 let. Na tekmovanju
je sodelovalo 434 karateistov iz 49 klubov.
V ekipi Društva za karate Celje je tekmovala
tudi Dobrčanka Živa
Stendler- Klanjšek. Živa
se je odlično odrezala
in osvojila naslov državnega prvaka v katah.
Odlično so nastopili tudi ostali člani ekipe in skupaj osvojili 5
naslovov DRŽAVNIH PRVAKOV, 2 drugi in 2 tretji mesti, kar je
zadostovalo za 2. mesto v razvrstitvi nastopajočih klubov.
Državni prvaki so postali:
STENDLER KLANJŠEK ŽIVA kata malčice
GOLEŽ PETER kumite malčki 		
MEDIĆ ADELA kumite malčice 		
SKALICKY TAJDA kumite mladinke
VALNER TIM kumite kadeti 		

-30 kg
+30 kg
+59 kg
-63 kg

Rezultati:
KRAČUN RENE kumite ml. kadeti
RAKOVNIK SVEN kumite kadeti 		
LORBER MAJ kumite ml. kadeti 		
TAMŠE NIKLAS kumite kadeti 		

-40 kg
-57 kg
-40 kg
-52 kg

Ostali nastopajoči:
HUDALES TOMAŽ kumite mladinci
SENICA TILEN kumite dečki 		
SKALICKY GAL kata kadeti
ŠMARČAN SIMON kumite kadeti
STRAJNIČ BLAŽ kumite ml. kadeti

2. mesto
2. mesto
3. mesto
3. mesto

-68 kg
-35 kg
-52 kg
-50 kg

ISKRENE ČESTITKE NASTOPAJOČIM.
Društvo za karate Celje
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V letu 2018 že drugo gostovanje
kvarteta Grče v Bardejovu na Slovaškem

Od 28. do 30. septembra 2018 je Slovaško
mesto Bardejov slovesno obeležilo prvo
pisno omembo mesta. V lepem jesenskem vremenu so se v mestu zvrstili številni slovesni dogodki, ki so popestrili praznovanje. Predvsem na mestnem trgu je
bilo veliko kulturnih prireditev ter nastopov raznih kulturnih skupin z mednaro-

dno udeležbo, ki so sodelovale v kulturnem programu tridnevnega praznovanja.
Na praznovanje 777. letnice prve pisne
omembe mesta Bardejov je kvartet Grče
iz Dobrne dobil osebno povabilo župana
Bardejova, dr. Borisa Hanuščaka, in Kulturnega centra mesta.
Kvartet Grče je v sklopu kulturnega programa na trgu mesta imel svoj nastop v
petek, 28. septembra, pred uradno otvoritvijo praznovanja, nastopa kvarteta in
otvoritve pa so se udeležile tudi številne
delegacije partnerskih mest mesta Bardejov in veliko število poslušalcev Prešovske regije.
V muzejski zgradbi sredi trga pa je bil
posebej prisrčen in odmeven uradni županov sprejem Slovencev. Bardejov je
namreč ob tej priložnosti obiskala velika
skupina medicinskih delavcev privatne
klinike iz Krškega, kjer je kot zdravnica
zaposlena tudi hčerka bardejovskega župana. Sprejema se je udeležil tudi svetnik
partnerskega mesta MO Slovenj Gradec,
gospod Vinko Vrčkovnik, in kvartet Grče
iz Dobrne, ki je ob tej priložnosti zapel
nekaj slovenskih pesmi in županu izročil
priložnostno darilo kvarteta. Po uradnem
sprejemu je župan mesta Bardejov za vse
gostujoče Slovence priredil slavnostno
kosilo v hotelu Šariš. V Bardejovu pa je

na tem slovesnem praznovanju mesta
bil prisoten tudi Koroški radio iz Slovenj
Gradca in posnel nekaj intervjujev za
radijsko oddajo o praznovanju mesta
Bardejov. Za radio je intervjuje posnela
novinarka Natalija Križaj, ki je bila sicer v
delegaciji Mo Slovenj Gradec, partnerskega mesta Bardejova.
V večernih urah pa so fantje kvarteta
Grče, na pristni slovenski zabavi, s petjem
ob spremljavi odličnega harmonikarja
Žige Jeseničnika razveselili in navdušili
prijetno družbo iz Slovenije.
št. 80 / 2018

23

DOGODKI

V imenu Kvarteta GRČE se zahvaljujem
vsem, ki so nam kakorkoli pomagali,
da smo lahko odšli v Bardejov in sodelovali na tako pomembnem dogodku,
ki ga je to mesto praznovalo.
Posebno zahvala pa velja našemu
strokovnemu vodji, g. Janezu Koleriču,
ki je najbolj zaslužen, da smo na Slovaškem tako prepoznavni.
Ivan Krivec
Daleč od doma so se iz številnih grl oglasile lepe slovenske pesmi.
V sobotnem popoldnevu, 29. septembra,
se je kvartet Grče odpravil na bližnjo Poljsko, k pevskim prijateljem v Gorlice, kjer
bo kvartet v decembru 2018 sodeloval na
desetem, jubilejnem Mednarodnem pevskem festivalu cerkvene glasbe.
Ni veliko slovenskih pevskih zasedb, ki v

nekem kraju v tujini zaživijo in doživijo toliko pozornosti, sklenejo številna pristna
in nepozabna prijateljstva, da jim radi prisluhnejo in da vsako leto znova dobivajo
povabila za razne priložnosti mednarodnega kulturnega dogajanja v teh krajih
Slovaške, pa tudi bližnje Poljske.

To je z dobrim petjem, kultivirano držo,
z jasnim ciljem delovanja, vztrajnostjo
in dobro voljo v veliki meri in zagotovo
uspelo kvartetu Grče iz Dobrne.
Zborovodja
Janez Kolerič

Društvo ARNIKA v letu 2018
Na področju Dobrne je veliko krajanov vključenih v delovanje
različnih društev. V njih se povezujejo zaradi interesov in predvsem potrebe po druženju. Večino dogodkov v kraju organizirajo društva sama ali pa v sodelovanju z občino in termami.
Društva se med seboj povezujemo in sodelujemo. Delo članov
v društvih je prostovoljno. Da pa društva lahko delujemo, potrebujemo sredstva, ki jih dobimo s strani občine na podlagi razpisov, donacij različnih organizacij ali posameznikov in seveda
članarin članov.
Društvo ARNIKA Dobrna, Društvo podeželskih žena in deklet
Dobrna, smo društvo, ki med seboj povezuje žene in dekleta, ki
si prizadevamo za ustrezno mesto podeželskih žena in deklet v
naši družbi, za ohranjanje kulture podeželja in usklajevanje skupnih in posameznih interesov članic. V društvu želimo ustvarjati
vzpodbudno okolje za povezovanje, ohranjanje ljudske kulture in umetnosti in krepiti prepoznavnost domačega okolja in
njegovih znamenitosti. Da smo za naš prepoznavni znak izbrale
arniko, ni naključje, saj je to roža, ki v našem okolju zelo dobro
uspeva in je ob pravilni uporabi tudi zdravilna. Ustanoviteljice
društva smo v drugem letu delovanja privabile kar lepo število
žena in deklet.
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Za nami je delovno leto. Delo v društvu smo dopolnjevale s sodelovanjem v drugih društvih v kraju in izven njega. V začetku
leta smo izvedle 2. občni zbor ter delavnico drobnega peciva
in s prispevkom receptur iz našega okolja pripomogle k zbiranju
avtohtonih jedi na turistični zvezi: jabolčni kruh, oženjen kruh,
terjet in jabolčni zavitek.
V mesecu marcu so se članice udeleževale delavnic in krožkov,
ki jih je pripravilo Društvo vseživljenjskega učenja Dobrna v sodelovanju z Ljudsko univerzo Celje. Na cvetno nedeljo pa smo
ob hiškah v centru Dobrne pripravile nedeljsko dopoldne ob
domačih dobrotah.
V aprilu je na ploščadi pred zdraviliščem potekala vseslovenska
prireditev Zdravje in šport, na kateri so svojim programom sodelovale tudi ljudske pevke. Tudi čistilna akcija ni minila brez
našega sodelovanja.
4. maja je na Dobrni potekalo snemanje oddaje Dobro jutro.
To je bil projekt, ki so ga s sodelovanjem podprla vsa društva
in nekateri posamezniki. Naše društvo je oddajo popestrilo z
izvajanjem ljudskih pesmi v izvedbi ljudskih pevk iz Dobrne in
s kulinariko naših babic. Članice društva pa so svojimi dobrotami popestrile tudi cvetlični sejem. Posebej pa smo bile v tem

DOGODKI
času vesele povabila CUDV Dobrna, da smo lahko sodelovale
pri njihovem projektu sodelovanja z drugimi zavodi. V gosteh
so imeli uporabnike podobnega zavoda iz Pule. V sodelovanju
z uporabniki zavoda in njihovimi mentorji so naše članice pokazale pripravo in peko orehove, pehtranove in skutine potice.
Čas, ko so se potice pekle, pa smo izrabile, da smo z uporabniki
prepevale slovenske ljudske pesmi. Prijetno popoldne smo zaključili s pokušino pečenih potic.
Junija smo sodelovale na prireditvah v okviru občinskega praznika. Udeležile smo se tudi Parade učenja v Celju v organizaciji
Ljudske univerze Celje. Pripravile pa smo tudi pogostitev za zaključno prireditev v CUDV Dobrna.
Mesec september je bil zopet zelo delaven. Sodelovale smo na
mlinarski nedelji in pri trgatvi potomke stare trte . Ljudske pevke
so se udeležile tudi otvoritve tematske poti v Vinski Gori in festivala praženega krompirja v Doberdobu ter z ubranim ljudskim
petjem popestrile obe prireditvi. Članice društva so se udeležile
izleta, ki ga je organizirala Občina Dobrna.
V novembru smo s svojimi izdelki sodelovale pri krstu vina naših
vinogradnikov na martinovanju pred hotelom Vita. Kot po navadi na martinovanju tudi letos ni manjkal veter.
Bliža se december, mesec v katerem nas čaka še kar nekaj opravil. Je pa to tudi mesec, ko delamo načrte za naprej. Tudi pri
nas so misli že uprte v leto 2019. Želimo si, da bi se dogodkov
s svojim prispevkom udeleževalo čim večje število članic. Je pa

to tudi mesec, ki je namenjen druženju in veselju. Pridite, tudi v
središču Dobrne se bo kaj dogajalo.
Pri vsem praznovanju pa ne smemo pozabiti na družino in najbližje. Vsi veseli in srečni trenutki v krogu najdražjih nas napolnijo z energijo, ki jo potrebujemo. Ko je čas praznikov mimo, nas
čakajo nove preizkušnje. Ob vsakdanjem hitenju ne pozabimo
na prijatelje. Spomnite se drobnih, svetlih trenutkov in nikar ne
pozabite podariti nasmeha, stiska rok in iskrene besede. Neznanega nas je strah, a vendar smo radovedni. Počasi in preudarno
stopimo naprej in se pustimo presenetiti.
V dobrem razpoloženju preživite praznični december.
Društvo ARNIKA Dobrna,
Branka Gal

Društvo vseživljenjskega učenja Dobrna
v šolskem letu 2018/2019
Glede na posebnosti svojega dela se v Društvu vseživljenjskega učenja Dobrna orientiramo kar po šolskih letih. Tako smo s
septembrom 2018 vstopili v šolsko leto 2018/2019.
V njem nadaljujemo z rednimi delavnicami za varovance Bivalne enote 6, Doma Nine Pokorn Grmovje. S svojim delom prispevamo delček v mozaik aktivnosti, ki oblikujejo Občino Dobrna
kot invalidom prijazno občino.
Društvo je tudi eden od partnerjev v projektu Medgeneracijska točka, ki je bila odprta v parku Dobrna 26. septembra 2018.
Prizadevali si bomo, da bomo k točki prispevali tudi primerno
vsebino.
Skupaj z Ljudsko univerzo Celje pa pripravljamo brezplačna izobraževanja za naše občane, s katerimi bomo začeli takoj po novoletnih praznikih. Čas do takrat pa bomo izkoristili za priprave.
Za Društvo vseživljenjskega učenja Dobrna pripravil:
Aleš Štepihar

Tečaj nemščine v okviru programa Usposabljanje za življenjsko uspešnost-Izzivi
podeželja
št. 80 / 2018
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Urejanje poti
Gonilna sila v vsakem društvu
so prostovoljci. Tako je tudi v
planinskem društvu. Med najbolj prepoznavnimi so seveda
planinski vodniki, saj nas vedno varno vodijo na poteh po
širni okolici.
V društvu pa imamo poleg
njih še pisano druščino neumornih markacistov, ki prvi
poskrbijo, da se na poteh ne
izgubimo ali zaidemo v neprehodni goščavi. Vsako leto
znova očistijo zaraščene poti,
nam postavijo smerne table
ali osvežijo markacije.
Pohodniki jim bodimo hvaležni,
saj se na lepo vzdrževanih poteh počutimo bolj brez skrbi.
Vanč, Edi, Štefan, Ivi, Marjan,
Franci in Marjeta – hvala vam.

Markacisti postavljajo nove table

Besedilo in fotografije:
Planinsko društvo Dobrna

Vedno dobre volje

Trgatev pri potomki stare trte
Že tretje leto zapored vinogradniki Dobrne potrgajo grozdje, ki je dozorelo na
potomki Stare trte. To je črnina ali modra
kavčina, ki na mariborskem Lentu raste
preko 400 let in je zapisana kot najstarejša trta na svetu. Potomko ima tudi
Dobrna in je posajena na stopnišču župnijske cerkve, gospodar trte je župan, g.
Martin Brecl, skrbniki trte pa vinogradniki
Dobrne - v našem primeru Roman Ramšak, predsednik vinogradnikov Dobrne. V
letošnjem letu je bilo kar nekaj grozdov,
tako da so lahko po en grozd odtrgali vinogradniki skrbniki trte, župan in povabljeni gostje.
O letošnjem letniku vina strokovnjaki za
vinarstvo napovedujejo izjemni letnik.
Kdor je svoj vinograd obvaroval bolezni
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DOBRNA IN VINO

Vinogradniki DOBRNE
Ročna trgatev 2018

in ob trudu, da je trta negovana, saj je
delo v vinogradnih skozi celo leto zelo
zahtevno. Običajno so vinogradi na strmih pobočjih, kjer druga kultura ne bi
uspevala. Vse to terja veliko dela od zimske rezi, varstva vinske trte, mulčenja, zelenih del do trgatve.
Kletarjenje je prav tako zahtevno opravilo kot delo v vinogradu, znanje, dodatna izobraževanja, upoštevanje nasvetov
strokovnjakov pa dajo vinogradnikom in
nam potrošnikom vina vrhunske kvalitete. V Dobrni smo lahko ponosni na naše
vinogradnike, čeprav se sami imenujejo
vrtičkarji. Količine vina res niso velike, so
pa vrhunske kakovosti, kar vedno ocenjuje tudi komisija, ki na pomlad podeljuje
ocene vinskega letnika.
V tednu pred trgatvijo potomke so vinogradniki že tradicionalno zbirali grozdje
za skupno vino, ki ga, opremljenega v
lepo embalažo, ponudijo podjetnikom
in občini. V tem letu bo »NAŠE VINO« v
buteljkah moč kupiti tudi v času božično
novoletnih dogodkov, bodisi v hiškah v
centru ali v paviljonu turističnega društva. Izjemoma bomo ponudili tudi nekaj
steklenic potomke, prav tako v darilni embalaži, zato zbiratelji pohitite, da pridete
do steklenic posebnih polnitev.
Po trgatvi je, tako kot je slovenska navada,
sledila malica. Da pa je bilo na prireditvenem prostoru res pestro in zanimivo, smo

Pokrajina in zdravilišče sta narekovala
gospodarsko usmerjenost kraja in okolice.
Sončna pobočja okoliških zaselkov v Vinski
Gorici, Klancu, Lokovini ter v Zavrhu nad
Dobrno so bila že od nekdaj rezervirana za
vinograde, ki so bili večinoma v lasti
velikih višinskih kmetij in »statusni simbol«
lastnikov.
Danes imamo na področju Občine Dobrna
okoli 6 ha vinogradov v lasti malih vinogradnikov, ki vzgajajo trto pretežno belih in
rdečih sort z veliko mero znanja in ljubezni
do žlahtnega sadu vinske trte.
S ponosom nas seznanijo z letino, srečanje
z njimi in klepet ob vinu je vedno lepo
doživetje.
Prijateljsko druženje, pa izobraževanja s
področja vinogradništva in kletarjenja
so botrovala sekciji pri TD Dobrna –
Vinogradniki Dobrne. Skrbijo za vzgojo
potomke Stare trte z Lenta, ki raste pod
cerkvenim obzidjem sredi vasi. Ponosni
so nanjo.
Iz letine 2017 so zbrali grozdje za belo
zvrst, poimenovano NAŠE VINO!

