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VELIKA PRIDOBITEV ZA OBČINO

Za nami je že skoraj polovica leta, ki ga bomo 
pomnili predvsem po mili zimi. Snega skorajda 
ni bilo, zato je gradnja v centru Dobrne nemo-
teno tekla dalje. Danes smo lahko priča veliki 
pridobitvi v občini, kot tudi v samem centru Do-
brne. 
Bliža se tudi praznik Občine Dobrna, ki ga pra-
znujemo 15. junija. V okviru praznika se bodo 
odvijale različne prireditve, na katere ste, spo-
štovane občanke in občani, vljudno vabljeni, že-
limo pa tudi, da bi v tem mesecu predali objekte 
v centru Dobrna svojemu namenu. 

Zdenka Kumer

Članke in oglase za naslednjo številko Dobrčana,
pričakujemo do 3. septembra 2007, po možnosti 
na disketi ali na naslov elektronske pošte:
obcina@dobrna.si
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Prazniki so del našega 
življenja. V različnih oko-
ljih in kulturah jih različ-
no praznujejo ter z njimi 
obeležujejo pomembne 
dogodke in mejnike v ži-
vljenju naroda, institucije 
ali posameznika. Skozi ra-
zvoj in napredek civiliza-
cij se spreminjajo navade 
ljudi in način življenja, in 
s tem tudi praznovanja. 
Vseskozi pa namen pra-
znikov ostaja enak.

Občanke in občani Dobrne praznujemo v teh dneh devet 
let delovanja občine. Zato je prav, da si ob skupnem  pra-
zniku vzamemo nekaj več časa  zase in drug za drugega, 
da se ob različnih dogodkih srečujemo in praznik občine 
primerno obeležimo; predvsem pa, da pogledamo, kaj 
nam je skupaj uspelo v obdobju, ki je za nami, in da ob 
danih pogojih z veliko mero optimizma skupaj pogleda-
mo v prihodnost.
Kljub ne tako veliki časovni oddaljenosti se je danes težko 
vrniti v čas brez računalnikov  in  povezav s svetom, v čas 
enega zaposlenega, enega telefona, pisalnega in kopir-
nega stroja v takratni KS Dobrna. Obdobje,  ki smo ga od 
leta 1998 skupaj prehodili, je pokazalo, da so Dobrnčanke 
in Dobrnčani takrat pravilno razumeli prihajajoče spre-
membe v družbi, ko bomo v danem okolju morali znati 
poskrbeti sami zase. 

Dobrna je danes uspešna občina: preko različnih insti-
tucij, projektov in možnosti, ki jih prinaša  status občine, 
je vključena v širši regijski, slovenski in evropski  gospo-
darski ter kulturni prostor. Če bi me danes vprašali, kaj je 
največji uspeh  Dobrne, bi odgovoril, da v njenih ljudeh 
in v skupnih naporih, da smo Dobrno uspeli prebuditi, 
zastaviti njen dolgoročni razvoj in iz nje narediti želeno 
življenjsko in gospodarsko okolje. Veseli smo, da vse več 
mladih izraža željo ostati in delati tu, kar je zagotovilo za 
boljšo prihodnost.

V obdobju, ki je za nami, smo ob izvajanju osnovnih na-
log občine in servisa občanom veliko energije, znanja in 
časa usmerjali v iskanje možnosti dolgoročnega razvoja 
občine – prostorsko planiranje razvoja občine, zagota-
vljanje še vedno ne v celoti urejene osnovne komunalne 
infrastrukture za naše ljudi itd.. 
Vsako leto smo uspeli zgraditi in asfaltirati preko 2 km 
cest, intenzivno smo iskali možnosti in rešitve dolgoroč-
no zanesljive in varne oskrbe občanov s pitno vodo – pre-
novili in zgradili smo tri vodna črpališča, dva rezervoarja 
in preko  3 km vodovodov ter ustrezno sanirali večino ob-
stoječih vodovodov v občini. 
Področje ekologije predstavlja vsako leto pomemben del 
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aktivnosti in proračuna občine. Tako smo uspeli na juž-
nem delu občine v večini že zgraditi potrebno kanalizacij-
sko omrežje, pripravljajo se projekti za gradnjo kanalizaci-
je ostalega dela občine ter za izgradnjo ČN.
Po več kot tridesetih letih je Dobrna letos pridobila osem-
inštirideset novih stanovanj in center kraja  povsem novo 
podobo. Dobrna bo dobila novo trgovino in nekaj po-
slovnih prostorov v centru. Skladno z današnjimi standar-
di je bila prenovljena in zgrajena vsa infrastruktura centra 
Dobrne. 
Ponosni smo na veliko pridobitev  v letu 2007 – novi Cen-
ter za usposabljanje in varstvo Dobrna, ki bo Dobrni za-
gotavljal okoli sto kvalitetnih delovnih mest, itd.. 

Težko je v nekaj stavkih zajeti vse, kar je pomembno in bi 
bilo vredno zapisati. Pri mnogih projektih in  vsebinah ste, 
drage občanke in občani, tako ali drugače sodelovali. Is-
krena hvala za sodelovanje in Vaš prispevek k skupnemu 
uspehu. Naj bo ta skromna zahvala obenem tudi vabilo k 
sodelovanju v prihodnje, ko čakajo Dobrno pomembni in 
zahtevni izzivi. 

Ob vseh nalogah v občini je pomembno dobro in kon-
struktivno delovanje Občinskega sveta Dobrna. Vsem sve-
tnikom iskrena hvala za njihov prispevek. Bilo bi krivično, 
da bi ob navedenih projektih  pozabil na opravljeno delo 
sodelavcev v občinski upravi. Mnoge projekte ste vzeli za 
svoje, ne glede na delovni čas so bili del vas, zato so bili  
kljub mnogim problemom in težavam primerno in dobro 
speljani. Vsem iskrena hvala za takšno razumevanje nalog 
in delovanje. Verjamem, da bo tudi v bodoče tako.  

Pogled v prihodnost Občine Dobrna je zastavljen skozi 
projekte, ki smo jih skupaj razvijali v minulem obdobju. 
Kot do sedaj, bo del aktivnosti občine vsako leto usmer-
jen v zagotavljanje in izboljšanje osnovne infrastrukture 
občanom - gradnjo cest, pločnikov, kanalizacije, vodovo-
dov, itd.. 
Za nadaljnji razvoj občine bo v obdobju, ki je pred nami, 
določanje prioritetnih projektov nujno pogojevati z mo-
žnostmi zagotavljanja lastnega deleža pri projektih, ki 
bodo deležni sofi nanciranja s strani države ali skladov 
Evropske unije. 
Projekti s področja ekologije so pomembni za kvaliteto bi-
valnega okolja in razvoja turizma v prostoru. Čeprav se ljudi 
neposredno ne dotaknejo tako močno, pomembno obre-
menjujejo delo in proračun občine. V tem segmentu je za 
nadaljnji razvoj občine potrebna izgradnja čistilne naprave 
za 4000 PE, gradnja kanalizacije celotnega severnega dela 
občine ter centra za zbiranje kosovnih odpadkov.
Ob že do sedaj velikih vlaganjih v gradnje in prenove vo-
dovodov bo v bodoče potrebno dograditi in zgraditi še 
vodovodno omrežje za oskrbo naselij Parož, Klanc, Lokovi-
na, Loka in Strmec nad Dobrno ter Brdce in Vinska Gorica. 
Ob izkazani dinamiki razvoja in standardih današnjega 
časa potrebuje Dobrna »za  danes in še bolj za jutri« izgra-
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dnjo in prenovo tako imenovanih objektov družbenega 
standarda - izgradnjo nove knjižnice in kulturnega doma, 
prenovo šole in vrtca ter telovadnice. To so veliki, komple-
ksni in za občino zahtevni projekti, katerih realizacijo bo 
potrebno zastaviti na  daljše obdobje, odvisno od drugih 
prioritet ter potreb občank in občanov.
Zastavljen razvoj turizma v občini še vedno v veliki meri 
ovira nerešena denacionalizacija na zemljiščih. V želji, da 
bo država z rešenimi postopki denacionalizacije kmalu 
zaključila, se Občina Dobrna v okviru svojih možnosti vse-
skozi pripravlja in izboljšuje pogoje za razvoj turizma na 
vseh svojih potencialih v prostoru.
Za oživitev in razvoj podeželja in občine kot celote so po-
membni projekti razvoja turistične ponudbe na osnovi 
vsebinske oživitve in prenove naravne in kulturne dedi-
ščine. Tako imenovani neprofi tni del turistične ponudbe 
je pomemben za popestritev bivanja gostom v Dobrni 
kakor tudi za ohranitev naravne in kulturne dediščine ob-
čine. Ohranjanje kulturne dediščine je fi nančno zahtevno 
področje, ki za investitorje ni zanimivo, zato bo te projek-
te potrebno izvajati na daljši rok in ob sodelovanju, sofi -
nanciranju, države. Od slednjega bo v glavnem odvisna 
tudi dinamika realizacije teh projektov.

DVAKRAT ZLATA IN ENKRAT 
SREBRNA MEDALJA

Peter Lampret, dobitnik županskega priznanja za leto 
2006, nas pogosto preseneča. Peter je v letošnjem letu 
dopolnil 11 let, in tako prestopil v kategorijo dečki od 11 
do 14 let. V okviru Športnega društva Center Maribor, kjer 
že 4 leta 4-krat tedensko trenira, velja za vztrajnega telo-
vadca, ki ve, kaj hoče in po navadi to tudi doseže. Ko ta-
kole spremljamo naše mlade nagrajence, smo še posebej 
veseli njihovih rezultatov.

V soboto in nedeljo, 19. in 20. maja 2007, je v Rušah v 
okviru Gimnastične zveze Slovenije potekalo tekmovanje 
»POKAL SLOVENIJE 2007«, kjer je Peter v kategoriji »ka-
deti« osvojil zlato medaljo na parterju, zlato medaljo na 
krogih in srebrno medaljo na orodju bradlja.

Petrove uspešne športne poti se skupaj z njim veselimo 
tudi mi. Ker se zavedamo, da uspehov brez trdega dela 
ni, mu ob doseženih rezultatih iskreno čestitamo tudi za 
njegovo vztrajnost in jasno zastavljeno pot za tako mla-
dega fanta. 

Župan Občine Dobrna:
Martin Brecl

Kljub temu da v današnjem času ne moremo (ne želimo) 
brez standarda, materializiranega v obliki navedenih pro-
jektov, bi bilo življenje, ki temelji samo na pretiranem po-
trošništvu in materialnih vrednotah, vse prej kot človeka 
vredno življenje. V sledi tega se pogosto ne zavedamo 
poslanstva naših društev, organizacij in mnogih posame-
znikov, ki s svojim delom in angažiranjem prispevate, da 
je življenje v občini pestrejše, ljudem prijazno ter duhov-
no in kulturno bogatejše. Med njimi želim izpostaviti vse 
dosedanje in še posebej letošnje nagrajence Občine Do-
brna. Vsem in vsakemu posebej iskrene čestitke ter velika 
zahvala za Vaš prispevek. 

Spoštovani nagrajenci, drage občanke in občani, vlju-
dno vabljeni na prireditve ob občinskem prazniku in 
še posebej na Slavnostno sejo Občinskega sveta Ob-
čine Dobrna  s kulturnim programom in podelitvijo 
priznanj nagrajencem, ki  bo v petek, 15. junija 2007, 
ob 18. uri v dvorani Zdraviliškega doma v Dobrni. Vsi 
vljudno vabljeni.

Ob prazniku Občine Dobrna, 15. juniju, in dnevu držav-
nosti Republike Slovenije, 25. juniju, Vam, drage ob-
čanke in občani, iskreno čestitam in želim vse dobro. 

Župan Občine Dobrna:
Martin Brecl



5Dobrčan, št. 34/2007

Z ZASEDANJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE DOBRNA

Z ZASEDANJA OBČINSKEGA SVETA

Od zadnje številke glasila Občine Dobrna, ki je izšla v me-
secu marcu 2007 št. 33/07, so svetniki Občine Dobrna za-
sedali kar na 2 rednih sejah, in sicer na 6. redni seji, ki je 
bila 29. 3. 2007, in na 7. redni seji, ki je bila 24. 5. 2007.

Na 6. redni seji, dne 29. 3. 2007, so svetniki Občine 
Dobrna med drugim obravnavali in sprejeli Odlok o ob-
činskem lokacijskem načrtu stanovanjske pozidave za 
območje »Zora« na Dobrni. Seznanili so se s poročilom 
Nadzornega odbora Občine Dobrna o opravljenem pre-
gledu poslovanja Občine Dobrna za leto 2006, ki ga je 
svetnikom predstavil predsednik Nadzornega odbora 
Občine Dobrna, g. Aleš Štepihar.
Sprejet je bil tudi zaključni račun Proračuna Občine Dobr-
na za leto 2006, v osnutku pa je bil sprejet Odlok o ustano-
vitvi javnega zavoda za turizem, šport in kulturo Dobrna. 
Vezano na zadnje spremembe Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-UPB5) so bile 
sprejete tudi spremembe in dopolnitve Odloka o ustano-
vitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna 
šola Dobrna. Program prodaje občinskega stvarnega in 
finančnega premoženja Občine Dobrna za leto 2007 pa 
je bil na tej seji dopolnjen.
Svetniki Občine Dobrna so na tej seji podali soglasje k 
ugotovitvenemu sklepu o delovni uspešnosti ravnatelja 
JVIZ OŠ Dobrna. 
Občinski svet pa je sprejel tudi informacijo o imeno-
vanju podžupana Občine Dobrna in informacijo o 
imenovanju podžupanje Občine Dobrna, in sicer pod-
župan Občine Dobrna je svetnik Občinskega sveta 
Občine Dobrna, g. Jožef MAJER, podžupanja Občine 
Dobrna pa je svetnica Občinskega sveta Občine Dobr-
na, ga. Marija DEU-VREČER.

7. redna seja Občinskega sveta Občine Dobrna je 
bila 24. 5. 2007. Na tej seji so se svetniki, poleg ostale-
ga, seznanili s predstavitvami idejnih projektov objektov 
družbenega standarda v Občini Dobrna. Potrjeni so bili 
predlogi za podelitev občinskih priznanj Občine Dobrna 
za leto 2007. Obravnavan in sprejet je bil Pravilnik o do-
deljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje odpi-
ranja novih delovnih mest v Občini Dobrna ter Pravilnik o 
dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja 
malega gospodarstva v Občini Dobrna. V Svet Zavoda 
JVIZ OŠ Dobrna pa so bili za štiriletno obdobje imenovani 
trije predstavniki ustanovitelja, to je predstavniki s strani 
Občine Dobrna.

Po gradivu Občinskega sveta Občine Dobrna povzela:
Mateja Smrečnik

POROČILO O OPRAVLJENEM 
PREGLEDU PORABE SREDSTEV V 
OBČINI DOBRNA V LETU 2006

V skladu s 37. členom Statuta Občine Dobrna in 9. členom 
Poslovnika NO Občine Dobrna smo na podlagi predlože-
nih dokumentov v marcu 2007 izvedli nadzor nad raz-
polaganjem z občinskim premoženjem; pregledali smo 
namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev 
ter pogodbe, naročila, račune in knjigovodske listine v 
Občini Dobrna.

Pregled smo opravljali člani nadzornega odbora:

Predsednik NO g. Aleš Štepihar
Članica NO ga. Irena Artank
Član NO  g. Andrej Kravos
Članica NO  ga. Lidija Senič
Članica NO  ga. Andreja Stopar

Člani NO smo opravili:

a) pregled  financiranja športnih programov in ljubi-
teljskih kulturnih dejavnosti v Občini Dobrna

Osnova za financiranje sta pravilnika, sprejeta 14. 3. 2005 
na občinskem svetu:

• Pravilnik o vrednotenju športnih programov v Občini 
Dobrna

• Pravilnik za vrednotenje in financiranje ljubiteljskih 
kulturnih dejavnosti v Občini Dobrna

Ugotovili smo:
• Občinska uprava se dosledno drži pravilnikov.
• Kot zahtevata pravilnika, je bil objavljen razpis za fi-

nanciranje omenjenih dejavnosti, na katerega so se 
pravilno prijavila vsa društva, ki so bila financirana. 
Dokumentacija o prijavi na razpis je bila predložena.

