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LETO JE SPET NAOKOLI
Bolj kot kdajkoli v letu se v teh decembrskih
dneh zavedamo prehitre minljivosti časa, še
posebej, ko ugotovimo, kako hitro je minilo
leto. Ponavadi ob koncu leta delamo obračun,
ali smo izpolnili zastavljene cilje, in si postavljamo spet nove za prihajajoče leto. Prevelika
blaginja pa ne prinaša vedno popolne sreče,
zato še posebno v teh prazničnih dneh ne pozabimo na svoje najbližje, prijatelje…
Želim vam, da bi vsaj v teh prazničnih dneh
pozabili na vsakdanje težave in da vas v prihajajočem letu spremlja obilo zdravja, sreče in
notranjega miru.
Zdenka Kumer
KAZALO:

Članke in oglase za naslednjo številko Dobrčana,
pričakujemo do 23. februarja 2007, po možnosti
na disketi ali na naslov elektronske pošte:
obcina@dobrna.si
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BESEDA ŽUPANA

SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI!
Še eno leto je naokoli in
za nami je obdobje, ki
je sovpadalo z volitvami
svetnikov in županov v
slovenskih občinah. Volitve so odraz demokracije, ko imajo državljanke
in državljani možnost
ocene opravljenega dela
odgovornih, predvsem
pa se odločajo o programih in ljudeh, ki jih bodo
zastopali v naslednjem

obdobju.
Delo Občine Dobrna ste, spoštovane občanke in občani,
ocenili kot zelo dobro. Ob tem pa me nekateri sprašujete
tudi o drugačnih govoricah, o delu občine in svetnikov,
zato se čutim dolžnega argumentirati izpostavljena vprašanja. Samo dejstvo, da je proračun Občine Dobrna vsa
leta nazaj omogočal na področju investicij letno le izgradnjo okoli 2 km cest in še kaj malega, potrjuje, kako dobro in uspešno je izpeljan projekt gradnje centra Dobrne.
Samo s sredstvi, ki bi jih Občina Dobrna lahko namenila
za prenovo centra Dobrne, bi bila gradnja vsega, kar ste
lahko spremljali in se je izvajalo v zadnjem letu, nemogoča. Potrebno je bilo veliko znanja, inovativnosti, energije
in trdih pogajanj, da je vse, kar danes tu stoji, realizirano.
Naj povem, da smo projekt ureditve centra Dobrne, preden se je lahko začel izvajati na terenu, pripravljali več kot
štiri leta Sam sem vesel in ponosen na ta projekt, saj je, ob
dejstvu, da občina nima na razpolago veliko investicijskih
sredstev, omogočil skoraj celotno prenovo infrastrukture
centra, gradnjo 40 stanovanj ter tako težko pričakovano
trgovino v Dobrni. Tisti, ki govorijo drugače, ne razumejo
in ne poznajo zahtevnosti teh projektov ali pa želijo na ta
način pridobiti pozornost občank in občanov (volivk in
volivcev). Vsem, ki ste ta projekt razumeli in ga podprli, iskrena hvala. Na tem mestu se moram zahvaliti tudi, predvsem in posebej, krajanom Dobrne v neposredni bližini
gradnje. Bili ste korektni, strpni in razumevajoči sosedje,
da so dela lahko nemoteno tekla. To nam je pri izvajanju
celotnega projekta veliko pomenilo. Vesel sem tudi Vašega sodelovanja, da smo lahko na tem območju centra
Dobrne zagotovili možnosti za plinifikacijo vseh objektov
tako, da ob kasnejši priključitvi teh na plinsko omrežje ne
bo več potrebno izvajati posegov v asfaltirane in druge
urejene površine. Še enkrat vsem in vsakemu posebej, v
imenu Občine Dobrna in v mojem imenu, iskrena hvala.
V času, ki je za nami in je zanimiv za različna »prepričevanja« občank in občanov, ste me nekateri spraševali tudi o
govoricah glede zaposlenih na Občini Dobrna. Z veseljem
povem, da je na Občini Dobrna danes zaposlenih šest ljudi
in da večino projektov in inženiring poslov izvajamo sami,
medtem ko v podobnih občinah ta dela poverijo zunanjim inženiring službam kot storitev, ki jo občina plačuje
na trgu. Te storitve so na trgu zelo drage, predvsem pa
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jih je dobro opravljati z lastnimi kadri in znanjem zaradi
možnosti hitrih in racionalnih rešitev ter poznavanja lokalnih razmer in okolja, v katerem se projekti izvajajo. V
okviru šestih zaposlenih izvajamo sami tudi vsa finančnoračunovodska opravila za Občino Dobrna. Tudi ta opravila
bi lahko, kot v drugih občinah, za Občino Dobrna izvajala podjetja na trgu. Tu je znan podatek, da je strošek
tovrstnih storitev na trgu letno, za podobno občino kot
je Dobrna, nekaj manj kot je strošek plač dveh zaposlenih. Ko vse to odštejemo, je na Občini Dobrna za izvajanje
osnovne dejavnosti občine zelo malo zaposlenih, in smo
primerjalno z drugimi občinami zelo varčni in racionalno
organizirani. Sam sem mnenja, da je najdražje, kadar delo
ni opravljeno ali niso izkoriščene vse možnosti za razvoj
občine. K zaposlenim na občini spadajo tudi delavci v režijskem obratu in javni delavci, ki jih dnevno videvate pri
urejanju kraja Dobrne, parkov, poti, cest in drugih komunalnih zadev v občini.
Živimo v času ekonomije svobodne pobude, ki je ob gospodarstvu vse bolj prisotna in predvsem nujna za razvoj
in napredek lokalnih skupnosti. Tako danes občina ni več
sinonim za trošenje denarja davkoplačevalcev, kot se s
strani nekaterih nejevoljnikov (verjetno tudi nepoznavalcev razmer) pogosto sliši, temveč je zahtevna gospodarska enota v tej slovenski in tudi evropski ekonomiji, ki zahteva inovativne, podjetne in uspešne menedžerje z jasno
vizijo in znanjem, da vse to udejanjijo. Razvoj in napredek
države, regije ali občine generirajo ljudje in še enkrat ljudje, potem pa projekti, usklajeni v prostoru in času, ki lahko ustvarjajo potrebno dodano vrednost in zadovoljujejo
čim širši krog ljudi.
To zavedanje je vseskozi rdeča nit pri vodenju in delovanju
Občine Dobrna. Regijsko sodelovanje in projektne povezave so čedalje bolj pomembne, saj omogočajo doseganje kritičnega obsega in vključevanje projektov v sofinanciranje iz evropskih skladov. V tem segmentu je Občina
Dobrna udeležena s projekti s področja ekologije in varovanja okolja, kjer pričakujemo v naslednjih letih sofinanciranje gradnje čistilne naprave in kanalizacijskega omrežja
ter ureditev dolgoročnega ravnanja z odpadki v skladu z
evropskimi standardi.
V Dobrni se zavedamo lastne odgovornosti za celovit, trajen in vzdržen razvoj. Z mnogimi projekti na idejni, projektni ali izvedbeni ravni iščemo in ustvarjamo optimalne
možnosti razvoja občine. Trenutno so v zaključni fazi gradnje nekateri, za Dobrno, veliki projekti: gradnja prve faze
vodovoda za naselja Klanc, Parož, Lokovina, Dobrna in
Loka; nova vrtina za oskrbo naselja Dobrna in Term Dobrna; gradnja nove trgovine, 40 stanovanj in poslovnih prostorov v centru Dobrne; gradnja 110 parkirnih prostorov
in komunalne infrastrukture centra Dobrne; gradnja kanalizacije Doler-Mogu-Dev z obnovo vodovoda in ceste;
gradnja novega Centra za usposabljanje in varstvo Dobrna. Skozi različne razvojne projekte so evidentirani in
bodo postopoma v celostni razvoj občine vključeni tudi
vsi pomembni objekti naravne in kulturne dediščine. Za
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Dobrno so pomembne vzpostavljene poslovno-turistične
cone. Žal pa realizacijo teh še vedno onemogoča nerešena denacionalizacija, ki je v pristojnosti države in upam, da
bo po skoraj 14 letih reševanja, čim prej zaključena.
V naslednjih letih čaka Dobrno tudi prenova in gradnja
objektov družbenega standarda: knjižnice, kulturnega
doma, osnovne šole in vrtca. To so veliki in finančno zahtevni projekti, ki se bodo, ob izvajanju vseh drugih dejavnosti v prostoru, morali raztegniti na večletno obdobje.
Kljub dejstvu, da projekti razvoja občine zahtevajo mnogo inovativnosti, znanja, časa, energije in še marsičesa, nas
skozi leto družijo tudi aktivnosti na vseh drugih področjih
življenja in dela v prostoru (urejanje okoli 100 km cest in
poti, pločnikov, parkov ter zelenic; oskrba z vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, urejanje pokopališč, ravnanje z odpadki; sociala, zdravstvo, šolstvo, kultura; skrb za
mlajše in starejše, itd …). Ob vseh nalogah se trudimo biti
tudi in predvsem prijazen servis našim občankam in občanom. Mnogi nam, vsak na svoj način, to tudi pokažete in te
vzpodbude nas zavezujejo, da se trudimo biti čim boljši.
Da je, ob navedenem, življenje v občini pestrejše in ljudem
prijazno, se vsak na svojem področju delovanja trudijo
mnogi posamezniki, naša društva in organizacije. Spoštovani, tudi zaradi Vaših prizadevanj, nesebične pomoči in
sodelovanja je bilo opravljenih mnogo del, aktivnosti in
dogodkov, ki so skozi leto bogatili naš skupni vsakdan.

Spoštovane občanke in občani!
Naj nam bo v teh prazničnih dneh dano na trenutke
izstopiti iz tega hitrega sveta. Potrudimo se zaznati
in si podariti tudi del tistega lepega, del tistega iz
srca, ki tako malo stane in tako veliko daje. Naj Vas
v teh prazničnih dneh spremljajo zdravje, ljubezen,
sreča in notranji mir.
Z iskrenimi željami, da bi si tudi v bodoče znali
prisluhniti in usmerjati pogled naprej, Vam, drage
občanke in občani, želim vesele in doživete božične
praznike ter vse dobro v letu 2007.

Župan Občine Dobrna
Martin Brecl

PROJEKT »S SKUPNIMI KORAKI V
EVROPO – POTI DOBRNE«
Produkt projekta je promocijsko gradivo, imenovano
»Poti Dobrne«, ki ne nudi obiskovalcem zgolj golih turističnih informacij, temveč jim na celovit, pregleden način
predstavi območje ter jim ponudi informacije o zanesljivi
in kakovostni ponudbi.

V projektu so sodelovali naslednji partnerji: Občina Dobrna, Terme Dobrna, TD Dobrna, CIMRS – ZIRRUM.
GIZ Turizem Dobrna je bil nosilec projekta izdaje promocijskega gradiva. Prospekt je izdan v štirih jezikovnih
variantah, in sicer v slovenščini, angleščini, nemščini in
italijanščini.
Na jedrnat, pregleden in celovit način smo predstavili
celotno območje občine, značilnosti ob poteh, njene posebnosti, naravno in kulturno dediščino in tudi turistično
ponudbo. Prospekt je bogat s slikovnim gradivom.

Vsako leto Slovenska turistična organizacija nudi delež
sredstev za povezano promocijo na razvojno ogroženih
območjih; sredstva niso namenjena samo izdaji promocijskega gradiva, ampak tudi za skupna predstavljanja na
turističnih trgih, kar je za naše območje ključnega pomena. S projektom bomo v bodoče lažje reševali probleme
neprepoznavnosti in razdrobljene turistične ponudbe.
V letu 2006 smo združili ideje in možnosti, ki jih imamo
kot posamezniki. Naš cilj je postati turistična destinacija,
znana po posebni avtohtoni in izvirni ponudbi, ki jo naše
podeželje nudi v povezavi z zdraviliškim turizmom.
Tevta Logar
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POZIV PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM ZA ODDAJO RAZVOJNIH POBUD
IN POTREB NA OBMOČJU OBČINE DOBRNA
Občina Dobrna je pristopila k izdelavi strokovnih podlag
s področja poselitve v postopku priprave novih prostorskih aktov Občine Dobrna. Ti bodo nadomestili trenutno
veljavni občinski prostorski plan (Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta
1986 do leta 1990; Ur. l. RS, št. 40/86 in 4/88 ter Ur. l. RS, št.
18/91, 54/94, 25/98, 99/99 in 67/04) ter vse veljavne prostorsko-ureditvene pogoje na območju Občine Dobrna.
Pripravo novih prostorskih aktov vsem občinam nalaga
nova zakonodaja.