članice turističnega društva ob pomoči
Term Dobrna, Gostilne Triglav, CUDV, vrtca in društva Arnika prvič pripravili najdaljši jabolčni zavitek. Letos nas je narava

DOGODKI
Bela zvrst
Kakovostno vino 2017
Suho
Pridelava in polnitev:
Vinogradniki Dobrne
Serija: 200 steklenic
Datum polnjenja:
10. 12. 2018
vsebuje sulfat
ŠTAJERSKA
SLOVENIJA
0,75 l
ALK: 11,5 % vol. 1 l
Polnjeno za
Občino Dobrno

obdarila z veliko sadja, predvsem jabolk,
ki so najboljša v »štrudlu«.
Prispevek pripravila:
Roman Ramšak, Marija Deu Vrečer

št. 80 / 2018
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Martinovanje
»Imamo ga, krščeno vino !«, je v soboto, 10. 11. 2018, na tradicionalnem martinovanju pri hotelu Vita veselo povzdignil kozarec
vina povezovalec prireditve, g. David iz Term Dobrna, ki se zelo
trudi gostom Dobrne predstaviti tudi kaj lokalnega.

Na martinovanju so poleg vinogradnikov v programu sodelovali še Moški pevski zbor KUD Dobrna, družina Jakob in novoustanovljena skupina pevcev pri društvu upokojencev, ki so si
dali ime: Veseli vižarji iz Dobrne. Na harmoniko je zaigral Luka
Okrožnik, program je s plesom sklenila Folklorna skupina KUD
Z lepimi besedami od trte do vina je g. župnik, Milan Strmšek, Dobrna. Lepo se je predstavila tudi skupina STARODOBNIKOV,
tudi sam vinogradnik, pospremil letošnjo letino in zaključil : »Že- ki so nova sekcija pri TD Dobrna. Ne le da se predstavijo v domalim vam prijetno druženje in da vas jutri ne bi glava bolela«. Na čem kraju, aktivni so na številnih prireditvah in so za promocijo
ta način je opozoril na pasti prekomernega uživanja vina.
Dobrne postali že kar zaščitni znak.
Zapisala:
Marija Deu Vrečer

POSEBNO POVABILO VSEM VINOGRADNIKOM:

OBVEŠČAMO VAS, DA BO TIHA OCENITEV VINA V TOREK, 18. 12., OB 10. URI V KULTURNEM DOMU DOBRNA.
Vino za TIHO OCENITEV oddajte v ponedeljek, 17. 12. 2018, od 17. do 18. ure v prostorih Kulturnega doma Dobrna.
TIHO OCENITEV VINA bo tako kot do sedaj ocenila mag. TADEJA VODOVNIK PLEVNIK.
Dodatne informacije lahko dobite pri vašem predsedniku, Romanu Ramšaku.
Vabimo vse, ki bi želeli doživeti tiho ocenitev vin, saj je to zelo poučni dogodek in pripomore k splošnemu znanju o vinu,
da se nam pridružite.

28

št. 80 / 2018

DOGODKI

Kreativne delavnice Turističnega društva Dobrna
V času adventa in božično novoletnih praznikov vsaka gospodinja rada poskrbi za posebno dekoracijo doma.
Članice turističnega društva s pomočjo naravnih materialov
ustvarjajo kreacije, ki so kos marsikateremu kupljenemu in drago plačanemu izdelku .
Delavnice so v mesecu novembru potekale kar trikrat. Izdelovale so aranžmaje za pred vhod doma, pa dekoracije za novoletne
jelke na stopnišču v centru Dobrne, jesensko zimske šopke in
seveda adventne venčke, ki so jih 30. novembra tudi razstavile
pri paviljonu turističnega društva.
Druženja z ustvarjanjem se bodo nadaljevala tudi v mesecu
februarju, saj bo pripravljena delavnica za izdelovanje cvetja iz
krep papirja.
Zapisala:
Marija Deu Vrečer

Dejavnosti v PGD Dobrna
Spoštovane občanke in občani
Bliža se praznični čas, ki nekako naznanja zaključek leta, to pa
je tudi priložnost, da vas v iztekajočem se letu še zadnjič v občinskem glasilu Dobrčan na kratko seznanimo z opravljenim
delom in aktivnostmi društva v zadnjem obdobju oziroma v
času od zadnjega poročanja v mesecu septembru. Naloge in
cilji delovanja gasilskega društva se ne spreminjajo, saj so vseskozi usmerjeni predvsem v izvajanje preventivnih in drugih
operativnih nalog v zvezi z varstvom pred požarom, varstvom
pred naravnimi in drugimi nesrečami ter zaščito in reševanjem
na območju Občine Dobrna. Velik poudarek v društvu namenjamo tudi izobraževanju in usposabljanju naših članov, ki na
raznih tečajih pridobivajo dodatna znanja s področja gasilstva.
Veliko časa in aktivnosti je bilo v tem obdobju namenjenih

tudi raznim tekmovanjem, ki so bila organizirana v okviru društev GZ Vojnik-Dobrna, gasilske zveze in širše. V društvu smo v
okviru možnosti nabavili tudi nekaj gasilske opreme, s katero
poskušamo zagotavljati ustrezno osebno opremljenost gasilcev, ki nam jo nalaga vse bolj zahtevna zakonodaja.
V zadnjem obdobju, še zlasti pa v mesecu oktobru – mesecu požarne varnosti, je bilo tudi tokrat nekaj več aktivnosti
gasilcev. Organizirane so bile štiri gasilske požarne vaje, od
katerih sta bili dve v mesecu novembru. Namen gasilskih vaj
je pridobivanje dodatnih znanj in praktičnih izkušenj, ki so še
kako potrebne v primeru resnih intervencij, še zlasti za tiste
gasilce, ki med letom opravijo tečaj za operativnega gasilca.
Vaja nam nudi veliko pokazateljev o pripravljenosti na takšne
situacije, predvsem pa nam omogoča odpravljanje ugotovljenih pomanjkljivosti.
št. 80 / 2018
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Ob zaključku leta lahko nedvoumno ugotovimo, da je bilo
tudi to leto za gasilce našega društva zaznamovano z ogromno aktivnosti in uspešno opravljenega dela. Vseskozi smo se
trudili uresničevati zastavljene naloge in cilje in to nam je tudi
uspelo. Do konca leta nam ostaja še nekaj nalog in aktivnosti,
ki pa jih bomo s skupnimi močmi zagotovo tudi realizirali.

Letošnji zmagovalec tekmovanja »Ribiški car«, je postal Drago
TEMPRAN, ki je hkrati prejel tudi prehodni pokal. Drugo mesto
je osvojil lanskoletni zmagovalec Martin Adi KOZOVINC in tretje mesto Dejan TIMPRAN. Vsem sodelujočim tekmovalcem se
zahvaljujemo za udeležbo in čestitamo za dosežene rezultate.

Kronološki pregled aktivnosti in dogodkov, ki so obeležili delovanje društva v zadnjem obdobju:
 15. 9. 2018 – smo z dvema ekipama sodelovali na gasilskem
tekmovanju in se udeležili prevzema novega gasilskega vozila v
enem od društev GZ Vojnik-Dobrna v Socki.

 30. 9. 2018 – ob 0.17 je v naselju Lokovina iz neznanega
vzroka zagorel komunikacijski oddajnik. Gasilci PGD Dobrna so
omejili in pogasili požar in s termovizijsko kamero pregledali
objekt in okolico. Ogenj je v celoti uničil komunikacijski oddajnik. Na kraju dogodka so bile tudi pristojne službe.

 23. 9. 2018 – je pri gasilskem ribniku v Lokovini potekalo
tradicionalno tekmovanje za ribiškega carja.

 30. 9. 2018 – je na Dobrni potekalo tekmovanje GZ Vojnik-Dobrna, ki se ga je udeležilo preko 700 tekmovalk in tekmovalcev v vseh starostnih kategorijah. O samem tekmovanju in
rezultatih tekmovanja si lahko nekaj več preberete v posebnem
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članku, ki ga je pripravil predsednik GZ, tov. Benedikt PODERGAJS.
 7. 10. 2018 – je na prvo oktobrsko nedeljo na športnih igriščih v Rogaški Slatini potekalo in se tam tudi zaključilo letošnje
tekmovanje za ekipe, ki so sodelovale v pokalnem mladinskem
in pionirskem tekmovanju celjske regije. Tekmovanja se je udeležila ekipa mladink iz našega društva ter na tekmovanju osvojila 1. mesto in s tem tudi skupno 1. mesto v pokalnem tekmovanju za mladinke. Iskrene čestitke!

 13. 10. 2018 – je bila za članstvo PGD organizirana strokovna
ekskurzija v Prekmurje. Najprej smo se ustavili v Mariboru in obiskali Gasilsko brigado Maribor, kjer so nam predstavili njihovo
delo in gasilsko opremo. Od tam nas je vodila pot čez vinorodne griče do Radencev, kjer smo si ogledali zdravilišče. Pot smo
nadaljevali od Tišine do Murske Sobote in Tešanovcev, kjer smo
imeli postanek za malico. Nato smo se podali proti Lendavi in
se ustavili pri razglednem stolpu, ki nudi izjemen panoramski
pogled na okolico Lendave. Strokovno ekskurzijo smo zaključili
v Gornji Dubravi, v Štefovi kleti z družabnim zaključkom, dobro
hrano, pijačo in glasbo.

 14. 10. 2018 – so nas obiskali gasilci DVD Užice iz Srbije, s
katerimi smo navezali prijateljske stike. Obiskali so tudi druga
društva GZ Vojnik-Dobrna. Njihov namen obiska v Sloveniji je
bil nakup starega gasilskega vozila cisterne, s katerim je do nedavnega razpolagalo PGD Socka.
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 14. 10. 2018 – je bila v okviru meseca požarne varnosti na
naslovu Lokovina 30 izvedena prva meddruštvena požarna
vaja. Na vaji so sodelovali gasilci prostovoljnih gasilskih društev
Dobrna, Vinska Gora in Bevče. Namen vaje je bil v celoti dosežen, prikazana pa je bila tudi izjemna meddruštvena pripravljenost za sodelovanje.

 19. 10. 2018 – je v popoldanskem času v Vojniku potekalo
srečanje starejših gasilk in gasilcev GZ Vojnik-Dobrna. Namen
srečanja je bilo skupno druženje starejših gasilk in gasilcev, fotografiranju ter podelitvi priložnostnih daril za najstarejše članice
in člane. Za kulturni vložek in popestritev srečanja so poskrbele
Taščice. Po pogostitvi v Vojniku smo se odpravili na zaključek
na kmečki turizem pri Mirnik, kjer se je srečanje nadaljevalo v
prijetnem in sproščenem vzdušju.

 17. 10. 2018 – je bila opravljena intervencija v RTP v bližini
stanovanjskega objekta Dobrna 5b, kjer je prišlo do požara po
eksploziji elektro omarice. Delavci Elektro Celje so opravili izklop električne napetosti ter začasno sanirali posledice požara.
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 20. 10. 2018 – smo obiskali našega drugega najstarejšega
gasilca, Pavla HRASTELA, ki je praznoval okrogli jubilej - 80. rojstni dan. Čestitali smo mu, z njim nazdravili z dobro kapljico ter
zaželeli, da ga spremlja še veliko trdnega zdravja in lepih trenutkov v njegovem nadaljnjem življenju.

 17. 11. 2018 – je bila opravljena intervencija v Gostilni Koren,
kjer je prišlo do uhajanja plina iz jeklenke. Pri tem je posledično
prišlo do manjšega požara, ki pa ga je pogasil tam zaposleni
delavec. Gasilci so prezračili in pregledali prostore.

 27. 10. 2018 – je bila v okviru meseca požarne varnosti v
Čreškovi organizirana druga meddruštvena požarna vaja. Na
vaji sta poleg PGD Socka, ki je bilo organizator vaje, sodelovali
še gasilci iz Lemberga in Dobrne. Tudi ta vaja je bila po zaključku v skupni analizi ocenjena kot zelo uspešna.

 7. 11. 2018 – so naše društvo obiskale članice in člani PGD
Moškanjci. Predstavili smo jim kraj Dobrno, še posebej pa jih je
zanimala opremljenost našega društva. Po izmenjavi informacij
je sledilo prijetno druženje, ki je trajalo vse do večernih ur.
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 18. 11. 2018 – je bila v okviru aktivnosti v mesecu požarne
varnosti že tretja vaja. Sodelovali smo na tradicionalni meddruštveni vaji štirih občin na Kozjaku. Poleg našega društva so sodelovale še ekipe gasilcev PGD Šalek, ki je organiziralo tokratno
vajo, PGD Vitanje in PGD Dolič-Šentflorjan. Takšne skupne vaje
so zelo pomembne, saj nas povezujejo in na nek način pripravljajo na morebitna resna posredovanja na tem nekoliko bolj
odmaknjenem območju.

objektih je bilo z vajo prikazano delo, ki ga opravljajo gasilci ob
požarih, nesrečah in drugih situacijah. Za odlično organizacijo
in izvedbo vaje gre zahvala poveljniku društva, Alešu HRENU,
in vsem, ki so sodelovali v pripravah na vajo. Poveljnik GZ, tov.
Ivan JEZERNIK, je menil, da je bila vaja izvedena zelo dobro, bo
pa potrebno nekaj manjših pomanjkljivosti še odpraviti. Predsednik GZ, tov. Benedikt PODERGAJS, se je zahvalil tudi vsem
sodelujočim, ki so svoje delo opravili izjemno dobro.