• Z vsemi društvi, ki so se pravilno prijavila na razpis, je 
bila sklenjena pogodba o medsebojnih obveznostih 
in višini financiranja.

• Večina društev je do pregledovanja dokumentacije 
poslala tudi že poročila o delovanju in porabi sredstev, 
kot zahtevata pravilnika.

• Višina sredstev, ki so bila nakazana za omenjene de-
javnosti, je v skladu z rebalansom proračuna za leto 
2006.

Ugotovljeno pa je bilo tudi, da do zakonsko predvidene-
ga roka vsi prejemniki sredstev niso poslali poročil o po-
rabljenih sredstvih.
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b) pregled stroškov za prevoz otrok v šolo 

To področje opredeljuje Zakon o osnovni šoli.
Ugotovili smo:
• Za objavo razpisa in izbor najugodnejšega ponudnika 

je bila ustanovljena ustrezna komisija.
• Za prevoze šolskih otrok je bilo objavljeno javno naro-

čilo. Občinska uprava je poslala prošnjo za ponudbo 
trem prevoznikom.

• Prijave na razpis sta poslala dva ponudnika. Komisija 
je  izbrala najugodnejšega ponudnika, ki je izpolnjeval 
razpisne pogoje. Dokumentacija o ponudbah je bila 
predložena.

• Z izbranim ponudnikom se je podpisala pogodba, ki je 
bila tudi predložena.

• Pregledal sem račune za prevoze otrok za mesec no-
vember. Računi so bili izdani v skladu s podpisano 
pogodbo. Poleg tega Občina Dobrna plača za prevoz 
tudi Izletniku Celje in Osnovni šoli Dobrna. Tudi za ta 
prevoznika je bila predložena ustrezna dokumentaci-
ja: račun in vloga za povračilo strokov OŠ Dobrna.

c) pregled izračuna za pridobitev sredstev za ohranja-
nje in odpravo zaraščanja kmetijskih površin za leto 
2006

Na podlagi Javnega razpisa za dodelitev sredstev za ohra-
njanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Dobrna, 
ki je bil objavljen v glasilu Občine Dobrna,  št. 30, dne 6. 6. 
2006, je bila izvedena razdelitev sredstev med prijavljene 
kandidate.

Pri pregledu ni bilo ugotovljenih nepravilnosti pri razdeli-
tvi sredstev. Najvišji izplačani znesek je bil 209.983,00 SIT 
za gorsko-višinsko območje v velikosti 28,33 ha (travnata 
površina). Najnižji znesek, ki je bil izplačan, je bil 13.019,51 
SIT za 2,07 ha (travnata površina – gričevnato-hribovito 
območje).  

č) pregled sofinanciranja programov za področje tu-
rizma v Občini Dobrna

Financiranje društev  v Občini Dobrna se vsako leto rešuje 
z Javnim razpisom sofinanciranja programov za področje 
turizma v Občini Dobrna. Po razpisu za leto 2006 je bilo 
med Turistično društvo Dobrna, Planinsko društvo Dobr-
na, Konjerejsko društvo Dobrna in Mladinski klub Dobrna 
razdeljeno 1.600.000,00 SIT.

Pri pregledu ni bilo ugotovljenih nepravilnosti pri prija-
vah in razdelitvi sredstev.  

d) pregled pomoči občanom  na domu

Z zakonske plati to področje pokriva socialno-varstve-
na zakonodaja. Dejavnost je zaupana centru za pomoč 
na domu iz Celja, Občina Dobrna pa krije določen delež 
stroškov svojih občanov. Pri pregledu ni bilo ugotovljenih 
nepravilnosti pri razdelitvi sredstev.

Občini predlagamo, da preveri, ali so primeri, da občani, 
ki so upravičeni do pomoči, niso vključeni; da si pridobi 
poročilo o učinkovitosti pomoči, o zadovoljstvu občanov 
- uporabnikov te pomoči in da preveri morebitne prekini-
tve in vzroke zanje.

e) pregled izplačil družinskim pomočnikom v letu 
2006

V letu 2006 je Občina Dobrna izplačevala plačila štirim 
družinskim pomočnikom. Plačila so bila izvedena na pod-
lagi odločb centra za socialno delo v skladu z veljavno 
zakonodajo. Dokumentacija je skrbno in pregledno ure-
jena.

f) pregled izstavljenih računov za oglaševanje rekla-
mnih oglasov in drugih sporočil v glasilu  Dobrnčan

Ugotovili smo, da so računi izstavljeni v skladu z dejan-
sko objavo. Sledljivost četrtega reklamnega poročila, ki je 
brezplačno, je zagotovljena. Razvidna pa je šele od druge 
polovice leta dalje.

g) pregled razpolaganja z nepremičninami v letu 
2006

Navedeno področje je bilo pregledano tudi s strani notra-
nje revizije občine. NO ugotavlja, da je bilo delo na tem 
področju opravljeno v skladu z veljavno zakonodajo. Do-
kumenti so vzorno urejeni tako, da sledijo zakonsko pred-
videnim zahtevam; od sprejetja proračuna ali posebnega 
sklepa občinskega sveta do razpisa, če je to potrebno, in 
ne nazadnje do izvedbe spremembe v Zemljiški knjigi.

Zaključek

Nadzorni odbor je na podlagi pregleda predloženih do-
kumentov ugotovil, da je upravljanje z občinskim premo-
ženjem gospodarno in smotrno. Pri pregledu nismo ugo-
tovili kršitev zakonskih predpisov, ki urejajo delovanje in 
financiranje občin.

Občinskemu svetu Občine Dobrna predlagamo, da potrdi 
zaključni račun Občine Dobrna za leto 2006 in sprejme 
Odlok o potrditvi zaključnega računa Proračuna Občine 
Dobrna za leto 2006.

Zaposlenim v občinski upravi, zlasti Zdenki Kumer, Mateji 
Smrečnik, Bogdani Mešl, Mariji Švent, Alenki Rošer in Mi-
leni Krušič, se zahvaljujemo za pomoč pri našem delu.

Nadzorni odbor Občine Dobrne:
predsednik, Aleš Štepihar, univ.dipl.pol.
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PRIREDITVE

PETEK, 08. 06. 2007

HURA, POČITNICE
- Organizator: Osnovna šola Dobrna
- Nastopajoči: učenci OŠ Dobrna
- Kraj dogajanja: šolsko igrišče
- Začetek: ob 16.30 uri

DAN ODPRTIH VRAT ČEBELARSKEGA DRUŠTVA DOBRNA
(Predavanje in degustacija medu)
- Organizator: Čebelarsko društvo Dobrna
- Koordinator: ga. Lidija Senič
- Kraj dogajanja: konferenčna predavalnica Vivat v Hotelu Vita
- Začetek: ob 18.00 uri

SOBOTA, 09. 06. 2007

POHOD PO OBRONKIH OBČINE DOBRNA 
- Organizator: Turistično društvo Dobrna
- Koordinator: ga. Sonja Špegel
- Kraj dogajanja: obronki občine Dobrna
- Zbirališče: ob 8. uri pred Občino Dobrna
- Startnina: 4 €

SOBOTA, 09. 06. 2007 in NEDELJA, 10. 06. 2007

TEKMOVANJE V BALINANJU - POSAMEZNO
- Organizator: Društvo upokojencev Dobrna - Balinarska sekcija
- Koordinator: g. Drev Anton
- Kraj dogajanja: balinišče v parku Term Dobrna
- Začetek turnirja: sobota ob 16. uri, nedelja po dogovoru

PONEDELJEK, 11. 06. 2007 – PETEK 15. 06. 2007

LIKOVNA RAZSTAVA
- Organizator: Osnovna šola Dobrna
- Soorganizator: Vrtec Dobrna
- Kraj dogajanja: avla hotela Vita
- Razstavljajo: učenci Oš Dobrna in Vrtca Dobrna

SREDA, 13. 06. 2007

TEKMOVANJE V STRELJANJU 
- Organizator: Strelsko društvo Dobrna
- Koordinator: g. Škoflek Jože
- Kraj dogajanja: Gasilski dom Dobrna
- Začetek: ob 18. uri

ČETRTEK, 14. 06. 2007

OTVORITEV VODOVODA ZA NASELJE LOKA, LOKOVINA, KLANC
PAROŽ IN VINSKA GORA
- Organizator: Občina Dobrna
- Koordinator: ga. Mešl Bogdana
- Zbirališče: na Lovski koči
- Začetek: ob 17. uri

PETEK, 15. 06. 2007

RAZSTAVA IN DELAVNICA ZA OTROKE –
Izdelovanje svečk iz voska
- Organizator: Čebelarsko društvo Dobrna
- Koordinator: ga. Senič Lidija
- Kraj dogajanja: restavracija Zdraviliškega doma
- Začetek: ob 9. uri

SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE DOBRNA 
S PODELITVIJO PRIZNANJ OBČINE DOBRNA IN KULTURNIM 
PROGRAMOM, SPREJEM ODLIČNJAKOV OŠ DOBRNA
- Organizator: Občina Dobrna
- Nastopajoči: sekstet Vigred, učenci OŠ Dobrna, varovanci CUDV 

Dobrna, Mihaela in Marina Hrovat
- Kraj dogajanja: dvorana Zdraviliškega doma
- Začetek: ob 18. uri

SOBOTA, 16. 06. 2007

TENIŠKI TURNIR OBČANOV DOBRNE
- Organizator: Športno rekreacijsko društvo Dobrna

- Koordinator: g. Smrečnik Niko
- Kraj dogajanja: teniško igrišče v parku Term Dobrna
- Začetek turnirja: ob 9. uri

KOŠARKARSKI TURNIR
- Organizator: Mladinski klub Dobrna
- Koordinator:g. Žerjav Rok 
- Kraj dogajanja: šolsko igrišče
- Začetek turnirja: ob 14. uri

ODBOJKARSKI TURNIR
- Organizator: Mladinski klub Dobrna
- Koordinator:g. Žerjav Rok 
- Kraj dogajanja: šolsko igrišče
- Začetek turnirja: ob 14. uri

NOGOMETNI TURNIR 
- Organizator: Nogometno društvo Dobrna
- Koordinator: g. Andrej Božnik
- Kraj dogajanja: šolsko igrišče
- Začetek turnirja: ob 14. uri

SOBOTA 16. 06. 2007 in NEDELJA 17. 06. 2007

RAZSTAVA KULINARIČNIH DOBROT IN ROČNIH IZDELKOV
- Organizator: Društvo upokojencev Dobrna
- Koordinator: g. Podpečan Anton
- Kraj dogajanja: Zdraviliški dom
- Začetek: sobota ob 9. uri 

NEDELJA, 17. 06. 2007
PRIKAZ KMEČKIH OPRAVIL IN OBIČAJEV IZ OKOLICE DOBRNE
- Organizator: Občina Dobrna
- Koordinator: ga. Švent Marija
- Kraj dogajanja: ploščad pred Zdraviliškim domom
- Začetek: ob 16. uri

ČETRTEK, 21. 06. 2007
STRELSKO TEKMOVANJE STRELSKE SEKCIJE
PRI DRUŠTVU UPOKOJENCEV DOBRNA
- Organizator: Društvo upokojencev Dobrna – Strelska sekcija
- Koordinator: g. Jurko Martin
- Kraj dogajanja: Gasilski dom Dobrna
- Začetek: ob 18. uri

SOBOTA, 23. 06. 2007

SREČANJE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO
- Organizator: Društvo veteranov Sever
- Kraj dogajanja: šolsko igrišče
- Začetek: ob 14. uri

KRESNI VEČER 
- Organizator: KUD Dobrna
- Nastopajoči: Sekcije KUD Dobrna, mažoretke in Godba na pihala 

iz Hramš
- Kraj dogajanja: ploščad pred Zdraviliškim domom, v primeru 

slabega vremena bo prireditev pred Hotelom Vita
- Začetek: ob 20. uri

NOČNI POHOD NA PAŠKI KOZJAK 
- Organizator: Planinsko društvo Dobrna
- Koordinator: g. Andrej Pušnik
- Zbirališče: pred Občino Dobrna
- Čas odhoda: ob 20. uri 

PETEK, 29. 06. 2007

KONCERT SLOVENSKE FILHARMONIJE
- Organizator: Terme Dobrna
- Nastopajoči: orkester Slovenske filharmonije, dirigent:
 George Pehlivanian; solistka: sopranistka Sabina Cvilak
- Koordinator: g. Pušnik Janez
- Kraj dogajanja: pred Zdraviliškim domom
- Začetek: ob 20. uri

PRIREDITVE OB OBČINSKEM PRAZNIKU
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Na podlagi Javnega razpisa za podelitev priznanj 
Občine Dobrna za leto 2007, prispelih predlogov 
za podelitev priznanj ter predlogov Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in pri-
znanja Občine Dobrna, naslovljenih občinskemu 
svetu je Občinski svet Občine Dobrna na 7. redni 
seji, dne 24.05.2007, sprejel sklep za podelitev pri-
znanj Občine Dobrna za leto 2007 naslednjim na-
grajencem:

Priznanje ZLATA PLAKETA OBČINE DOBRNA 2007 
prejme ga. IRENA KOS, roj. 15.3. 1955, stanujoča Dobrna 
35.

Ga. Irena Kos, ekonomski tehnik, zaposlena v finančno 
računovodski službi Komunalnega podjetja Velenje,je od 
ustanovitve Župnijske karitas Dobrna, leta 1990, član od-
bora in zadolžena za vodenje blagajniških poslov. Poleg 
te osnovne naloge vsa leta namenja ure in ure svojega 
časa za delovanje v Karitas. Dvakrat letno, ob urgentnih 
primerih pa tudi večkrat vmes, nabavi in kompletira pake-
te s prehrambenimi in higienskimi artikli ter jih razvozi
pomoči potrebnim. Seštevek kilometrov, ki jih prevozi v 
ta namen, bi bil izredno visok; pa tudi sicer ostarelemu ali 
bolnemu krajanu pogosto skrajša pot z vožnjo do doma.
Vsako leto je med najaktivnejšimi člani pri pripravi in iz-
vedbi srečanj bolnih in ostarelih (v mesecu maju pri po-
družni cerkvi sv. Miklavža, v juniju pa na Brezjah) ter vseh 
ostalih nalogah po planu Župnijske karitas Dobrna.
S solidarnostjo in z izredno pozornostjo do ljudi, ki so za-
radi bolezni, starosti ali osamljenosti na obrobju življenja 
v družbenem okolju, izkazuje svoj socialni čut in zgled 
humanega sožitja med generacijami.

Priznanje LISTINA OBČINE DOBRNA 2007 prejme 
samostojni podjetnik BOGOMIL ŠIBANC,  roj.19.3.1949, 
stanujoč Dobrna 32.

S podelitvijo priznanja g. Bogomilu Šibancu, strojne-
mu delovodji, obeležujemo njegov prispevek k razvoju 
drobnega gospodarstva v občini, predvsem na področju 
vodooskrbe z vzdrževanjem obstoječega vodovodnega 
omrežja. Vodooskrba je vitalnega pomena za občane, 
zlasti v tistih zaselkih, kjer vodni viri pogosto presahne-
jo. G. Šibanc svojo obrtno dejavnost povezuje s skoraj 40 
letnim prostovoljnim gasilskim stažem, ko v sušnih ob-
dobjih redno sodeluje pri prevozih pitne vode. Sodi med 
najaktivnejše člane PGD Dobrna, ima čin nižjega častni-
ka, v različnih časovnih obdobjih je odgovorno opravljal 
funkcije podpredsednika društva, blagajnika in strojnika 
ter bil eden najbolj zavzetih prostovoljnih delavcev pri 

izgradnji novega gasilskega doma. V zadnjih štirih letih 
ima na skrbi tudi urejanje pokopališča in okolice, veliko 
pa se je angažiral pri urejanju kanalizacije v centru Do-
brne. Njegova obrtna dejavnost je razpotegnjena skozi 
ves dan, saj je v nenehni pripravljenosti, da z izkušnjami 
in dolgoletno prakso pomaga občanom pri odpravljanju 
težav z njegovega strokovnega področja, zlasti pa pri ele-
mentarnih nesrečah- požarih in poplavah. Sicer pa občani 
sami najbolje vedo, kdaj je dobro poklicati-”Milča”.