-

gradnjo zidanic;
zagotoviti prostorske možnosti za umestitev poslovnotrgovske dejavnosti na območju Pristove, južno od regionalne ceste proti Celju;
zagotoviti prostorske možnosti za avtodome na ožjem
območju kraja Dobrna;
opredeliti kompleks vile Ružička kot turistično območje
zasebnih, poslovnih in turističnih vil s spremljajočimi
objekti in vsebinami;
razširitev severnega dela zdraviliškega kompleksa do
Vile Zora kot območje apartmajev in apart hotelov;
razširitev pokopališča proti JZ.

Občina Dobrna je trenutno veljavni občinski prostorski plan sprejela tik pred uveljavitvijo Zakona o urejanju
prostora - ZUreP (Ur.l. RS, št. 110/02, 8/03). Ta prostorski
plan je bil rezultat večletnega truda Občine Dobrna pri
oblikovanju nove razvojne vizije. Izdelan je bil na celovitih strokovnih podlagah (Razvojna vizija Občine Dobrna,
urbanistična delavnica 2002, URBANISTI, Celje, december
2002; Strokovne podlage za poselitev – Občina Dobrna
2003, URBANISTI, Celje, julij 2003; Urbanistična zasnova
naselja Dobrna, URBANISTI, Celje, januar 2004 in druge
strokovne podlage), ki so dosegle širok konsenz tako med
potencialnimi investitorji kot med lokalno skupnostjo in
vsemi nosilci urejanja prostora. Tako je prostorski plan
zagotovil možnosti dolgoročnega razvoja občine, saj so
bila z njegovim sprejetjem določena obširna območja za
nove investicije s področja gospodarstva in posameznih
fizičnih oseb. S tem prostorskim planom je Občina Dobrna dosegla vse takrat zastavljene cilje: oblikovala je strokovno utemeljena poselitvena območja naselij, kamor je
usmerila novo gradnjo; izdelala je dolgoročno zasnovano urbanistično zasnovo občinskega središča; zagotovila prostorske možnosti za številne investicije s področja
družbenih dejavnosti, turizma, športa in podobno ter zagotovila nova stavbna zemljišča za individualno gradnjo.

Pri pripravi novih prostorskih aktov bo Občina Dobrna
ohranjala dosedanji vzdržen in trajnostni prostorski razvoj ter varovala kulturno dediščino in naravno okolje ter
naravne vrednote v občini. Razvoj bo načrtovan tako, da
se nove prostorske ureditve predvidoma ne bodo umeščale v območja ohranjanja narave.

Zaradi zgoraj navedenega ima Občina Dobrna v prihajajočem obdobju manjši obseg razvojnih potreb, tekom
priprave novih prostorskih aktov pa bo skušala okvirno
doseči naslednje cilje:

Pobude se oddajo osebno v prostorih Občine Dobrna ali po pošti, na naslov: Občina Dobrna, Dobrna
19, 3204 Dobrna. Zadnji rok za oddajo pobud je 1. 3.
2007.

- zagotoviti prostorske možnosti za večstanovanjsko gradnjo v območju strnjenih naselij;
- oblikovati novo poselitveno območje v Vinski Gorici, kamor se bo med drugim lahko usmerjala nova gradnja;
- veljavno urbanistično zasnovo naselja Dobrna razširiti,
dopolniti in uskladiti z novim trendom intenzivnejšega
prostorskega razvoja;
- v čim večji možni meri poiskati prostorske možnosti za
individualne investicije občanov;
- zagotoviti prostorske možnosti ob vinskih poteh na območju Vrbe, Zavrha in Klanca za tipološko usmerjeno

Kontaktni osebi za morebitne informacije sta Mateja
Smrečnik in Urška Vedenik, Občina Dobrna,
telefon 03 780 10 52 in 03 780 10 53.
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Župan Občine Dobrna tako v postopku priprave strokovnih podlag s področja poselitve oz. v postopku priprave
novih prostorskih aktov Občine Dobrna poziva fizične in
pravne osebe, da podajo svoje pobude za posege v
prostor (za spremembo namenske rabe) na območju
Občine Dobrna.
Pobude se oddajo na ustreznem obrazcu. Najdete ga lahko na spletni strani Občine Dobrna (http://www.dobrna.si),
lahko pa ga tudi dvignete v tajništvu Občine Dobrna v času
uradnih ur.
Vsem pobudam je potrebno priložiti 2 izvoda kopije katastrskega načrta (mapna kopija, ki se pridobi na Geodetski
upravi RS). Na eni mapni kopiji se vriše in označi pobuda
(velikost in lokacija želenega posega), druga mapna kopija pa mora ostati prazna.

Občina Dobrna in
Gorazd, Mojca Furman Oman, URBANISTI, Celje



POROČILO O IZIDU VOLITEV

LOKALNE VOLITVE 2006
OVK OBČINE DOBRNA
Dobrna 19, Dobrna

ŠTEVILKA VOLILNE ENOTE 3 – VINSKA GORICA,
PRISTOVA

Datum: 24. 10. 2006
I. POROČILO O IZIDU REDNIH VOLITEV ZA ČLANE
OBČINSKEGA SVETA OBČINE DOBRNA

ODDANIH
glasovnic: 106

NEVELJAVNIH
glasovnic: 3

VELJAVNIH
glasovnic: 103

1. Jožef MAJER
2. Janko POLJANŠEK
3. Andrej FARKAŠ

58 glasov
15 glasov
30 glasov

56,31 %
14,56 %
29,13 %

Občinska volilna komisija Občine Dobrna je na svoji seji,
dne 23. 10. 2006, na podlagi zapisnikov o delu volilnih
odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za člane
Občinskega sveta Občine Dobrna na rednih lokalnih
volitvah 22. oktobra 2006 ugotovila:

ŠTEVILKA VOLILNE ENOTE 4 - KLANC

1. V volilne imenike na območju Občine Dobrna je bilo
vpisanih 1741 volivcev.

ODDANIH
glasovnic: 175

NEVELJAVNIH
glasovnic: 3

VELJAVNIH
glasovnic: 172

2. Glasovalo je skupaj 940 volivcev ali 53,99% vseh
volivcev, ki so imeli pravico glasovati; od tega 938 na
voliščih in 2 volivca po pošti.

1. Milan GROBELNIK
2. Marko ŠVENT
3. Branko DOBOVIČNIK
4. Ivan LIPIČNIK

76 glasov
15 glasov
68 glasov
13 glasov

44,19 %
8,72 %
39,53 %
7,56 %

3. Oddanih je bilo 940 glasovnic; od tega je bilo 918
veljavnih glasovnic in neveljavnih 22.
4. Posamezni kandidati za člane Občinskega sveta
Občine Dobrna so dobili naslednje število glasov:

ODDANIH
glasovnic: 165

ŠTEVILKA VOLILNE ENOTE 1 – DOBRNA
ODDANIH
glasovnic: 234

NEVELJAVNIH
glasovnic: 7

VELJAVNIH
glasovnic: 227

1. Marija DEU-VREČER
2. Aleš ŠTEPIHAR
3. Mateja KOS
4. Ivan ŽEMVA
5. Branka GAL
6. Stanislav PEČNIK
7. Stanislava KRAJNC

94 glasov
61 glasov
43 glasov
91 glasov
69 glasov
46 glasov
32 glasov

21,56 %
13,99 %
9,86 %
20,97 %
15,83 %
10,55 %
7,34 %

ŠTEVILKA VOLILNE ENOTE 2 – LOKOVINA, LOKA PRI
DOBRNI
ODDANIH
glasovnic: 117

NEVELJAVNIH
glasovnic: 2

VELJAVNIH
glasovnic: 115

1. Anton VIDEC
2. Franc VIŠNER
3. Drago PUNGARTNIK
4. Štefan POHAJAČ

19 glasov
18 glasov
42 glasov
36 glasov

16,52 %
15,65 %
36,52 %
31,30 %



ŠTEVILKA VOLILNE ENOTE 5 –
ZAVRH NAD DOBRNO, BRDCE NAD DOBRNO
NEVELJAVNIH VELJAVNIH
glasovnic: 5 glasovnic: 160

1. Branko BRECL
53 glasov
2. Ivan ŽERJAV
63 glasov
3. Aleksander PODPEČAN 44 glasov

33,13 %
39,38 %
27,50 %

ŠTEVILKA VOLILNE ENOTE 6 – VRBA
ODDANIH
glasovnic: 62

NEVELJAVNIH
glasovnic: 1

1. Stanislav BOŽNIK
33 glasov
2. Matej ZAGRUŠOVCEM 28 glasov

VELJAVNIH
glasovnic: 61
54,10 %
45,90 %

ŠTEVILKA VOLILNE ENOTE 7 – PAROŽ, STRMEC NAD
DOBRNO
ODDANIH
glasovnic: 81

NEVELJAVNIH
glasovnic: 1

VELJAVNIH
glasovnic: 80

1. Branko RAMŠAK
2. Sonja ŠPEGEL
3. Marta JAVORNIK

28 glasov
22 glasov
30 glasov

35,00 %
27,50 %
37,50 %
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POROČILO O IZIDU VOLITEV
5. Na podlagi 11. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Zakona o lokalnih volitvah - ZLV-UPB2 -Ur.l. RS,
22/2006 in 70/06 - odločba US) je Občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v Občini Dobrna
izvoljeni naslednji člani Občinskega sveta Občine
Dobrna:
VOLILNA ENOTA
VE 1 – DOBRNA

Ime in priimek, roj.,
stalno prebivališče

Predlagatelj

Marija DEU-VREČER, LDS, OO Dobrna
roj. 30. 1. 1954,
Dobrna 7/b, 3204 Dobrna
Ivan ŽEMVA,
SD, OO Celje
roj. 20. 9. 1949,
Dobrna 2, 3204 Dobrna

VE 2 - LOKOVINA,
LOKA PRI
DOBRNI

Drago PUNGARTNIK, Ivan Novak in
roj. 16. 9. 1978,
skupina volivcev
Lokovina 36, 3204 Dobrna

VE 3 – VIN.GORICA, Jožef MAJER,
SDS, OO Dobrna
PRISTOVA
roj. 13. 6. 1942,
Pristova 5/a, 3204 Dobrna
VE 4 – KLANC

Milan GROBELNIK,
SDS, OO Dobrna
roj. 14. 5. 1954,
Klanc 64, 3204 Dobrna

VE 5 – ZAVRH NAD
DOBRNO,
BRDCE NAD
DOBRNO

Ivan ŽERJAV,
SDS,OO Dobrna
roj. 16. 8. 1965,
Zavrh nad Dobrno 21/a,		
3204 Dobrna

VE 6 – VRBA

Stanislav BOŽNIK,
LDS, OO Dobrna
roj. 4. 2. 1959,
Vrba 13, 3204 Dobrna

VE 7- PAROŽ,
Marta JAVORNIK,
SLS, OO Dobrna
STRMEC
roj. 4. 5. 1967,
NAD DOBRNO Strmec nad Dobrno 14,
3204 Dobrna

II. POROČILO O IZIDU REDNIH VOLITEV
ZA ŽUPANA OBČINE DOBRNA
Občinska volilna komisija Občine Dobrna je na svoji seji,
dne 23. 10. 2006, na podlagi zapisnikov o delu volilnih
odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za župana Občine Dobrna na rednih lokalnih volitvah 22. oktobra 2006
ugotovila:
1. V volilne imenike na območju Občine Dobrna je bilo vpisanih 1741 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 940 volivcev ali 53,99% vseh volivcev, ki so imeli pravico glasovati; od tega 938 na voliščih
in 2 volivca po pošti.
3. Oddanih je bilo 940 glasovnic; od tega je bilo 851 veljavnih glasovnic in neveljavnih 89.
4. Kandidat Martin Brecl je dobili naslednje število glasov:
BRECL, Martin

851 glasov

100,0%

1. Občinska volilna komisija je skladno z določbami 107.
člena Zakona o lokalnih volitvah (Zakona o lokalnih volitvah - ZLV-UPB2 (Ur.l. RS, 22/2006 in 70/06 - odločba
US) ugotovila, da je za župana Občine Dobrna izvoljen
naslednji kandidat:
MARTIN BRECL, rojen 15. 10. 1957
Naslov: Zavrh nad Dobrno 3/d, 3204 DOBRNA
Poklic: gradbeni inženir; delo: župan
Predlagatelj: Klavdija Rovan in skupina volivcev
Predsednica OVK Občine Dobrna:
Mateja Smrečnik, univ.dipl.prav.