 25. 11. 2018 – je bila v dopoldanskem času izvedena še četrta letošnja vaja, na kateri so sodelovala vsa gasilska društva
GZ Vojnik-Dobrna. Vaja, katere organizator je bilo PGD Dobrna, je potekala na Novem gradu, v Lokovini pri Dobrni. Na več

Toliko naj bo dovolj o pomembnejših aktivnostih in opravljenem delu članstva PGD Dobrna v zadnjem obdobju, zagotovo
pa bi se našlo še kaj.
Spoštovane občanke in občani, tudi letos vas bodo v mesecu
decembru obiskali naši člani in vam ob obisku izročili gasilski
koledar za leto 2019. Kot je to že navada, vam bodo ob obisku
in stisku rok izrekli tudi voščilo z lepimi željami. Gasilci se vam
zahvaljujemo za vsak vaš prispevek, ki ste ga in ga boste namenili gasilskemu društvu kot pomoč pri nadaljnjem uspešnem
delovanju društva. Zbrana sredstva bomo namensko porabili za
izvajanje osnovne dejavnosti društva, za večjo varnost v kraju in
za nadaljnji razvoj gasilstva na Dobrni.
Pred nami je še zadnji mesec letošnjega leta – december, ki je
vedno poln pričakovanj in gasilci želimo vsem, da bi ga preživeli
čim lepše.
Članstvu PGD Dobrna vsem občankam in občanom voščimo
doživete božične praznike ter srečno, zdravo, uspešno in varno
novo leto 2019.
Na pomoč!
Tajnik PGD Dobrna:
Stanislav Pečnik
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Tekmovanje gasilskih enot GZ Vojnik-Dobrna
V nedeljo, 30. septembra 2018, je imela GZ Vojnik-Dobrna pregledno letno tekmovanje vseh šestih društev naše zveze na
Dobrni. Odlični pogoji, hladno jutro se je hitro prevesilo v lep
sončen dan in dajalo tekmovalcem dobre občutke. PGD Dobrna je ob pomoči nekaterih ljudi iz drugih društev svoje delo
opravilo odlično. Delo so dobro in predvsem pošteno opravili
tudi sodniki ter obe komisiji: prva, ki kontrolira tekmovalce, in
druga, ki urejuje rezultate. Predsednik tekmovalnega odbora je
bil Ivan Jezernik iz PGD Nova Cerkev, vodja tekmovanja Stanislav Božnik iz PGD Dobrna, tudi tehnični vodja tekmovanja Niko
Smrečnik je bil iz PGD Dobrna. Komisijo A je dopoldne vodil Štefan Pohajač, v popoldanskem delu tekmovanja pa Stanka Repas
- oba člana PGD Dobrna. Komisijo B, ki je pripravljala rezultate, je
vodila Albina Ločnikar iz Frankolovega, nadzornik ocenjevanja
pa je bil Drago Kasesnik. Ker imamo sami sodnikov premalo, za
posamezna področja povabimo še kolege iz sosednjih GZ.

Pionirke
1. Socka, 2. Dobrna
Mladinci
1. Nova Cerkev, 2. Dobrna, 3. Socka, 4. Frankolovo
Mladinke
1. Dobrna
Popoldne so tekmovali odrasli gasilci, njihove kategorije pa
imenujemo člani in članice A ter člani in članice B. Popoldne so
nastopili tudi starejši gasilci in gasilke (veterani).

Dopoldanski del je bil namenjen tekmovanju mladine: to je pionirjem in pionirkam, ter mladinkam in mladincem.
Sledijo rezultati:
Pionirji
1. Socka, 2. Nova Cerkev I, 3. Nova Cerkev, 4. Vojnik, 5. Frankolovo, 6. Dobrna
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Njihovi rezultati pa so bili naslednji:
Člani A
1. Nova Cerkev, 2. Socka, 3. Dobrna, 4. Lemberg, 5. Frankolovo
Članice A
1. Nova Cerkev, 2. Dobrna, 3. Vojnik, 4. Socka
Člani B
1. Socka, 2. Dobrna I, 3. Vojnik, 4. Frankolovo, 5. Dobrna
Starejši gasilci
1.Nova Cerkev, 2. Dobrna, 3. Vojnik, 4. Socka, 5. Frankolovo
Starejše gasilke
1. Vojnik, 2. Frankolovo
V GZ Vojnik-Dobrna si prizadevamo, da bi bilo v društvih čim
več tekmovalnih enot, kajti to pomeni tudi njihovo operativno
moč in usposobljenost. Zelo smo veseli podmladka – pionirjev
in pionirk, ki so naša bodočnost in predvsem garancija za našo
varnost v prihodnjih letih. Zato nas včasih skrbi odklonilen odnos nekaterih posameznikov, kdaj pa kdaj tudi staršev, do tega,
da bi njihovi otroci tekmovali ali se usposabljali pri gasilcih. Na
drugi strani pa vidimo starše, ki svoje otroke sami pripeljejo na
tekmovanje, so z njimi, zanje navijajo in jim tako dajejo odlično
spodbudo. Najtežje je z mladimi, ki imajo malo časa za vaje v
svojih društvih, velikokrat pa jim je pomembno vse drugo. Iz rezultatov se vidi jasna slika, katero društvo je pri tem bolj uspešno.

Seveda smo vsakemu in vsem hvaležni za njihov trud: tudi
mentorjem posameznih ekip, ki znajo delati z ljudmi, jih navduševati in tudi nagrajevati. Tu so pomembna vodstva društev.
Ob zaključku tekmovanja smo v vseh kategorijah podelili vsem
ekipam priznanja in prvim trem pokale. Seveda pa so prva mesta pomembna, saj peljejo v nadaljnje tekmovanje.
Tako tekmovanje zahteva tudi veliko priprav in primeren prostor, saj je ta dan bilo udeleženih več kot 700 ljudi. Zato smo
hvaležni vodstvu PGD Dobrna (Štefanu, Stanki in Alešu) ter
vsem drugim, ki so pomagali pri izvedbi tega tekmovanja.
Vsekakor smo v Zvezi zadovoljni z udeležbo, razumemo tudi
objektivne težave posameznikov, toda kdo bo zamenjal starejše
člane, če ne bo dovolj podmladka in volje.
Fotografije:
Stanislav Pečnik
Benedikt Podergajs,
Predsednik GZ Vojnik-Dobrna

Srečanje starejših gasilcev –
veteranov GZ VojnikDobrna v PGD Vojnik
V petek, 19. 10. 2018, so se ob 16. uri zbrali starejši gasilci – veterani – pred gasilskim domom v Vojniku. Prisotne je najprej
pozdravil Roman Kugler, predsednik PGD Vojnik, nato pa še Benedikt Podergajs, predsednik GZ Vojnik-Dobrna. Zahvalil se je
veteranom in veterankam za minulo in sedanje delo, saj se vsi
zavedamo, da brez njihovega dela v preteklosti ne bi bilo tako
kvalitetne sedanjosti. Poleg tega so zgled mlajšim gasilcem, saj
s svojim znanjem in nasveti lahko pomagajo k napredku gasilstva. Posebej so izpostavili najstarejše veterane: najstarejša med
članicami je Antonija Mlinar, PGD Vojnik, najstarejši član je Jože
Gregorc, PGD Frankolovo. Oba sta stara 88 let. Po letih članstva
v gasilskih vrstah pa je med moškimi najstarejši Avgust Čerenak,
PGD Vojnik, ki je tudi predsednik komisije za veterane in je gasilec od poplave leta 1954, torej 64 let. Pri ženskah pa so tri iz
PGD Lemberg, in sicer Marica in Ivanka Božnik ter Verica Pušnik,
ki so gasilke 62 let. S kratkim kulturnim programom so jih razveselile Ljudske pevke Taščice. Po uradnem delu so se posladkali,
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lahko pa so si ogledali gasilski dom, ki je trenutno v prenovi, in
gasilska vozila ter opremo. Srečanje so nadaljevali na Izletniški
kmetiji Mirnik na Ljubečni, kjer so preživeli večer v klepetu, petju in veselem druženju.
Milena Jurgec
Foto: Stanislav Pečnik
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Članice Gasilske zveze Slovenije na Dobrni
»Rade se vračamo na Dobrno.«
»Kdo?«
»Predsednice komisij za članice gasilke v gasilskih zvezah širom
Slovenije.«
Tako je tudi letos potekal posvet predsednic komisij za članice-gasilke v gasilskih zvezah na Dobrni. Dogodek, ki se je odvijal
17. in 18. novembra, je bil tokrat jubilejen, trideseti. Statistični
podatki pri Gasilski zvezi Slovenije (GZS) kažejo, da se delež članic povečuje. Delež članic tako trenutno predstavlja kar 32%
skupnega števila članstva gasilcev, kar predstavlja 52.154 članic.
Spodbuden je tudi podatek, da je kar 5.622 članic operativk z
ustreznim znanjem za izvajanje operativnih vaj in sodelovanje
na intervencijah.
Posvet sta s svoji obiskom počastila tudi predsednik GZS, tovariš Janko Cerkvenik, in poveljnik GZS, tovariš Franci Petek.
Predstavila sta nam delo in smernice dela v tekočem mandatu.
Predvsem pa sta poudarila, da je ena glavnih usmeritev krovne
gasilske organizacije vključevanje članic v organe upravljanja in
vodenja gasilskih organizacij, ne glede na raven organiziranosti;
društva, gasilske zveze, GZS.
Članice smo imele na posvetu priložnost izbirati med strokovnimi delavnicami: tehnično reševanje, znanje in veščine prvih
posredovalcev, administrativna podpora pri vodenju večjih
intervencij, preventivni ukrepi ob poplavah in neurju, stres in
izgorevanje na delovnem mestu, predstavitev delovanja komisije za preventivo pri GSZ, ... Pozorno smo prisluhnile tudi predsednici Sveta članic pri GZS o uniformiranosti gasilk, pravilih in
kodeksu nošenja gasilske uniforme. Zanimivo pa je bilo tudi
predavanje o zgodovini gasilk. Potrebno je poznati dogodke
iz zgodovine. Zgodovina je učiteljica življenja, na nas pa je, da

Udeleženke posveta, gasilke iz Celjske regije

smo njeni učenci. Dobri ali slabi, naša odločitev.
Kako pa je bilo v Črnomlju letos junija ob neurju s točo, nam
je povedal poveljnik GZ Črnomelj. Z velikim zanimanjem smo
prisluhnile doživeti predstavitvi intervencije, o poteku, o vseh
zapletih in razpletih, predvsem pa o gasilcih in o vseh dobrih
ljudeh, ki so se tudi samoiniciativno vključili in pomagali. Spoštovanja in pohvale vredna dejanja vseh gasilcev, ki so se vključili v intervencijo iz območja celotne Slovenije, 10. junija je bilo
vključenih 1.080 gasilcev z 204 avtomobili.
Poskrbljeno pa je bilo tudi za sprostitvene dejavnosti; pohodi,
kopanje, kvačkanje, predvsem pa druženje ob večerji. Kvaliteten program, prijetno druženje in pričakovanje dogajanja v letu
2019, ko bomo slavili 150-letnico slovenskega prostovoljnega
gasilstva, so dobri vtisi, ki smo jih ponesle v domača društva.
Stanka Repas, VGČ org. I.
Namestnica predsednika GZ Vojnik Dobrna

Pregled dejavnosti DU Dobrna
Spoštovane članice in člani društva upokojencev Dobrna, že se
bližamo h koncu letošnjega leta, zato bi vam rad podal nekaj
dogodkov, ki so se zgodili v tem zadnjem četrtletju.
3. oktobra smo se podali v Ljubljano na Festival za tretje življenjsko obdobje, od tam smo se popoldan odpeljali do Borovnice
in si ogledali znamenitosti tehniškega muzeja v Bistri.
Ob 100-letnici smrti Ivana Cankarja, slovenskega pisatelja, dramatika in pesnika, smo obiskali še njegovo rojstno hišo na Klancu pri Vrhniki.
št. 80 / 2018
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delkov. Njihova domačija se preživljajo izrecno s tem, kar sami
pridelajo. Pot smo nadaljevali do gostišča na kmetiji Kaučič pri
Benediktu, kjer smo imeli pozno kosilom in se dobro nasmejali
šaljivemu krstu mošta ter nazdravili z novim vinom, ob prijetnih
zvokih domačega muzikanta pa tudi zaplesali. Polni dobre volje
in lepih vtisov smo se pozno zvečer veseli vračali domov. Za
dobro organizacijo obeh dogodkov se zahvaljujem ge. Marjani Aubreht Medved, ge. Ivici Žerjav in vsem, ki ste sodelovali
in pomagali pri izvedbi. Vsem udeležencem se zahvaljujem za
velik odziv na ta dogodek, kar nam je edino plačilo in potrditev,
da delamo prav in dobro in to bomo za vse vas počeli tudi v
bodoče.

Tudi martinovanje nam je uspelo izpeljati, saj smo se v zelo velikem številu 15. novembra z avtobusom odpeljali v Prekmurje.
Ustavili smo se v Lenartu, kjer nas je pričakal tamkajšnji lokalni
vodič TD Benedikt. Po v naprej pripravljenem programu nas je
vodil ter razkazal in predstavil tamkajšnje znamenitosti, ki jih
ni malo. Po panoramski vožnji in dopoldanski topli malici smo
si ogledali zasebno podjetje, ki je nastalo v sodelovanju s TV
oddajo »Štartaj Slovenija« in se ukvarja z gojenjem polžev ter
pridelavo krem iz polžje sline. Od tam nas je pot vodila v Kunovo pri Cerkvenjaku, kjer smo si ogledali ekološka domačijo
Pachamama ali po naše mati zemlja. Perujka inkovskega porekla, gospa Luz, nas je prijazno sprejela in nam povedala, kaj
vse nam nudi naša zemlja in neokrnjena narava. Takšno okolje
nam omogoča preživetje v naravnem okolju brez kupljenih iz-
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Obisk jubilantov:
Tudi v tem času smo obiskali naše slavljence. Najprej smo obiskali go. Frančiško Memon, ki jesen življenja preživlja v Špesovem domu v Vojniku. Gospa Fanika, kot jo kličemo, je slavila
svoj 91. rojstni dan in nas je ob obisku kljub večerni uri bila zelo
vesela. Zaželeli smo ji še naprej trdnega zdravja, jo razvedrili s
krajšim klepetom in se zadovoljni poslovili z željo po ponovnem
snidenju ob letu. V mesecu novembru so svoj častitljivi okrogli
jubilej 80 let praznovali: g. Karel Jakob iz Pristove ter g. Karel Vidmar in ga. Ivana Vrečko s Klanca. Vse smo razveselili z šopkom
rož in iskrenim stiskom rok ter jim zaželeli kar največ zdravja in
lepih trenutkov v nadaljnjem življenju.

Delo sekcij:
Vremenske razmere so nam dopuščale, da smo bili članice in
člani balinarske sekcije aktivni še celo v novembru. Zastavljeni
program za to leto smo v celoti realizirali. Tekmovalni del smo
zaključili s prvenstvom članic in članov posamezno. To tekmovanje smo izvedli tudi v kegljanju s kroglo na vrvici. Rezultate
teh tekmovanj bomo razglasili na tradicionalnem družabnem
srečanju članstva ob zaključku leta. To srečanje bo tudi priložnost za zasnovo programa v naslednjem letu in seveda za voščila in želje. Med željami pa je močno prisotna tudi ta, da se
nam v letu 2019 še kdo pridruži. Vsem občankam in občanom
Dobrne pa želimo, da bi bili srečni in zdravi.

Strelska sekcija je tudi v tem letu v celoti uresničila svoj načrtovani program. V oktobru smo se udeležili še tekmovanja, ki je
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bilo organizirano v Vojniku. V začetku meseca novembra so člani sekcije že pričeli z rednimi strelskimi vajami z zračno puško, ki
v zimskem času potekajo v gasilskem domu dvakrat mesečno,
ob četrtkih med 18. in 20. uro. Vse upokojence in seveda tudi
upokojenke, ki še imate mirno roko in dober pogled, vabimo, da
se nam pridružite. Ne štejejo le dobri rezultati, temveč tudi prijetno druženje, ki ga v strelski sekciji zagotovo nikoli ne manjka.

Iskrač, izobraževalka v projektu. Organizirano je bilo srečanje v
Zrečah, kjer se nas je zbralo preko 200 prostovoljcev, polnih dobre volje in s posebno toplino v srcu. Ob prijetnem druženju
smo si izmenjali veliko dosedanjih izkušenj, povezanih z našim
delom. Želimo si, da bi se z našo pomočjo starejši občani počutili čim bolj zadovoljni, spoštovani in srečni v domačem kraju.

V društvu upokojencev že skoraj leto dni zelo uspešno deluje
tudi moški pevski zbor »Veseli vižarji«, v katerem poje 11 pevcev,
na harmoniki pa jih spremlja g. Stanko Cvikl. Za uspešno delo
zbora skrbi predsednik, g. Herman Rauter. Gre za pevski zbor
samoukih pevcev, ki pa so na več prireditvah že dokazali svoje
kvalitete. Nastopili so na otvoritvi ceste, trgatvi vinske trte, martinovanju, društvenem izletu in še kje. Njihov najpomembnejši
nastop pa je bil v oddaji Dobro jutro, kjer so se predstavili tudi
slovenski širši javnosti. Vse čestitke in uspešno nadaljnje delo
vam želimo.