Priznanje LISTINA OBČINE DOBRNA 2007 prejme 
član Konjeniškega društva Dobrna, TOMAŽ ZAKRAJŠEK, 
roj.15.10. 1985,stanujoč Vrba 1, Dobrna.

Tomaž je eden prvih, ki je na tem koncu Slovenije vpeljal  
začetke kasaškega športa. V okviru Zveze društev kasaške 
centrale Slovenije tekmuje že peto leto, saj ima izpit vo-
znika z A in B licenco. V lanskem letu je odpeljal 39 dirk; 
med prvih pet se je uvrstil kar 26 krat, na 1. mesto se je 
zavihtel dvakrat, na drugo tudi dvakrat, na tretje pa kar 
šestkrat. V mesecu avgustu se je v Ljutomeru udeležil pre-
stižne tekme 16. slovenski kasaški derby in s svojo kobilo 
Fire Girl zasedel 7. mesto med 27. slovenskimi kasači s šti-
riletnimi konji, oktobra pa je odpeljal še maraton in dirko 
za veliko nagrado Deželne banke Slovenije.

Novembra je bil med petimi vozniki, ki so zastopali Slo-
venijo na prijateljski dirki v Gelsenkirchenu v Nemčiji; 
zasedel je 4. mesto in je bil drugi najboljši med našimi 
udeleženci.
Kljub slabim pogojem za vadbo v Dobrni, trenutno ima 
v treningu 3 konje, je uspešno štartal tudi letos - 4. me-
sto v Ljubljani in 5. mesto v Mariboru. Do konca kasaške 
sezone, ki traja od aprila do oktobra, bodo vedno nove 
priložnosti, da bo ob razvrstitvi na zmagovalne stopničke 
slišati tudi: ” Tomaž Zakrajšek, Dobrna.”

ŽUPANSKO PRIZNANJE 2007 prejme g. JOŽE 
POLENEK, upokojeni lesarski tehnik, roj. 18.3.1959, 
stanujoč Klanc 13 a, Dobrna.

Že v mladih letih je s posebnim zanimanjem odkrival in 
zbiral predmete, ki jih je odlikovala patina časa. Izobraz-
ba na področju lesarstva in zgodnja invalidska upokojitev 
sta mu narekovali razvijanje  zbirateljske naravnanosti, ki 
jo je nadgradil z izpopolnjevanjem na področju restavra-
torstva in ohranjevanja etnološke dediščine. V sodelova-
nju s Pokrajinskim muzejem Celje je nastala ena največjih 
in vsebinsko popolnih zbirk te vrste na Slovenskem. Del 
tega je zbiralcu Jožetu Poleneku že uspelo postaviti na 
ogled v zbirki Hiša kulturne dediščine ter s stalno razstavo 
starih slik z nabožno vsebino v TERMAH DOBRNA.

NAGRAJENCI OBČINE DOBRNA
OB OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE DOBRNA 2007
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S svojo zbirateljsko vnemo g. Jože Polenek prispeva k 
spoznavanju slovenskega podeželja in k ohranjanju etno-
loške dediščine Dobrne ter prepoznavnosti občine v se-
danjem času.

ŽUPANSKO PRIZNANJE 2007 prejme g. KARL 
JEVNIŠEK, roj. 04.11. 1944, stanujoč Parož 1, Dobrna.

Že v otroštvu je v družini in med vrstniki veljal za umetni-
ško dušo. Njegova sposobnost, da zmore podobe mate-
rialnega in duhovnega sveta preliti v barve in svojstvene 
oblike, se je okrepila v letih službovanja v Kopru, kjer se 
je pogosto srečeval s slikarji in z umetniškimi ustvarjalci 
različnih vsebin in tematik. To je bila velika vzpodbuda 
za razvoj njegovega slikarskega talenta. Pri tem je vztra-
jal in napredoval tudi potem, ko se je ustalil v domačem 
kraju. Pri ohranjanju sakralne dediščine v občini Dobrna  
in izven nje je znaten delež prispeval prav Karl Jevnišek; 
preko petdeset restavriranih ali na novo poslikanih kapel 
in nabožnih znamenj predstavlja bogato paleto njegove-
ga ustvarjanja. Leta 2005 je dobil priznanje mariborskega 
škofa dr. Franca Krambergerja za opravljena obnovitvena 
dela na objektih sakralne dediščine.

ŽUPANSKO PRIZNANJE 2007 prejme organizirana 
skupina FANTJE IZ ZAVRHA za negovanje ljudskega 
izročila, ohranjanja tradicije praznikov in običajev 
podeželja.

Življenje, vezano na zemljo - še do nedavna edini vir preži-
vetja številnih slovenskih družin, je bilo vse prej kot lahko. 
Povezanost v tradicionalnih vrednotah, vzajemna pomoč 
in skupno delo so na sončnih pobočjih Zavrha še danes 
način življenja, ki že dolgo let pri različnih opravilih druži 
skupino fantov, pa tudi možje so med njimi. Spoštljiv od-
nos do ljudskega izročila in lastnih korenin jih povezuje v 
prizadevanjih za oživitev in ohranjanje tradicije tega oko-
lja. Čas Slovenske pomladi jih je navdušil za izdelavo prve 
butare velikanke, z eno izmed naslednjih, leta 1996, pa so 
se vpisali v Guinessovo knjigo rekordov. Že več kot deset 
let postavljajo velik adventni venec v središču Dobrne.
Odmevnost njihovega delovanja je Dobrno promovirala 
v širšem prostoru Slovenije, turisti iz tujine, ki te praznike 
preživijo med nami, pa s sliko in besedo  ponesejo sloves 
Fantov iz Zavrha tudi preko meja.

Župan Občine Dobrna:
Martin Brecl

Na podlagi Odloka o Proračunu Občine Dobrna za leto 
2007 (Uradni list RS, št. 17/07), Pravilnika o dodeljevanju 
finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega go-
spodarstva v Občini Dobrna (Ur.l.RS, št. 48/07) in Pravilni-
ka o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje 
odpiranja novih delovnih mest v Občini Dobrna (Ur.l.RS, 
št. 48/07) ter pozitivnega mnenja Ministrstva za finance 
RS, Sektor za nadzor nad državnimi pomočmi številka.: 
441-70/2007, z dne 22.05.2007, Občina Dobrna, Odbor za 
malo gospodarstvo in obrt, objavlja naslednji

JAVNI RAZPIS

za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje 
razvoja malega gospodarstva in obrti

v Občini Dobrna v letu 2007

I. Predmet javnega razpisa

Finančna sredstva za pospeševanje razvoja malega go-
spodarstva se namenijo kot nepovratna finančna pomoč 
»de minimis« v obliki dotacij kot sofinanciranje izvajanja 
posameznih ukrepov.

Skupna višina finančnih sredstev, ki se dodeljujejo na 
podlagi javnega razpisa za pospeševanje razvoja ma-
lega gospodarstva v Občini Dobrna, znaša 4.500,00 € 
(1.078.380,00 SIT).

II. Nameni, ukrepi in pogoji

Finančna sredstva se namenijo za:

1. Sofinanciranje posameznih ukrepov v obliki dotacij.
Skupna višina finančnih sredstev, ki se dodeljujejo 
na podlagi tega razpisa, v obliki dotacij, je skupaj 
4.500,00 € (1.078.380,00 SIT).

a) Spodbujanje začetih investicij:
- Stroški materialnih investicij: zemljišča, zgradbe, 

oprema, stroji, do 50% upravičenih stroškov pridobi-
tve oz. največ 417,29 €.

- Pridobitev ali podaljšanje standarda kakovosti, ki 
je priznan v tujini, do 45% upravičenih stroškov prido-
bitve oz. največ 417,29 €.

- Stroški nakupa in pridobitev patentov, licenc izu-
mov, tehničnih izboljšav, nepatentiranega tehnič-

JAVNI RAZPISI

Priznanja Občine Dobrna za leto 2007 bodo nagrajencem podeljena na slavnostni seji Občinskega sveta Občine Dobr-
na, ki bo v petek, 15.06.2007 ob 18.00 uri, v dvorani Zdraviliškega doma na Dobrni.
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nega znanja in blagovnih znamk: do 50% upraviče-
nih stroškov oz. do maksimalne višine 417,29 €. 

- Stroški izdelave projektne dokumentacije in stro-
ški investicijskih programov: do 45% upravičenih 
stroškov pridobitve oz. do maksimalne višine 417,29 
€. Prejemnik pomoči mora prispevati najmanj 25% 
vrednosti investicije. Investicijski projekti morajo osta-
ti v občini vsaj 5 let.

b) Prva udeležba na sejmih ali razstavah:
- Prva udeležba na sejmu ali razstavi: krijejo se upra-

vičeni stroški najetja, postavitve in delovanja stojnice v 
višini do 50 % upravičenih stroškov oz. maksimalno do 
417,29 €. Upravičen strošek je prva postavitev in de-
lovanje stojnice na sejemski prireditvi od 01.01.2007 
do 31.12.2007.  Upravičenci so do sredstev upravičeni 
samo enkrat, to pomeni, da upravičenci iz preteklih let 
ne morejo ponovno pridobiti sredstev iz naslova tega 
ukrepa.

c) Odpiranje novih delovnih mest:
Sredstva za pospeševanje odpiranja novih delovnih mest 
se namenijo kot nepovratna finančna pomoč (subvenci-
ja) za kritje dela stroškov plače zaposlitve in predstavljajo 
upravičene stroške za:
– samozaposlitev osebe,
– zaposlitev osebe za nedoločen čas, če ima taka zapo-

slitev za posledico neto povečanje delovnih mest., do 
maksimalne višine 834,58 €.

III. Upravičenci

Sredstva za razvoj lahko pridobijo fizične in pravne osebe, 
ki:
- imajo  sedež ali enoto na območju  Občine Dobrna in
- da poteka investicija na območju Občine Dobrna, in 

sicer:

- samostojni podjetniki in gospodarske družbe, pri če-
mer se smiselno uporabljajo pravila za 

- majhna podjetja, ki ima manj kot 50 zaposlenih, ima 
letni promet, ki je manjši od 7 mio EUR ali bilančno 
vsoto, ki je manjša od 5 mio EUR in je neodvisno pod-
jetje.

Do pomoči niso upravičena podjetja iz sektorjev jeklar-
stva, premogovništva, kmetijstva in ribištva. Pomoč tudi 
ni namenjena spodbujanju izvoza. Do sredstev tudi niso 
upravičeni samostojni podjetniki in gospodarske družbe 
(majhna podjetja), ki imajo na dan prijave na javni razpis 
do razpisovalca Občine Dobrna neporavnane zapadle 
obveznosti.

Do sredstev za razvoj niso upravičena podjetja, ki so v pri-
silni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ali pa so kapitalsko 
neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj 
s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega ka-

pitala družbe. Do pomoči tudi niso upravičena podjetja, 
ki so v finančnih težavah in prejemajo državno pomoč za 
reševanje in prestrukturiranje. Pomoč tudi ni namenjena 
spodbujanju izvoza.

Za pridobitev sredstev za odpiranje novih delovnih mest 
mora upravičenec izpolnjevati se naslednje:
– novo zaposlena oseba mora biti državljan Republike 

Slovenije,
– da je zaposlitev osebe sklenjena v tekočem koledar-

skem letu,
– da ima prejemnik sredstev sedež dejavnosti na obmo-

čju Občine Dobrna,
– da pomoč predstavlja spodbudo za neto povečanje 

delovnih mest,
– zaposlitev je potrebno ohraniti za nedoločen čas.

IV. Vsebina vloge

Vloga Občine Dobrna je možno dvigniti v tajništvu Obči-
ne Dobrna v času uradnih ur, in sicer od 05.06.2007 dalje 
ali na internetni strani Občine Dobrna, http://www.dobr-
na.si.

Izpolnjeni vlogi je potrebno predložiti naslednje (pod: 
a- spodbujanje začetih investicij in b- prva udeležba na 
sejmih ali razstavah):
1. Odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje 

gospodarskih dejavnosti.
2. Potrdilo o plačanih davkih.
3. Potrdilo o poravnanih zapadlih plačilnih obveznostih 

do Občine Dobrna.
4. Izjavo prosilca o višini lastnih sredstev za posamezen 

namen.
5. Izjavo, da podjetje ni v težavah in da predstavlja 

razpisana pomoč spodbudo za izvedbo nameravanega 
projekta.

6. Izjavo, da za ta namen še ni dobil državne pomoči 
oziroma kolikšen del je že dobil iz drugih virov.

Za posamezne ukrepe je potrebno predložiti tudi:

* stroški materialnih investicij:
- dokazilo o plačilu, pogodba, 
- račun.

* za pridobitev in podaljšanje standarda kakovosti:
- dokazilo o plačilu, 
- račun.

* stroški nakupa in pridobitev patentov, licenc izumov, 
tehničnih izboljšav, nepatentiranega tehničnega znanja 
in blagovnih znamk:
- dokazilo o plačilu, 
- račun.
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* za izdelavo projektne dokumentacije in investicijskih 
programov:
- dokazilo o plačilu izdelave projektne dokumentacije 

in investicijskih programov
- račun.

* za prvo udeležbo na sejmu ali razstavi:
- dokazilo o plačilu za najem, postavitev in delovanje 

stojnice
- račun.

Izpolnjeni vlogi je potrebno predložiti naslednje (pod: c-
odpiranje novih delovnih mest):

– izpis zavarovanih oseb za preteklo in tekoče leto (ra-
zen za samozaposlovanje),

– dokazilo o zaposlitvi (fotokopija obrazca M1), za ose-
bo, ki je zasedla novoustanovljeno delovno mesto,

– fotokopija pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas za 
osebo, ki je zasedla novoustanovljeno delovno me-
sto,

- potrdilo o stalnem prebivališču za osebo, ki je zasedla 
novoustanovljeno delovno mesto (za primer samoza-
poslitve),

– odločbo o izpolnjevanju predpisanih pogojev za opra-
vljanje pridobitne dejavnosti in priglasitveni list (za 
s.p.) oziroma,

– odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje regi-
strirane dejavnosti (za gospodarske družbe),

- potrdilo o plačanih davkih.
- potrdilo o poravnanih zapadlih plačilnih obveznostih 

do Občine Dobrna.
– izjavo, da za ta namen ni prejel sredstev iz državnega 

proračuna oziroma drugih virov. V primeru, da so bila 
sredstva prejeta, je potrebno navesti višino prejetih 
sredstev.

V. Rok in način prijave razpisa

Rok za prijavo na javni razpis je od 05.06.2007 do 
30.09.2007 oz. do porabe sredstev. Vloga z zahtevanimi 
dokazili mora biti poslana priporočeno po pošti ali oseb-
no oddana v tajništvu Občine Dobrna, Dobrna 19, 3204 
Dobrna, najkasneje do roka prijave. Za čas prejema se šte-
je, ko je vloga v tajništvu Občine Dobrna. 

Upravni organ Občine Dobrne lahko od prosilca zahteva 
tudi dodatno dokumentacijo. V primeru, da vloga ne bo 
dopolnjena v določenem roku, se s sklepom zavrže.
Vse vloge bo obravnaval Odbor za malo gospodarstvo in 
obrt Občine Dobrna. Sklep o dodelitvi sredstev bo sprejet 
najkasneje v roku 45 dni od poteka roka za prijave.

Vse informacije lahko dobite na sedežu Občine Dobrna, 
Dobrna 19, 3204 Dobrna, ali po telefonu (03) 780-10-53     
(ga. Mateja Smrečnik) ali po e-pošti: obcina@dobrna.si .
 