Predsednica OVK Občine Dobrna:
Mateja Smrečnik, univ.dipl.prav.
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GLASILO OBČINE DOBRNA

Z ZASEDANJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE DOBRNA
KONSTITUTIVNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE DOBRNA
Konstitutivna seja novoizvoljenega
Občinskega sveta Občine Dobrna je
bila v četrtek, dne 9. 11. 2006. Med drugimi točkami so novoizvoljeni svetniki Občine Dobrna, izmed svojih članov, najprej
imenovali štiričlansko mandatno komisijo za potrditev mandatov novoizvoljenemu svetu Občine Dobrna ter potrditev
mandata županu. Mandatni komisiji in
drugim članom Občinskega sveta je bilo
predloženo poročilo Občinske volilne
komisije o izidu rednih lokalnih volitev v
Občinski svet in rednih volitev župana, ki
so bile v nedeljo, 22. 10. 2006. Na vseh voliščih so volitve v Občini Dobrna potekale
korektno, zakonito in brez pritožb. Prav
tako ni bilo podanih ugovorov oziroma
pritožb o morebitnih spornih mandatih.
Na podlagi predstavljenega poročila o izidu in poteku lokalnih volitev na območju
Občine Dobrna sta bila s strani občinskih
svetnikov soglasno sprejeta naslednja Novoizvoljeni svetniki, svetnici in župan Občine Dobrna
ugotovitvena sklepa o potrditvi mandatov Občinskemu svetu Občine Dobrna in potrditvi man- VE 5 – ZAVRH NAD Ivan ŽERJAV,
data županu Občine Dobrna.
DOBRNO,
roj. 16. 8. 1965,
Sprejeta sta bila naslednja UGOTOVITVENA SKLEPA:
1. Občinski svet Občine Dobrna je na 1. konstitutivni
seji, dne 9. 11. 2006, potrdil mandate svetnikov Občine Dobrna ter soglasno sprejel ugotovitveni sklep
o konstituiranju Občinskega sveta Občine Dobrna.
Člani Občinskega sveta Občine Dobrna v novem mandatu so:
VOLILNA ENOTA

Ime in priimek, roj.,
stalno prebivališče

Predlagatelj

VE 1 – DOBRNA

Marija DEU-VREČER, LDS, OO Dobrna
roj. 30. 1. 1954,
Dobrna 7/b, 3204 Dobrna
Ivan ŽEMVA,
SD, OO Celje
roj. 20. 9. 1949,
Dobrna 2, 3204 Dobrna

VE 2 - LOKOVINA,
LOKA PRI
DOBRNI

Drago PUNGARTNIK, Ivan Novak in
roj. 16. 9. 1978,
skupina volivcev
Lokovina 36, 3204 Dobrna

VE 3 – VIN.GORICA, Jožef MAJER,
SDS, OO Dobrna
PRISTOVA
roj. 13. 6. 1942,
Pristova 5/a, 3204 Dobrna
VE 4 – KLANC



Milan GROBELNIK,
SDS, OO Dobrna
roj. 14. 5. 1954,
Klanc 64, 3204 Dobrna

BRDCE NAD
DOBRNO

VE 6 – VRBA

SDS,OO Dobrna

Zavrh nad Dobrno 21/a,		
3204 Dobrna
Stanislav BOŽNIK,
LDS, OO Dobrna
roj. 4. 2. 1959,
Vrba 13, 3204 Dobrna

VE 7- PAROŽ,
Marta JAVORNIK,
SLS, OO Dobrna
STRMEC
roj. 4. 5. 1967,
NAD DOBRNO Strmec nad Dobrno 14, 3204 Dobrna

2. Občinski svet Občine Dobrna je na 1. konstitutivni
seji, dne 9. 11. 2006, soglasno potrdil mandat ŽUPANU OBČINE DOBRNA, g. Martinu BRECLU, roj. 15. 10.
1957, stanujočemu Zavrh nad Dobrno 3/d, 3204 Dobrna; predlagatelja skupine volivcev, in sicer Klavdija
Rovan in skupina volivcev.
Župan Občine Dobrna v novem mandatu je:
MARTIN BRECL,
roj. 15. 10. 1957,
Zavrh nad Dobrno 3/d,
3204 Dobrna
Ko je bil občinski svet konstituiran, je nadalje imenoval,
izmed svojih članov, petčlansko komisijo za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja ter statutarno-pravno
komisijo Občine Dobrna.
Zdenka Kumer

Dobrčan, št. 32/2006

KOMUNALA

ZIMSKA SLUŽBA V SEZONI 2006/2007
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. V zimski sezoni 2006/2007
je nekaj sprememb glede izvajanja zimske službe.
Občina Dobrna ima v zimskem obdobju, ki praviloma
traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta, nalogo, da organizira pluženje in posipanje občinskih kategoriziranih cest in gozdnih cest
javnega pomena. Glede na to, da ima občina po zakonu nalogo, da izvaja zimsko službo na občinskih kategoriziranih cestah, ki jih je približno 70 km, je prišlo v
zimski sezoni 2006/2007 do spremembe. Sprememba
je ta, da v sklop urejanja zimske službe ne sodi več
kompletno pluženje in posipavanje privatnih hišnih
priključkov. V kolikor bo ob dogovoru plačila storitve
izražen interes lastnikov priključkov, se bodo privatni
priključki oz. odcepi še zmeraj plužili, vendar proti
plačilu: 50 % poravna Občina Dobrna, 50 % pa poravnajo lastniki priključkov sami. Za pluženje in posipanje privatnih priključkov se lastniki priključkov in
izvajalec zimske službe dogovarjajo sami (frekvenca
pluženja in posipanja; plačilo: 50 % Občina Dobrna,
50 % lastniki priključka). Frekvenca pluženja ne sme
presegati frekvence pluženja in posipanja občinskih
kategoriziranih cest, lahko pa je manjša.
Občina je, kot samoupravna lokalna skupnost, vezana
na Zakon o javnih naročilih, zato je za izvajanje zimske
službe izvedla javno naročilo male vrednosti po postopku zbiranja ponudb. Razpisna dokumentacija je
bila poslana enajstim ponudnikom; do datuma, določenega v razpisu, pa so prispele tri ponudbe. Glede na to, da
je bila ena izmed ponudb nepopolna, je občina sklenila
pogodbo za izvajanje zimske službe z dvema izvajalcema,
in sicer:
1. SREČKO ŠTRAUS, Brdce nad Dobrno 17,
		
Dobrna, gsm: 041- 480 - 486
2. MARTIN OKROŽNIK, Strmec nad Dobrno 5,
		
Dobrna, gsm: 031- 850 - 065
Zaradi večje operativnosti se v primeru nevšečnosti
obrnite na izvajalca zimske službe v vašem območju
ali na Občino Dobrna (Urška Vedenik, telefon 03 780
10 52, gsm: 031- 377- 959).
Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnega prometa
na njih v zimskih razmerah. Vzdrževanje prevoznosti posameznih cest v zimskih razmerah je opredeljeno s prednostnimi razredi, v katere so ceste razvrščene.
Za občinske javne ceste velja:
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• prednostni razred III – za pomembnejše lokalne ceste
in zbirne mestne in krajevne ceste:
		
- prevoznost ceste se zagotavlja med 5. in 20. uro;
		
- ob sneženju so možni zastoji do 2 ur, predvsem
med 20. in 5. uro.
• prednostni razred IV – za ostale lokalne ceste, mestne
in krajevne ceste:
		
- prevoznost ceste se zagotavlja med 7. in 20. uro,
upoštevajo se krajevne potrebe;
		
• ob sneženju so možni krajši zastoji.
• prednostni razred V – za javne poti, parkirišča, kolesarske povezave:
		
- prevoznost ceste – upoštevajo se krajevne potrebe;
		
- ob sneženju so možni zastoji do enega dne.
• prednostni razred VI – ceste, ki se v zimskih razmerah
zapro.
Šteje se, da je prevoznost zagotovljena, če višina snega na cestah ne presega 15 cm, promet pa je možen
z uporabo zimske opreme vozil. V obdobju izredno
močnega sneženja, ob močnih zametih in snežnih plazovih prevoznosti ni nujno potrebno zagotavljati. Podobno velja za poledico, če je zaradi dežja cesta gladka in poledice ni mogoče odpraviti z razpoložljivimi
tehničnimi sredstvi. V naseljih morajo biti omogočeni
prehodi za pešce. (Povzeto iz Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja
javnih cest, Ur. l. RS, št. 62/9.)
Da bomo lažje izvajali zimsko službo, prosimo za sodelovanje tudi vas, občane. Vse lastnike gozdov naprošamo, da odstranijo vsa podrta drevesa iz jarkov
in s poti, saj s tem preprečujejo zagotovitev normalne širine očiščenega, utrjenega cestišča. Hkrati je potrebno posekati vse veje ob cestah, ki ob teži snega
otežujejo prevoznost. Občane naprošamo, da pomagajo pri navedenih očiščevalnih delih.
Ker je zagotavljanje normalnih razmer včasih zelo težavno, vas prav tako naprošamo za določeno strpnost
in pripravljenost za pomoč pri zagotavljanju prevoznosti cest v zimskih razmerah.
Naš namen je, da vam bomo po najboljših močeh zagotovili varno hojo in vožnjo po poteh in cestah. V primeru
kakšnih spodrsljajev pa nam ne preveč zameriti, saj bomo
morebitne napake poskušali čim prej odpraviti.
Želim vam veliko zimskih užitkov in varno vožnjo!
Urška Vedenik



KMETIJSKI NASVETI
Izpostava Celje
Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje
Tel. (03) 490 75 80, 490 75 82, fax: 03 491 64 80
E pošta: vesna.mazej.usen@ce.kgzs.si

PROGRAM IZOBRAŽEVANJ
V LETU 2007
Prav tako kot do sedaj smo na Kmetijski svetovalni službi Celje za vas pripravili predloge tem za izobraževanje v
letu 2007 (glej priloženi seznam predavanj, tečajev v letu
2007).

SEZNAM PREDAVANJ, PRIKAZOV,
TEČAJEV V LETU 2007
Zap.
Naslov predavanja
št.

PRIJAVE NA POSAMEZNA IZOBRAŽEVANJA SPREJEMAMO
NA OSNOVI IZPOLNJENE PRIJAVNICE, ki jo pošljete na naslov KGZS-Zavod CE, Izpostava CE, Trnoveljska c.2, 3000
Celje ali jo dostavite osebno na KSS Celje oz. se prijavite
na izobraževanje na tel.: 03/490 75 81 ali 03/490 75 80.

SKOP

ROK ZA PRIJAVO JE DO PETKA, 15. 12. 2007.
Izvedba izobraževanj je odvisna od števila prijav. Termini posameznih izobraževanj se lahko zaradi objektivnih razlogov spremenijo.

1.

OPOZORILO!
USKAJEVANJE GERK-ov je možno do 31. 12. 2006. V primeru kakršnihkoli sprememb na kmetijskih zemljiščih se
za usklajevalni sestanek naročite pri Upravni enoti Celje
na tel. št. 426 54 20.
2.

Ker se praznični december hitro približuje,
zaposleni na Kmetijski svetovalni službi Celje
izkoriščamo to priložnost, da vam vsem želimo

3.

VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE
TER SREČNO NOVO LETO!

4.
KMETIJSKA SVETOVALNA SLUŽBA CELJE
Mitja Dimec, inž. kmet.
(vodja Izpostave)
Vesna Mazej Ušen, spec.univ.dipl.inž.zoot.
(terenska svetovalka)
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5.

Lokacija/
Opombe
Datum
Vsi, ki ste vključeni v program SKOP, morate v letu
2007 opraviti vsaj 4 ure
izobraževanj (predavanja,
tečaji).
Ne pozabite tudi na udeležbo vsaj na enem prikazu
v 5 letih.

Predavanje:
- Vzreja telet za pitanje
in vzreja telet za pleme
(2 uri)
- Predstavitev pravilnika
o minimalnih pogojih
za zaščito rejnih živali
in …
(1 ura)

Od števila prijav je odvisno,
Vojnik,
ali bomo izvedli preda11. 1. 2007
vanja na dveh lokacijah
Celje,
ali eni.
9. 1. 2007

Predavanje:
- Vpliv prehrane krav na
plodnost
(1,5 ure)

Na predavanje bomo
poskušali povabiti tudi
predavatelja s področja veterine. Povabili bomo tudi
veterinarja iz Veterinarskega centra Celje.

Predavanje:
- Ohranjanje avtohtonih
pasem
domačih živali in sort
kmetijskih rastlin (1
ura)
- Kaj so to gensko
spremenjeni
organizmi (GSO)? (2 uri)
Predavanje:
- Novosti na področju
zakonodaje,
povezane z varstvom
rastlin
- Koruzni hrošč
Predavanje:
Novosti v varstvu
poljščin

Celje,
1. 2. 2007
Dobrna,
5. 2. 2007

Celje,
8. 3. 2007

Število ur bo javljeno
Celje,
skupaj z vabilom na
15. 2. 2007 predavanja.