Projekt starejši za starejše poteka po začrtanem programu. Udeležili smo se vseh posvetov koordinatorjev, ki delujejo v tem
projektu. V mesecu oktobru smo prostovoljci DU Dobrna, sodelujoči v projektu, imeli usposabljanje, ki ga je vodila ga. Mira
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Obvestilo za vse članice in članice društva:
- Obveščamo vas, da so vsako sredo družabne urice v društvenih prostorih KD Dobrna od 16. do 18. ure. Za vsakega se bo
zagotovo našlo kaj zanimivega, da si bo na ta način zapol-
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nil svoj prosti čas in lažje preživel dolge turobne zimske dni.
Druženje in sprostitev sta zelo koristna, saj krepita zdravje in
duha. Zato ste vljudno vabljeni.
- Tudi letos bo DU Dobrna organiziralo silvestrovanje in zaključek leta v Termah Dobrna. Silvestrovanje bo v kavarni hotela
Vita, in sicer v petek, 21. decembra, ob 18.uri. Vse podrobne informacije boste lahko našli na oglasni deski in pri naših
poverjenikih na terenu ali pa v kiosku Dobrna, kjer se boste
lahko prijavili in potrdili svojo udeležbo. Lepo vabljeni!

imenu Upravnega odbora društva upokojencev Dobrna, kakor
tudi v svojem imenu, zaželim obilo zdravja, sreče in osebnega
zadovoljstva v prihajajočem letu, preživite ga čim lepše v krogu
svojih najdražjih.

Cenjeni občani, člani DU Dobrna, upokojenci Dobrne naj vam v

Vesel božič in srečno novo leto!

Življenje je potovanje, za katerega nihče ne dobi zemljevida,
vsakdo potuje po svoje in si sproti pot načrtuje in vsaka risba
je nov smerokaz za vse, ki hodimo po čudovitih poteh življenja.
Leto 2019 naj bo pot sreče, dobre volje, ljubezni in zdravja.

Predsednik DU Dobrna,
Branko Dobovičnik

KORK Dobrna – Pomoč sočloveku
Leto tako hitro mine, da komaj sledimo dogodkom, ki so se dogajali, in vsemu kar še moramo postoriti. V Krajevni organizaciji Rdečega križa Dobrna skozi vse leto posvečamo posebno
pozornost socialno ogroženim družinam in posameznikom.
Nudimo jim pomoč v prehrani, oblačilih, obutvi, posteljnini in
pohištvu, kar pač potrebujejo in kar imamo na razpolago.
Vsako leto imamo srečanje krvodajalcev Slovenije v Veržeju, kjer
smo zbrani ljudje, ki smo pripravljeni darovati delček sebe za
dobro sočloveka in mu mnogokrat rešiti življenje.
Vsem članom KORK, še posebej pa vsem krvodajalcem, se iskreno zahvaljujem za njihova humana dejanja in prispevek pri
uspešnem delovanju te organizacije v našem kraju.
Predsednica KORK Dobrna,
Stanislava Krajnc

Tradicionalno romanje bolnikov in ostarelih
v baziliko Matere Lurške v Brestanico
Župnijska Karitas Dobrna je 16. septembra 2018 organizirala tradicionalno romanje bolnikov in ostarelih v baziliko Matere Lurške v Brestanico.
Bazilika Lurške Matere Božje, imenovana tudi slovenski Lurd, je
romarska cerkev ter župnijska cerkev Župnije Brestanica. Leži v
središču Brestanice, nedaleč od Krškega .Cerkev dandanes sodi
med največje v Sloveniji, je največja v Posavju, in zaradi izredne
velikosti in arhitekture zbuja občudovanje ter je cilj tako domačih kot tudi tujih turistov. Prav zato smo se tudi v ŽK Dobrna
odločili, da obiščemo ta del Slovenije.

ŽUPNIJSKA KARITAS DOBRNA

Vir: internet
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V Brestanici smo preživeli čudovito in sproščujoče nedeljsko
popoldne. Naužili smo se toplega jesenskega sonca in prijetno
poklepetali na avtobusu, pred cerkvijo in ob okusni obari.
Se srečamo naslednje leto!
V prihajajočih prazničnih dneh je veliko ostarelih in bolnih osamljenih. Mnogi, tudi mlajši, potrebujejo vašo pomoč. V kolikor
bi želeli, lahko sredstva nakažete na št. TRR: SI 56 0510 0801 5222
008, Abanka d. o. o.

Foto: Vera Kravos

»Užitek je srečati pogled tistega, kateremu si pred kratkim storil
kaj dobrega.« Jean de La Bruyère
Za ŽK Dobrna,
Milena Švent

zdravo
življenje

Srčno popuščanje ali pešanje srca
Zdravo srce je kot črpalka, ki poganja kri po vsem telesu. Pri
srčnem popuščanju je črpalna sposobnost srca slabša kot običajno. Zdravo srce utripne približno 100 000-krat na dan. Vse,
kar vpliva na črpalno sposobnost srca, vpliva na telo in počutje.
1. Kaj je srčno popuščanje in zakaj do njega pride?
Srčno popuščanje je stanje, ko je črpalna sposobnost okrnjena in srce ni sposobno prečrpati dovoljne količine krvi, da
bi oskrbelo presnovne mehanizme.
Srčno pešanje je posledica različnih bolezni, ki slabijo delovanje srca. To so: koronarna srčna bolezen (srčni infarkt,
angina pektoris), visok krvni tlak, bolezni srčnih zaklopk, bolezni srčne mišice (kardiomiopatije) in dolgotrajno pospešen
srčni utrip. Med presnovnimi boleznimi je vse pomembnejši
vzrok sladkorna bolezen. Dejavniki, ki večajo tveganje za nastanek srčnega pešanja, so kajenje, čezmerno pitje alkohola,
telesna nedejavnost, debelost in zvišane maščobe v krvi.

2. Kako pri sebi spoznamo srčno popuščanje?
Mnogo pogostih simptomov srčnega popuščanja zlahka pri-

42

št. 80 / 2018

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pišemo tudi drugim vzrokom, torej se ne pojavljajo izključno
pri srčnem popuščanju. Približno 1 od 3 oseb zamenja simptome srčnega popuščanja z normalnimi znaki staranja:
velika utrujenost ali nobene energije
hitro utripanje ali razbijanje srca
zatekanje gležnjev/stopal/trebuha
izguba apetita
kašljanje/sopenje
zadihanost
občutek težke sape, zadihanosti v ležečem položaju
modrikaste ustnice, ušesa, nos,
pogostejše uriniranje, zlasti ponoči
povečanje telesne teže v kratkem času (več kot 2 kg v 2
dneh)

3. Kakšne so lahko posledice srčnega popuščanja?
Nezdravljeno srčno popuščanje zmanjšuje posameznikovo
zmožnost za telesne napore in s tem kakovost njegovega
življenja, napredovanje bolezni pa ima lahko hude posledice, celo odpoved srca. Če srčno popuščanje pravočasno
prepoznamo in pravilno zdravimo, se bolniku ne bo treba

ZDRAVO ŽIVLJENJE
omejevati ali pa bodo potrebne le manjše omejitve in bo še
naprej lahko živel skoraj tako, kot je bil vajen pred pojavom
bolezni.

4. Kako zdravnik postavi diagnozo srčno popuščanje?
Ob sumu, da gre za srčno popuščanje, je treba za potrditev
diagnoze pri vsakem bolniku opraviti laboratorijske preiskave, elektrokardiogram (EKG) in rentgensko slikanje prsnih organov (RTG). Če preiskave potrdijo sum, je treba narediti še
ultrazvok srca. Ta je ključen za postavitev končne diagnoze
in natančno opredelitev delovanja srca.

merne dejavnosti, pri katerih je potrebno zadrževanje diha
(potapljanje), tekmovalnost ali eksplozivnost (nogomet, odbojka, tenis). Telesno vadbo opustite le v obdobjih poslabšanja bolezni in do izboljšanja raje počivajte.
3. Prehrana
Dieta omejuje predvsem vnos soli. Preveč slana hrana pri
oslabelem srcu pospeši zastajanje tekočine v telesu, zato porabo kuhinjske soli omejite na 2 grama na dan (manj kakor
ena kavna žlička). Kuhanih jedi ne smete dodatno soliti, izogibajte se jedem, ki vsebujejo veliko soli – sirom, krompirčku,
oreškom, sušenemu in prekajenemu mesu, slanim omakam,
jedem iz pločevink, vloženi zelenjavi … Omejitev vnosa tekočin je potrebna le pri bolnikih z izrazito opešanim srcem
(običajno do enega litra tekočine na dan).

5. Kako zdravimo srčno popuščanje?
•

•
•

sprememba načina življenja (npr. omejitev vnosa tekočine in ukrepi za zdrav življenjski slog: omejitev soli, telesna
aktivnost, vzdrževanje telesne teže, prenehanje kajenja in
uživanja alkohola …)
zdravljenje z zdravili (pomembno je dosledno jemanje)
operativno zdravljenje (transplantacija srca, resinhronizacija, vstavitev začasne pomožne črpalke)

6. Zdravo življenje in srčno popuščanje (omejevanje solli, omejevanje tekočin, telesna aktivnost, debelost, razvade, cepljenje)
Zdrav način življenja je izjemno pomemben za preprečevanje
pešanja srca in upočasnitev njegovega napredovanja. Vpliva
tudi na izid drugih bolezni, ki jih imajo bolniki hkrati s srčnim
popuščanjem.
1. Vplivi okolja
Izogibajte se pretiranemu duševnemu in telesnemu stresu.
Stres, jeza in napetost sproščajo stresne hormone, ki zvečajo srčno frekvenco in zvišajo krvni tlak, kar oslabelemu srcu
škoduje. Naučite se tehnik sproščanja in ohranite mirno kri.
Zdravje je pomembnejše od številnih drugih stvari, ki jim
pripisujemo velik pomen!

4. Vzdrževanje telesne teže
Redno se tehtajte vsako jutro po odvajanju vode. Povečanje
teže v kratkem času (za 2 kilograma v 3 dneh) je najpogosteje posledica zadrževanja tekočine v telesu in pomeni poslabšanje bolezni. O tem morate obvestiti zdravnika, skupaj
se bosta dogovorila o prilagoditvi (zvečanju) odmerka diuretika.
5. Razvade
Nikotin pospešuje aterosklerozo, poveča upor krvnih žil in
pospešuje srčni utrip. Alkohol slabi srčno mišico. Prekomerno hranjenje vodi v debelost, ki po nepotrebnem obremeni
srce, zviša pa tudi raven krvnih maščob in poslabša sladkorno bolezen.
Tea-Terezija Cvetko, dr. med.

Literatura:
Knjižica Srčno popuščanje, asist. dr. Gregor Poglajen, dr. med.,
doc. dr. Miran Šebeštjen, dr. med., dr. Renata Okrajšek, dr. med.,
Vesna Andročec, SMS, prof. dr. Bojan Vrtovec, dr. med., Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični oddelek za kardiologijo,
Zaloška 7, Ljubljana

2. Telesna dejavnost
Priporočljiva je redna zmerna telesna dejavnost, ki ugodno
vpliva na srčno žilni sistem in izboljšuje vitalnost bolnika.
Zdravnik vam bo svetoval obliko in intenzivnost telesne dejavnosti, ki si jo glede na zmogljivost srca lahko privoščite.
Koristijo hoja, kolesarjenje, plavanje in telovadba, niso pa prišt. 80 / 2018
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Terme Dobrna
ČAROBNA ZIMA V TERMAH DOBRNA
Praznično vzdušje v Termah Dobrna vam prinaša:
- ponudbo savna in kopanje ter kosilo ali večerja že za 18,90 €,
- zaključke leta za sodelavce, prijatelje in družino,
- darilo v vrednosti 50 € ob razvajanju v masažnem centru,
- bon v vrednosti 10 € za storitve v masažnem centru.

45 % POPUST ZA SAVNO, KOPANJE
IN KOSILO ali VEČERJO,
že za 18,90 €
CELODNEVNI VSTOP ZA SAVNO,
KOPANJE + KOSILO ali VEČERJO (v kavarni
in restavraciji May)
Redna cena 42,00 €

-45 % POPUST

VAŠA CENA: 18,90 €
Ponudba velja do 28. 2. 2019. Popusti in ugodnosti se ne
seštevajo.
NAKUP VSTOPNIC: Recepcija v Hotelu Vita, t: 03 78 08
190, e: info@terme-dobrna.si

DARILNI BONI TERM DOBRNA
PODARITE SPROSTITEV IN DOBRO
POČUTJE
Podarite
- MASAŽO ALI NEGO OBRAZA
- KOPEL V DVOJE
- SAVNO ALI KOPANJE
- STORITVE ZA ZDRAVJE
- VREDNOSTNI BON
Naročila in nakup na: 080 22 10 ali info@terme-dobrna.si ali osebno
na recepciji Hotel Vita
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VAJINA POROČNA PRAVLJICA

ALL INCLUSIVE poročni meni že za 55 € na osebo!
Vključeno v menu:
- pogostitev ob civilnem obredu,
- izbrani poročni meni,
- izbrana pijača (vino, penina, brezalkoholna pijača),
- poročna torta,
- kisla juha in hladni bife po polnoči.

INFORMACIJE: Hermes Kompan, t: 03 78 08 164, e: info@termedobrna.si

AKUPUNKTURA - TERAPIJA BREZ STRANSKIH UČINKOV
Akupunktura je terapija, ki je sestavni del 5000 let stare tradicionalne
kitajske medicine in se je v našem zahodnem zdravstvenem sistemu zelo
uveljavila.
Pospešuje številne fiziološke spremembe v telesu, kot je povečan pretok
krvi, sproščanje hormonov in nevrotransmiterjev, delovanje na sproščanje
telesu lastnih protibolečinskih snovi.
Terapija traja od 30 do 45 minut. Po terapiji ljudje povedo, da občutijo
sprostitev. Težave in bolečine se že po prvih terapijah zmanjšujejo.
Običajno je potrebno izvesti približno 10 terapij 1-2x tedensko.
Akupunktura je dokazano učinkovita za:
- pljučna obolenja (alergije, astma, bolezni
bronhijev in pljuč, slaba imunska odpornost)
- ginekološke bolezni (bolečine v trebuhu,
bolečine ob menstruaciji, menopavza,
neplodnost)
- nosečnost in porod (priprava na porod,
slabosti, bolečine v križu, glavoboli, hitrejši
in lažji porod, olajša dojenje)
- kožne bolezni (alergije, ekcemi, herpes,
akne, nevrodermitis, luskavica)
- srčna obolenja (visok krvni pritisk, motnje
prekrvavitve)

-

gastrointestinalne bolezni (zgaga, zaprtje,
diareja, jetrna obolenja, težave z želodcem,
Crohnova bolezen, kolitis, hemeroidi)
nevrološka obolenja (migrene, polinevropatije,
krči, nevralgije, kronične bolečine)
ortopedska obolenja (bolečine v sklepih, težave
s hrbtenico, fibromialgije, revmatska obolenja,
sindrom karpalnega kanala)
psihološke težave (nagnjenost k depresiji,
izčrpanost-burn out, motnje hranjenja,
psihosomatske težave, motnje spanja)
urološke težave (mokrenje postelje, vnetja,
inkontinenca, impotenca, bolečine)

Rezervirajte svoj termin na telefonski številki 041 345 939 ali e-naslovu: ambulanta@terme-dobrna.si
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PODARIMO DIAMANTNI PILING V VREDNOSTI 50 €
IN BON V VREDNOSTI 10 €
Ob nakupu tretmaja NEGA OBRAZA DELUXE (60 min.),

podarimo DIAMANTNI PILING (15 min.)
Redna cena paketa dveh storitev: 110 €

- 50 € POPUSTA
VAŠA CENA: 60 €

Ponudba velja do 28. 2. 2019. Popusti in ugodnosti se ne seštevajo.
INFORMACIJE IN REZERVACIJE: La Vita Spa & Beauty, 03 78 08 555, lavita@terme-dobrna.si

BON V VREDNOSTI 10 €

na vse storitve v masažno – lepotnem centru La Vita Spa
& Beauty
Bon je veljaven do 28. 2. 2019, za koriščenje storitev v masažno lepotnem centru La Vita Spa & Beauty.
Vljudno prosimo za pravočasno predhodno rezervacijo storitev, število terminov je omejeno. Kupon je
ob koriščenju storitev potrebno predložiti na recepciji masažno lepotnega centra La Vita Spa & Beauty.
Kupona ni mogoče koristiti ob nakupu kozmetičnih in drugih izdelkov ter ostalih storitev iz ponudbe
Term Dobrna. Ugodnosti se ne seštevajo. Izplačilo vrednosti bona v gotovino ni mogoče.