Odbor za malo gospodarstvo in obrt Občine Dobrna

KAKO JE NASTALO SODOBNO 
GOSPODARSTVO - NADALJEVANJE

Veliko preseljevanje ljudstev, ki je potekalo od 4. do 7. 
stoletja, je močno spremenilo podobo Evrope. Slovani 
in zlasti Germani, ki jih je pritegnilo bogastvo Rimskega 
cesarstva, so vedno v večjih »valih« vdirali v cesarstvo. Ri-
mljani, ki so že doživeli svoj višek od 1. do 3. st.n.št., niso 
imeli več niti politične niti vojaške moči, da bi lahko zadr-
žali ta velik vdor barbarov v cesarstvo. V tem času, l. 395. 
n.š., Teodozij razdeli cesarstvo na dva dela: vzhodnega in 
zahodnega, da bi lažje ubranil državo, s tem Rimsko ce-
sarstvo razpade na dva dela, in sicer na vzhodni (476 od-
stavljen zadnji cesar Romul Augustul) in zahodni del (maj, 
1453 Turki zasedejo Konstantinopel).

Posledica razpada in uničenja Rimskega cesarstva je bila 
tudi razpad trgovine ter gospodarstva; razvoj iz rimskih 
časov je močno nazadoval in ponovno se je uvedlo na-
turalno gospodarstvo. Velika večina prebivalstva je živela 
neposredno ali posredno od zemlje: ali so hrano sami pri-
delovali ali pa prejemali in uživali. Obrti skoraj ni bilo oz. 
je bila slabo razvita, pojavljali so se le potujoči rokodelci. 

NEKAJ BESED O OBRTI, GOSPODARSTVU TER PODJETNIŠTVU
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Rimski denar je izginil iz obtoka in izgubil svojo vrednost, 
zato denarja niso več poznali, in s tem je zamrla trgovina 
v Evropi; ohranili so se, v zmanjšani količini, trgovski stiki 
z Vzhodom, pobudo za trgovino so prevzeli trgovci z Ori-
enta.

GOSPODARSTVO SREDNJEGA VEKA

Ponovni razvoj ekonomije v Evropi lahko postavimo v čas 
od 10. do 14. st., saj se v tem času vzpostavijo pogoji za 
zagon srednjeveškega gospodarstva. To so oblikovanje 
ustaljenega sistema držav, rast prebivalstva, ki je nujni 
pogoj za nastanek večjih urbanih središč ter kolonizacijo. 
Veliko k temu pripomore tudi vedno večje denarno go-
spodarjenje ter začetek zgodnjekapitalistične proizvo-
dnje. 
Zaradi rasti prebivalstva je bila vedno večja potreba po 
hrani, pa tudi po drugih bolj luksuznih stvareh, kot so 
začimbe ter svila, ki so prihajale z Orienta. To pa je po-
sledično pripeljalo do razcveta in rasti trgovine ter sloja 
trgovcev, ki so postajali vse bogatejši ter vplivni. Blagov-
no menjavo je vse bolj nadomeščala lažja in enostavnejša 
denarna menjava. Zaradi vedno večje potrebe po denarju 
so nastajale nove kovnice in počasi se je zlomil tudi mo-
nopol ter privilegij vladarjev, da so lahko samo oni kova-
li denar. Denar so začeli kovati tudi cerkveni in posvetni 
knezi, zaradi česar so prihajala v obtok zmeraj bolj različni 
kovanci in posledično so se začele ustanavljati prve me-
njalnice. Kmalu so začele nastajati tudi prve banke, kjer so 
bogati trgovci plemenitili in posojali svoj denar za obre-
sti. Med prvimi so se z bančništvom začeli ukvarjati v naši 
neposredni bližini, od tod tudi izvira ime BANCA, kar je po 
italijansko pomenilo klop ali mizo, za katero so se opra-
vljali posli. 
Vse te nove spremembe pa so vplivale tudi na prebival-
stvo, saj je poleg trgovcev začel nastajati tudi nov sloj, 
in sicer obrtniški. Potreba prebivalstva in gospostva po 
novih izdelkih je pripeljala do tega, da so se začeli kme-
tje ukvarjati z rokodelskimi dejavnostmi, večja obrtniška 
dela pa so na dvorih in v vaseh opravljali svobodnjaki.
Do preloma je prišlo, ko je zemljiški gospod podelil tem 

obrtnikom osebno svobodo in pravico do obrtnih dejav-
nosti. S tem je obrtnik lahko začel proizvajati, kolikor je 
hotel in kaj je hotel glede na to, za kaj je bilo povpraševa-
nje na trgu. Kmalu so nastale zveze med trgovci ter obr-
tniki, in sicer s pogodbo, ki je obrtniku zagotavljala fiksen 
ter konstanten odkup njegovih izdelkov po vnaprej dolo-
čeni ceni, trgovcu pa cenejše ter konstantne izdelke. 
Pojavi se tudi cehovstvo, kar je najstarejša oblika združe-
vanja skupin trgovcev in obrtnikov zaradi gospodarskih 
interesov.

Aktualizacija: 
Primerjavo lahko vidimo v sedanjem času, ko velike trgo-
vske verige fiksno odkupujejo razne izdelke od proizvajal-
cev izdelkov in jih prodajajo pod svojo blagovno znamko. 
To za proizvajalca pomeni fiksen odkup ter zagotovljen 
dobiček, za trgovca pa konstanten dotok izdelkov po nižji 
ceni in dobiček. Za potrošnike pa pomeni to nižjo ceno 
izdelkov, kar pripelje do večjega nakupa le-teh, potrebe 
po novih izdelkih in dela za proizvajalca. S tem je krog 
sklenjen, kar je posplošeno »filozofija« modernega kapi-
talizma in način, kako le-ta deluje. 

Zagrušovcem Matej,
član odbora za malo gospodarstvo in obrt

Nadaljevanje v prihodnji številki.

KOMUNALA

Tudi letos je Občina Dobrna organizirala spomladansko 
čistilno akcijo. Potekala je v torek, 3. 4. 2007, od 16. ure 
dalje. Vendar pa se je letošnja čistilna akcija kar precej raz-
likovala glede na prejšnja leta.
Organizirana je bila namreč po zaselkih. Z veseljem lahko 
povemo, da se je zbralo čez 30 udeležencev čistilne akcije.  
Na zbirnih mestih po zaselkih, ki so bila vnaprej določena 
in tudi objavljena v prejšnji številki glasila, je odgovorni 
za tisto območje ob dogovorjeni uri predal vrečke in ro-
kavice. Nato so se formirale skupine in pričele z delom. 

Čeprav ga je vmes zagodlo vreme, pa nas to ni zmotilo in 
smo kljub dežju z delom nadaljevali.

Vsi udeleženci iz vseh zaselkov smo se ob koncu čistilne 
akcije zbrali na Novem gradu, kjer smo bili res začudeni ob 
pogledu na zbrane smeti, ki jih res ni bilo malo. Ponosni na 
dobro opravljeno delo v tako kratkem času smo se okrep-
čali in naredili nekaj skupnih fotografij. Da je akcija res 
uspela, se lahko prepričate tudi ob pogledu na fotografije, 
ki se nahajajo na predzadnji barvni strani časopisa.

SKUPNA ČISTILNA AKCIJA LETOS ORGANIZIRANA PO ZASELKIH
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Veseli smo, da se je odzvalo res lepo število ljudi. Zahva-
ljujemo se vsem udeležencem akcije, še posebej zadolže-
nim na posameznem območju za dober zgled krajanom 
in pomoč pri izvedbi čistilne akcije. Pokazali smo, da nam 
ni vseeno za naš kraj in se takšnih akcij, povezanih z nara-
vo radi udeležujemo. Obljubili smo si, da se naslednje leto 

zopet srečamo in si dokažemo, da želimo živeti v čistem 
in urejenem kraju, ki je naš ponos. Upamo, da nam bo pri 
takšnih akcijah sledilo čim več občanov. Vsi vabljeni tudi 
naslednje leto.

Marija Švent

OKOLJE JE OBRAZ LJUDI!

Bliža se čas dopustov, ko bomo zopet v najhujši vročini 
čredno drveli proti morju. Dolge kolone, dela na cestah 
so že stalnica na poti. Zadnje moje potovanje po Balkanu 
mi je ostalo v zelo lepem spominu, če odmislim nekatere 
malenkosti, ki zame niso sprejemljive. V dolgi koloni smo 
se po polžje premikali. Pred mano se je vozil avtomobil, 
ali bolje rečeno kup zarjavele pločevine, ki je imel izpuh 
čudne barve in vonja. Potniki so ravno končali z malico, 
kar je bilo razvidno iz reči, ki so jih »nonšalantno« odme-
tavali iz avtomobila. Nisem se mogel zadržati, da ne bi za-
trobil in s kretnjami nakazal, da to ni prav. V odgovor sem 
dobil voznikovo roko z iztegnjenim sredincem, njegova 
otroka pa sta mi za zabavo še dolgo kazala jezik in njuno 
ustno votlino …  Pogledal sem tablico in si mislil, to je pač 
Balkan.   
Resnično nisem razumel, pa vendar. Ko sem pozorno gle-
dal naokoli, sem v obcestnih jarkih, ki so namenjeni za 
odvodnjavanje meteorne vode, videl veliko zbirko različ-
nih smeti, ki jih odvržejo mimo vozeči. 
Če pozorno pogledamo v jarke ob naših cestah, kaj kmalu 
ugotovimo, da je naš odnos do tega povsem enak. Tudi 
pri nas je polno smeti ob cestah, ki kazijo okolje. 
Tako smo se odločili, da v okviru čistilne akcije, ki jo vsako 
leto organizira Občina Dobrna, očistimo okolico ceste, ki 
vodi v naselje Loka. Marko, Luka, Martin, Grega in Branko 
so bili odločeni, da bomo v kratkem času prečesali obmo-
čje in zaključili z akcijo. Vendar ni bilo tako. Na naši poti je 
ležalo ogromno predmetov, ki tja nikakor ne sodijo. Pral-
ni stroji, gume, plastika, avtomobilski deli, posebej me je 

presenetila količina odvrženih plastenk. Včasih se sprašu-
jem, ali je to nova moda, da se v gozdu in v avtu popiva? 
»Nič hudega«, če bi potem veseljaki pobrali in odpeljali 
smeti, ki so jih pridelali. Fantje so se jezili, ko so iz gozda 
vlekli štedilnik in dejali, da bi ga lastnik lahko odpeljal ne-
koliko nižje, kjer je za ta namen postavljen kontejner.
Namesto lastnika smo to storili mi. Čistilna akcija, ki je po-
tekala na področju celotne občine, je bila letos zelo do-
bro obiskana, saj se je udeležilo preko 30 ljudi, to je dober 
znak, ki kaže da nam ni vseeno, v kakšnem okolju živimo.   
Lahko rečemo, da je letošnja čistilna akcija v celoti uspela, 
če pa pogledamo drugače, bo uspeh dosežen šele takrat, 
ko bomo ljudje pravilno ravnali z odpadki, takrat tovrstnih 
akcij ne bo več potrebnih.

Drago Pungartnik

KMETIJSKI NASVETI

DRŽAVNE POMOČI V KMETIJSTVU 

Triletno prehodno obdobje, v katerem so se lahko obsto-
ječe državne pomoči s področja kmetijstva dodeljevale, 
tudi če niso bile skladne z relevantnimi EU pravili, se je za-
ključilo. Nove države članice so dolžne te obstoječe she-
me državnih pomoči uskladiti, kar velja tudi za državne 
pomoči, ki jih dodeljujejo občine. Glede na to, da so se v 
tem času spremenila tudi pravila EU za kmetijske državne 
pomoči, je pri uskladitvi treba upoštevati le-te. 

Z novo politiko razvoja podeželja, kot jo določa zako-
nodaja EU, je prišlo do precejšnjih sprememb in mnogi 
ukrepi v obstoječih pravilnikih ne bodo več upravičeni do 
sofinanciranja. Tako se od 1. 1. 2007 ne uporablja več Pra-

vilnik o dodelitvi subvencij za ohranjanje in razvoj kmetij-
stva in podeželja v Občini Dobrna, ki je bil sprejet v letu 
2002. 
Ukrepi, ki jih v bodoče ne bo mogoče več izvajati:
- kritje stroškov analiz zemlje, krme in kmetijskih izdel-

kov,
- kritje stroškov testiranja kmetijske mehanizacije (škro-

pilnic, molznih strojev, silokombajnov),
- kritje dela prevoznih stroškov zbiranja mleka,
- podpore za preprečevanje zaraščanja,
- umetno osemenjevanje,
- stroški veterinarskih storitev,
- plačilo stroškov invalidskega in pokojninskega zavaro-

vanja,
- plačilo kmetijam v težavah,
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- razne oblike pomoči pri klanju živali,
- regresiranje nakupa semen,
- plačila v obliki premij (na žival),
- plačilo stroškov reje plemenjakov.

V okviru Razvojnega programa podeželja občin Dobje, 
Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje in 
Zreče se je skupno, za vseh sedem občin, pripravil nov 
Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, skladno z 
evropsko zakonodajo. Za uresničevanje ciljev ohranjanja 
in razvoja kmetijstva in podeželja v zgoraj naštetih obči-
nah se bodo sofinancirali projekti, ki bodo usmerjeni v:
- razvoj naravi prijaznega kmetovanja,
- razvoj dopolnilnih dejavnosti,
- zagotovitev ustrezne izobrazbe, usposobljenosti in 

stalnega strokovnega izpopolnjevanja,
- posodabljanje in prestrukturiranje kmetijstva, ohra-

njanje kulturne krajine in poseljenosti podeželja 
- krepitev povezovanja proizvajalcev in drugih nosilcev 

razvoja podeželja.

V bodoče se bo lahko sofinanciralo dve vrsti pomoči, in 
sicer skupinske izjeme in de-minimis.
V okviru skupinskih izjem se bodo lahko sofinancirale:
- naložbe v kmetijska gospodarstva,
- naložbe, usmerjene v ohranjanje tradicionalnih stavb,
- pomoč za plačilo zavarovalne premije  
- tehnična pomoč (usposabljanje, izobraževanje, infor-

miranje in svetovanje).
V okviru de minimis se bodo lahko sofinancirale:
- naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kme-

tijah, 

- naložbe v opravljanje storitev in trženje proizvodov in 
storitev s kmetij.

Občine bodo sofinancirale tudi izvajanje lokalne razvoj-
ne strategije – LEADER. Podpora iz tega ukrepa je name-
njena:
- izvajanju prednostnih projektov, opredeljenih v lo-

kalni razvojni strategiji, ki jih bo na podlagi letnega 
programa dela predlagala Lokalna akcijska skupina (v 
nadaljevanju: LAS);

- dejavnosti usposobitve in delovanja LAS ter animacij 
podeželskega prebivalstva in pridobivanja znanj;

- spodbujanju in podpiranju sodelovanja med LAS–i 
(izmenjava izkušenj, prenos dobrih praks, čezmejno 
sodelovanje, informiranje med LAS–i).

Mnoge od vas pa najverjetneje zanima, kdaj bo možno 
pridobiti sredstva? Pravilnik o dodeljevanju državnih 
pomoči je potrebno skupaj z obrazcem poslati v prigla-
sitev Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
(MKGP). MKGP bo nato v roku 45 dni podalo uradno mne-
nje na pravilnik in ga, v kolikor bo priglasitev popolna, 
posredovalo Evropski komisiji (EK). Po odobritvi s strani 
MKGP bo potrebno Pravilnik o dodeljevanju državnih po-
moči sprejeti še na občinskem svetu in ga nato objaviti 
v Uradnem listu RS. Na podlagi objavljenega pravilnika 
se bo lahko pripravil razpis za sredstva, namenjena za 
finančne podpore za ohranjanje in razvoj kmetijstva in 
podeželja, za katerega predvidevamo, da bo objavljen v 
septembrski številki glasila Dobrčan. 