Celje,
9. 2. 2007
in
13. 2. 2007

Predvideva se za vse, ki bi
vam v letu 2007 potekla
izkaznica FFS.
Število ur bo javljeno
skupaj z vabilom na
predavanja.
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KMETIJSKI NASVETI
Zap.
Naslov predavanja
št.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Lokacija/
Datum
Vojnik,
Štore,
Predavanje:
13. 3. 2007
Novosti v varstvu vinske in
trte
15. 3. 2007
popoldan

22.

Prikaz:
Zatiranje ščavja

Predavanje in prikaz:
- Silaža v prehrani
drobnice (1,5 ure)
- Prikaz striženje ovc

ŽIVINOREJA
Konjereja
Gospodarna uporaba
semena bikov in predstavitev plemenskih
bikov v sezoni 2007

Predavanja bodo izvedena
v sklopu prireditve Dan
rejcev drobnice na Rogli.
Člani DRD Cekin bodo
Rogla,
dobili vabilo na prireditev
sept. 2007
po pošti.
Opravljene ure izobraževanja se bodo štele v leto
2008.
Celje,
okt. 2007

Celje

VRTNARSTVO
Pridelava manj poznanih vrtnin za lastne
potrebe
SPLOŠNO
Uporaba mehanizacije
na kmetijah
Davčna zakonodaja
Izračun dohodka na
kmetijskem
gospodarstvu
Pasti zadolževanja

17.

Delovna degustacija
mladih vin

Vojnik,
Štore

Izvedeno bo v okviru
Vinogradniškega društva
Vojnik in Štore.

18.

Priprava na trgatev
letnika

Vojnik,
Štore

Izvedeno bo v okviru
Vinogradniškega društva
Vojnik in Štore.

Celje,
19. 2. 2007
Celje,
april 2007
Celje,
april 2007

Predvideva se tri dni.
Predavanje je namenjeno
predvsem tistim, ki vodijo
FADN knjigovodstvo.

Celje

25.

Testiranje traktorskih,
motornih
škropilnic in pršilnikov

Škofja vas,
Testiranje je obvezno vsake
Nova
dve leti.
Cerkev

26.

Tečaj:
Varno delo na kmetiji

Celje,
Na osnovi seznama udele22. 1. 2007 žencev tečaja v letu 2004.
23. 1. 2007 Tečaj VZD velja dve leti.

27.

Predstavitev javnih
razpisov

Celje

28.

Dobrna,
Vojnik,
Instruktaža - Subvencije Celje,
2006
Prožinska
vas
feb. 2007

Obveščanje bo preko plakatov na oglasnih deskah
občin, krajevnih skupnosti
v mesecu februarju.
INDIVIDUALNEGA OBVEŠČANJA NE BO!

29.

Navzkrižna skladnost

Dobrna,
Vojnik,
Celje,
Prožinska
vas
jan. 2007

Obveščanje bo preko plakatov na oglasnih deskah
občin, krajevnih skupnosti
v mesecu januarju.
INDIVIDUALNEGA OBVEŠČANJA NE BO!

Predstavitev preventivnih ukrepov in
zavarovanja kmetijskih
pridelkov

Dobrna,
Vojnik,
Celje,
Prožinska
vas
mar. 2007

Obveščanje bo preko plakatov na oglasnih deskah
občin, krajevnih skupnosti
v mesecu marcu.
INDIVIDUALNEGA OBVEŠČANJA NE BO!

Vojnik,
26. 1. 2007

Izvedeno bo v okviru
Vinogradniškega društva
Vojnik in Štore.

Na osnovi prijav bo določena lokacija in termin.

Obdelava rezultatov
FADN knjigovodstva

Predloge tem še zbiramo!

Vojnik,
Štore

Dobrčan, št. 32/2006

Osnovni tečaj FFS
– poljedelski

24.

Lokacija odvisna od števila
mar. 2007
prijav.
nov. 2007

VINOGRADNIŠTVO
Rez vinske trte

21.

23.

Celje,
april; maj

Predavanja in prikazi
se bodo izvajali znotraj
Društva sadjarjev celjske
regije.
VARSTVO RASTLIN

Prikaz:
Uporaba računalnika in
spletnih strani za Kmetijska gospodarstva

Celje,
nov. 2007

Lokacija/
Opombe
Datum

19.

20.

14.

16.

Zap.
Naslov predavanja
št.
SADJARSTVO

Celje,
Število ur bo javljeno
18. 1. 2007
skupaj z vabilom na
Vojnik,
predavanja.
19. 1. 2007
Predavanje - delavnica:
Število ur bo javljeno
Celje,
Sestavljanje kolobarjev
skupaj z vabilom na
30. 1. 2007
za IPL in KOL
predavanja.

13.

15.

Izvedeno bo v okviru
Vinogradniškega društva
Vojnik in Štore.
Število ur bo javljeno
skupaj z vabilom na
predavanja.

Predavanje:
Osnove pravilnega
kolobarja

Demonstracija:
Pozna setev koruze (po
žitu)
Tečaj:
Začetni ekološki tečaj

12.

Opombe

30.

Termin bo javljen po izidu
Uredbe.

Kmetijska svetovalna služba Celje
11
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1 Alfonz
2 Evzebij
3 Lidija
4 Dominik
5 Nives J
6 Ljubo
7 Kajetan
8 Dominik
9 Jaro
10 Lovrenc
11 Suzana
12 Klara
13 Liljana @
14 Demetrij
15 Marijino vneb.
16 Rok
17 Milica
18 Helena
19 Ljudevit
20 Bernard
21 Ivana Q
22 Timotej
23 Filip
24 Jernej
25 Ludvik
26 Viktor
27 Monika
28 Avguštin 0
29 Janez
30 Feliks
31 Rajko

AVGUST

15 Klemen
16 Hilarij
17 Jerica
18 Edvard
19 Jožef @
20 Klavdija
21 Benedikt
22 Lea
23 Jože
24 Gabrijel
25 Minka Q
26 Maksima
27 Rupert
28 Vojko
29 Ciril
30 Bogo
31 Benjamin

15 Helena
16 Bernarda
17 Rudolf @
18 Konrad
19 Leon
20 Hilda
21 Borut
22 Leonida
23 Jurij
24 Melita Q
25 Marko
26 Klemen
27 Dan upora
28 Petra
29 Robert
30 Pij
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1 Tilen
2 Maksima
3 Dora
4 Rozalija J
5 Lovrenc
6 Sara
7 Regina
8 Ado
9 Peter
10 Otokar
11 Erna @
12 Vid
13 Polde
14 Rastko
15 Melita
16 Ljuba
17 Hilda
18 Irena
19 Arijana Q
20 Suzana
21 Matej
22 Maver
23 Slavojko
24 Nadja
25 Uroš
26 Damijan 0
27 Vincenc
28 Venčeslav
29 Mihael
30 Jerko
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1 Julija
2 Bogoljub
3 Žarko J
4 Franc
5 Marcel
6 Vera
7 Marko
8 Brigita
9 Abraham
10 Danijel
11 Milan @
12 Maksim
13 Edvard
14 Veselko
15 Terezija
16 Gal
17 Marjeta
18 Luka
19 Pavel
20 Veno
21 Urška
22 Marija
23 Severin
24 Rafael
25 Darinka
26 Lucijan
27 Sabina 0
28 Simon
29 Ida
30 Marcel
31 Dan reform.

OKTOBER

15 Zoﬁja
16 Janez 0
17 Jošt
18 Erik
19 Ivo
20 Bernard
21 Feliks
22 Milan
23 Željko Q
24 Suzana
25 Gregor
26 Zdenko
27 Avguštin
28 Ignac
29 Magdalena
30 Ivana
31 Angela
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1 Dan sp. na m. J
2 Dušanka
3 Viktorin
4 Drago
5 Zaharija
6 Lenart
7 Engelbert
8 Bogdan
9 Teodor
10 Andrej
11 Martin
12 Emil
13 Stanislav
14 Nikolaj
15 Polde
16 Jerica
17 Elizabeta Q
18 Roman
19 Špela
20 Srečko
21 Albert
22 Cilka
23 Klemen
24 Anžej 0
25 Katarina
26 Konrad
27 Virgil
28 Jaka
29 Blanka
30 Andrej

NOVEMBER

15 Vid @
16 Beno
17 Dolfe
18 Marko
19 Julijana
20 Silverij
21 Alojz
22 Ahac Q
23 Agripina
24 Janez
25 Dan državnosti
26 Stojan
27 Ema
28 Hotimir
29 Peter in Pavel
30 Emilija 0
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1 Marijan J
2 Blanka
3 Franc
4 Barbara
5 Savo
6 Miklavž
7 Ambrož
8 Mirijam
9 Valerija @
10 Smiljan
11 Danijel
12 Aljoša
13 Lucija
14 Dušan
15 Kristina
16 Albina
17 Lazar Q
18 Teo
19 Urban
20 Julij
21 Tomaž
22 Mitja
23 Viktorija
24 Eva 0
25 Božič
26 Dan samost.
27 Janez
28 Živko
29 David
30 Evgen
31 Silvester J

DECEMBER

15 Vladimir
16 Karmen
17 Aleš
18 Miroslav
19 Zlatka
20 Marjeta
21 Danilo
22 Majda Q
23 Branko
24 Kristina
25 Jakob
26 Ana
27 Gorazd
28 Zmago
29 Marta
30 Angela 0
31 Ignacij

GLASILO OBČINE DOBRNA
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EVRO – INFORMACIJE O UVEDBI EVRA V SLOVENIJI
Približuje se . januar 200 - zgodovinski dan, ko bomo v Sloveniji
uvedli novo valuto, in sicer enotno
valuto Evropske unije, evro. Ker
smo na to temo v svoja gospodinjstva prejeli že veliko raznega gradiva, sem povzela le nekaj
osnovnih informacij, ki vam bodo
morda pomagale pri poslovanju z
novo valuto.
Med . in 4. januarjem 200
bomo imeli obdobje dvojnega obtoka evra in tolarja: evro bo že naš
denar, vendar pa se bo gotovinsko
še vedno lahko plačevalo tudi s tolarji. Pomembno je tudi vedeti, da
bomo na vseh bankah še vse do .
marca 200 lahko brezplačno menjali tolarje za evro, po tem datumu pa brez provizije le še v Banki
Slovenije.
Zaenkrat je evro uvedlo 2 držav
članic. Simbol evra (€) je ustvarila
Evropska komisija. Navdih za simbol je bila grška črka epsilon, sicer
pa simbol spominja tudi na začetno črko besede Evropa. Vzporedni
liniji naj bi ponazarjali stabilnost
evra.
Čeprav je uradna kratica evra tričrkovna oznaka EUR, se simbol €
lahko uporabi vsakič, ko bi bil potreben znak za označevanje zneskov v evrih: pri cenikih, fakturah,
čekih in ostalih plačilnih sredstvih
(npr. €00).
Odločitev o uporabi ene izmed
oznak je na strani vsakega posameznega subjekta. Valuta se lahko
izpisuje besedno, s tričrkovno valutno oznako ali s simbolom.
EVRSKI BANKOVCI
Evrski bankovci so v vseh državah
območja evra enaki. Izdani so v
sedmih različnih vrednostih:  €,
0 €, 20 €, 0 €, 00 €, 200 € in 00
€.
Vsak bankovec prikazuje enega od
evropskih arhitekturnih slogov:
klasika, romanika, gotika, renesansa, barok in rokoko, arhitektura, železa in stekla, sodobna arhitektura 20. stoletja.
Na sprednji strani so upodobljena okna in vrata, ki simbolizirajo
evropski duh odprtosti in sodelovanja. 2 zvezd Evropske unije
predstavlja dinamiko in harmo24

Evrski bankovci

nijo sodobne Evrope. Mostovi na
hrbtni strani pa simbolizirajo komunikacijo med evropskimi narodi ter med Evropo in ostalim
svetom.
EVRSKI KOVANCI
Medtem ko so evrski bankovci v
vseh državah območja evra enaki,
pa evrski kovanci ohranjajo nacionalne posebnosti. Sprednja stran,
ki označuje nominalno vrednost,
je poenotena, hrbtne strani kovancev pa je oblikovala vsaka država
članica po svoje.
Trenutno je v obtoku  različic
oz. nacionalnih motivov evrskih
kovancev, ki so zakonito plačilno
sredstvo na celotnem območju,
kjer se lahko plačuje z evri: 2
različic so prispevale države članice EU, ki so hkrati tudi članice
območja evra; 3 različice evrskih
kovancev pa so Monako, San Ma-

Evrski kovanci

rino in Vatikan kovali na osnovi
formalnega dogovora z Evropsko
skupnostjo.
Kovanci so sicer izdani v osmih
različnih vrednostih: , 2, , 0, 20
in 0 centov;  € in 2 €.
Napisala sem le nekaj najosnovnejših informacij v zvezi z uvedbo
nove valute evro. Več informacij
lahko dobite na spletnih straneh:
http://www.evro.si/
h t t p : / / w w w. b s i . s i / e k o n o m ska-in-monetarna-unija.
asp?MapaId=
http://www.gov.si/mf/slov/evro/
evro.htm
Upam, da vam bodo navedene informacije v pomoč in boste imeli
pri poslovanju z novo valuto čim
manj težav.
Marija Švent
Dobrčan, št. 32/2006

ŠOLSKI KOTIČEK
Pri recitatorskem krožku smo se že nekaj časa pripravljali
na nastop in pridno vadili recitirati razločno in doživeto.
Tudi pri pevskem zboru smo se naučili dve novi pesmi ter
se trudili, da bi ju zapeli kar se da najbolje. Kmalu je nastopil četrtek in skupaj smo se odpravili do spomenika.
Tam so najmlajši učenci naše šole prižgali svečke, nato pa
se je prireditev začela.
Najprej smo pevci zapeli, zatem so položili venec k spomeniku, zatem pa smo bili na vrsti še recitatorji. V ozadju
nas je malce motil hrup, ki je prihajal z gradišča, a vseeno
mislimo, da je prireditev uspela.