INFORMACIJE IN REZERVACIJE: La Vita Spa & Beauty, 03 78 08 555,
lavita@terme-dobrna.si

ZAKLJUČKI LETA ZA MANJŠE IN VEČJE SKUPINE

NAŠ NAMIG!

Za nego kože v zimskem času:
PILING TELESA (20 min.), redna cena 26
€, CENA Z 10 € KUPONOM: 16 €
NEGA ROK (40 min.), redna cena 40 €,
CENA Z 10 € KUPONOM: 30 €
NEGA OBRAZA »LA VITA« QUICK (30
min.), redna cena 35 €, CENA Z 10 €
KUPONOM: 25 €
INTENZIVNA PILING NEGA OBRAZA (50
min.), redna cena 65 €, CENA Z 10 €
KUPONOM: 55 €
• Cene po dogovoru za
več hodni meni že od
15 € dalje na osebo.
• Brezplačno živa plesna
glasba vsak petek in
soboto v kavarni in
restavraciji May.
• Tematske zabave za
posebno vzdušje.
• Kar 5 lokacij za izbiro
vašega praznovanja.
• Za manjše družbe in
večje skupine, tudi do
200 oseb.

Kavarna in restavracija May, zabavni večeri ob živi glasbi vsak petek in soboto
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Prostori za izvedbo zabave za zaključene družbe:
• dvorana Zdraviliškega doma, do 120 oseb
• restavracija v hotelu Vita, do 200 oseb
• restavracija in pivnica v Zdraviliškem
domu, do 80 oseb
• vinska klet, do 50 oseb
• kavarna in restavracija May, do 80 oseb
INFORMACIJE IN REZERVACIJE: Hermes Kompan,
t: 03 78 08 164, e: info@terme-dobrna.si

Vinska klet pod Vilo Higiea za praznovanja zaključenih družb

NAROČITE TORTE!
Sprejemamo naročila za torte ob različnih priložnostih, kot so rojstni dnevi, poroke, slavja, sveti krst, obhajilo,
birma … Izbirate lahko med sadnimi in čokoladnimi okusi ter kombinacijami obeh. Za tiste, ki uživate v dobrotah z
manjšo vsebnostjo sladkorja, pa smo pripravili tudi LCHF tortice.
Naročila in informacije: Kavarna in restavracija May, 03 78 08 162, info@terme-dobrna.si

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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Izlet v London
Polni navdušenja in pričakovanj smo se Maruša Artank, Vika
Golčer, Benjamin Jakob, Janez Jakop, Maša Jelen, Špela Lugarič,
Nina Okrožnik in Blaž Pogorelec iz 8. razreda ter Karina Resner in
Taja Vodenik iz 9. razreda skupaj z učiteljico,go. Sonjo Špegel, v
petek, 12. 10. 2018, odpravili na štiridnevni izlet v London.

Pred šolo smo se zbrali ob 12.30, preverili dokumente in se
odpeljali na letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, kjer smo se spoznali s skupino osnovnošolcev iz Novega mesta ter s skupino
iz Idrije, s katerimi smo se pod skrbnim spremstvom učiteljic
spremljevalk in vodiča Roberta Urekarja iz turistične agencije
Twin odpravili novim dogodivščinam in izkušnjam naproti. Po
opravljenih pregledih na letališču smo ob 16.50 z letalskim prevoznikom Easyjet poleteli proti Angliji. Po pristanku na letališču
Stansted v Londonu in po opravljenih carinskih formalnostih
smo se z avtobusom odpeljali do hotela Hilton Garden Inn, kjer
smo se namestili.
V naslednjih štirih dneh smo doživeli življenje v skoraj devet milijonskem mestu in spoznali številne znamenitosti. Najprej smo
se soočili s podzemno železnico. Obiskali smo Natural History Museum, kjer so nam družbo delali dinozavri, modri kit v
naravni velikosti in simulator potresa. Nestrpno smo pričakovali
obisk muzeja voščenih lutk Madame Tussaud's, kjer smo se
rokovali in fotografirali s slavnimi, spoznali zgodovino Londona,
uživali v 4D kinu … Uživali smo tudi ob uličnih umetnikih na
trgu Covent Garden. Spoznali smo tudi Canary Wharf, moderni del mesta na področju Docklands, ki po svoji zunanji
podobi spominja na Manhattan ali Wall Street. Tukaj imajo
svojo, računalniško krmiljeno nadzemno železnico, DLR, s katero
smo se odpeljali do reke Temze. Prečkali smo jo na prav zanimiv
oz. nenavaden način, tj. po tunelu pod reko. Obiskali smo tudi
Greenwich, kjer smo se sprehodili do ničelnega poldnevnika, ki
določa čas po vsem svetu. Z griča pri Observatoriju se nam je
ponudil čudovit pogled na Queen’s House, Naval College in
v ozadju London. V prostem času smo se sprehodili po mestu,
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šolski
kotiček
si kupili malico ali pa obiskali tržnico. Z ladjico smo se odpeljali
po reki Temzi mimo vseh pomembnejših znamenitosti (Tower
Bridge – St. Paul's – Globe Theatre – London Eye) do Big
Bena. Ustavili smo se tudi na vedno živahnem Piccadilly Circusu
in se sprehodili skozi China Town do filmskega trga Leicester
Square.
Obiskali smo tudi kraljevi del Londona. Sprehodili smo se skozi
park St. James do Buckinghamske palače, kjer smo občudovali menjavo kraljeve straže. Po sprehodu mimo konjeniške straže in Downing Streeta smo se ustavili na Trafalgar Squaru,
od koder smo se odpravili v British Museum. Obiskali smo tudi
eno najbolj raznovrstnih in zanimivih odprtih tržnic v Londonu – Camden, nato pa še najdaljšo nakupovalno ulico Oxford
Street, kjer smo imeli težko pričakovan 'shopping time'. Nekateri smo nestrpno pričakovali ogled muzikala Mamma Mia, kjer
smo neznansko uživali.
V torek zjutraj smo se odpravili iz hotela in se z avtobusom odpeljali v center mesta. Podali smo se na “zibajoči” se most Millenium Bridge, ki nas je pripeljal do Elizabetanskega “kazinoja”
– The Globe. Sprehodili smo se mimo St. Paul's Cathedral,
zatem pa se odpeljali v sosednje mesto Cambridge, kjer smo
se sprehodili mimo nekaterih kolidžev in spoznali delček življenja študentov ene najstarejših univerz v Angliji. Popoldne smo
se z avtobusom odpeljali do letališča Stansted, od koder smo
okrog 21. ure poleteli proti letališču JP Ljubljana.
Izlet nam je ponudil raznolika nepozabna doživetja in neprecenljive izkušnje, od leta z letalom, potovanja s podzemno železnico po več milijonskem mestu, srečevanja ljudi s celega sveta,
spoznavanja nepredstavljivih naravnih in kulturnih znamenitosti, aktivne uporabe angleškega jezika v vsakodnevnih življenjskih situacijah pa vse do zabavnega in nepozabnega druženja z
vrstniki in zato se zahvaljujemo vsem, ki ste nam to nepozabno
doživetje omogočili.
Udeleženci izleta s spremljevalko Sonjo Špegel

ŠOLSKI KOTIČEK

Začutimo gozd in pohod po poti kulturne dediščine
V mesecu oktobru so tretješolci opravili dva dneva dejavnosti
v gozdu.
Naravoslovni dan Začutimo gozd smo preživeli v gozdu nad
zdraviliškim parkom. Tam smo se učenci skozi delavnice in različne druge dejavnosti urili v opazovanju gozda, mu prisluhnili
in ga podoživljali z vsemi čutili. Med drugim smo iskali predmete, ki ne sodijo v gozd, drevesom odvzemali odtise lubja, opazovali liste dreves in gozdna tla. Veliko časa smo posvetili tudi
socialnim stikom, druženju in igri. Če se boste sami povzpeli
po trim stezi na njen najvišji del, boste podoživeli utrip gozda
z nami, saj tam še vedno stojijo škratova domovanja, ki smo jih
zgradili za škratje družine.

Začutimo gozd

Pohod po Anini poti in poti kulturne dediščine

Nekaj dni kasneje pa smo se skupaj z 2. razredom odpravili še
po Anini poti do črne kuhinje pri Šumej. Po učni poti so nas
vodile lično urejene table, ki nam lahko odgovorijo na še tako
zahtevna vprašanja o gozdu. Z radovednostjo smo se ustavljali
ob vsaki in preverjali svoje že pridobljeno znanje o gozdu in
spoznali še veliko novega. Pot je hitro minila in že smo se znašli
na pašniku pred domačijo Marovšek, kjer so nam gostoljubno
odstopili prostor za počitek in malico. Ob letu kulturne dediščine Evrope smo si ogledali še črno kuhinjo. Učenci kar niso mogli
verjeti, kako so nekoč živeli naši predniki. Polni lepih vtisov smo
se čez Zavrh in Vrbo vrnili do šole.
Razredničarki
Terezija Audič in Urša Žužek z učenci 3. razredov

Dan zdrave šole, medgeneracijsko druženje
na OŠ Dobrna, sobota, 29. 9. 2018
Lepo jesensko soboto smo si na OŠ Dobrna popestrili s športom, druženjem in skrbjo za zdravje. Obeležili smo 25. obletnico delovanja Slovenske mreže zdravih šol, v kateri aktivno sodelujemo. Družili smo se na igriščih in terenih v šoli in ob njej.
Skupaj smo pokazali otrokom, da nam je mar za zdravje, svoje
in njihovo. Udeležili smo se preizkusa hoje na 2 kilometra in
preverili svojo telesno pripravljenost. Za starše so ga vodili
fizioterapevti in medicinske sestre ZD Celje, z otroki pa smo
hodili učitelji in nekateri starši. Vsa igrišča so bila polna. Igrali
so košarko, nogomet, odbojko na mivki, med dvema ognjema,
hokej na asfaltu ... Na dovozu za šolo so potekale delavnice rolanja in vožnje s skirojem. Spodnji hodnik se je za to dopoldne
spremenil v plesno delavnico, tudi priprava zdravega obroka

hrane tretješolcev ni manjkala. Na travi so skakali v vrečah,
vlekli vrvi in tekmovali v zabavnih štafetnih igrah. Telovadnica
je bila prava gimnastična dvorana, kjer nam je naš bivši učenec Peter Lampret s svojo ekipo pripravil in vodil gimnastične
delavnice. V dvorani na odru je z vajami za stabilizacijo trupa
dan popestrila ga. Damjana Sluga, nato pa je v hitrejšem ritmu nadaljevala še ga. Mateja Lampret z aerobiko. Da ne bi
obnemogli, so nam v šolski kuhinji pripravili zdravo in okusno
malico, voda in nesladkan čaj pa so bili ves čas prireditve na
voljo na ploščadi pred jedilnico.
Za vse so bila na voljo zunanja igrišča in rekviziti, da smo se
lahko pomerili med seboj v različnih športih.
št. 80 / 2018
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Povabili smo starše, da ta dan sodelujejo s svojimi otroki, njihovimi razredi in razredniki, pomagajo pri merjenju, skupaj tekmujejo, »športajo« ali samo navijajo zanje, skratka, da preživijo lepo
športno dopoldne s svojimi otroki v šoli.
Zelo smo veseli velikega odziva in množične udeležbe staršev
na našem druženju. Iskreno bi se rada zahvalila vsem zunanjim
sodelavcem, ki so pomagali, da je bila naša prireditev pestra in
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spet malo drugačna. Prav tako pa pohvala vsem delavcem šole,
ki so vsak na svojem področju pripravili in izvedli lepo in zanimivo prireditev. Posneli smo kratek film in vas vabimo, da si ga
ogledate. Najdete ga na spletnem naslovu: http://www.os-dobrna.si/video-utrinki/. Vsem, ki vas ni bilo, je lahko žal…ampak
prihodnje leto bo nova priložnost…
		

Nevenka Tratnik

ŠOLSKI KOTIČEK

Plesi babic in dedkov
V okviru leta kulturne dediščine smo se v prvem razredu odločili, da sodelujemo v projektu Plesi babic in dedkov. Vsak
razred si je izbral svojo pesmico, 1. A - Lisička je prav zvita zver
in 1. B - Barčico. Pričeli smo izdelovati pripomočke, oblačila in
pridno vaditi dramatizacijo ter petje. Pri tem nam je bila v veliko pomoč ga. Monika Kumer, vzgojiteljica v vrtcu. V sredo, 21.

11. 2018, smo se podali na pot proti našemu glavnemu mestu,
saj je zaključek tega projekta potekal v Cankarjevem domu,
kjer smo predstavili naši pesmici.
Ta projekt smo videli kot veliko priložnost, da se pokažemo
širši publiki. Imeli pa smo tudi priložnost sprehoditi se po knjižnem sejmu, ki je istočasno potekal v prestolnici.
Silva in Nevenka
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drobtinice
iz vrtca

Vrtec Dobrna predstavljal primer dobre
prakse gozdne igralnice na mednarodni
konferenci v Subotici

V Vrtcu Dobrna se lahko pohvalimo z dobro, večletno prakso
vnašanja elementov gozdne pedagogike v redni tedenski program dela vseh skupin našega vrtca, od najmlajših do najstarejših otrok. S slednjimi v gozd zahajamo enkrat tedensko v
vsakem vremenu. Mlajšim pa vsebine, čas in dolžino bivanja v
gozdu ustrezno prilagajamo.
Tokrat smo naše izkušnje predstavili na mednarodni konferenci
v Subotici, v Srbiji. V sredo, 17. 11. 2018, je v Subotici potekala
mednarodna konferenca z naslovom Praksa u ogledalu Dujo
Runje v organizaciji vrtca Naša radost. Na konferenci je svojo

prakso predstavljalo več strokovnih delavcev iz Slovenije, Hrvaške in Srbije.
Vzgojiteljica Mojca Krajšek je odlično predstavila Slovenijo, Vrtec Dobrna, Dobrno kot kraj ter prakso našega vrtca s področja
izvajanja gozdne pedagogike in vnašanje gozdnih vsebin v vsa
področja kurikula.
Slovenija je gozdnata dežela. V Vrtcu Dobrna se tega še kako zavedamo, zato naš lahek dostop do gozda smatramo kot izredno
bogastvo in našo izjemno prednost. V tem duhu odraščajo tudi
»naši« otroci.
Ksenija Ulaga

2. srečanje koordinatorjev projekta Lutka ima dušo
(Doll Has a Soul DHS)
V sklopu mednarodnega projekta Erasmus+ Lutka ima dušo
(DHS) smo v mesecu oktobru izvedli 2. srečanje koordinatorjev projekta, ki sta se ga udeležila po dva predstavnika vsakega
partnerskega vrtca.