Zdenka Kumer

ELEKTRONSKI VNOS ZAHTEVKOV ZA ŽIVALSKE PREMIJE

Kot ste bili že seznanjeni, se bo v letošnjem letu elektron-
ski vnos razširil tudi na neposredna plačila zahtevkov za 
živalske premije, ki so priloga k zbirni vlogi (proizvodno 
vezana plačila).

To velja za Zahtevek za posebno premijo za bike in vole 
(klavnih premij za živali, ki so zaklane oz. izvožene v letu 
2007, ni več) ter za Zahtevek za dodatno plačilo za eks-
tenzivno rejo ženskih govedi.

• Zahtevka za posebno premijo za bike in vole torej 
ne bo več mogoče pošiljati v obliki ročno izpolnjenih 
obrazcev, ampak se omenjeni zahtevek lahko izpolni 
le na Kmetijski svetovalni službi Celje, Kmetijski za-
drugi Celje ali samostojno  preko informacijskega 
sistema e-poslovanje  (http://e-kmetija.gov.si/). Iz-
polnjevanje zahtevkov za prvo obdobje bo potekalo v 
času od 1. 6. 2007 do 30. 6. 2007. 

• Podobno kot za Zahtevek za posebno premijo za bike 
in vole velja tudi za Zahtevek za ekstenzivno rejo 
ženskih govedi. 

Istočasno, od 1. 6. 2007 do 30. 6. 2007, bo torej le na 
Kmetijski svetovalni službi Celje ali samostojno preko 

informacijskega sistema e-poslovanje (http://e-kme-
tija.gov.si/) potekalo tudi izpolnjevanje Zahtevkov za 
ekstenzivno rejo ženskih govedi.
Pogoji za dodelitev pomoči so: živali morajo teliti med 
11. 12. 2006 in 31. 5. 2007; obremenitev ne sme preseči 
1,8 GVŽ/ha krmnih površin; KMG mora imeti več kot 50% 
KRM površin in krava s teletom mora ostati na istem KMG 
MID-u še 2 meseca po rojstvu teleta.

Izjema je odprema bikov oz. volov v druge države članice  
EU (odprema v EU); v tem primeru je še vedno potrebno 
na ARSKTRP poslati ročno izpolnjene obrazce, saj je za 
odpremljene živali treba zahtevek poslati, preden živali 
zapustijo območje RS.

Glavne prednosti elektronskega vnosa so: takojšen prikaz 
morebitnih napak na zahtevkih za živali ter njihovo spro-
tno reševanje (v primeru, da se napaka nanaša na pre-
veritev v Centralnem registru govedi – CRG, je potrebno 
počakati en dan od ureditve stanja v CRG-ju, da je napa-
ka odpravljena), manj pozivanja, manj administrativnega 
dela itd..



15Dobrčan, št. 34/2007

KMETIJSKI NASVETI

V letu 2007 je prišlo do sprememb v številu obdobij in 
trajanju posameznega obdobja za vlaganje zahtevkov za 
posebno premijo (glej spodnjo tabelo). 
Po vsakem obdobju vlaganja za posamezno obdobje je 
predviden še 25-dnevni zamudni rok; zahtevki, oddani po 
preteku zamudnega obdobja, pa bodo prepozni.

Obdobje Čas zakola / izvoza Obdobje vlaganja
PRVO 1. 1. 2007-31. 5. 2007 1. 6. 2007–30. 6. 2007
DRUGO 1. 6. 2007–30. 9. 2007 1. 10. 2007–31. 10. 2007
TRETJE 1. 10. 2007–31. 12. 2007 1. 1. 2008–31. 1. 2008

Kmetijsko gozdarski zavod Celje:
Spec. Vesna Mazej Ušen, univ. dipl. inž. Zoot.

DOGODKI

PA SMO JO ZAPELI!
Mislim, da je prav, da se obča-
sno javimo našim spoštovanim 
občankam in občanom, kot tudi 
vsem ostalim ljubiteljem pesmi, 
predvsem z namenom, da vas se-
znanimo, kaj in kako delamo v na-
šem Moškem pevskem zboru KUD 
Dobrna.
Verjetno ste že opazili, da je v pev-
skem zboru prišlo do nekaterih 
pomembnih sprememb. Moški 
pevski zbor sedaj vodi zelo pri-
zadevna in uspešna zborovodki-
nja, gospodična Tjaša LEŠNIK, iz 
Vinske Gore. V pevski zbor smo 
pridobili mlade pevce, ki so že v 
kratkem obdobju dokazali, da so 
iz pravega testa. Glede na to, da 
imamo pevske vaje enkrat teden-
sko, smo od septembra 2006 do 
sredine maja letos opravili skupaj 
kar 34 pevskih vaj ali 75 ur zboro-
vskega petja. V tem obdobju smo imeli 9 nastopov, so-
delovali pa smo tudi na reviji pevskih zborov v Celju, ki je 
bila 11. maja 2007 (fotografija s te revije). Za uspešno delo 
pevskega zbora gre zahvala predvsem našim cenjenim 
pevcem, zborovodkinji Tjaši, predsednici KUD Dobrna, 
ge. Mariji DEU-VREČER, vodstvu Občine Dobrna, Termam 

Dobrna in vsem, ki ste kakorkoli prispevali k nadaljnjemu 
uspešnemu in nemotenemu delovanju pevskega zbora, 
za kar se vam ob tej priliki iskreno zahvaljujemo in si želi-
mo še nadaljnjega uspešnega sodelovanja.  

Predsednik MoPZ:
Marko Švent

REVIJA ODRASLIH PEVSKIH 
ZBOROV
V petek, 10. 5. 2007, je v Celju potekala revija odraslih 
pevskih zborov. Tam smo se pokazale tudi pevke ženske-
ga pevskega zbora, ki smo nastop uspešno opravile. Ob 
tej priložnosti bi se rada zahvalila vsaki posamezni pevki, 
da smo lahko tudi letos dobro izpeljale težko pričakovani 
nastop.
Škoda je, da tako malo ljudi obišče tovrstno dogajanje. V 
dvorani je bilo zelo veliko pevk in pevcev drugih zborov, 
ki so svoj nastop že opravili. Poslušali smo drug drugega. 
Kljub temu pa, dokler bomo pevci radi hodili na vaje in 
prepevali, slovenska pesem ne bo zamrla.

Predsednica ŽPZ:
Mateja Golčer
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Bravo, nastopajoči! Uspelo je. Ustvarili smo koncert s pol-
no čustev, čustev do naših mam, ki jim nikoli ne moremo 
dovolj povedati, kako jih imamo radi in kako smo jim 
hvaležni. Bodimo drugačni, izvirni; bodimo taki, da si nas 
bodo zapomnili. Začeli smo kot še nikoli: s promenado 
vseh nastopajočih po sredi dvorane iz zadnjega vhoda na-
prej. Aplavz obiskovalcev je povzdignil vsakega posebej in 
z navdušenjem smo stopali na oder ter se pokazali v bese-
di, petju in plesu. 
Učenci OŠ Dobrna so s čudovitimi glasovi pričeli in nato 
štafeto dobre volje predali folkloristom. Folklorna skupina 
je s plesom ogrela dvorano, nato pa se je pred ljudi po-
stavil Moški pevski zbor KUD Dobrna. Ljudske pesmi so 
prepevale Sestre Jakob, Marina in Mihaela sta spremljali 
kvartet Svit, zaključno noto pa so odigrali Safirji z Moniko. 
Zgodbo o mami sem napletel Gorazd Špegel. Bilo mi je v 
čast!

Gorazd Špegel

22. april, lepa sončna nedelja. V dvorani Term Dobrna 
pa vrvež ljudi, ki so prihajali na naš koncert. Letos smo 
ga poimenovale: »Pesem in harmonika nas združujeta«. 
Mnogo ljudi nas je že spraševalo, če letos ne bo koncerta, 
me pa smo jih vztrajno tolažile, da seveda bo. Pripravile 
smo ga nekoliko pozneje kot leta poprej, ker pač ni šlo 
prej. Upam, da naši gosti niso bili razočarani. Vsako leto 
se trudimo in povabimo različne goste, da se dogajanje 
ne ponavlja. Vsekakor pa skrbimo tudi za to, da ima naš 
koncert neko temo, dogajanje, ki gledalce pritegne. V go-
ste smo povabile tako domače pevce in igralce kot tudi 
nastopajoče od drugod in mislim, da smo pričarale lepo 
nedeljsko popoldne, ki ga je še bolj popestrila lepa kmeč-
ka igra iz starih časov, ki se je odvijala skozi ves koncert. 

Ta predstava je pričarala poseben čar koncertu. Za nas je 
polna dvorana pomenila, da smo se odločile prav in da 
nas ljudje podpirajo in odobravajo naše delo ter petje. 
Čeprav smo kmečke žene in morda ne tako vešče v ta-
kšnih stvareh, se trudimo po svojih najboljših močeh, da 
pokažemo poleg gospodinjstva in dela na polju tudi, da 
se znamo razvedriti in lepo peti. Seveda pa nam vse to ne 

ZGODBA O MAMI (KUD – MATERINSKI DAN – ZDRAVILIŠKA DVORANA)

PESEM IN HARMONIKA NAS ZDRUŽUJETA

bi uspelo, če ne bi tega počele z veseljem in se veselile 
vsake srede, ko se srečujemo in skupaj pojemo. 
Morda pa je prav ta kmečka preprostost za dve urici usta-
vila čas in obudila spomine na stare čase.

Mislim da je prav, da se še enkrat zahvalim vsem nastopa-
jočim, ki so prispevali svoj del, da je koncert lepo uspel. 
Posebna hvala pa še Gorazdu Špeglu, brez katerega vse 
dogajanje ne bi bilo zanimivo in izvedeno. Prav tako se 
tudi zahvaljujemo gospodu Jožetu Poleneku za še po-
sebej lepo in za naš koncert primerno sceno. Seveda pa 
hvala tudi vsem sponzorjem za pomoč.

To je bila za nas potrditev, da delamo prav. Trudile se bomo 
še naprej, naslednje leto pa se zopet vidimo na koncertu s 
kakšno novo zanimivo stvarjo, a z željo, da smo skupaj,  da 
nam je lepo in se družimo s pesmijo.

V imenu Vaških pevk:
Marta Javornik
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Ker je letos je na Dobrni potekala že 45. tradicionalna 
tekma “LEDIK-OŽENJENI”, smo se v nogometnem društvu 
odločili, da stvar zastavimo širše. Kot prvi so na zelenico 
stopili naši mladi upi, ki bodo nekoč nadaljevali našo dol-
goletno tradicijo in pokazali, da se za prihodnost nogo-
meta na Dobrni ni treba bati.
Stvar se je nadaljevala s tekmo veteranov, ki so dokazali, 
da se te zanimive igre z žogo ne da pozabiti čez noč. Po-
kazali so zavidljivo tehnično znanje ter obilo borbenosti, 
tako da bi se po njih lahko zgledovale tudi mlajše gene-
racije.
Potem smo dočakali vrhunec dogajanja, saj so se med 
seboj pomerili »ledik in oženjeni«. Tekma je bila napeta. 
»Oženjeni« so si na hitro priigrali občutno prednost, ven-
dar pa se nasprotniki niso predali. V nadaljevanju igre se 

BLAGOSLOV KONJ NA DOBRNI

Na Dobrni je bilo na sončno Jurijevo nedeljo, 29. 4. 2007 
, spet zbirališče konj, njihovih lastnikov in obiskovalcev iz 
ožje in širše okolice Dobrne. Prireditev se je odvijala na 
lanski lokaciji, to je na parkirišču pri lekarni. Potekal je 

JUBILEJNA, 45. TEKMA »LEDIK – OŽENJENI«

je razlika v zadetkih manjšala, vendar so se še enkrat izka-
zale izkušnje in oženjeni so zadržali minimalno prednost 
ter zasluženo zmagali z rezultatom 7 : 6.
Druženje se je nadaljevalo ob igrišču, kjer so nekateri ana-
lizirali potek tekme, drugi pa obujali spomine.
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem, ki so s svojo 
udeležbo popestrili dogajanje na in ob igrišču. Seveda 
pa tega zanimivega športnega dogodka ne bi bilo brez 
naših zvestih članov, ki so pomagali pri urejanju igrišča, 
in predvsem naših donatorjev. Zato še enkrat posebna za-
hvala Termam Dobrna, Občini Dobrna, bistroju Fontana, 
slaščičarni Jagoda, Silvu Kovačiču, PGD Dobrna ter vsem 
ostalim, ki so s svojimi prispevki omogočili ta dogodek.

Nogometno društvo Dobrna

tradicionalni Blagoslov konj, ki ga vsako leto organizira 
Konjerejsko društvo Dobrna. Letos se je zbralo 36 konj 
različnih pasem iz Dobrne, Polzele, Frankolovega, Velike 
Pirešice, Skomarja … od malih pa seveda tudi velikih in 
težkih konj. 
Dobrnski župnik, gospod Niko Krajnc, je podelil blagoslov 
vsaki živali posebej, prav tako je prejela košček kruha, la-
stnik pa lep spominek za ta dan. Vsi pa smo se na koncu 
lahko okrepčali z jedačo in pijačo.

Ob tej priložnosti pa bi se radi zahvalili vsem, ki ste kakor 
koli pripomogli k izvedbi blagoslova. Še posebej pa go-
spodu župniku za njegov obred, ki ga vsako leto z vese-
ljem izvede.
Naša želja je, da bi prireditveni prostor povečali in nasle-
dnje leto povabili še večje število konj. Upamo, da nam 
bo to s skupnimi močmi uspelo. Vabljeni pa že za drugo 

leto!
Nataša Zakrajšek
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S CVETLIČNEGA SEJMA 

V nedeljo, 6. 5. 2007, je pred Gasilskim domom Dobrna 
potekal že kar tradicionalni cvetlični sejem, ki sta ga or-
ganizirala Občina Dobrna in Turistično društvo Dobrna 
v sodelovanju z Vrtnarstvom Šibanc iz Črnove. Sejem je 
potekal od 8. do 12. ure. Bone v vrednosti 4 EUR je bilo 
mogoče dobiti že od srede, 25. 4. 2007,  v tajništvu Obči-
ne Dobrna in pri delivcih bonov na sejmu samem. Bon je 
prejelo vsako pri upravni enoti prijavljeno gospodinjstvo 
in le-teh je bilo okoli 600. 
Ob tem se zahvaljujem Prostovoljnemu gasilskemu dru-
štvu Dobrna za sodelovanje  in vsem, ki ste pomagali pri 
izpeljavi sejma. 
Bilo je prijetno nedeljsko dopoldne, saj smo  se v Dobrni 
srečali občani iz vseh zaselkov, malo pokramljali in jo ve-
selo mahnili domov s cvetlicami v rokah.

Turistično društvo Dobrna:
Sonja Špegel 

Velika noč je največji in najstarejši krščanski praznik. Pri 
nas na Paškem Kozjaku pa je bil letos na cvetno nedeljo 
še posebej pomemben in lep, saj smo se odločili, da bo 
našo cerkev sv. Jošta na cvetno nedeljo krasil snop, ki bo 
dolg okoli deset metrov. In res je bilo tako. Nekaj  kraja-
nov se nas je zbralo teden pred veliko nočjo, da smo vsak 
po svojih močeh iskali in nabirali vseh vrst rastlinja in lesa 
za naš veliki snop. Vse nabrano zelenje in les smo zvozili 
k  Vinku Drevu, kjer smo v petek, 30. marca, izdelali naš 
veliki snop. Že kar po kosilu smo začeli z izdelavo ter na 
koncu sestavili snop, ki je bil dolg devet metrov in šestde-
set centimetrov. Seveda pri tem ni bilo pomembno samo 
izdelovanje tega snopa, temveč sodelovanje  in druženje 
krajanov.

V nedeljo dopoldan smo ga seveda nesli v cerkev sv. Jo-
šta, kjer ga je župnik blagoslovil. Snop smo po maši razre-
zali in razdelili, nekateri pa so seveda darovali tudi nekaj 
evrov, ki so bili namenjeni Kulturnemu društvu Paški Koz-
jak, ki je bilo tudi pobudnik za izdelavo snopa.