Medtem ko so pod spretnimi ročicami nastajale te
umetnine, pa so petošolci poprijeli za škarje in iz papirja so kmalu nastajale prekrasne zvezde. Sedmi razred je

Sanja Javornik in Maruša Božnik, 9. a
Mentorica: Irena Pak

TEHNIŠKI DAN NA OŠ DOBRNA
V ponedeljek, 20. novembra 2006, je na Osnovni šoli
Dobrna potekal tehniški dan, z naslovom Novoletne delavnice. Sodelovali sta tako razredna kot predmetna stopnja. V delavnicah smo izdelovali novoletne okraske za
okrasitev šole. Vsak razred posebej je dobil svojo nalogo.
Učenci nižje stopnje so izdelovali okraske iz papirja, kot

Najmlajši so izdelovali različne novoletne okraske.

poskrbel za adventne venčke, ki bodo krasili vrata vsake
učilnice. Ker pa so se že fantje iz osmega razreda večkrat
izkazali za dobre tesarje, so tokrat dobili nalogo, da iz lesa
ustvarijo nosilce za okraske. Les so pobrusili, izvrtali luknje in na koncu pobarvali. Pod vodstvom gospoda ravnatelja so prav kmalu opravili delo in se izkazali kot res
»pridni tesarji«. Ker pa dekletom ni ‘dišalo’, da bi brusile in

Utrinek iz novoletnih delavnic OŠ Dobrna.

so: snežaki iz šeleshamerja in navadnega papirja, manjše
smrečice iz storžev, ki so jih okrasili s plastelinom in vato.
Izdelovali pa so tudi hišice in ptičke iz papirja. Seveda pa
si zime ne moremo predstavljati brez snega in kristalnih
snežink, zato so te ustvarili četrtošolci.

Izdelovanje adventnih venčkov v 7. razredu.

Dobrčan, št. 32/2006

Zimsko-novoletni okraski so popestrili našo šolo …

barvale, so se raje pridružile sosednjemu razredu in tam
so nastale mreže iz trstike, ki so jih dekorirali z rafijo. Imeli
pa smo tudi novinarsko ekipo, ki je skrbela za dokumentiranje pestrega dogajanja na šoli in tudi za dobro delovno
razpoloženje, saj je po šolskem radiu vrtela dobro glasbo. Potem, ko smo s fotoaparatom obiskali vse delavnice,
smo pokukali še v učilnico devetega razreda, kjer smo zagledali velike jelke.
Toda te niso bile takšne, kot jih vidite v gozdu. Ah, kje pa!
Te so izdelali učenci sami, zato so bile še bolj občudovanja
vredne. Ko so bili izdelki dokončani, so jih pridni devetošolci nemudoma postavili na določena mesta. V »skladišču«, kot smo poimenovali učilnico zemljepisa, so nekateri učenci popravljali izdelke in jih pripravljali za okrasitev
učilnic ter hodnikov.
Delo je bilo pestro in zanimivo. Dopoldne v šoli nam je
minil, kot bi trenil, pa tudi šola je zdaj že čisto novoletna
- prava paša za oči!
Barbara Mastnak in Rebeka Rošer, 8. a
Mentorica: Sonja Špegel
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NEMŠKI PROJEKT
OB DNEVU JEZIKOV
Od leta 2001, ki ga je Svet Evrope razglasil za evropsko
leto jezikov, praznujemo 26. september kot evropski dan
jezikov. Cilj evropskega dneva jezikov je spomniti na jezikovno raznolikost v Evropi, obenem pa ljudi spodbuditi k
učenju tujih jezikov, zato na ta dan v članicah unije potekajo različne prireditve in dejavnosti, v okviru katerih se je
mogoče seznaniti z načini učenja jezikov.

UČENEC NAŠE ŠOLE,
PETER LAMPRET - TRETJIČ DRŽAVNI
PRVAK
V Rušah je 18. in 19. 11. 2006 potekalo državno prvenstvo
v moški in ženski športni gimnastiki.
V kategoriji OV2 – dečki do 10 let – je zmagal Peter Lampret, učenec 4. razreda OŠ Dobrna.

Učenci 9. razreda (Klara Kravos, Urša Kasnik, Anže Žerdoner
Čalasan in Ana Sluga) so se pod mentorstvom gdč. Jasmine Repolusk predstavili v okviru republiškega projekta ob dnevu jezikov.
Naslov projekta je bil Unsere Sprachen (Naši jeziki), podnaslov
Deutsch und unser Heimatort (Nemščina in naš kraj).

Ob koncu prejšnjega šolskega leta smo se štirje devetošolci na pobudo naše učiteljice za angleški in nemški jezik,
Jasmine Repolusk, odločili za sodelovanje na projektu ob
dnevu jezikov.
Naslov projekta je bil Unsere Sprachen (Naši jeziki), mi: Klara Kravos, Urša Kasnik, Anže Žerdoner Čalasan in Ana Sluga, pa smo mu skupaj z mentorico dali podnaslov Deutsch
und unser Heimatort (Nemščina in naš kraj). Odločili smo
se za multimedijsko predstavitev našega kraja v diaprojekciji, ki smo jo pripravljali od začetka avgusta do 15. septembra, saj je vključevala tudi ankete med učenci naše šole
ter tudi intervju z enim izmed zaposlenih v zdravilišču.
Namen projekta je bil predstaviti pomen učenja tujih jezikov v našem kraju, in s tem poudariti povezanost jezikov s
turizmom v Dobrni.
Na dan predstavitve, 26. septembra, smo trije učenci, Anže,
Urša in jaz (Klara je bila na žalost zadržana), preganjali tremo s tem, da smo bili med vožnjo do Srednje živilske šole
v Celju kar se da glasni. Med predstavitvijo smo imeli sicer še malo treme, a smo vseeno uspešno predstavili naš
izdelek pred udeleženci drugih šol iz Slovenije. Po koncu
predstavitve smo poželi velik aplavz, za kar se moramo zahvaliti tudi naši mentorici, učiteljici Jasmini Repolusk.
Spoznali smo, da je učenje tujega jezika na tak način lahko
zelo zabavno.
Torej- Deutsch macht Spaβ! ☺

Ana Sluga, 9. r.

Peter Lampret, učenec 4. razreda OŠ Dobrna – tretjič državni prvak v gimnastiki.

Tekmovalci v tej kategoriji so zelo kvalitetni, zato zmaga
ni bila lahka. To je bila Petrova predzadnja tekma v kategoriji OV2, saj bo drugo leto dopolnil 11 let in prestopil v
višjo kategorijo OV3, česar se že zelo veseli.
Čestitamo!

OBRAZI VOJNE – ŽIVLJENJE JE KOT
GRAD, KI SE RUŠI KAMEN
ZA KAMNOM
DNEVNIK VOJAKA
Nedelja, 11. 4. 1914
Že davno se je govorilo, da bo kmalu vojna, a jaz temu nisem verjel. Danes je nedelja in nameraval sem jo preživeti
s svojo družino. Veselil sem se daljšega sprehoda skupaj z
ženo in otroki. Tik pred odhodom sem še vzel nahrbtnik,
vanj stlačil malico in se odpravil proti vratom. Takrat pa
nekdo potrka. Bili so oni … Bal sem se tega … Prijeli so
me, mi roke zvili na hrbet in me potisnili v kombi. Posadili
so me v kot. Vožnja do štaba je bila dolga. Zdaj sem tu.

Mentorica: Jasmina Repolusk
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Ponedeljek, 12. 4. 1914
Oh, imam srečo, da sem te vzel s seboj, dragi dnevnik. Že
prvi dan smo prejeli zahtevne, celo nemogoče naloge.
Dobil sem puško, naboje, mine, bombe in celo čutarico
z rumovim čajem. Poslali so nas v podzemne jarke – kaverne, kjer bomo spali in se pripravljali na napad, ali pa se
samo skrivali. Hudo mi je, zelo hudo, saj se nisem utegnil
niti posloviti od svojih najdražjih. Nimam prijateljev in nikogar ne poznam. Vsi smo prestrašeni in negotovi.
Torek, 13. 4. 1914
Danes se je pričela vojna. Ko bi vedeli, kako mučno je gledati vse te ranjence, vso to kri, vse te iznakažene obraze
… V kavernah je zelo napeto in mučno. Pridobil sem si že
enega prijatelja. Ponoči sem imel zelo čudne sanje, in sicer o gradu, ki se je počasi rušil, kamen za kamnom. Dragi
dnevnik, morda veš, kaj naj bi to pomenilo? Morda veš,
kaj počnejo moji domači? Ko bi jim le lahko sporočil, da
jih pogrešam.

V trdnjavi Kluže blizu Bovca smo si ogledali gledališko predstavo
skupine 1313.

21. april 1914
Hudi dnevi so za mano. Ljudje umirajo zaradi bolečin.
Utrujen sem in ne morem več prenašati krikov, joka, sovraštva. Kljub vsemu si neprestano govorim, da bom
zmogel, saj moram zmagati in se vrniti domov zdrav, saj
me takega potrebuje moja družina.
Dragi dnevnik, hudo je!!!
29. april 1914
Moj dnevnik, slabo se mi godi. Zadel me je sovražnikov
strel. Trenutno sem v taboru prve pomoči. Grozno me
boli. Upam, da bom hitro okreval, saj je tu neznosno. Vse
skupaj je en velik nesmisel. Ljudje okoli mene umirajo od
bolečin, ker nimamo več zdravil. Zakaj?
Kdo je kriv za vse to? Naj se pokaže in pride na bojišče.
Roka mi mrtvi, zato bom končal.
17. maj 1914
Zopet moram nazaj v bitko. Med mojim okrevanjem so
nam porušili mnogo kavern in oporišč. Ostal sem brez
vsega, le dnevnik sem skrival v zadnjem žepu. Hrane sko-
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raj ni več. Še dobro, da smo blizu reke Soče, da imamo vsaj
dobro vodo. Ponoči ne spimo, ker čakamo na sovražnikov
napad. To čakanje ubija. Pogovarjamo se, samo da čas hitreje mineva. Bodrimo drug drugega, da bomo s skupnimi močmi uspeli. In vem, da nam bo uspelo. Upam, da to
niso moji zadnji zapisi, saj se situacija močno zaostruje.
Nekaj slišim … So to koraki ali …
Klara Kravos, 9. r.