Potekalo je 18. in 19 oktobra v Adani v Turčiji.
Adana je peto največje turško mesto z več kot 1.750.000 prebi-
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valci, v celotni provinci pa živi preko 3 mio ljudi. Mesto leži na
jugu Turčije in ima sredozemsko podnebje, tako je bilo tudi v
času našega obiska vreme sončno, s 330C. Regija je znana predvsem po pridelavi in predelavi bombaža, žita in stročnic. Naš
gostitelj je bil Vrtec Cukurova in njegovi strokovni delavci, ki so
nas sprejeli zelo velikodušno.
Pripravili so nam dobrodošlico s kulturnim programom. Vrtec
obiskuje skoraj 500 otrok.

Srečanje je bilo namenjeno predvsem sestankom, na katerih
smo naredili evalvacijo preteklega leta in pripravili načrt aktivnosti za to šolsko leto.
Izmenjali smo si primere dobre prakse s področij lutk in matematike.

Ogledali smo si nekaj enot javnih vrtcev in tudi nekaj vrtcev
v privatni lasti, kjer so nam predstavili svoje delo in tako smo
dobili vpogled v sistem predšolske vzgoje v Turčiji, njihov kurikulum in program dejavnosti. Razkazali so nam znamenitosti
Adane. Sprehodili smo se skozi staro mestno jedro do kamnitega mostu (Taşköprü) preko reke Seyhan. Ustavili smo se tudi
v glavni mošeji (Sabancı Central Mosque), ki je s svojimi šestimi
minareti največja mošeja v Turčiji.
Tako smo ob kratkem obisku partnerske države imeli možnost
spoznati njihov način življenja, izobraževalni sistem, kulturo in
kulinariko. Zdaj pa se že veselimo naslednjega srečanja, ki bo
potekalo v mesecu februarju 2019 v našem vrtcu. Pripravljamo
namreč mednarodno izobraževanje za strokovne delavce, na
temo vključevanja lutk v vsakodnevne dejavnosti v vrtcu.
Pripravila:
Mojca Krajšek, dipl. vzg.
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Tradicionalni slovenski
zajtrk v vrtcu
Z otroki smo si tudi letos pripravili tradicionalni slovenski zajtrk
z živili lokalnega okolja.
Pomen tal je bil letos izpostavljen kot temelj zdrave prehrane.
Tla namreč ne omogočajo le hrane, ampak so dom organizmov
ter zadržujejo in filtrirajo vodo. Zato je bistveno, da niso onesnažena s kemičnimi, organskimi snovmi in s težkimi kovinami,
pesticidi in herbicidi, da jih ne odnaša voda in da niso zbita.
Z otroki smo se dejavnostim posvetili že pred dnevi. Najstarejši otroci so obiskali kmetijo, si ogledali molžo krav, prav tako
čebelnjak ter se pogovarjali o hrani in njeni predelavi. Po vseh
skupinah so si pripravili pogrinjke, izdelovali lutke čebelice ter
se vživljali v njihovo vlogo. Preko pogovora, slikovnega gradiva,
plakatov, knjig in filma je teklo ozaveščanje otrok, od kod pride
hrana in kaj potrebuje, da je zdrava.
Na dan tradicionalnega slovenskega zajtrka pa smo skupaj z
otroki pripravili in pogrnili mizo z domačimi dobrotami (med,
maslo, mleko, kruh, jabolka). Potem pa so si jih otroci sami postregli in ob zvokih Slakovega Čebelarja tudi zaužili.
Najstarejša Bela skupina je živila označila tudi v angleškem jeziku, za boljšo prepoznavnost. Ker naš vrtec sodeluje v medna-

Igra z lutkami

To smo mi
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Priprava kruha

rodnem projektu DHS (Doll has a soul), je v obeh najstarejših
skupinah potekal tudi neposredni video prenos, ki si ga lahko
pogledate na facebook strani (DHS-Erasmus+ Dobrna).
Zapisala Marjana Šet, dipl. vzgojiteljica

Oblikovanje plakata

Podaljšanje polnega certifikata
Družini prijazno podjetje
CUDV Dobrna je v mesecu avgustu letošnjega leta uspešno
opravil revizijski pregled drugega triletnega obdobja delovanja
po smernicah Družini prijaznega podjetja in prejel Sklep Revizorskega sveta Ekvilib inštituta o podaljšanju polnega certifikata
DPP, za obdobje avgust 2018 – avgust 2021.
Center bo tako nadaljeval z izvajanjem načrtovanih aktivnosti,
vezanih na 20 ukrepov, izbranih iz Kataloga ukrepov DPP.
Zaposlene smo o tem obvestili z brošuro in objavami na informativni tabli v avli Centra, drugi zainteresirani pa lahko dobijo

utrinki iz
CUDV
informacije na internetnih straneh Centra.
Z veseljem opažamo, da se pozitiven vpliv načrtnega uvajanja ukrepov za boljše upravljanje s človeškimi viri (s poudarkom na usklajevanju poklicnega in
družinskega življenja zaposlenih) odraža pri vsakoletnem anketiranju zaposlenih v visokih ocenah zadovoljstva. Še posebej pa
smo veseli mnenj in predlogov zaposlenih za izboljšanje aktivnosti ali uvedbo novih.
Mateja Čerenak, zastopnica DPP

Abu Dhabi - svetovne igre specialne olimpijade
Ponosni smo, da lahko sporočimo, da je našima Vinku Rešetarju
in Albinu Kolarju - Binetu ponovno uspel izreden dosežek. Po
lanski uvrstitvi na zimske svetovne igre specialne olimpiade v
Schladmingu, kjer sta v disciplini krpljanje posegla po najvišjih
uvrstitvah, sta se letos uvrstila tudi na poletne svetovne igre
specialne olimpiade. Te bodo potekale v Abu Dhabiju, v Združenih Arabskih Emiratih, med 14. in 22. marcem 2019.
Slovenska ekipa šteje 25 članic in članov, ki bodo tekmovali v
atletiki, plavanju, kolesarstvu, namiznem tenisu, judu, balinanju
in košarki. Vinko se bo predstavil v atletiki (tek na 800 m, 1500
m in štafeti 4 x 100 m), Bine pa v košarki. Pridružil se jima bo
tudi športni pedagog Andrej Pompe, ki mu je bila zaupana vloga atletskega trenerja slovenske ekipe. Fantje so se v začetku
oktobra letos že udeležili prvih skupnih priprav, čakajo pa jih
še intenzivne priprave v drugi polovici januarja. Seveda pa ne
izpustijo tudi vseh drugih priložnosti za trening in priprave.
Veseli nas, da je v ekipi slovenske specialne olimpiade tudi Anja
Golčer, članica Plavalnega kluba Velenje in naša sokrajanka.
Spremljala jo bo Katarina Praznik, trenerka plavalnega dela ekipe.
Naj spomnimo, da Slovenija v mednarodnem gibanju specialne
olimpiade sodeluje že od leta 1990. V tem času se je svetovnih
iger specialne olimpiade udeležilo več kot 200 slovenskih tekmovalcev, med njimi tudi športnice in športniki CUDV Dobrna:
- Janez Močenik (poletne svetovne igre, Minneapolis, 1991,
dosežki: 3. mesto v elementih košarke),

- Vida Flis (zimske svetovne igre, Aljaska, 2001, dosežki: 3. mesto v smučarskem teku na 50 m),
- Damijan Rajter, v času iger je bil vključen v VDC Mozirje (poletne svetovne igre, Dublin, 2003, dosežki: 4. mesto v teku na
4 x 100 m, 5. mesto v teku na 100 m, in 4. mesto v teku na 200
m),
- Damijan Rajter, v času iger je bil vključen v VDC Mozirje (zimske svetovne igre, Nagano, 2005, dosežki: 1. mesto v
smuku, 1. mesto v veleslalomu in 1. mesto v slalomu),
- Rok Prašnikar (poletne svetovne igre, Šanghaj, 2007, dosežki: 6. mesto v kolesarstvu – cestna dirka na 10 km in 7. mesto
v kolesarstvu – cestna dirka na 15 km),
- Aljaž Podjed (zimske svetovne igre, Idaho, 2009, dosežki: 1.
mesto v smučarskem teku na 100 m in 1. mesto v smučarskem teku na 50 m),
- Ina Košič (poletne svetovne igre, Atene, 2011, dosežki: 1. mesto v kolesarjenju na 500 m in 2 mesto v kolesarjenju na 1000
m),
- Vinko Rešetar (zimske svetovne igre, Schladming, 2017, dosežki: 2. mesto v krpljanju na 200 m, 4. mesto v krpljanju na
400 m in 2 mesto v krpljanju – štafeta),
- Albin Kolar (zimske svetovne igre, Schladming, 2017, dosežki: 2. mesto v krpljanju na 200 m, 1. mesto v krpljanju na 400
m in 2 mesto v krpljanju – štafeta).
Vsem članicam in članom slovenske ekipe želimo mnogo uspeha in sreče. Tekmujte športno in pogumno! Navijali bomo za
vse, posebej pa za naše Dobrčane.
Mateja Čerenak
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Pečena jabolka

Pri kuharskem krožku smo pekli jabolka.
Nika je jabolka umila. Zlatko in Nika sta jabolka olupila. Jabolka smo narezali na kolobarje. Kolobarje smo naložili v pekač. V
kolobarje je Katarina nadevala med in muslije. Na koncu smo
dodali maslo in sok ter cimet. Sara in Bojana ter Katarina so pe-

kače dale v pečico. Vse skupaj smo pekli pol ure na 200 stopinj
C. Neja je preverila, kako se peče. Postregli smo si s smetano in
sladoledom.
Bilo je zelo dobro, zato priporočam, da recept poskusite tudi
sami.
Napisala Sara, uporabnica, in tov. Bojana

Finale nogometa
Na nogometnem igrišču smo igrali v naslednji postavi: Bine je Tretje mesto je dobila Dobrbil v obrambi, Žan je bil golman, Vinko je bil vezni igralec, jaz na in četrto mesto je dobila
sem bil v obrambi, Zlatko levo krilo, Martin desno krilo.
Črna na Koroškem. Na koncu smo se še odpravili na
Drugo tekmo smo igrali proti Zasavju. Rezultat je bil ena nič za zasluženo bogato in obilno
Zasavje. Tretjo tekmo smo igrali proti Murski Soboti. Rezultat je kosilo.
bil štiri proti tri za Dobrno.
To bi bilo vse za danes, od
Četrto tekmo smo igrali proti Črni na Koroškem. Rezultat je bil vas se poslavlja vaš najboljši
ena proti nič za Dobrno. Gol je dal Vinko. Na koncu je sledila še učenec, Alen.
Alen, uporabnik
razglasitev zmagovalca. Prvo mesto je dobila Murska Sobota.
Simon Krajnc, mentor
Drugo mesto je dobila ekipa Zasavja.
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Hrvaški dan

Hrvaški dan je potekal od 8.30 do 9.30 ter od 10.30 do 12.00. Jaz
sem učitelju pomagal pri pripravi in peki piškotov (cukrančičev).
Naredili smo maso za piškote in jih oblikovali. Jaz sem jih nesel
v pečico, da so se piškoti spekli.

Dan se mi je zdel zelo čudovit, saj sem ob tem izvedel zanimivosti o sosednji državi ter poizkusil še eno novo pecivo. Ta dan
mi bo ostal v spominu.
Zlatko, uporabnik
Simon Krajnc, mentor

Projekt Moje korenine
V okviru projekta Moje
korenine smo odšli na
večdnevni učni izlet v Pulo.
Prvi dan smo se spoznali
z domačini. Bili so prijazni
in gostoljubni. Skupaj smo
se družili in se spoprijateljili. Obiskali smo akvarij,
šli na izlet z ladjico. Nato
smo šli na kosilo. Jedli smo
ribe, blitvo, solato, juho,
karmonare in na koncu še
palačinke s smetano in
čokolado. Četrti dan smo
šli v diskoteko. Peti dan
smo šli se vozit z avtobusom po mestu Pula.
Nato smo se zvečer ob šestih srečno vrnili v naš zavod, kjer me
je že tam čakala moja mama.
To bi bilo vse za danes, od vas se poslavlja vaš najboljši učenec
Alen.
Alen, uporabnik
Simon Krajnc, mentor
št. 80 / 2018
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Počitnice na morju
Počitnice na morju so bile krasne. Letoval sem v Elerjih. Spoznal
sem prijateljice,Klavdijo, Manco, Manco in Niko. Veliko smo se
slikali. Bil sem pogumen, šel sem čez mejo v Italijo. V Italiji sem
se sprehajal in šel do signalnega oddajnika. Ogledali smo si razstavo o starih časih v Italiji.
Počitnice so bile super.
Matej, uporabnik
Simon Krajnc, mentor

zahvale
ZAHVALA
Ni več tvojega smehljaja,
le trud in delo tvojih pridnih rok ostaja.
Molče s solzami se borimo, »naj bo le mora«, si želimo.
Le komu naj svojo bol izlijem, le komu naj podam roko,
odšel si daleč tja v neznano, brez slovesa, kar tako ...!

ZAHVALA
Končane skupne so poti …
v spominu so ostale,
kot biser dni,
kot sen noči,
čas jih več ne rani…

Zapustil nas je življenjski sopotnik in ati

ANDREJ ŠTRAVS, Strmec nad Dobrno 19
4. 9. 1975 – 20. 9. 2018
Spoštovane in spoštovani,
ob tako boleči in nenadni izgubi našega dragega Andreja se iskreno zahvaljujemo vsem domačim, sorodnikom, sosedom, prijateljem,
sodelavcem, znancem in vsem dobrim ljudem, ki ste nam in nam še
vedno v teh težkih trenutkih pomagate in stojite ob strani. Iskrena
hvala za vso pomoč, ki smo jo prejele, darovane sveče, cvetje, maše,
izraženo sožalje ter za spoštljivo in številčno spremstvo na njegovi
zadnji poti.
Hvala Mirku, Janiju in Urbanu, ki ste bili ob Andreju, mu pomagali
in ga bodrili ter reševalcem, gasilcem in zdravnikom. Hvala pogrebni službi Usar, hvala Poloni, Simoni, Tanji in Nataši, ki ste pomagale
pri postrežbi, gospodu župniku za lepo opravljen obred, Gorazdu za
prebrano berilo, ministrantom, Lovru in Galu za nošenje lučke, pevcem, trobentaču, zastavonošem, ge. Herti Rošer za izbrane besede
ob slovesu ter Janiju, ki je svojega prijatelja nosil in položil k zadnjemu
počitku.
Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala.
Žalujoči Lidija, Zala in Ema ter vsi domači, ki ga neizmerno pogrešamo.
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Dež, dež, ni, ni, dež, dež, dež, dež, dež, dež,… se je slišalo z
odra in med zapetim je zazvenel tudi Katjin žametni alt. Ta
pesem nas bo vedno spominjala nate, Katja. Zahvaljujemo
se ti za vse trenutke, ki si jih preživela z nami. Skupaj smo
osvojile srebro, skupaj smo se uvrstile na državno raven, s
tabo smo požele največje uspehe ženskega pevskega zbora
Korona doslej. Bila si naša prijateljica in v naših srcih si pustila
velik pečat.
Katjinemu življenjskemu sopotniku, sinu in ostalim družinskim članom izrekamo globoko sočutje in sožalje.
ŽPZ Korona in KUD Dobrna

ANKETA ZA OBČINO PO VAŠI MERI

Občina Dobrna

obvestila

Spoštovane občanke in občani, s to anketo vas prijazno vabimo k sodelovanju na temo, kaj in kakšno občino
si skupaj želimo. Prosimo, da to anketno stran izrežete in izpolnite ali dopišete svoje mnenje in jo do 28.
februarja 2019 oddate v tajništvo občine ali kar v občinski
nabiralnik v pritličju v vhodu na občino, lahko pa
Občina Dobrna
svoje mnenje in predloge podate po elektronski
pošti
na
naslov
martin.brecl@dobrna.si
ali obcina@dobrna.si.
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OBVESTILA

PRAZNIČNA PREDSTAVA Z OBISKOM
BOŽIČKA
IN OBDAROVANJEM OTROK
V soboto, 22. 12. 2018, ob 16. uri bomo v
Kulturnem domu Dobrna za otroke s stalnim
bivališčem v Občini Dobrna ter otroke
sponzorjev pripravili praznično prireditev z
otroškim programom. Sledil bo obisk Božička in
obdarovanje otrok rojenih med 1. 1. 2010 in
31. 12. 2016.
Praznični dogodek za otroke omogočajo Občina Dobrna v sodelovanju z ZTŠK Dobrna in sponzorji, ki se jim najlepše zahvaljujemo.
Dodatne informacije: ZTŠK Dobrna, Marija Švent,
E-mail: marija.svent@dobrna.si oziroma Gsm: (041) 851–523.
P.s. Prevzem daril bo možen izključno na prireditvi in z vabilom, ki
ga bodo otroci prejeli po pošti.
Prijazno vabljeni!