Ta dogodek je bil za naš kraj zelo lep in nepozaben. 
Starejši ljudje, ki živijo še danes na podeželju, bi lahko o 
tem marsikaj povedali, ne le kot o spominu na otroška 
leta, temveč o tem, kako težko je bilo včasih življenje in 
kako trdo je bilo delo. Kljub temu je bilo povezano z živo 
naravo, ljudmi in prazniki, ki so dajali dnevom  bogato 
vsebino, da niso bili prazni in da so tudi drobne stvari 
imele svoj pomen.  
Prav bi bilo, da bi se tudi ljudje, tako kot se zelenje, ki ga 
ljudje zbiramo, povezuje v šope, povezovali med seboj. 
Tudi z našo butaro, ki smo jo  prinesli v cerkev sv. Jošta,  
želimo dokazati, da se ljudje želimo družiti, da ima naša 
butara dober namen in  kljub skromnosti svoj pomen.

Kud Paški Kozjak

POSVETOVANJE PREDSTAVNIKOV 
TURISTIČNIH DRUŠTEV 
SLOVENSKEGA PODEŽELJA

V petek, 11. maja 2007, je v dvorani II. Slovenskega tabora 
v Žalcu potekalo posvetovanje z osnovno temo: PRILO-
ŽNOSTI RAZVOJA TURIZMA NA PODEŽELJU S POUDAR-
KOM NA DELOVANJU TURISTIČNIH DRUŠTEV.

Organizatorji posvetovanja so bili: Turistična zveza Slove-
nije, Občina Žalec (zanjo: Zavod za kulturo, šport in tu-
rizem Žalec), Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije v 
sodelovanju z Ministrstvom Rs za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano.
Zbrane je pozdravil predsednik Turistične zveze Slovenije, 
Dominik S. Černjak, in podal napotke za delo turističnih 

CVETNA NEDELJA NA PAŠKEM KOZJAKU
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društev na slovenskem podeželju, ki se že sedaj uspešno 
vključujejo v turistična dogajanja na lokalni ravni. O pro-
gramu razvoja podeželja pa je obširneje spregovoril za-
stopnik MKGP, Pungartnik, in nakazal skupne cilje, ki jih 
bo Ministrstvo v obdobju 2007–2013 podpiralo in sofi-
nanciralo z namenom:
- izboljšati dohodkovni položaj na podeželju
- povečati konkurenčnost kmetijskega in gozdarskega 

sektorja
- pomagati mladim prevzemnikom kmetij
- ohranjati in izboljšati dediščino podeželja
- podpreti ustanavljanje in razvoj mikropodjetij
- izvajati lokalne razvojne strategije 
- združevati projekte s sosednjimi lokalnimi skupnostmi

Marta Horvat, članica komisije za razvoj turizma na pode-
želju pri TZS in predsednica Goričkoga drűjštva za lepše 
vűtro, pa je spregovorila o pokrajinskih parkih, kulturi in 
tradicionalnem rokodelstvu.

V prostoru pred dvorano so se predstavila turistična dru-
štva s promocijskim materialom in ponudbo dobrot slo-
venske kuhinje.
Prostor ob isti mizi smo si delili z našimi sosedi, Turistič-
nim društvom Vinska Gora, s katerimi tudi sicer dobro so-
delujemo. Dobrno sva zastopala Štefka Oberstar in Anton 
Mogu. Posvet je bil lepa priložnost za izmenjavo izkušenj, 
pa tudi o težavah, ki se pojavljajo na področju turistične 
društvene dejavnosti, smo spregovorili.

Ker se poleg turističnih društev na področju turistične 
dejavnosti pojavlja vedno več akterjev, ki se s turizmom 
poklicno ukvarjajo, smo med sklepe posveta zapisali, da 
bi bilo potrebno postaviti meje delovanja med zavodi, tu-
ristično-informativnimi centri in Turističnimi društvi, po-
sebno še tistimi, ki delujejo na slovenskem podeželju.

Organizatorji iz Žalca so nam po zaključku posveta pripra-
vili ogled Rudarskega muzeja Griže in rudarskih kompo-
nent na prostem v Zabukovici in Grižah ter ogled bio par-
ka Nivo in energetskih točk, kjer je bila tudi pogostitev.

Anton Mogu

Pred vhodno dvorano: predstavitev promocijskega
materiala in izmenjava izkušenj

Medtem ko vinogradniki še preštevajo število grozdov na 
novih letošnjih poganjkih in modrujejo, kakšna bo letina, 
pa je v sodih že dozorelo vino letnika 2006.
Člani konjiškega vinsko-vinogradniškega društva, med 
katerimi so tudi vinogradniki s področja Občine Dobrna, 
so na 16. ocenjevanje vin letnika 2006 prinesli kar 143 
vzorcev, od katerih jih je 72 prejelo zlato diplomo.

Vse več strokovnega znanja in sončna topla jesen sta pri-
pomogla, da so na ocenjevanje lahko prinesli res kvalite-
tna vina in prejeli naslednje ocene:

Vina je ocenjevala sedemčlanska komisija s predsedni-
kom mag. Tonetom Vodovnikom. Člani komisije so bili še 
Jože Topolšek, Jožica Jesene, Doroteja Ozimič, mag. Boris 
Beloglavec, Marjan Kobale in Simon Vrhovnik.

Vsem dobitnikom priznanj iskrene čestitke!
Pravijo, da ga imajo nekaj še na zalogi. Obiščite jih in se o 
kvaliteti sami prepričajte. Podatke mi je pomagal zbrati g. 
Mihael Švent.

Anton Mogu

VISOKE OCENE ZA VINSKI LETNIK 2006

IME IN PRIIMEK / 
ZVRST

NASLOV ŠTEVILO TOČK PRIZNANJE

MEŠANO BELO

Jurko Martin Klanc 74a 17,32 točk srebrna diploma

Dražnik Martin Zavrh 48 18,30 točk zlata diploma

Brecl Matej Brdce 2 17,02 točk bronasta diploma

LAŠKI RIZLING

Dražnik Martin Zavrh 48 18,36 točk zlata diploma

SAUVIGNON

Švent Mihael Klanc 29b 18,14 točk zlata diploma

TRAMINEC

Pirkmajer Marko Klanc 78 18,12 točk zlata diploma

Švent Mihael Klanc 29b 18,16 točk zlata diploma

MODRA FRANKINJA

Brecl Stanko Brdce 2 16,88 točk bronasta diploma

Švent Mihael Klanc 29b 17,90 točk srebrna diploma

Dražnik Martin Zavrh 48 18,14 točk zlata diploma
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PRAZNIK SLOVENSKIH 
ČEBELARJEV

Čebelarska zveza Slovenije izvede vsako leto shod čebe-
larjev, kjer poda predsednik  ČZ nekakšno poročilo o delu 
in o zastavljenih nalogah ter ciljih za bodočnost. 

Vsako leto je praznik slovenskih čebelarjev 
v drugem kraju. Letos je bil v nedeljo, 13. 
maja , v Kopru in je sovpadal s tamkajšnjim 
občinskim praznikom. Zbralo se nas je pre-
ko 800 članov, od tega 8 iz Dobrne, in bilo je 
69 praporov od različnih ČD iz Slovenije ter 
drugod.

Iz vsebine govorov vidnih strokovnjakov in 
politikov bi lahko povzeli naslednje:
Zelo pomembno je strokovno izpopolnje-
vanje in osveščanje lastnikov zemljišč, kako 
ravnati z umetnimi gnojili in z raznimi stru-
penimi škropivi, da bodo le-ta čim manj 
kvarno ter škodljivo vplivala na delo in življe-
nje čebel. Po svetu se pojavljajo cele regije, 
kjer primanjkuje čebel in je zaradi nezado-
stnega opraševanja pridelek agrokultur občutno manjši. 
Znano je, da je Severna Amerika v bližnji preteklosti iz-
gubila skoraj 70% čebel. Pri nas čebelarstvo še vedno ni 
dovolj vrednoteno, v veliki meri tudi zaradi nepoznavanja 
te kmetijske panoge s strani odgovornih ljudi. Iz predse-
dnikovega govora lahko povzamemo, da nas čebelarje 
tudi v bodoče čaka trdo delo.

Med zelo opaženimi govorniki je bil predstavnik čeških 
čebelarjev, ki je naravnost zaljubljen v našo „KRANJSKO 
SIVKO“ in jo vzgaja ter pošilja širom sveta. Svoj govor je 
podal v slovenščini.

Govor državnega sekretarja za kmetijstvo in gozdarstvo je 
bil za čebelarje prav tako zelo obetaven. (Bomo videli?)

Podelili so priznanja za uspehe na področju čebelarjenja. 
ČD Dobrna je s ponosom prejelo odličje Antona Janše II. 
stopnje, ki ga je prevzel blagajnik društva, g. Martin Jurko!

Veliko gostoljubnost so nam izkazali domačini, ki so s stoj-
nicami prekrili Koper. Razvajali so nas s pokušino raznih 
dobrot in z izvrstnimi vini. Vse so nam nudili brezplačno 
in nas prikrito spomnili na to, da so naše morje in ljudje 
ob njem občudovanja vredni. Na ogledu sta bila naša vo-
jaška ladja in policijski patruljni čoln. 

Turizem smo ljudje, kar naj velja tudi za nas!

„NAJ MEDI“ IN SREČNO!
Mag. Rudi Zanoškar

DEJAVNOST DRUŠTVA 
UPOKOJENCEV DOBRNA
JE VSE BOLJ ŽIVAHNA

DU Dobrna zelo smelo uresničuje svoj delovni program. 
Predvsem je dobro zaživela dejavnost v vseh sekcijah 
društva.

V društvu je bila poleg balinarske in strelske sekcije usta-
novljena še pevska sekcija, ki jo predstavljajo člani dru-
štva upokojencev in se imenuje Moški pevski zbor pri DU 
Dobrna. Skoraj tri leta je v nekaterih članih društva upo-
kojencev tlela zamisel in želja po ustanovitvi »stanovske-
ga« pevskega zbora. Beseda je dala besedo in prišlo je do 
realizacije zamisli, tako da pevski zbor deluje že več kot 
eno leto. Vsi člani tega zbora smo ponosni, da je v nas to-
liko korajže, da se upamo s pesmijo predstaviti občanom 
Dobrne in še komu. Za nami je že nekaj nastopov, prejeli 
pa smo tudi vabilo za sodelovanje na območni pevski re-
viji pevskih zborov društev upokojencev, ki bo v torek, 12. 
junija 2007, v Narodnem domu v Celju.
Moški pevski zbor pri DU Dobrna zelo predano in uspe-
šno vodi mlada zborovodkinja, gospodična Marina HRO-
VAT. Pevsko sekcijo oziroma moški pevski zbor sestavlja-
mo naslednji člani: 
Herman PLANKO, Herman JURŠIČ, Martin JURKO, Jože 
ŠKOFLEK, Leopold ŠLAVS, Vlado MEŠL, Ivan ČERNELČ, 
Franc ŠVENT, Jani DEČMAN, Silvester MEMON, Stanko 
ŠTRAVS, Marko ŠVENT in Edi DOBOVIČNIK.
Zelo aktivna je tudi balinarska sekcija pri DU Dobrna. Ob 
skoraj vsakodnevni vadbi na balinišču v parku TERM Do-
brna naši člani sekcije zelo uspešno tekmujejo v področni 
ligi sekcij in DU. Doslej je bilo v ligi odigranih že 5 tekem 
in od tega dosežene 4 zmage in 1 poraz.
Rezultati odigranih tekem so sledeči:

−  Dobrna : Slovenske Konjice 4 : 2
−  Dobrna :  Topolšica  4 : 2
−  Šmartno ob Paki : Dobrna 2 : 4
−  Dobrna  : Žalec 4 : 2 
−  Kavče  : Dobrna 0 : 6
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Vse kaže na to, da se bodo v balinarsko sekcijo vključile 
tudi ženske, saj so se že pridružile vadbi, kar nam je v veli-
ko veselje in zadovoljstvo.
Na dan upora, 27. aprila, smo člani DU Dobrna opravili 
daljši rekreativni pohod na Brdce. 13 pohodnikov je po 
Anini poti krenilo h grobovom padlih borcev 14. divizi-
je na Brdcah. Tu smo se poklonili padlim, in sicer tako, 
da smo ob spremljavi na orglice zapeli in recitirali nekaj 
partizanskih pesmi. Nato smo pohod nadaljevali do Štra-
vsove domačije, kjer nas je gospa Ivanka nadvse prisrčno 
sprejela in pogostila. Povratek na Dobrno je bil po vsem 
doživetem sproščen in poln lepih vtisov.

V četrtek, 10. maja, smo za člane društva organizirali in 
izvedli izlet v Šaleško dolino. Iz Dobrne nas je pot vodila 
preko Vinske Gore do Velenja, kjer smo si ogledali muzej 
premogovništva in se za nekaj časa preselili v jamo med 
»knape«. Po ogledu muzeja smo pot nadaljevali v Šoštanj 
in si tam v podjetju REDNAK d.o.o. ogledali proizvodnjo 
usnjenih in tekstilnih izdelkov. Iz Šoštanja smo se preko 
Belih Vod odpeljali do romarske cerkve na Svetem Križu, 
kjer nam je ključar podal veliko zanimivih informacij o 
zgodovini in pomenu cerkva na Svetem Križu. Po adre-
nalinski vožnji z avtobusom s Svetega Križa smo se vrnili 
nazaj v Šoštanj, kjer smo imeli kosilo in zaključek s plesom 
ob domači glasbi. Prijetno razpoloženi in polni lepih vti-
sov smo se pozno popoldne  odpravili proti domu. (Če 
morda kdo od udeležencev izleta še želi sliko iz muzeja, 
naj za vse informacije pokliče tajnika DU na tel. št. 5 778 
538). 

Na koncu tega prispevka naj omenim tudi aktivnosti 
strelske sekcije, ki redno dvakrat mesečno izvaja trenin-
ge v streljanju z zračno puško v prostorih PGD Dobrna. 
Strelska sekcija se je s svojo ekipo v ponedeljek, 14. maja 
2007, udeležila meddruštvenega tekmovanja ekip Zveze 
društev upokojencev celjske regije, ki je bilo na strelišču 
pri Petričku v Celju, in v močni konkurenci zasedla solidno 
peto mesto. Med udeleženci tekmovanja je prevladalo 
mnenje, da bi bilo možno z nekaj več treninga in boljšo 
usposobljenostjo zračnih pušk doseči tudi nekoliko bolj-
še rezultate.

Na meddruštvenem tekmovanju so sodelovali člani sekci-
je: Martin JURKO, Jože ŠKOFLEK, Edi DOBOVIČNIK in Sta-
nislav PEČNIK.

Upravni odbor DU Dobrna
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STRELSKO DRUŠTVO DOBRNA 
VČERAJ, DANES, JUTRI!

Strelsko društvo  v Dobrni deluje že polnih oseminštiride-
set let ter združuje mlade in stare, ki imajo žilico za strel-
stvo, mirno roko in bistro oko.

Seveda je med našimi člani največ lovcev, ki gojijo tudi 
lovsko strelstvo na leteče tarče – glinaste golobe in ostro-
strelsko streljanje na tarče s krogelno municijo od malo-
kalibrske puške do pušk velikih kalibrov, kar je za lovce 
tudi zelo pomembno pri lovu na visoko divjad. Med člani 
pa so tudi dekleta in žene, ki se rade pomerijo v streljanju 
z zračno puško in dajo svoj prispevek k delovanju dru-
štva!

Čeravno društvo nima svojega strelišča za zračno puško 
in vsega, kar spada zraven, se vendar  trudimo vzgojiti 
mlade strelce, pionirje in mladince, da bi iz njih vzgojili 
nekaj dobrih strelcev, ki bi kasneje nastopali na občinskih, 
državnih in morda tudi na mednarodnih tekmovanjih!