Mentorica: Sonja Špegel

POSOČJE - 1. DAN
Posočje je hribovit predel v zahodni Sloveniji. Danes tam
živijo Slovenci in tudi manjšina Italijanov. Je naravni muzej soške fronte, kjer so leta 1915 potekali hudi boji 1600
m visoko. Popotovanje po Posočju smo začeli z vzponom
na Vršič. Med potjo smo si ogledali Rusko kapelico in občudovali naravno okno v steni Prisanka ter skalni obraz
Ajdovske deklice. Čas je hitro minil in kmalu smo prispeli
na vrh. Ob Tičarjevem domu 1620 m visoko smo malicali.
Razgled je bil zelo lep. Spustili smo se po vijugasti cesti
in potovanje nadaljevali z ogledom izvira reke Soče. Po
ozki in nevarni poti ob žici smo priplezali do izvira. Strah
in nelagodje je kmalu minilo. Sošolka Urška nam je zrecitirala pesem Simona Gregorčiča, »Soči«. »Odplazili« smo
se nazaj do avtobusa in se prepustili šumenju avtobusnega motorja. Med nadaljevanjem poti smo prispeli v Trento. Obiskali smo dom Trenta, kjer smo takoj po prihodu
dobili učne liste. Reševali smo jih med ogledom multivizijske predstavitve Triglavskega narodnega parka. Bila je
zanimiva in poučna. Kakšne pol ure kasneje smo se zaradi
nenehne lakote odločili, da bomo ob reki Soči pojedli malico z avtobusa. Od tod smo se odpeljali naprej. Grozen
spomin. Prihod v Bovec je s sabo prinesel tudi ogled frontne linije. Vodič nam je razkazal teren in nas poučil o fronti. Potrebovali smo baterije, saj je v kavernah tema. Videli
smo strelske jarke, kaverne in barake. Bili smo zgroženi,
saj do takrat nismo bili o vojni seznanjeni tako podrobno.
Odvedel nas je do trdnjave v Klužah. Predstava skupine
»1313« je bila zabavna. Ponudili so nam čaj, serviran v
lončkih, ki naj bi bili iz 1. sv. vojne. Sledil je ogled Muzeja
orožja v Bovcu in ogled privatne zbirke orožja g. Ivančiča.
Z nami je govoril tudi o svojih izkušnjah s strupenim plinom. Popoldan se je počasi iztekal k večeru. Večerjali smo
v dijaškem domu, v katerem smo tudi prenočevali. Razporedili smo se po sobah, razpakirali, stuširali in se počasi
spravili spat. Ta dan mi bo za vedno ostal v spominu, saj
so me grozote fronte čisto prizadele in prevzele. Na popotovanju smo si ogledali naravne značilnosti, zgodovinske
in geografske. Takšno potovanje priporočam vsem, ki so
ljubitelji narave in bi radi zvedeli kaj več o zgodovini soške fronte.
Urška Kasnik, 9. r.

Mentorica: Sonja Špegel
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RAZMIŠLJANJE O VOJNI

NA GROBU SIMONA GREGORČIČA

Vojna je posledica požrešnosti tistih ljudi, ki že imajo veliko in še hočejo več. Na srečo naša generacija ni bila vpletena v vojno.
V vojnah, ki so divjale po slovenskih tleh, je umrlo veliko nedolžnih ljudi in vojakov. Preveč. Ni pravično! Vojna
je prinesla veliko gorja, trpljenja, pomanjkanja, žalosti in
solz. Ni prav, da so bili žrtve grozot tisti, ki niso bili krivi,
ki so bili samo navadni ljudje, ki so vsak po svoje živeli
vsakdanje življenje. »Pa kaj, če ni pravično,« bi rekli mnogi
‘’veliki’’, ki so se med vojno potuhnili, se skrili, zdaj pa živijo v razkošju, ki jim ga je morda tudi vojna prinesla. To pa
res ni pravično.
Dandanes živimo na svobodnih tleh in se sploh ne zavedamo, kakšno bogastvo je to. Mnogi sploh ne znamo
ceniti vseh dobrin, ki so nam na voljo, niti ne miru, ki ga
uživamo.
Vsak posameznik ne more preprečiti nastanka vojne, tudi
skupaj je ne moremo. O ‘’velikih’’ vojnah odločajo ‘’veliki’’, kot so Amerika, Rusija, Kitajska … Mi lahko le upamo,
da vojnih grozot ne bomo doživeli, saj tudi če v vojni ne
umreš, se zagotovo za vedno spremeniš.

Iz Kobarida smo jo mahnili naravnost proti grobu Simona Gregorčiča, vmes pa smo se ustavili le v trgovini, kjer
smo si nakupili precejšnje » zaloge « sladkarij za zvečer
in ponoči. Pri grobu S. Gregorčiča smo si najprej malo oddahnili, saj je bila pot so tja naporna in se je zelo vlekla, pa
čeprav nam energije ni primanjkovalo. Tam smo morala
dekleta, ki obiskujemo pevski zbor, zapeti nekaj pesmi, ki
pa nam niso ravno najbolj uspele.

Anže Žerdoner Čalasan, 9. r.
Mentorica: Sonja Špegel

Obiskali smo grob Simona Gregorčiča.

POSOČJE - 2. dan

PO KOSILU … delo po delavnicah

V ponedeljek, 9. 10. 2006, smo se z razredom odpravili na
tridnevni » potep « po Posočju. Tja smo odšli z namenom,
da bi se učili in tudi z željo po zabavi. Posočje je hribovit
predel, ki leži v severozahodnem delu Slovenije, ob meji
z Italijo in v bližini avstrijske meje. Obsega območje ob
reki Soči. Večji kraji, ki spadajo v Posočje, pa so Tolmin,
Kobarid, Bovec, Nova Gorica, Vrsno, Bohinjska Bistrica itn.
Posočje je znano tudi kot območje, po katerem so v I. svetovni vojni potekale najhujše bitke na soški fronti.

Pot smo vsi veseli in razigrani nadaljevali proti OŠ Simona
Gregorčiča v Kobaridu, kjer nas je čakalo kosilo. Ko smo se
najedli, smo se razvrstili po delavnicah, za katere smo se
odločili že pri pouku. Učenci, ki so se odločili za likovno in
recitatorsko delavnico, so se z avtobusom odpeljali proti
Vrsnem, tisti, ki pa smo se odločili za zgodovinsko delavnico, smo se odpravili na trg, kjer smo se srečali in dogovorili z lokalnim vodičem. Na trgu so nam Jerneja, Anže
in Peter predstavili še svoje referate, ki so jih dobili za nalogo pri uri zgodovine. Od tod smo še enkrat odšli proti
muzeju in kostnicam ter od tam po nekaterih poteh soške
fronte. Ogledali smo si nekaj manjših kavern, ostanke Tonocovega gradu in nasploh ostanke iz I. svetovne vojne.
Vseskozi smo hodili ob reki Soči in občudovali lepote, ki
jih v svoji pesmi opisuje pesnik S. Gregorčič. Prečkali smo
tudi daljši most, pod katerim teče Soča, in tam smo se
naužili skakanja ter pozibavanja. Delo v zgodovinski delavnici je potekalo sproščeno, razlage pa so bile zanimive
in mi smo bili vsi polni energije ter razigrani. Najbolj nam
je bilo všeč, ko smo se odpravili proti slapu Kozjak. Tam je
bilo zares prelepo. Že ko smo gledali Mali Kozjak in smo
mislili, da je to ta, ki smo se ga odpravili gledat, smo bili
navdušeni. Šele ko smo pa videli »tapravi« Kozjak, smo
ostali brez besed. Bil je ko kakšen prizor iz filma. Tam smo
se dodobra naužili svežega zraka in čiste pitne vode. Na
koncu nas je čas že malce priganjal, zato smo morali pohiteti. Z avtobusom smo se še mi odpeljali v Vrsno, kjer
nam je gospa razkazala Gregorčičevo rojstno hišo. Potem
smo se odpravili na sprehod, kasneje pa so sledile vaje

KOBARID … ogled kostnic
in muzeja soške fronte
Drugi dan, v torek, smo se že okoli osme ure zjutraj z
avtobusom odpravili proti Kobaridu, kjer smo si najprej
ogledali muzej soške fronte in nekajminutno multimedijsko predstavitev, potem pa smo se skupaj z vodičem
odpravili na ogled kostnic (to so grobnice). Do cerkve in
kostnic, ki so tam, smo morali pešačiti, po poti pa smo se
smejali in pogovarjali »vse povprek«. Ko smo prispeli do
cilja, nam je vodič prijazno vse razložil in povzpeli smo se
po stopnicah do cerkve, katere notranjost je zelo urejena
in je navdušila. Izvedeli smo tudi, da je tej cerkvi škodo
prizadejalo že veliko potresov, po enem večjem pa so
jo morali celo malce obnoviti. Ko smo si z vrha dodobra
ogledali čudovit razgled nad Kobaridom, smo se počasi
odpravili nazaj proti muzeju in avtobusu.
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za literarni večer in nastop. Na vajah je bilo zelo pestro
in tudi živahno. Sledil je še literarni večer, kjer so dekleta
iz recitatorske delavnice predstavila svoje delo, ostale pa
smo z njimi zapele nekaj pesmi. Nato smo se z avtobusom
odpeljali nazaj v dom Soča in se pripravili na spanje. V Posočju mi je bilo zelo všeč. Naučila sem se veliko novega,
poučnega in zanimivega. Vsem pa bi priporočila, da naj si
te kraje ogledajo, če le imajo to možnost, saj jim zares ne
bo žal!
Maruša Božnik, 9. r.

Mentorica: Sonja Špegel

‘’MORILSKA’’ POTOVALKA
Posočje. Nastanitev v sobah. S Saro sva sami v sobi. Zmečeva še zadnje stvari v omaro in se odpraviva na večerjo.
Kasneje, ko smo že vsi v pižamah in nas učiteljice podijo v
sobe, sva s Saro že vsaka v svoji postelji. Obe imava navado spati pri odprtih oknih.
Kmalu zaslišiva, kako v sobi nad nama razgrajajo. Sara
vstane, da bi jim rekla, naj utihnejo, če lahko utihnejo. Takrat pa se spotakne ob mojo potovalko. Jaz sem že napol
spala, ob njenem kriku pa sem planila pokonci, češ, kje
gori. Sara, še vedno pretresena, pa me je gledala, kot bi videla duha. Pogled na njen presenečen obraz je bil preveč
in planila sem v tak smeh, da so učiteljice prišle spraševat,
kaj se dogaja. Obe sva bili preveč nasmejani, da bi lahko
kaj odgovorili. Zmedena učiteljica je odšla in zaprla vrata,
medve pa sva se še pol ure režali kot zmešani.
Ko so naju pa iz zgornje sobe poklicali, sva bili malo previdnejši, ko sva šli čez sobo do okna.
Ana Sluga, 9. r.

Mentorica: Sonja Špegel

VOJNA
Vojna je kot nevihta,
ki nad nami vzkipi,
vzrok pa je le sebičnost ljudi.
In nevihta se nikoli ne konča,
ovita v žalost v temi kriči
ter divja,
se ne umiri …
In v noči brez tišine, brez miline,
vsa radost nedolžnih ljudi izgine,
jok otrok, žalost žena,
vse je kot nevihta, ki se ne konča …
In tla, ki so s solzami prepojena,
s krvjo in žalostjo vojakov otežena,
bodo obstala in žalovala,
mirovala,
dokler trpljenje ne mine
in dokler oblak, ki nas teži, ne izgine!
Maja Lampret, 9. r.

Mentorica: Sonja Špegel
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TEMNA ZVEZDA
Temna noč, nad njim le zvezda.
Zvezda, tam daleč stran,
ob njeni lepoti težko je ostati zbran.
Zvezda in misel na dom odneseta ga stran, daleč stran.
Teža metka v rami
ga zdrami,
spozna, da ni več doma,
da bori bitko, ki je že izgubljena,
bitko, ki zmagati se je ne da.
Toliko solza prelitih je bilo na fronti,
da je zvezda, ki bdi nad njim, vsa otožna,
nositi takšne žalosti ni zmožna.
Pa vendar sveti mu ta temna zvezda,
daje mu pogum in mu vliva moč.
Tudi če vojak ne vrne se več domov, če je to njegov
zadnji dih,
temna zvezda vedno bo svetila
njegov spomin v srcu ohranila.
Maja Lampret, 9. r.