NAJEM PRODAJNEGA MESTA V TREH
LESENIH HIŠKAH V CENTRU DOBRNE

CENIK:
PRODAJALCI S SEDEŽEM V OBČINI DOBRNA
PRODAJALCI Z DOPOLNILNO DEJAVNOSTJO
REGISTRIRANO IZVEN OBČINE DOBRNA
OSTALI PRODAJALCI S SEDEŽEM IZVEN OBČINE DOBRNA

3 € / DAN
5 € / DAN

10 € / DAN
Prodajalci so se pri prodaji dolžni ravnati v skladu z veljavnim
cenikom in določili tržnega reda Tržnice Dobrna (www.ztskdobrna.si, zavihek Tržnica Dobrna) in so sami odgovorni, da svoje
tržno blago prodajajo na način in v skladu z veljavnimi predpisi, ki
ga za to področje predpisuje veljavna področna zakonodaja.

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

OBVESTILO O ZAPRTJU KRAJEVNEGA URADA
DOBRNA
V ČASU NOVOLETNIH POČITNIC
SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI!
Upravna enota Celje obvešča cenjene stranke, da Krajevni
urad Dobrna v času novoletnih počitnic, dne 27. 12. 2018, ne
bo posloval.

V primeru, da bo za isti termin zainteresiranih več prodajalcev, si
upravljavec pridržuje pravico sam izbrati prodajalce, da s tem
zagotovi pestrejši asortiman ponudbe.
Prednost imajo prodajalci z dopolnilno
iz Občine
T: 03 426dejavnostjo
53 06
Dobrna.

F: 03 426 53 10

Upravljavec lahko v eno hiško razporedi več prodajalcev, če
prodajni asortiman to dopušča. E: ue.celje@gov.si

www.upravneenote.gov.si/celje/
Organizator javne prireditve/dogodka
na območju hišk (severnega
dela trga) je oproščen plačila najemnine za dve hiški v času
prireditve. Če ni povpraševanja za tretjo hiško dva dni pred
dogodkom, pa lahko koristi vse tri hiške. Navedeno velja v primeru,
da hiške niso že predhodno rezervirane. Za pravočasno rezervacijo
prodajnega mesta je odgovoren organizator javne prireditve /
dogodka.
Vlogo za prodajno mesto najdete na spletni strani www.ztskdobrna.si v zavihku Tržnica Dobrna in jo posredujete upravljavcu:
ZTŠK Dobrna, Dobrna 1 a; 3204 Dobrna, marija.svent@dobrna.si .
Lahko jo dostavite tudi v tajništvo občine.

OBVESTILO O ZAPRTJU

Stranke lahko vse upravne storitve, ki se opravljajo na
krajevnem uradu, opravijo na sedežu Upravne enote Celje,
Ljubljanska cesta 1, Celje, v času uradnih ur.
V nujnih primerih pokličite na tel.št. 03 4265 306
ali 03 4265 302.

Upravljavec po prejemu vloge in plačila najemnine prodajalcu izda
potrdilo za najem prodajnega mesta, ki služi tudi kot dokument za
prevzem ključa. Ključ mora prodajalec vrniti v tajništvo občine
naslednji delovni dan po uporabi prodajnega mesta.

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

Prodajno mesto je možno rezervirati za največ mesec dni vnaprej,
ker mora biti upravljavec seznanjen s koledarjem prireditev.

KRAJEVNEGA URADA DOBRNA
Damjan Vrečko,
načelnik, l.r.

Dodatne informacije so na voljo pri upravljavcu: ZTŠK Dobrna –
Marija Švent, marija.svent@dobrna.si, (041) 851 523.

V ČASU NOVOLETNIH POČITNIC
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vabila/zahvala

MOJ CAMINO 2018 - ŠPANIJA

POTOPISNO

PREDAVANJE
To, da bom šel na Camino, sem vedel že pred
POTOPISNO
leti. V začetku letu 2017
PREDAVANJE
sem na internetu zasledil
članek o francoskem Caminu. Odločitev je padla.
»Moj Camino« je trajal od
30. 4. 2018 ter do 17. 6.
2018.
Pet mesecev prej sem
MOJ CAMINO 2018 - ŠPANIJA
plačal letalsko karto BeTo, da bom šel na Camino sem vedel že pred leti. V
netke - Bordeux.
začetku letu 2017 sem na internetu zasledil članek o
francoskem Caminu. Odločitev je padla. »Moj Camino« je
Camino Jakobova pot se
trajal od 30. 4. 2018 ter do 17. 6. 2018.
začne v Franciji v slikoviPet mesecev prej sem plačal letalsko karto Benetke tem kraju Saint-Jean-de Port
in seCAMINO
konča
Santiago
v čudoviti pokrajini
Bordeux.v mestu
MOJ
2018
- ŠPANIJA
Camino
Jakobova
pot seuporabnih
začne v Franciji
v slikovitem
Galicija. Pol leta sem porabil za pripravo
poti.
Ogromno
podatkov
sem
kraju
Saint-Jean-de
Port
in
se
konča
v
mestu
Santiago
da bomodšel
na Camino
semkivedel
žeže
pred
črpal z interneta, v knjižniciTo,
in seveda
znancev
ter ljudi,
so tam
bili. leti. Vv
čudoviti pokrajini Galicija. Pol leta sem porabil za
začetku
2017
sem na
internetu
zasledil
članek
o
Najbolj neprijetno je bilo, ker
nisemletu
znal
angleško,
ampak
to se podatkov
je
izkazalo
še za
pripravo
poti. Ogromno
uporabnih
sem črpal
iz
francoskeminterneta,
Caminu.v knjižnici
Odločitev
je padla.
»Moj Camino«
in seveda
od znancev
ter ljudi, ki je
so
najmanjši problem…
trajal od 30.tam
4. že
2018
bili. ter do 17. 6. 2018.
DATUM IN KRAJ
DOGODKA:
Najbolj
neprijetno
je bilo, ker
nisem znal
angleško,
ampakPet mesecev
prej
sem plačal
letalsko
karto
Benetke
Hoditi sem začel 1. 5. 2018Bordeux.
po poti, kitojo
imenujejo
Caminoproblem…
Santiago de Comse vsi
je izkazalo
še za najmanjši
PETEK, 15. 2. 2019;
Hodititeh
semlepih
začel 1. 5. 2018 po
poti,
jo vsi
postela in je dolga okrog 820
km. Še
več
rad kidelil
z imenujejo
vami.
Camino
Jakobova
pot sedogodkov
v bi
Franciji
v slikovitem
OB 18. URI V
Camino Santiago
dezačne
Compostela
in je dolga
okrog 820
Prijazno vabljeni!
kraju Saint-Jean-de
Portlepih
in se
končabivrad
mestu
Santiago v
KULTURNEM DOMU
km. Še več teh
dogodkov
delil z vami.
DOBRNA
Milan
Kamenik
Prijazno vabljeni!
čudoviti pokrajini
Galicija. Pol leta sem
porabil
za
(Konferenčna dvorana 1).
Milan Kamenik
pripravo poti. Ogromno uporabnih podatkov sem črpal iz
interneta, v knjižnici in seveda od znancev ter ljudi, ki so
tam že bili.
DATUM IN KRAJ
DOGODKA:
Najbolj neprijetno je bilo, ker nisem znal angleško, ampak
to se je izkazalo še za najmanjši problem…
PETEK, 15. 2. 2019;
Hoditi sem začel 1. 5. 2018 po poti, ki jo vsi imenujejo
Poleti sva bila deležna nesebične intervencije članov Prostovoljnega gasilskega društva Dobrna pod vodstvom
g. Aleša pri
OB 18. URI V
Camino Santiago de Compostela in je dolga okrog 820
požaru na najini brunarici z delavnico in stojiščih nakladnih panjev čebel na Klancu 30 b.
KULTURNEM DOMU
km. Še več teh lepih dogodkov bi rad delil z vami.
Požrtvovalni akciji in vztrajnosti gasilcev ( kljub številnim pikom prestrašenih čebel ) se lahko zahvaliva, da je večina
čebeljih
DOBRNA
Prijazno vabljeni!
družin preživela.
(Konferenčna dvorana 1).
Milan Kamenik

Zahvala Prostovoljnemu gasilskemu društvu Dobrna

Po prvi osuplosti in prizadetosti ter hvaležnosti, da ni bilo ne pri gasilcih in ne pri naju nobene poškodbe, je takoj vzklilo novo
upanje in pogum za čebelarjenje in delo naprej na tem lepem, zdravem in nama (in najinim otrokom in vnukom) tako ljubem
koščku Klanca.
Hvala celotnemu Prostovoljnemu gasilskemu društvu Dobrna, hvala g. Alešu in hvala vsakemu posamezniku, ki ste nama priskočili na pomoč in rešili, kar se je rešiti dalo.
Hvaležna
Emil in Marjana Čater
št. 80 / 2018
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VOŠČILA

Včasih čas prehitro beži,
spet drugič se zdi kot da spi.
Dajte mu svoj pečat
in ne pozabite nase.
Vse dobro.
Društvo ARNIKA Dobrna

Čas kot sneg sredi bele mrzle zime stare vse poti

zagrne in zvezda se utrne.

V večeru tihem pridna roka nežno gladko nit
prepleta, čudovite vzorce splete, polne sanj in
domišljije, kot da nit življenja vije. Tako ljubeče
naj usoda stke vam dneve v novem letu. Skrbno
naj trenutke izbira, previdno naj poti ubira.
Sonce sreče naj prežene mrak iz src in plamen
veselja naj ponosno kvišku plapola!
Otroci Vrtca Dobrna,
učenci OŠ Dobrna
in kolektiv JVIZ Dobrna
vam želijo vesele božične praznike in
srečno novo leto 2018.
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Vsem članom društva in
občanom Dobrne želimo
mirno,
zdravo in zadovoljno
leto 2019.
Turistično društvo
Dobrna

VOŠČILA

Kaj se zgodi, ko se DETE rodi
Kaj se zgodi, ko se DETE rodi?
Ljubko ga položimo v toplo posteljico.
Kaj se zgodi, ko se DETE rodi?
Zahvalimo se za dobroto in srečo,
ki podarjena nam je.
Kaj se zgodi, ko se DETE rodi?
Podarimo mu nasmeh ljubezniv.
Kaj se zgodi, ko se DETE rodi?
Zvezda zasveti, luči zažarijo, srce zatrepeta.
(Vera H. Kravos)
ŽUPNIJSKI ODBOR KARITAS DOBRNA VAM ŽELI
BLAGOSLOVLJENE BOŽIČNE PRAZNIKE
IN VSE DOBRO V LETU 2019!
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VOŠČILA
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VOŠČILA

Narava že počiva
vsi lovimo utrinke in
živimo v pričakovanju
najlepših praznikov v letu.
Naj odtehta dobro nad slabim.
Blagoslovljen BOŽIČ vam želimo.
V letu 2019 pa naj vam
nasuje same lepe, bleščeče
in sladke dni.
Obilo zdravja in uspehov polno
naj bo v vašem letu.
Želijo vsem
LJUDSKE PEVKE DOBRNA

Spoštovane občanke in občani!
Člani Čebelarskega društva Dobrna
vam želimo lepe praznične dni
letošnjega decembra. Leto, v katerega
boste vstopili, pa naj bo prijazno,
polno novih priložnosti, miru,
osebne sreče, zadovoljstva
in dobrega počutja.
Čebelarsko društvo Dobrna

VESELE PRAZNIKE IN
USPEŠNO TER SREČNO
V LETU 2019.
Vam želijo člani LOVSKE
DRUŽINE DOBRNA
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VOŠČILA

V letu 2019 vam želimo:
OPTIMIZMA, da ga boste lahko dajali drugim,
MOČI, da Vas ne bodo zlomile napake okolja,
MIRU, da boste ohranili jasne misli in smisel za
humor.
Tako bo pogled v prihodnost veder, dan poln
energije in noči spokojne.

Prijetno praznovanje božiča.
Iskrene čestitke ob dnevu samostojnosti in
enotnosti.
KO ZB za vrednote NOB Dobrna

Da bi se Vam v letu 2019 vsako jutro
obrnilo v lep dan.
Da bi v letu, ki prihaja mir imeli,
srečo doživeli.
Da vam zdravje bi služilo
in razumevanje ne zapustilo.

S toplino naj vas Božič greje.
Ponosno praznovanje Dneva samostojnosti
in enotnosti

za socialne demokrate
Andreja Stopar
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VOŠČILA

MISLI
RESNO

ZA OBČINO DOBRNA
Iskrena hvala za
izkazano zaupanje na
lokalnih volitvah 2018.
BLAGOSLOVLJENE
BOŽIČNE PRAZNIKE
IN SREČNO NOVO LETO!

»Zunaj se sliši glas
božičnih pesmi,
v domovih prižigajo se
praznične luči.
Naj v vsa srca naselita se
mir in toplina,
naj čarobnost božiča
in novega leta še dolgo
živi!«

VESEL BOŽIČ, v NOVEM LETU 2019
pa obilo zdravja in sreče

Čarobno leto 2018 počasi zapira še zadnjo stran
v svoji knjigi in veseli smo, da ste poglavje v njej
napisali tudi vi. Hvala, da skupaj z nami ustvarjate
zgodbo o uspehu.
Za vas se še naprej trudimo biti boljši. Veseli in
ponosni bomo, da boste del naše zgodbe ostali
tudi v prihajajočem letu.

Želimo vam nasmejane
praznike in pravljično
leto 2019!

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

Želimo vam
srečno in
zdravo 2019!
Vabljeni na praznično druženje dne 28.12.2018 med 16:00-21:00.
Kuhanček, prigrizki »diši po domačem« na sodoben način,
prijetna glasba in druženje ob toplem ognjišču.

SREČNO 2019

ZAVAROVALNI ZASTOPNIK
ZAVAROVALNICE TRIGLAV d.d.
M +386 31 610 193 E mitja.roser@triglav.si

ROŠER MITJA
KOLEKTIV KAVA BAR »MINI ROSI«
VAM ŽELI VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE TER ZDRAVO
IN USPEHOV POLNO NOVO LETO

40-letna tradicija, ki jo okusite.

V središču pravljične Dobrne.

Ve s el b o ž ič in s re č no novo le to 2019
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VAM ŽELI VESELE BOŽIČNE
PRAZNIKE TER SREČNO NOVO LETO

oglasi

Vesel božič in srečno novo leto 2019

info.velenje@am-milavc.com

Cenjenim strankam se zahvaljujemo za zaupanje in
želimo SREČNO VOŽNJO v letu 2019!
KOLEDAR POHODOV IN IZLETOV PLANINSKEGA
DRUŠTVA DOBRNA
Spletna stran: www.pd-dobrna.si,
Elektronska pošta: pd.dobrna@gmail.com
IME PRIREDITVE

DATUM

KONTAKT (odgovorna oseba)
ORGANIZATORJA

Elektronska pošta

STOLPNIK

26. 12. 2018

JANEZ ŠKOFLEK

pd@dobrna.si

NOVOLETNI POHOD NA PAŠKI KOZJAK

1. 1. 2019

JANEZ ŠKOFLEK

pd@dobrna.si

KOMEN - SMREKOVEC

JANUAR

PAVLI ŽUŽEK

pd@dobrna.si
št. 80 / 2018
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KOLEDAR PRIREDITEV JANUAR - FEBRUAR 2019

KDAJ?
6.