Ne smemo pa pozabiti tudi na zelo delovno strelsko sek-
cijo upokojencev, ki redno vadi v Gasilskem domu Dobr-
na, kjer so nam vrli gasilci omogočili redne treninge na 
edinem avtomatskem strelišču v njihovi dvorani, saj vsa 
tekmovanja v občinskem merilu izvajamo v njihovi dvo-
rani!
Zato si društvo in vsi strelci v Dobrni želimo lastno streli-
šče za zračno puško in manjši prostor, kjer bi lahko varno 
in zanesljivo shranjevali naše orožje in opremo ter se sre-
čevali na posvetih in sestankih društva.

V okviru občinskega praznika Občine Dobrna prirejamo 
tradicionalno strelsko tekmovanje z zračno puško pro-
ste izbire v Gasilskem domu Dobrna, dne 13. 6. 2007 ob 
18. uri za vse člane in strelce drugih društev iz Dobrne in 
okolice! Prvi trije posamezniki in ekipe prejmejo pokale v 
trajno last. Prvi trije pionirji pa kolajne za občinski praznik. 
Torej vabljeni vsi, ki imate željo po dokazovanju v strelja-
nju na malo tarčo v dvorani gasilskega doma v Dobrni.

Obenem pa vam sporočamo, da prirejamo 8. 9. 2007 ob 
15. uri strelsko tekmo z malokalibrsko puško brez optič-
nih naprav, leže na 50 m, pri Lovski koči na Trojni. Prvi trije 
tekmovalci prejmejo pokale v trajno last, prvih pet boga-
te praktične nagrade!

Vljudno vabljeni in lep strelski pozdrav – MUŠ!

Predsednik Strelskega društva Dobrna:
Jože Škoflek

ZDRUŽENJE BORCEV IN 
UDELEŽENCEV NOB DOBRNA
V NOVI OBLEKI

Na redni letni skupščini v mesecu marcu smo na predlog 
ZB NOB Vojnik in v soglasju z Območnim združenjem bor-
cev NOB Celje pristopili v novo združenje, ki se imenuje 
˝Združenje borcev za vrednote NOB VOJNIK-DOBRNA.˝ 
V to novoustanovljeno združenje pa spadajo krajevna 
združenja Frankolovo, Dobrna, Nova Cerkev in Vojnik. Že 
v mesecu aprilu, za dan vstaje, smo razvili novi prapor. 
Prilagam sliko razvitja prapora, prisotna sta bila oba žu-
pana, Beno Podergajs in Martin Brecl. Proslavo v počasti-
tev dneva upora so popestrili s pevsko revijo pevski zbo-
ri: Moški pevski zbor Franceta Prešerna Vojnik, Ljudske 
pevke Taščice, Moški pevski zbor KUD Dobrna, Vokalna 
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skupina In Spiritu, Komorni mešani pevski zbor Društva 
upokojencev Vojnik, Moški pevskih zbor KUD Nova Cer-
kev, Moški pevski zbor PD Antona Bezenška Frankolovo 
in Ženski pevski zbor KUD Dobrna. V čast dneva upora je 
prisotne nagovoril tov. Jurij Vovk, podpredsednik združe-
nja in predsednik krajevnega združenja za vrednote NOB 
Frankolovo.

Ob zaključku prireditve so predsednik Združenja za vre-
dnote NOB Vojnik – Dobrna, tov. Marjan Oprešnik, in pod-
predsedniki Jože Kadilnik, Herman Planko ter Jure Vovk 
razvili novi prapor združenja in ga slavnostno predali pra-
porščaku, tov. Gregorju Kovaču, in namestniku, tov. Fran-
cu Novaku.
Skupščina našega združenja je bila kar dobro zastopa-
na, saj so se vabilu odzvali tov. Marjan Oprešnik, sedanji 
predsednik novega Združenja  Vojnik-Dobrna, predse-
dnik Združenja Nova Cerkev, tov. Jože Kadilnik, predse-
dnik Združenja Vinska Gora in predstavnik Območnega 
Združenja Velenje, tov. Ivo Jovan. Skupščino so kot vsa-
ko leto popestrili učenci Osnovne šole Dobrna pod vod-
stvom gospe Irene Pak z recitacijami in harmonikarjem. 
Zapele so tudi sestre Jakob in razveselile prisotne z lepo 
partizansko in domačo pesmijo.

Pred začetkom skupščine je združenje sprejelo med svoje 
člane devet (9) novih članov; upam, da se bodo dobro po-
čutili med nami. Novo člani so ob sprejemu dobili statut 

združenja, cekinček in nagelj. Združenje borcev za vre-
dnote NOB šteje 82 članov. Ugotovili smo, po poročilih, 
da smo vse zadane naloge tudi izvršili. Upravni odbor je 
imel 8 rednih sej, ki se jih je udeleževal tudi nadzorni od-
bor.

Dolgo mi je ostal v spominu šolski športni dan na Brdcah. 
V dogovoru z ravnateljem, g. Markom Štegrom, in uči-
teljem, g . Alešem Črnkom, je odšla na pohod iz Dobrne 
na Brdce k spomeniku 39 padlim borcem XVI. divizije kar 
cela nova »mlada XVI. Divizija«, saj je g. Aleš poimenoval 
sedmi, osmi in deveti razred po Šercerjevi, Tomšičevi in 
Bračičevi brigadi. Položen aranžma cvetja je nekaj dni kra-
sil spomenik padlim na Brdcah. Zagorele so tudi prižgane 
svečke, fantje pa so skupaj z g. Alešem zapeli pesem štiri-
najste divizije. Hvala vsem, ki ste kakor koli pripomogli k 
uspehu tega dogodka.

Deveti maj, dan zmage nad fašizmom, bo znan še po ne-
čem. Trojke so že tretjič na omenjeni dan prižgale svečke 
in položile cvetje na grob padlima partizanoma na poko-
pališču v Dobrni, na pokopališču trem padlim borcem na 
Paškem Kozjaku in spomeniku na Brdcah, kjer počiva 39 
borcev XVI. divizije.

V novem Združenju Vojnik-Dobrna je v bodoče zadolžen 
tov. Jure Vovk, predsednik Združenja KO Frankolovo, za 
dopisništvo v glasili občin Dobrna in Vojnik.

Herman Planko

Uvajanje novosti v poslovanje najstarejšega slovenske-
ga naravnega zdravilišča je v zadnjem obdobju stalnica. 
Povezano je z utemeljitvijo nove poslovne vizije in stra-
tegije, ki temelji na zdravstvenem turizmu, najhitreje raz-
vijajočem se delu turističnega posla. V ospredje vseh stro-
kovnih in poslovnih aktivnosti stopa ženska kot osrednji 
lik, okoli katerega terme gradijo ponudbo zdravstvenih, 
sprostitvenih in lepotnih programov.

Poslovanje Term Dobrna v prvih letošnjih mesecih zasluži 
pozitivno oceno. Zaznamovalo ga je snovanje nove vizi-
je in strategije, ki temelji na specializaciji. Terme Dobrna 
bodo v naslednjih letih postale srednjeevropsko prepo-
znaven center za zdravje, sprostitev in lepoto žensk. Tako 
se vračajo k svojim koreninam, bogati tradiciji in uporabi 
vseh izjemnih naravnih dejavnikov, s katerimi to podro-
čje razpolaga. Visoko strokovno specialistično znanje s 
področja zdravja, posebej zdravja žensk, nadgrajujejo z 
novimi tehnikami sproščanja, čiščenja, pa tudi z novimi 
lepotnimi programi, med katerimi izstopa estetska medi-
cina.
V termah zaokrožajo tudi ponudbo posameznih hotelov, 
ki jim dajejo novo vsebinsko zasnovo. Tako se osrednji ho-
tel Vita z medicinskim centrom specializira za zdravstvene 
programe, hotel Vila Higiea postaja hotel, namenjen po-

TERME DOBRNA, SPREMLJEVALEC ŽENSKE
V VSEH NJENIH ŽIVLJENJSKIH OBDOBJIH
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sebnim tehnikam čiščenja, hujšanja in sproščanja, hotel 
Park pa snujejo kot hotel za bolj aktivne goste, družine 
in skupine. V začetku prihodnjega meseca tako začenjajo 
s prenovo pritličja Vile Higiee, ki bo obnovljeno po prin-
cipih Feng Shuia. V njem bo zopet začela delovati resta-
vracija s posebno prehrano, v dveh nadstropjih pa bodo 
zgradili finsko savno in maroški hamam. 
Strokovnjaki term snujejo tudi projekt prenove hote-
la Park, seveda pa so v intenzivni pripravi tudi projekti 
za prenovo in dozidavo najstarejšega hotela Zdraviliški 
dom.

Vsi investicijski napori so povezani tudi s prenovo in 
uskladitvijo programov, namenjenih zdravju, sprostitvi in 
lepoti, v katerih pa pomembno mesto dobiva tudi never-
jetno energijsko bogat zdraviliški park. Že v naslednjem 
mesecu tako posebej usposobljeni sodelavci v Termah 
Dobrna začenjajo z vodenjem po parku in s seznanjanjem 
gostov z bogastvom energij po principih Feng Shuia, sta-
re kitajske modrosti in umetnosti. Sprostitvi in umiritvi 
so namenjeni tudi programi, ki vsebujejo zvočno kopel 
z gongom, posebno sprostitveno terapijo, ki jo v termah 
od pred kratkim že izvajajo ob sredah in je vključena tudi 
v bogat sredin program. Srede so odslej namenjene žen-
skam, ki jim v termah posvečajo posebno pozornost, zato 
so zasnovali tudi ženski dan, ki vključuje bogat program 
v savnah, v njem pa so tudi posebne storitve v Hiši na 
travniku, posebne kopeli, pa tudi kulinarika je v sozvočju 
s celotno paleto.

Posebno mesto namenjajo Terme Dobrna tudi kulturi in 
družabnosti. Letos se bo zvrstilo v termah nekaj izjemnih 
kulturnih in družabnih dogodkov, katerih namen je dvig 
prepoznavnosti term v širšem kulturnem in družabnem 
okolju, vsekakor pa so namenjene tudi gostom term in 
vsem domačinom. Gotovo bo eden od viškov letošnje 
kulturne sezone koncert Slovenske filharmonije 29. junija 
na ploščadi pred Zdraviliškim domom. Pod vodstvom sve-
tovno priznanega dirigenta Georga Pehlivaniana bodo 
izvedli vrhunski koncert, čigar zvezda bo sopranistka Sa-
bina Cvilak, vzhajajoče ime evropskih opernih odrov. Ne 
gre seveda prezreti tudi manjših koncertov klasične, etno 
in narodnozabavne glasbe, pa tudi jazza. Poletje v termah 
bo doživelo svoj vrhunec v Noči pod kostanji, ki bo go-
tovo veliko presenečenje za domačine in širšo slovensko 
javnost. Na jesen pa se bo na stalnem odru pred Zdravili-
škim domom zvrstilo še nekaj večjih kulturnih dogodkov, 
velika dvorana Zdraviliškega doma pa bo gostila tudi ple-
sni vikend in gala ples.

V termah k sodelovanju prisrčno vabijo tudi vse domače 
kulturne ustvarjalce in poustvarjalce. Menijo namreč, da 
je tudi sodelovanje z lokalnim okoljem eden od ključev 
bogastva ponudbe in unikatne prepoznavnosti Term Do-
brna v srednjeevropskem prostoru.

Terme Dobrna

V soboto, 21. aprila 2007, je podmladek SDM  Dobrne, Ce-
lja, Šentjurja in Vojnika skupaj s Slovensko demokratsko 
mladino iz cele Slovenije med 4-dnevnim izletom v Stras-
bourgu obiskal evropski parlament. 
Iz Ljubljane je vodila pot preko Avstrije in Nemčije pro-
ti Franciji. V jutranjih urah smo prispeli v prestolnico Al-
zacije – Strasbourg. Izlet je zajemal ogled »vinske ceste« 
vzdolž Vogezov, mesta Colmar in mogočne katedrale, ki 
je bila do 19. st. najvišja tovrstna zgradba v krščanskem 
svetu. V predelu LaPetite France smo občudovali tipične 
alzaške hiše in se z ladjico popeljali po kanalih reke III. Bili 
smo tudi gostje na večerji evropskega poslanca SDS, dr. 
Mihaela Brejca, in v družbi njegove asistentke, ge. Katari-
ne Culiberg, smo preživeli prijeten večer v tipični alzaški 
restavraciji. Zadnji dan izleta je bil namenjen ogledu veli-
častnih zgradb sedeža evropske demokracije, to je evrop-
skega parlamenta. 
Ob vrnitvi v domovino so nam v mislih zvenele besede 
dr. Mihaela Brejca, ki je dejal, da je država Slovenija lah-
ko majhna samo v glavah ljudi, ki ne presegajo velikosti 
meja. 
  

Matej Zagrušovcem 

Evropski parlament.

SDM DOBRNA V EVROPSKEM PARLAMENTU
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OB JUBILEJU ZLATE POROKE

Oče, Pavel Žerjav, se je rodil 15. decembra 1933 na Veliki Ravni pri Novi Cerkvi, 
mama Štefanija pa 7. decembra 1934 na Paškem Kozjaku. Poročila sta se 4. 
maja 1957 na Dobrni. Pred poroko se jima je 30. oktobra 1953 rodila hčerka 
Cilka, 26. decembra 1957 sin Ivan, 3. oktobra 1959 hčerka Sonja in 6. septem-
bra 1967 še hčerka Ida.

50 SKUPNIH POMLADI

Pred osemnajstimi leti sta prišla živet na Dobrno, bolje re-
čeno sta se vrnila v kraje svoje mladosti. Začasno sta prija-
vljena in živita v najeti stanovanjski hiši v Novem naselju, 
stanovanje v Velenju pa sta prepustila hčeri in vnukom. 

Štefanija Pečko, rojena 7. 12. 1934 na Brdcah nad Dobrno, 
in Pavel Žerjav, rojen 15. 12. 1933 na Veliki Ravni, sta se 
dolgo spogledovala, kot se je za tisti čas spodobilo, pre-
den je Pavel dobil soglasje staršev in lahko Štefanijo peljal 
na prvi ples. 

4. maja leta 1957, natanko pred petdesetimi leti, sta si 
prav tu v Dobrni, v opoju cvetoče pomladi prisegla ljube-
zen in zvestobo, ki ju veže še danes. Ob vsem dobrem

Oče se je zaposlil v rudniku in delal 
v njem vse do upokojitve, mama 
pa je gospodinjila in skrbela doma 
v Velenju za dokaj veliko družino. V 
očetovem rojstnem kraju sta si ku-
pila staro klet z malo zemlje, kamor 
sta se lahko potegnila iz mestnega 
vrveža in si oddahnila od vsako-
dnevnih skrbi. Oče se je posvetil 
vinogradništvu, kjer si še danes pri-
dela malo »domačega vinca«. Ko je 
bolezen načela mamino zdravje in 
je potrebovala predvsem mir, sta se 
umaknila iz mesta v znančevo hišo 
na Dobrno, kjer uživata v urejanju 
okolice in vzgajanju rož. Hitro sta se 
vživela v novo okolje, se včlanila v 
Društvo upokojencev Dobrna, Zve-
zo borcev Dobrna in Turistično dru-
štvo Dobrna. Njuni otroci jima želi-
mo, da bi še dolgo uživala skupaj.

Ivan Žerjav

SDM DOBRNA
OB MATERINSKEM DNEVU

V naši občini smo se mladi člani podmladka Slovenske 
Demokratske stranke odločili in za materinski dan nare-
dili promocijo in počastitev za vse naše osebe nežnejšega 
spola ter tudi ostale občane. 
V nedeljo dopoldan, 25. marca 2007, smo podeljevali 
marjetice v lončku, denarnice za evro kovance in druge 
drobne - sladke malenkosti. 

in manj dobrem, kar nam prinaša in kar sta združila v ži-
vljenju, sta najbolj ponosna na svoje štiri otroke: Cilko, 
Ivana, Sonjo in Ido. Posebno življenjsko energijo v jeseni 
njunega življenja jima daje deset vnukov, na katere sta še 
posebej ponosna. 