Mentorica: Sonja Špegel

3. DAN POSOČJE
11. oktober je bil zadnji dan naše projektne ekskurzije Posočje. Prejšnjo noč, ki je bila naša zadnja, nismo kaj prida
spali. Precej zaspani smo se okoli osme ure zjutraj odpravili na zajtrk. Kasneje smo pripravili prtljago, se poslovili
od naših novih prijateljev in odhiteli do avtobusa, kjer sta
nas že čakala šofer in vodič.
Odpeljali smo se do Tolminskih korit. Tam smo spoznali,
kakšno neverjetno moč ima voda, saj je izoblikovala kar
do 60 m globoka korita. Oglede smo nadaljevali pri Slapu
Kozjak. Najprej smo odšli k Malemu Kozjaku, ki je bil res
zelo majhen v primerjavi z velikim. Veliki Kozjak je bil res
čudovit in težko smo verjeli svojim očem. Postajali smo
že precej lačni, zato smo imeli na ladji težko pričakovano
kosilo.
Na ladji je močno pihal veter in venomer nam je odnašalo
pribor. Kmalu smo se potolažili, saj je nastopil težko pričakovan del dneva: POROKA. Fotografije povedo vse … Veseli in polni energije smo oddrveli v Novo Gorico, kjer nas
je že pričakoval g. Ferrari. Imeli smo krajši ogled mesta,
nato pa odšli čez mejo na Doberdob. Tam je v prvi svetovni vojni potekala huda 6. soška bitka. V spomin vsem
padlim vojakom so postavili ogromno kostnico.
To je bil naš zadnji ogled, čakala nas je le še dolga vožnja
domov. V Posočju smo vsi izvedeli veliko novega, celo
grozljivega, in se tudi izvrstno zabavali!
Urška Kramberger, 9. r.
Mentorica: Sonja Špegel
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KNJIGA, NAŠA PRIJATELJICA
V vrtcu smo se v mesecu novembru veliko pogovarjali
o knjigah, slikanicah … Kakšna je knjiga, kje se dobi oz.
kupi, predvsem pa smo se učili lepega ravnanja z njo. Vsak
dan smo prebrali kakšno zgodbico in se vživljali v različne
vloge (npr. živalske).
Ugotovili smo, da se knjige lahko tudi izposojajo. Tako so
otroci od doma prinašali svoje knjige, slikanice, otroške
enciklopedije … V vrtcu pa smo jih prelistavali, primerjali med sabo, poimenovali predmete oz. živali v njih ter
prebirali pesmice, zgodbe in reševali uganke. Otroci zelo
radi pripovedujejo zgodbice, ki jih spremljajo po televiziji (npr. Nodi, Franček, Krtek … ). Nimajo pa radi vsebin z
volkovi, čarovnicami …
ZAKAJ? Jim teh vsebin odrasli ne znamo približati? Ali pa
nam preprosto zmanjka časa, da bi se o njih pogovarjali?
Ker smo še majhni in radovedni, smo obiskali tudi šolsko
knjižnico. Gospa Valerija nas je prijazno sprejela ter nam
posredovala zgodbico DAJ MI POLJUBČEK (Loupy, Christophe).
Knjižnica je zelo majhna, zato smo se stisnili drug k drugemu, da bi zgodbico čim bolje slišali. In res smo jo. Šnuki nas je zelo prevzel, saj smo se še dolgo pogovarjali o
njem, nato pa smo ga tudi narisali.

LAURA S.: »Lušno je tam. Je veliko knjig. Jaz sem listala
zeleno knjigo (Volk in 7 kozličkov).«
TIM: »Všeč mi je bila knjiga s kvadratki. Tam so bile male
muce. Si jo bomo sposodili, je rekla Marjana.«
EMA: »Všeč so mi knjige. Veliko jih je. 10 pa še več.«
ANŽEJ: »Moja Jerneja je tudi tam. Hodi v vrtec. Teta ima
veliko knjig.«
KLAUDIJA: »Knjige so mi bile všeč. Jih je veliko. Zložene so
na policah. Bomo šle z mamico in Tamaro v knjižnico. Tam
je teta knjižničarka. Je prijazna.«
LUKA: »Všeč mi je bila »tetačarka« (knjižničarka). Bomo šli
tja z mamico, pa z atijem in Pijo. ZATO!«
JOŽI: »Lepo je tam.«

CICI KUHAR SE PREDSTAVI
V tem šolskem letu se bomo najmlajši preizkušali v »kuharskih spretnostih«. Skozi celo leto bomo namreč izvajali CICI kuharski tečaj. To poteka v okviru obogatitvenih
dejavnosti.

Joži, 3leta in 4mesece

IN KAJ PRAVIJO NAJMLAJŠI
OBISKOVALCI KNJIŽNICE?

Namen naših srečanj je seznanjanje z različnimi živili (poudarek na zdravi prehrani), s čistočo pri delu, uporabo
jedilnega pribora (le-ta je primerna starosti otroka) in seveda veselje ob pripravi različnih obrokov. Naše geslo se
glasi: »Kar pripravimo, tudi pojemo!«

LARA : »V knjižnici mi je bilo všeč. Bom jo še obiskala. »Fajna« je bila knjiga, ki jo je prebrala teta. O Šnukiju. Rad je
imel poljubčke.«
JASMINA S.: » Tista rdeča pravljica mi je bila všeč (Daj mi
poljubček). Še jo preberi v vrtcu. Tu je več prostora.«
30
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Priprava sadne solate

Sadje narežemo na kose in manjše koščke.

Mmm…kako je dobra solata.

MI POHODNIKI
V letošnjem šolskem letu smo začeli izvajati Pohodniški
krožek, v dopoldanskem času. V njem sodelujejo vsi otroci skupine MUCE, stari od 2 do 5 let. Načrtovanih imamo

Ob delu nas spremlja tudi pesem.
Zapisala Marjana Šet, vzgojiteljica
Fotografiral Miha Kos, pomočnik vzgojitelja
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šest pohodov, od katerih smo opravili že dva. Prvič smo
se odpravili do Kačjega gradu, drugič pa smo se povzpeli
do vojaške antene na Zavrhu. Nekaj utrinkov iz naših pohodov.
Mihaela Podrzavnik in Majda Blažič

V MESECU DECEMBRU …
SNEGEC MEDE
(B. Bardi)
SNEGEC MEDE, MEDE, MEDE,
NA KOLOVRAT PREDE, PREDE
BELA LUNA MESEČINO
SPEČI ZEMLJI ZA BLAZINO …
SNEGEC MEDE, MEDE, MEDE,
BELA MUCA PREDE, PREDE
MEHKIH DLAČIC TOPLO PREJO
BELIM SANJAM ZA ODEJO …

Maja Felicijan, 5 let

Katja Grobelnik, 5 let

Tomaž Krivec, 5 let

Otroci v vrtcu si želimo, da bi zapadlo mnogo, mnogo snega, ker se potem lahko na snegu igramo, sankamo, smučamo, naredimo velikega snežaka in si mečemo kepe.
Obiskal nas je Miklavž in parklji. Prinesel nam je sladke
bonbone in šibo, če bomo kdaj slučajno poredni.
Čakamo pa še Božička in Dedka Mraza.
V njunih koših bo polno daril: Barbi kmetija, plišasti medvedek, konjički in kmetija, dinozavri, punčke, vozički, lego
kocke, otroške slikanice, kuhinja, čokolade, barvice, družabne igre …
Tilen Smole, 5 let
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Jerneja Čerenak, 5 let

Deja Adamič, 5 let

Tamara Bračič, 5 let

Tilen Urban Voršnik Kramberger, 5 let

Za skupino zapisala: Mateja Kos

UTRINKI IZ CENTRA ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOBRNA

PIKIN FESTIVAL V VELENJU
Zadnji teden v septembru smo se tudi pri nas v CUDV
Dobrna spomnili Pike Nogavičke in teden preživeli zelo
igrivo. V naši skupini najmlajših smo ta čas poimenovali
kar TEDEN PIKE NOGAVIČKE. Ves teden smo bili »leteči«,
kot mi temu pravimo.
Že v ponedeljek smo prebrali zgodbico o Piki in njenih
prijateljih: Anici, Tomažu, njenemu konju Alfredu in opici Ficku. Z zanimanjem smo obnavljali zgodbico in tudi
opozarjali, če se Pika ni ravno lepo obnašala. Naučili smo
se tudi pesmico o Piki Nogavički in jo večkrat zapeli. Popoldan smo se odpeljali na Pikine delavnice v Velenje in
si tam naredili veliko lepih izdelkov, kasneje pa smo na
plakatu pobarvali še Piko Nogavičko, ki nam je krasila razred ves teden.
V torek dopoldan smo se ponovno odpeljali v Velenje,
kjer smo si ogledali plesno predstavo Vila Čira Čara v iz-
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vedbi Plesnega foruma Celje. Predstava nam je bila zelo
všeč, saj je na igriv način predstavila dogodivščine neugnane in navihane Pike Nogavičke. Ob vrnitvi v CUDV
smo imeli še toliko časa, da smo se pridružili ostalim sku33
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pinam pri praznovanju Tetke Jeseni, kjer smo pripravljali
ozimnico(kompot in marmelado), nato pa smo še plesali
in se zabavali.
V sredo smo se pogovarjali o predstavi Vila Čira Čara, kasneje pa smo na to temo reševali tudi delovne liste in bilo
nam je zelo zabavno. Sklenili smo tudi, da si bomo naslednji dan namesto kosila, sami pripravili »Pikino pojedino«.
Skupaj s tovarišicama smo sestavili spisek sestavin, ki smo
jih potrebovali, nato pa vse skupaj odnesli v kuhinjo, da
so nam kuharice za naslednji dan pripravile vse potrebno
za našo pojedino.
V četrtek smo se tako že takoj po dopoldanski malici odpravili v šolsko kuhinjo in pričeli s pripravo »Pikine pojedine«. Pripravili smo si hamburgerje, za sladico pa prave
Pikine palačinke. Tudi mi smo lahko »pacali«, tako kot to
počne Pika. Sami smo mešali meso in si naredili pleskavice, spekli lepinje, jih namazali in bogato obložili z zelenjavo. Tudi maso za palačinke smo naredili sami, v peki
palačink pa smo tako že pravi mojstri, saj smo si jih pripravili že večkrat. Potrebno jih je bilo samo še namazati
s čokolado in marmelado. Vsi smo se strinjali, da je bila
»Pikina pojedina« zadetek v polno.
V petek dopoldan smo se odpeljali na Pikine delavnice v
Velenje, kjer smo si najprej ogledali potek vseh delavnic,
nato pa smo se odločili, katere bomo obiskali. Tudi tokrat
smo si naredili veliko lepih izdelkov, ki smo jih lahko odnesli domov.
Polni novih vtisov smo se odpravili domov in že sedaj
komaj čakamo, da nas bo naslednjo jesen spet obiskala
nagajiva Pika Nogavička. Naše tovarišice, Tatjana, Vanja
in Milena, pa so nam obljubile, da nas bodo tudi naslednje leto spremljale na Pikin festival in se skupaj z nami
zabavale ob dogodivščinah, ki spadajo v čas nagajive Pike
Nogavičke.
Za skupino OVI II A:
Milena Oprčkal

POTOVANJE V RIM
V sredo, 28. 9. 2006, zvečer ob 22. uri sem odpotoval iz
Slovenj Gradca z avtobusom v Italijo, v Rim, na evropsko
prvenstvo atletike. Bil nas je poln avtobus, ker so nekatere

spremljali tudi starši. Ko smo prišli tja, smo se namestili v
hotel. V sobi sem bil s štirimi prijatelji. Tekmovanja so bila
vsak dan, razen v torek, 3. 10. 2006, popoldan smo se pa
odpravili na izlet z vlakom v Vatikan, v Papeževo cerkev.
Bila je zelo lepa cerkev in tako velika, da so jo gradili več
kot 400 let. Ko smo se vračali v Rim, smo se med potjo
ustavili na pizzi. Tekmoval sem v teku na 100 m, skoku v
daljino z zaletom in štafeti. Ostali pa so še imeli plavanje,
tek na več in manj metrov, met žogice, … Z rezultati sem
bil zelo zadovoljen, ker sem dosegel v štafeti 1. mesto, v
skoku v daljino z zaletom 3. mesto, v teku na 100 metrov
pa 4. mesto. Ostali slovenski tekmovalci so bili tudi kar
dobri.
Italija je velika in lepa dežela. Tam imajo denarno enoto v
evrih, govorijo pa v italijanščini in angleščini. Hrana je bila
zelo dobra. Največkrat smo jedli makarone s paradižnikovo ali smetanovo omako. Tam smo bili 9 dni.
Ob koncu tedna pa smo se na recepciji poslovili in počasi
odpotovali v Slovenijo. Med potjo smo se še trikrat ustavili na bencinskih črpalkah za sprostitev in nabavo hrane.
Domov sem se vrnil z lepimi vtisi.
CUDV Dobrna:
Prašnikar Rok

VESELA JESEN
V mesecu septembru
smo
izkoristili lepe
jesenske dni in
smo obeležili jesenska opravila.
Letos smo se odločili, da bomo
skupaj z varovanci pripravili
slivovo marmelado in vložen
breskov kompot.
S
pakiranjem
sliv smo pričeli
kar po zajtrku.
Pobrane
smo
skupaj umili v
vedrih vode in
odstranili koščice. Pod nadstreškom pa smo pripravili gorišče in v kotlu skuhali marmelado. Varovanci so z veseljem pokušali marmelado in jo ob pomoči vlivali v kozarce. Varovanci iz VDC-ja pa so breskve pobrali, očistili ter
jih v steklenih kozarcih pasterizirali. Po končani pripravi
ozimnice smo skupaj malicali in se zabavali ob pevskem
nastopu Robija.
Z marmelado in kompotom pa smo že v naslednjih dneh
dokončno opravili (smo jo pojedli).
Darja Gačnik
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POPRAVEK OGLASA
V prejšnji, 31., številki Dobrčana je prišlo v oglasu Obvestilo občana, pod katerim je bil podpisan Gluhonemi Ivan
Kramar, do tiskarske napake. Ni bilo pravilno zapisano ime »nasprotne stranke«. Pravilno ime in priimek »nasprotne
stranke« se glasita Ivana Kamenik.
Za napako se opravičujemo!
Občinska uprava
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REPUBLIKA SLOVENIJA
UPRAVNA ENOTA CELJE