17.00

FEBRUAR

8.

FEBRUAR

URA DOGODKA
BO OBJAVLJENA
NA FACEBOOK
STRANI

15.

FEBRUAR

17.

FEBRUAR

18.00

KAJ?

PROSLAVA OB KULTURNEM PRAZNIKU

KULTURNI DOM DOBRNA

Osnovna šola Dobrna, Mateja Golčer in KUD Dobrna,
Aleš Štepihar, 040 414-965, 031 886-161,
mateja.golcer@gmail.com, ales.stepihar@gmail.com

KONCERT OB KULTURNEM PRAZNIKUPREŠERNOVEM DNEVU

TERME DOBRNA - KAVARNA MAY

Terme Dobrna, 03 78 08 110, info@terme-dobrna.si

POTOPISNO PREDAVANJE: MOJ CAMINO 2018 - ŠPANIJA

KULTURNI DOM DOBRNA, KONFERENČNA DVORANA 1,

VSTOP PROST!

VALENTINOV KONCERT

16.00

KULTURNI DOM DOBRNA

ŽPZ Korona KUD Dobrna, Jadranka Golčer,
040 211 336, korona.dobrna@gmail.com

KOLEDAR OSTALIH PRIREDITEV V TERMAH DOBRNA IN HOTELU,
GOSTILNI TRIGLAV
KRAJ

KONTAKT
(odgovorna oseba)
ORGANIZATORJA

Telefon

14. 12. 2018 19.00

Hotel gostilna
Triglav

Helena Horvat,
recepcija

03 780 11 30;
info@gostilna-triglav.si
031 319 906

15. 12. 2018 19.00

Hotel gostilna Helena Horvat,
Triglav
recepcija

03 780 11 30;
info@gostilna-triglav.si
031 319 906

Terme Dobrna
Terme Dobrna
- kavarna May

03 78 08 110

info@terme-dobrna.si

Terme Dobrna
- avla hotela
Terme Dobrna
Vita

03 78 08 110

info@terme-dobrna.si

Veseli december - Duo Opala 21. 12. 2018 19.00

Hotel gostilna Helena Horvat,
Triglav
recepcija

03 780 11 30;
info@gostilna-triglav.si
031 319 906

Veseli december - Amanda

Hotel gostilna Helena Horvat,
Triglav
recepcija

03 780 11 30;
info@gostilna-triglav.si
031 319 906

IME PRIREDITVE

DATUM

Veseli december skupina Sekunda
Veseli december trio Legende

URA

PREDBOŽIČNI KONCERT
- ŽePZ KuD Svoboda Griže - 17. 12. 2018 17.00
VSTOP PROST
KREATIVNE DELAVNICE
NA TEMO ADVENTA 19. 12. 2018 11.00
IZDELUJEMO JELENČKE IN
SNEŽKOTE
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22. 12. 2018 19.00

Elektronska pošta

Praznična
Praznična

DOBRNA
DOBRNA
1 5 .1 2 . 2 0 1 8 - 6 .1 . 2 0 1 9

1 5 .1 2 . 2 0 1 8 - 6 .1 . 2 0 1 9
DAT UM

SOBOTA, 15. 12. 2018
SOBOTA,
15. 12. 2018
OB 16. URI
OB
16.
URI
ŽUPNIJSKA CERKEV

ŽUPNIJSKA
CERKEV
SOBOTA, 15. 12. 2018

OB 17. URI15. 12. 2018
SOBOTA,
HIŠKE-CENTER DOBRNE
OB
17. URI
HIŠKE-CENTER
NEDELJA, 16. 12.DOBRNE
2018
OB 16. URI

HIŠKE-CENTER
NEDELJA,
16. 12.DOBRNE
2018
OB
16.
URI
PETEK, 21. 12. 2018
HIŠKE-CENTER
DOBRNE
OB 16. URI
KNJIŽNJICA DOBRNA

PETEK,
21.22.
12.12.
2018
SOBOTA,
2018
OB
OB 16.
16. URI
URI
KULTURNI DOM
DOBRNA
KNJIŽNJICA
DOBRNA

DD
OO
GG
OO
DD
EK
EK

Vabljeni
Vabljeni

PRAZNIČNI KONCERT OB OTVORITVI!
PRAZNIČNI KONCERT OB OTVORITVI!
Sodelujejo skupine:
Sodelujejo
skupine:
Korona Dobrna,
skupina Fortuna Vinska Gora in solisti

Korona Dobrna, skupina Fortuna Vinska Gora in solisti

O R GO
AN
I ZAANTIOZ R
RG
ATO R

TURISTIČNO DRUŠTVO
TURISTIČNO DRUŠTVO
DOBRNA IN KUD DOBRNA

DOBRNA IN KUD DOBRNA

PRIŽIG LUČK in svetlobnih efektov na okrašenem stopnišču in
BLAGOSLOV
JASLIC
PRIŽIG LUČK
in svetlobnih efektov na okrašenem stopnišču in
Druženje ob glasbi, kuhančku, čaju, palačinkah...

TURISTIČNO DRUŠTVO
DOBRNA
TURISTIČNO DRUŠTVO

OGLED
JASLIC
IN SPREHOD
PO OKRAŠENEM
CENTRU DOBRNE,
Druženje
ob glasbi,
kuhančku,
čaju, palačinkah...
NASTOP SKUPINE VINGOSI VINSKA GORA (orkester harmonikašev).
OGLED JASLIC
IN SPREHOD
PO OKRAŠENEM
DELAVNICE
ZA OTROKE
izdelovanje
novoletnihCENTRU
škratov.DOBRNE,
Druženje
ob
čaju,
palačinkah
in
kuhančku
NASTOP SKUPINE VINGOSI VINSKA GORA (orkester harmonikašev).

TURISTIČNO DRUŠTVO
DOBRNA

BLAGOSLOV JASLIC

USTVARJALNA
PEKA
PIŠKOTOV,
DELAVNICE ZA
OTROKE
izdelovanje novoletnih
pogovor
o
šegah
in
navadah
obin
BOŽIČU.
Druženje ob čaju, palačinkah
kuhančku
PISMO BOŽIČKU, pravljica ob piškotih in čaju.

škratov.

USTVARJALNA PEKA PIŠKOTOV,

DOBRNA

TURISTIČNO DRUŠTVO

TURISTIČNO
DOBRNADRUŠTVO
IN OSREDNJA KNJIŽNICA
CELJE-ENOTA DOBRNA

TURISTIČNO DRUŠTVO

PRAZNIČNA PREDSTAVA
pogovor o šegah in navadah ob BOŽIČU.
Z OBISKOM BOŽIČKA IN OBDARITEV OTROK

OBČINA DOBRNA IN
IN OSREDNJA KNJIŽNICA
ZTŠK DOBRNA

SOBOTA, 22. 12. 2018
SOBOTA,
OD 9. DO 22.
12. 12.
URE2018
IN OD 16. URE
OB
16. URI
HIŠKE-CENTER
DOBRNE

BOŽIČNA TRŽNICA domačih dobrot in izdelkov,
ob
»kozarcu kuhanega
in rezino mesnatega, poticah in piškotih«,
PRAZNIČNA
PREDSTAVA
možnost nakupa dobrot za božično mizo ali darilo.

DRUŠTVO ARNIKA IN
OBČINA
DOBRNA
LOKALNI
PONUDNIKI

OD 16. URE DALJE

PRIŽIG ZADNJE SVEČKE na velikem adventnem vencu
Druženje
čaju ali domačih
kuhančkudobrot in izdelkov,
BOŽIČNAob
TRŽNICA

DRUŠTVO ARNIKA,
TURISTIČNO DRUŠTVO
DOBRNA
DRUŠTVO ARNIKA

KULTURNI
DOM
NEDELJA, 23.
12. DOBRNA
2018

SOBOTA,
22. 12. 2018
HIŠKE-CENTER DOBRNE
OD 9. DO 12. URE IN OD 16. URE
PONEDELJEK, 24. 12. 2018
HIŠKE-CENTER
DOBRNE
OB 16.30 URI, TERME DOBRNA
OB 18. URI, TERME DOBRNA
NEDELJA,
23. 12. 2018
OB 24. URI, ŽUPNIJSKA CERKEV

OD 16. URE DALJE
TOREK, 25. 12. 2018
HIŠKE-CENTER
DOBRNE

OB 12. URI po božični sv. maši

V ŽUPNIJSKI CERKVI
PONEDELJEK,
24. 12. 2018
OB
16.3O
URI,
SREDA, 26. 12. TERME
2018 DOBRNA
OB
18.
URI,
TERME
DOBRNA
OB 14. URI
PARKIRIŠČE
DOBRNA
OB 24. URI, ŽUPNIJSKA CERKEV

TOREK,
25.27.
12.12.
2018
ČETRTEK,
2018
16. URI
URI,po
ŽUPNIJSKA
CERKEV
OB 12.
božični sv.
maši
17. URI, HIŠKE-CENTER
DOBRNE
VOdŽUPNIJSKI
CERKVI
PETEK, 28. 12. 2018

OD 16. URE
DO2018
21. URE
SREDA,
26. 12.
HOTEL GOSTILNA TRIGLAV
OB 14. URI
SOBOTA, 29.DOBRNA
12. 2018
PARKIRIŠČE
TERME DOBRNA

PONEDELJEK,
31.2018
12. 2018
ČETRTEK,
27. 12.
TERME DOBRNA,
OB
16. URI,
ŽUPNIJSKA
CERKEV
HOTEL
GOSTILNA
TRIGLAV
Od
17.
URI,
HIŠKE-CENTER
DOBRNE
TOREK , 1. 1. 2019

PISMO BOŽIČKU, pravljica ob piškotih in čaju.
Z OBISKOM BOŽIČKA IN OBDARITEV OTROK

ob »kozarcu kuhanega in rezino mesnatega, poticah in piškotih«,

BOŽIČNI KONCERT Z VOKALNO SKUPINO FORTUNA - VSTOP PROST,
možnost
nakupa
dobrotMay
za božično mizo ali darilo.
Terme
Dobrna
- Kavarna
OBISK BOŽIČKA v avli hotela Vita - Terme Dobrna

PRIŽIG ZADNJE
SVEČKE na
POLNOČNA
SV. MAŠA

velikem adventnem vencu
Druženje ob čaju ali kuhančku

CELJE-ENOTA DOBRNA
ZTŠK DOBRNA

IN
LOKALNI PONUDNIKI

TERME DOBRNA,

ŽUPNIJA
DOBRNA
DRUŠTVO
ARNIKA,

TURISTIČNO DRUŠTVO

BOŽIČNI KONCERT
moškega pevskega zbora Dobrna

KUD DOBRNA
DOBRNAMOŠKI PEVSKI ZBOR

Terme
Dobrna - Kavarna
MayZGODBO SLOVENIJE
IZLET
- SPOZNAJMO
BOŽIČNO
Obisk
jame
Pekel-Šempeter
z živimi
ogled Mozirskega
OBISK
BOŽIČKA
v avli hotela
Vita - jaslicami,
Terme Dobrna
gaja s 1.200000 lučkami, degustacija in druženje s prigrizkom

TURISTIČNO DRUŠTVO
ŽUPNIJA DOBRNA
DOBRNA

BOŽIČNI KONCERT Z VOKALNO SKUPINO FORTUNA - VSTOP PROST,

POLNOČNA
SV. MAŠA TRAFIKA DOBRNA, GSM 041 769 684)
(CENA:
20,00€, Rezervacije:

JANEZOVOBLAGOSLOV VINA IN KONCERT KVARTETA GRČE DOBRNA
BOŽIČNI KONCERT
DEGUSTACIJA
VIN vinogradnikov
Dobrne in kuhanček
moškega pevskega
zbora Dobrna

ZIMSKO IN PREDNOVOLETNO DRUŽENJE
IZLET - SPOZNAJMO
BOŽIČNO
BAJKO na
SLOVENIJE
Kuhanček,
prigrizki “DIŠI
PO DOMAČE”
sodoben način,
Obisk jame
Pekel-Šempeter
živimi jaslicami,
prijetna
glasba
in druženje obztoplem
ognjišču ogled Mozirskega

gaja s 1.200,000
invdruženje
s prigrizkom
PRAZNIČNI
PLESNIlučkami,
VEČER Z degustacija
ŽIVO GLASBO
kavarni May
(CENA: 20,00€,
Rezervacije:
Informacije:
Terme
DobrnaTRAFIKA DOBRNA, GSM 041 769 684)

IN

TERME DOBRNA,

TURISTIČNO
DRUŠTVO
KUD DOBRNADOBRNA
VINOGRADNIKI
MOŠKI PEVSKI ZBOR
HOTEL GOSTILNA TRIGLAV

TURISTIČNO DRUŠTVO
DOBRNA

TERME DOBRNA

SILVESTROVANJA
DOBRNA,
JANEZOVO- BLAGOSLOV VINA IN KONCERT KVARTETA GRČE DOBRNA TERME
TURISTIČNO DRUŠTVO
Rezervacije in info: Terme Dobrna, Hotel Gostilna Triglav
HOTEL GOSTILNA TRIGLAV

DEGUSTACIJA VIN vinogradnikov Dobrne in kuhanček

NOVOLETNI POHOD NA PAŠKI KOZJAK

Ob 9. URI
pri Občini Dobrna
ZIMSKO IN PREDNOVOLETNO DRUŽENJE
PETEK,
28.zbor
12. 2018
NOVOLETNI PLES, TERME DOBRNA - HOTEL VITA
Ob
20.
URI
TERME
DOBRNA
OD 16. URE DO 21. URE
Kuhanček, prigrizki “DIŠI PO DOMAČE” na sodoben način,
V času GOSTILNA
od 15. 12. 2018.
do 6. 1. 2019 bodo
na stopnišču
Župnijski
cerkvi in
okoli cerkve razstavljene
prijetna
glasba inpri
druženje
ob toplem
ognjišču
HOTEL
TRIGLAV

DOBRNA - VINOGRADNIKI

PLANINSKO DRUŠTVO
DOBRNA,
TERME
DOBRNA
HOTEL
GOSTILNA

TRIGLAV

jaslice, ki so jih pripravili člani društev, posamezniki in prijatelji Dobrne. Vabljeni na ogled!

SOBOTA, 29. 12. 2018
PRAZNIČNI PLESNI VEČER Z ŽIVO GLASBO v kavarni May
Srečno, mirno in uspešno novo leto vam
TERME
DOBRNA
Informacije: Terme Dobrna
želimo organizatorji, razstavljalci jaslic
in božično novoletnih
jelk na prostem!
PONEDELJEK,
31. 12. 2018
SILVESTROVANJA

TERME
DOBRNA
PRAZNIČNA DOBRNA
št. 80 / 2018
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TERME DOBRNA,

Novo leto nas vedno znova vabi na pot iskanja sreče.
To je pot do tvojega srca, do lastnih želja in vrednot življenja.
Ne žar luči, ne zunanji lesk daril je ne moreta dati.
A tople besede in dlan, ki si jo stisnemo drug drugemu,
so namig, da smo s svojo pomočjo in prijateljstvom nekje v bližini,
da v tem iskanju nismo sami!
Voščimo vam vesele božične praznike,
da vam praznični dnevi prinesejo veliko lepih trenutkov,
v novem letu pa vam želimo obilo zdravja, sreče in uspehov.
						Martin Brecl, župan
						Občinski svet
						Občinska uprava
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