OBVESTILO
Od 01.12.2006 dalje Upravna enota Celje, na podlagi določb Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS št.
47/06), izdaja potrdila iz zbirk geodetskih podatkov, proti plačilu upravne takse.
Potrdila se bodo izdajala za:
1. podatke o parceli:
- načrt parcele: je potrdilo o legi in obliki parcele (kopija zemljiško-katastrskega načrta ali izris iz digitalne
baze.)
- opisni podatki o parceli: so zbir podatkov o lastniku, kot je vpisan v zemljiškem katastru (ime in priimek,
datum rojstva in naslov za fizične osebe oziroma firma, matična številka in sedež za pravne osebe), ime in
šifra katastrske občine, številka parcele, vrsta rabe, katastrski razred (če je vrsta rabe katastrska kultura),
površina, številka zemljiškoknjižnega vložka in številka posestnega lista ter podatek o tem, ali je parcela
dokončna ali ne.
2. posestne liste: je izpis podatkov o nepremičninah v eni katastrski občini, ki so v lasti istega lastnika ali
solastnikov.
3. lastninske liste: je zbir podatkov o površinah in katastrskem dohodku po vrstah rabe parcel, ki jih ima
posamezen lastnik v Republiki Sloveniji.
4. podatke o stavbi:
- podatke o naslovu stavbe, ki vsebujejo podatke: ime in šifra občine, ime in šifra naselje, ime in šifra
ulice, hišna številka, dodatek k hišni številki, ime in številka pošte ter ime in šifra katastrske občine.
- opisne podatki o stavbi, ki vsebujejo podatke: ime in šifro katastrske občine, identifikacijsko številko
stavbe in številko parcele, na ali pod katero je stavba oziroma je z njo funkcionalno povezana.
- opisne podatki o delu stavbe, ki vsebujejo naslednje podatke: ime in šifro katastrske občine,
identifikacijsko številko dela stavbe, površino dela stavbe, način določitve površine in namembnost dela
stavbe.
Upravna taksa:
Po tarifni št. 4 Zakona o upravnih taksah – ZUT-UPB2 (Uradni list RS št. 114/2005):
- 60 točk za potrdilo načrt parcele, posestni list, lastninski list
- 30 točk za potrdilo opisni podatki o parceli
- 15 točk za potrdilo podatki o naslovu stavbe
- 15 točk za potrdilo opisni podatki o stavbi
- 15 točk za potrdilo opisni podatki o delu stavbe
Oprostitve plačila taks:
Potrdilo o podatkih iz katastra stavb, izdano za namene 167. člena Stanovanjskega zakona in Uredbe o označevanju
stanovanj in stanovanjskih enot ter na podlagi 1. točke 1. odstavka 24. člena ZUT, je takse prosto.
Damjan VREČKO
NAČELNIK

DEDEK MRAZ ZA VSE PREDŠOLSKE OTROKE iz Občine Dobrna
V ČETRTEK, 21. 12. 2006, bo v telovadnici Osnovne šole Dobrna ob 10.00 uri lutkovna predstava »VILINKA« v izvedbi Mavričnega gledališča Jane Stražinar. Predstavo, ki jo je finančno omogočila Občina Dobrna, namenjamo vsem
otrokom, ki bodo v tem letu dopolnili najmanj 2 leti. Poleg predšolskih otrok si bodo predstavo ogledali tudi naši
učenci od 1. do 3. razreda ter otroci iz Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna. Pred predstavo bo otroke
pozdravil tudi Dedek Mraz.
Vljudno vas vabimo, da svojega otroka pripeljete na prireditev.
Z veseljem vas pričakujemo!
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POSLANSKA PISARNA POSLANCA SDS, G. FRANCA JAZBECA, NA DOBRNI:
BO 15. JANUARJA IN 12. FEBRUARJA
OD 15.30 DO 17.30 URE
V SEJNI SOBI OBČINE DOBRNA.

Slovenska demokratska mladina OO SDM Dobrna
V Dobrni smo se zbrali mladi, ki nam ni vseeno za prihodnost naše občine in mladih v njej. Zato smo dne, 17. 11.
2006, ustanovili Občinski odbor Slovenske demokratske mladine – OO SDM Dobrna.
Zavedamo se, da samo eden človek ne more spremeniti veliko, zato smo ustanovili mladinsko organizacijo, ki bo
aktivno sodelovala pri raznih prireditvah – športnih, kulturnih, izobraževalnih ter razvojnih dejavnostih.
V kolikor si želiš sodelovati pri raznih projektih, spoznati nove ljudi ter prispevati svoje znanje in ideje za boljšo
prihodnost naše občine, zlasti mladih v njej, se nam pridruži!
Vabljeni vsi, ki Vam ni vseeno za Dobrno, in skupaj bomo pripomogli k razvoju ter dobremu počutju v NAŠI DOBRNI!
Predsednik SDM Dobrna:
Matej Zagrušovcem
zagrusovcem@gmail.com

POMEMBNEJŠE USTANOVE, NJIHOVE TELEFONSKE ŠTEVILKE IN DELOVNI ČAS
Upravna enota Celje, Krajevni urad Dobrna
Dobrna 19, telefon: 780 10 62

Osrednja knjižnica Celje, Oddelek Dobrna
Dobrna 41, telefon: 426 17 80

Uradne ure:
četrtek
08.30 – 13.00 in 13.30 – 16.30

Odprta:
torek
11.00 - 13.00

Zdravstvena postaja Dobrna
Dobrna 5, telefon: 780 05 40

Pošta Dobrna
Dobrna 19, telefon: 780 10 40, 780 10 41

Odprta:
ponedeljek
12.30 – 19.30

Odprta:
ponedeljek - petek
08.00 - 09.30
10.00 - 15.30
16.00 - 17.00

torek – četrtek
07.30 – 14.30

petek
07.30 – 13.30

Lekarna Apoteka pri teatru
Dobrna 9, telefon: 781 81 11
Odprta:
ponedeljek
10.00 - 16.00

Dobrčan, št. 32/2006

petek
16.00 - 18.00

sobota
09.00 - 12.00

sobota
08.00 - 12.00

Bencinski servis Dobrna
Pristova 21, telefon: 781 80 28
torek - petek
08.00 - 14.00

Odprt:
ponedeljek - sobota
07.00 - 19.00

nedelja
08.00 - 13.00
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VOŠČILA
Čas kot zvezda se utrne,
stare vse poti zagrne.
Dobre želje združimo v zvezde,
nato pa po robu bele čipke trenutke upanja nasujmo.
Trenutki so dragocenost življenja,
ki dajejo lepoto smislom in smisel prihodnosti.
Naj se Vam lesketajo zdaj in celo leto 2007.
Vesele božične praznike in srečno novo leto Vam želi
Kolektiv JVIZ OŠ Dobrna

DRUŠTVO
UPOKOJENCEV DOBRNA
Spoštovane upokojenke in upokojenci!
Ob izteku leta 2006 se iskreno zahvaljujem Upravnemu odboru društva, poverjenikom, članom balinarske
in strelske sekcije, rekreativcem, delavnici ročnih del in vsem članom društva za aktivno in uspešno
sodelovanje pri realizaciji zastavljenih nalog in ciljev.
Posebej se zahvaljujem Občini Dobrna, Osnovni šoli Dobrna, TERMAM Dobrna, PGD Dobrna, KUD
Dobrna in vsem ostalim, ki so kakorkoli pripomogli k uspešnemu delovanju Društva upokojencev Dobrna
v iztekajočem se letu. Njihove pomoči in naklonjenosti, predvsem pa uspešnega sodelovanja, si želimo
tudi v bodoče.
Vsem članom društva in sodelujočim, kakor tudi vsem ostalim občanom Dobrne želim v letu 2007 obilo
osebne sreče, zdravja in uspehov.
Predsednik DU Dobrna:
PODPEČAN Anton

Če bi srečo lahko podarili s stiskom roke
ali besedico srečno, potem bi je bilo v
izobilju v sleherni hiši in srcu.

Občinski odbor Dobrna

Vinska Gorica 1b, 3204 Dobrna

Liberalna demokracija Slovenije, Občinski odbor Dobrna, želi vsem občankam in občanom Občine
Dobrna zadovoljne božične praznike in obilo sreče, uspehov ter osebnega zadovoljstva v letu 2007.
OO LDS Dobrna
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Spoštovani!
Čas je dragoceno darilo,
zato ne prezrimo neponovljivih trenutkov in malih radosti,
ki dajejo našemu življenju smisel – naj jih bo v novem letu čim več!
Vesele božične praznike, polne miru in topline ter srečo v letu 2007 Vam želimo!
Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujemo za zaupanje, ki ste ga na lokalnih volitvah, 22. 10. 2006, izkazali
našim članom, kandidatom za svetnike Občine Dobrna.
Slovenska ljudska stranka,
Občinski odbor Dobrna

Dokler imamo spomine,
obstaja preteklost.
Dokler imamo upanje,
obstaja prihodnost.
Dokler imamo prijatelje,
je lepa sedanjost.

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Spoštovani občani!
Občinski odbor SDS Dobrna se iskreno zahvaljuje za vaše zaupanje na letošnjih lokalnih volitvah. Skupaj
imamo priložnost vplivati, da bo naša prihodnost v občini lepša in prepoznavnejša.
V zadnjem veselem mesecu letošnjega leta vsem našim članom in občanom ob prihajajočih praznikih
želimo, da z lepimi spomini ter obdani z dobrimi prijatelji čim lepše preživite božične praznike, novo leto
2007 pa naj vas napolni z upanjem, prinese veliko zdravja, osebnega zadovoljstva in izpolnjenih želja.
Občinski odbor SDS
Dobrna
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Q AKVIZITOR® d.o.o.
Višnja vas 10/D, SI- 3212 Vojnik
Sklepamo vsa zavarovanja, Asistenca pri škodah,
Ocena rizika, Svetovanja, Komisijske pogodbe itd.

Tel & Fax: 03/ 781-22-41 • Mob: 041/641-985
E-pošta: info@akvizitor.si
Spletna stran: http:www.akvizitor.si
Vsem občanom in občankam Občine Dobrna,
posebno pa našim zavarovancem in poslovnim
partnerjem želimo:
»Vesel in blagoslovljen Božič ter srečno,
zdravo in uspehov polno Novo leto 2007!«
Zahvaljujemo se Vam za vaše zaupanje in se tudi v
bodoče priporočamo.
AKVIZITOR d.o.o.
Zavarovalna zastopniška družba
Janez KOROŠEC
Direktor
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AVTO ŠOLA IN AVTOBUSNI PREVOZI
GSM: 041 646 948
ZDRUŽENJE ŠOFERJEV IN AVTOMEHANIKOV CELJE, Slomškov trg 1, 3000 Celje
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VOŠČIMO VAM LEP BOŽIČ IN SREČNO NOVO LETO 2007!

www.zdruzenje-zsam-ce.si
E-mail: zsam.celje@siol.net
Tel.: 03 42 54 660, fax: 03 54 84 042

URADNE URE:
pon. - pet., od 8.00 - 16.00 ure

Tečaj CPP - 9. januar 2007, ob 16. uri
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PROGRAM PRIREDITEV
ýETRTEK, 14.12., OB 18. URI V DVORANI ZDRAVILIŠKEGA DOMA
NOVOLETNA PRIREDITEV PRIŽGIMO SI LUýKE, NASTOPAJO: OTROCI
IZ VRTCA IN OSNOVNE ŠOLE DOBRNA
SOBOTA, 16.12., OB 14. URI PRED ZDRAVILIŠKIM DOMOM
BOŽIýNO RAJANJE ZA OTROKE Z BOŽIýKOM IN PALýICAMI,
GLASBENI GOST BO ANŽEJ DEŽAN
ýETRTEK, 21.12., OB 17. URI V DVORANI ZDRAVILIŠKEGA DOMA
NOVOLETNO SREýANJE ýLANOV DRUŠTVA UPOKOJENCEV DOBRNA
PETEK, 22.12., OB 19. URI V DVORANI ZDRAVILIŠKEGA DOMA
KULTURNA PRIREDITEV OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI
PONEDELJEK, 25.12., OB 16. URI V DVORANI ZDRAVILIŠKEGA DOMA
BOŽIýNI KONCERT; NASTOPAJO: VANJA MORI, ANDREJA KUKOVIý IN
VALENTINA TEHOVNIK

NEDELJA, 31.12.2006, OB 22. URI
SILVESTROVANJE NA PROSTEM
V CENTRU DOBRNE

Z OGNJEMETOM
ZA ZABAVO BO POSKRBEL

DUO JASA
VLJUDNO VABLJENI !

Gradnja v
centru Dobrne
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