Pred dnevi sta obudila spomine na tisti maj pred 50 leti in 
si ponovno prisegla ljubezen in zvestobo v družbi svojih 
najdražjih pri župniku, gospodu  Janku Strašku, v Cirkov-
cah.  

Spoštovana gospa Štefanija in gospod Pavel, naj se k če-
stitkam in lepim željam ob vajinem jubileju po tej poti 
pridružimo tudi mi.

Iskrene čestitke, mnogo zdravja in dobro počutje med 
nami. 

Župan Občine Dobrna
Martin Brecl

V Sloveniji nataliteta pada, zato mladi iz Slovenske Demo-
kratske stranke menimo, da si mamice, žene ter vse ose-
be nežnejšega spola zaslužite pozornost prav vsak dan. 
Še posebej pa ob Vašem materinskem dnevu, saj celotni 
družbi dajete največji prispevek in bogastvo – otroke!

Matej Zagrušovcem
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POZDRAV PREDSEDNIKA
Prav lepo pozdravljam čla-
ne mladinskega kluba, vse 
mlade v našem kraju in 
oklici ter vse krajane širše 
Občine Dobrna, ki prebirate 
glasilo Občine Dobrna. Za 
nami je sedaj že uspešno 
izvedena prireditev Veter v 
laseh. Tako bi to priložnost 
izkoristil in se zahvalil vsem, 
ki ste kakorkoli pripomogli 
k uspešni izvedbi projekta 
oziroma z obiskom podpr-

DRŽAVNO PRVENSTVO V 
TAEKWON-DO-JU

V Celju se je 24. marca 2007 odvijalo državno prvenstvo v 
TAEKWON-DO –ju, po verziji ITF. Nastopilo je 140 tekmo-
valcev v naslednjih tekmovalnih disciplinah: borbe, forme, 
specialna tehnika in test moči. Tekmovanje je potekalo 
skozi cel dan; zjutraj so se pomerili najmlajši ter mladin-
ci, sledili so člani in zvečer finalne borbe. Tekmovanja se 
je udeležil tudi član Mladinskega kluba Dobrna Tomaž 
Rebec in se odlično odrezal. Osvojil je naslov državnega 
prvaka v specialni tehniki. Konkurenca je bila močna, a 
si je po dodatni tehniki uspel zagotoviti zmago. Komur 
borilne veščine niso blizu, naj navedem osnovna pravila 
te discipline. Tekmovalci lomijo deske, ki so postavljene 
na različne višine ter eno postavljeno za daljino, s petimi 
različnimi udarci. Vedno se dela izključno nožna tehnika, 
za vsako višino druga. Dve točki se štejejo ob zlomljeni 
deski, ena pa ob počeni. V primeru, da tehnika ni pravilno 
izvedena, se ne dobi nobene točke. To bi bilo na kratko 
vse iz DP, sedaj pa vsem samo še zaželim obilo prijetnih in 
mirnih sončnih dni. 

Rok Žerjav

li naš trud in dosedanje delo. Skupaj smo ustvarili dan, 
ki bi se skozi celotno leto moral vsakemu posamezniku 
večkrat ponoviti. To je dan, ki ga preživiš v duhu zdrave 
tekmovalnosti, ob izteku dneva pa se poveseliš skupaj s 
preteklimi nasprotniki in prijatelji. Tako smo dokazali sebi 
in vsem okoli nas, da ni droga tisto, kar nas naredi vesele, 
ampak veselje živi v nas, le prave korake moramo ubrati, 
da to razkrijemo in izvlečemo na površje.
V prihodnje nas čakajo izzivi, kot so prireditve ob občin-
skem prazniku in Noč pod kostanji. Zaradi trdne volje, 
ljubezni do domačega kraja in mladostne zagnanosti je 
strah, da se naši načrti ne bi uresničili, povsem odveč.

Predsednik MKD:
Rok Žerjav

REŠITELJI KULTURNE DEDIŠČINE

Z ekipo MKD-ja smo se, po lanski uspešni delovni akciji 
v dolini mlinov, letos zopet odločili za delovno akcijo na 
podobni lokaciji. Naš namen je bila obnova Gorjančevega 
mlina. Pridružili smo se krajanom Vinske Gore, ki so na isti 
dan imeli čistilne in delovne akcije na svojem območju. 
Pri Gorjančevem mlinu se nas je zbralo lepo število pro-
stovoljcev. Kmalu smo začeli z delom. Razdelili smo se v 
dve skupini. Prva je bila zadolžena za izdelavo zatrepa na 
strehi, ki je bila ne dolgo nazaj obnovljena, vendar ji je 
še omenjeni del manjkal. Druga skupina je uredila notra-
njost mlina, ki je imela kvečjemu podobo stare orodjarne 
in nikakršnega spomina na staro mlinarsko obrt. Stare 
priprave in leseni stroji so bili uničeni ali poškodovani. Po 
najboljših močeh smo jih poskusili popraviti, če ne druge-
ga vsaj vizualno. Med delom pa smo dobili poziv iz Vinske 
Gore, da smo vabljeni na kosilo. Delo smo začasno opu-
stili ter odšli v tamkajšnji kulturni dom. Tam smo se zbrali 
vsi sodelujoči . Čakal nas je poln krožnik golaža in pijača. 
Po pogostitvi smo se vsi zopet odpravili vsak na svoj de-
lovni kraj. Tako smo se zopet lotili svojega dela pri mlinu. 
Mlin smo po uri dela uredili in ga rešili pred zobom časa. 



27Dobrčan, št. 34/2007

Na koncu smo še uredili njegovo okolico. Zasluženo smo 
sedli vsak na svoj kamen in občudovali svoje delo.
Upam, da bo takšnih delovnih akcij v prihodnje še več, 
kajti z njimi krepiš sebe ter svojega duha. Ostane pa še 
trajen spomin v kraju, ki ima že sam po sebi veliko zgo-
dovino.  

Tadej Vogrin 

PREMIERNA LIKOVNA RAZSTAVA 
MLADE UMETNICE

Jaz iščem samo eno – da bi izrazil tisto, kar hočem.
In ne iščem novih oblik, temveč jih najdem.
(Pablo Picasso)

Vsak umetnik se izraža na svoj, sebi najbližji način, s čimer 
želi vsaj približno ponazoriti svoja občutenja in videnja 
sveta ožjemu krogu ljudi, ki jih umetnost zanima.
V avli hotela Term Dobrna, kjer že vrsto let potekajo li-
kovne razstave znanih in malce manj znanih slovenskih 
slikarjev, je v četrtek, 26. aprila 2007, premierno razsta-
vila kar 13 prekrasnih slik mlada umetnica iz Dobrne in 
hkrati aktivna članica Mladinskega kluba Dobrna, Suzana 
Švent. Trud, ki ga je vložila v izdelavo slik, je precejšen, 
saj zahteva izjemno dobro poznavanje tehnik slikanja, 
natančnost in dovršeno vizijo končnega izdelka. V svoji 
predstavljeni zbirki je uporabljala 2 tehniki slikanja, ime-
novani olje na platno in akril na platno. Sama pravi, da je 
težko govoriti o slikah in njihovem prvotnem pomenu, 
ki si ga je v mislim zarisala že pred začetkom ustvarjanja, 
zato nam je obiskovalcem in radovednim opazovalcem 
umetnin prepustila odprte, lastne interpretacije, začinje-
ne z ogromno domišljije.
Suzana že drugo leto zapored svoj talent izpopolnjuje in 
hkrati širi svoje znanje na Akademiji za likovno umetnost 
in oblikovanje Ljubljana. Fakulteta ji je zelo všeč kljub na-

pornemu urniku in obveznostim, ki jih zahtevajo profe-
sorji. Po končanem študiju je njena največja želja ustvariti 
si svoj atelje za nemoteno ustvarjanje umetniških del. V 
upanju na še več podobnih slikarskih razstav njenih del jo 
podpiramo in ji želimo čim uspešnejšo slikarsko kariero.

Špela Pavlin

KRESOVANJE

Lep pozdrav poletju, ki letos kar nekako neučakano trka 
na naša vrata in z velikim zanosom naznanja svoj prihod. 
Vsem tistim, ki ste vsaj malo pomolili nos skozi vrata oz. 
se ustavili za trenutek, da zaužijete iz dneva v dan pogu-
mnejše pomladansko sonce, so se gotovo porodile misli, 
da se je letos še posebej odločno prebudilo iz zimskega 
sna. Kaj sna, ko pomislim na minulo zimo, bi prej rekel, da 
je šlo za popoldanski počitek po kosilu. Vsem nam neutru-
dnim smučarjem, željnim nizkih temperatur in trenutkov 
spoznanja, da bi ujeli popoln dan smuke, tako kot »surfer-
ji«, ki sanjarijo o popolnem valu, lahko rečem samo: »Več 
sreče prihodnjič!«
Lahko bi sedaj iskali vzroke za razlago teh ekstremov 
in debatirali o njih. Kdorkoli si je ogledal dokumentar-
no mojstrovino nekdanjega kandidata za predsednika 
Združenih držav Amerike, gospoda Al Gora, ve, da lahko 
upravičeno zaskrbljeno gledamo v prihodnost, ki zaradi 
našega arogantnega obnašanja do matere Zemlje ni rav-
no svetla. Skrajni čas torej, da se prebudimo in poskusimo 
dati nekaj nazaj, namesto da samo sebično jemljemo. Am-
pak, kot sem rekel, kaj več ob kakšni drugi priložnosti. 
Namen mojih besed v tem sestavku je pravzaprav pov-
zetek tradicionalnega dogodka, kresovanja. Tokrat kre-
sovi niso zagoreli po vsej deželi, da bi oznanili bližajočo 
se turško nevarnost, temveč predvsem zaradi ohranjanja 
naše kulturne dediščine in nič manj pomembne želje, da 
se pogrejemo. Kot kaže smo letos zakurili res ogromne 
kresove, kajti zimo smo uspešno pregnali, pomlad pa še 
uspešneje priklicali. Tudi člani Mladinskega kluba Dobrna 
si lahko za to pripišemo zasluge. Letos, kot že leta prej, 
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smo praznovali na kmečkem turizmu Pri Minki. Kot kaže 
stara modrost drži, ljudje se najraje vračamo tja, kjer je 
najlepše. Naš kres je zagorel okoli šestih zvečer in kot vsi 
vemo, so tisti prvi plameni najbolj zanimivi. Kaj kmalu se 
je ogenj razdivjal, ugnal temo v kozji rog in nas povabil v 
toplo naročje. Tistim najbolj pogumnim je s toploto priča-
ral rdečico v lica, zato smo morali kmalu priznati poraz in 
se umakniti na varno razdaljo, kjer smo spet lahko uživali 
v prijetnem objemu našega kresa. Beseda je, kot vedno, 
kadar se zberemo, tekla o najrazličnejših stvareh. Šola, 
prosti čas in ljubezen so seveda tiste najpomembnejše. 
Poleg naštetih so prijetna družba, klepet in praznična 
sproščenost bili razlogi, da je čas minil prehitro. Nekajkrat 
smo se ozrli po zvezdah in že smo sedeli ob žerjavici ter 
opazovali zadnje izdihljaje našega kresa. Še ena prijetna 
noč se je po jutranjem svitu začela poslavljati in opomnila 
tiste najbolj vztrajne, da jih kliče pot domov. Ostal je spo-
min na nepozabno kresovanje.

Gregor Žerjav

POT OB ŽICI

Malokrat se zgodi, da katero izmed mest doleti takšna 
usoda kot je bilo to namenjeno slovenski prestolnici. V 
času druge svetovne vojne in italijanske okupacije sloven-
skega ozemlja je namreč italijanski general Mario Robotti 
22. februarja 1942 ukazal obdati Ljubljano z bodečo žico. 
To je bil edinstven dogodek v teh vojnih letih, saj je mesto 
s tem postalo neke vrste veliko koncentracijsko taborišče. 
To strahopetno dejanje italijanskega okupatorja je za ve-
dno zaznamovalo zgodovino mesta in njene prebivalce. 
Z izgradnjo žičnega obroča, bunkerjev, utrdb, kontrolnih 
točk in samimi pregradami med mestnimi četrtmi je po-
stalo življenje v vojnih letih še težje kot pred tem. Zaradi 
aktivnega upora proti okupatorju in nestrinjanja s tedanjo 
italijansko »politiko« je v tem času prihajalo do množičnih 
racij, terorja, streljanja talcev in deportacij prebivalstva. 
Kljub težkim časom so prebivalci Ljubljane s pokončno 

držo in  velikim veseljem pričakali osvoboditelje, ki so me-
sto 9. maja 1945 dokončno rešili žičnega obroča. Po kon-
cu vojne je bila Ljubljana zaradi kljubovanja okupatorjem 
proglašena kot »mesto heroj«, naziv, ki si ga je vsekakor 
zaslužila. 

V spomin na ta čas so leta 1957 prvič organizirali spomin-
ski pohod po trasi nekdanje žične zapore. Kasneje so pot 
še dodatno uredili, spomeniško zaščitili nekatere bunker-
je, posadili drevesa ter postavili spomenike na pomemb-
nejših odsekih. 

Mestna občina Ljubljana si je 9. maj izbrala za svoj občin-
ski praznik in najbližje temu datumu 
poteka vsako leto po omenjeni trasi družabno-rekreativna 
prireditev. Pot okoli mesta je možno začeti na eni izmed 
osmih kontrolnih točk, sama dolžina pa je precej »obilnih« 
35 km ali povedano drugače, 8 ur in pol  pridne hoje! 
Zaradi tradicije planinskega krožka, ki je deloval pred leti 
na OŠ Dobrna, smo se tudi letos člani Mladinskega kluba 
Dobrna odločili prehoditi »pot ob žici« in prispevati svoj 
delež pri obujanju pretekle zgodovine. 

Na pot smo se podali že v zgodnjih jutranjih ura, saj je po-
trebnega res precej »časa in dela«, da se pride zopet na 
začetek oziroma navidezen konec poti. Da smo se imeli 
resnično lepo, je k temu pripomoglo tudi lepo vreme, do-
bra družba in zelo prijetno in sproščeno razpoloženje med 
hojo. Med malicanjem ob poti nam je nekaj vzpodbudnih 
besed naklonil celo sam ljubljanski župan, kar nam je dalo 
še dodatnega zagona in poleta, tako da nekaterih manjših 
žuljev sploh ni bilo čutiti ... Ker pa je datumsko zelo blizu 
tudi »Dan slovenske vojske« (15. 5.), smo ob koncu poho-
da »skočili« še v vojašnico Franca Rozmana Staneta, kjer 
je  bilo zelo zanimivo, saj je bil ta dan - dan odprtih vrat. 
Tam je vladalo prav prešerno vzdušje, saj je bilo ogromno 
»radovednežev«, ki jih je zanimala vojaška tehnika, bilo 
pa je tudi nekaj takšnih, ki so se ob zelo prijazni postrežbi 
do sitega najedli in napili! Hm, ... med slednjimi smo se po 
»naključju« znašli tudi mi! 

In ker je tradicija sveta stvar oziroma neke vrste obveza, 
smo za piko na i prekrasnega dne poskrbeli še z obveznim 
postankom na Trojanah! Kakšen pa je »protokol« na tej po-
stojanki pa tako veste sami ... Zadovoljnih obrazov in z me-
daljo (za prehojeno pot) okoli vratu smo, čeprav prijetno 
utrujeni, soglasno sklenili, da drugo leto znova opravimo 
svoje »poslanstvo«, predvsem pa naredimo nekaj za svoje 
telo, dušo in krepitev prijateljstva tudi v bodoče.

Tomaž Kumer
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Če kdo misli, da je z vsakim letom lažje, se moti. Dejstvo 
pa je, da je z vsakim letom boljše, lepše in pestreje. 
»Vau«, imeli smo turnirje do 15 let in nad 15 let v odbojki, 
košarki in nogometu. Preizkusili so se v rolanju in v metu 
trojk. Poskrbeli smo za začimbe. Pripeljali smo Draga-
na, ki je svojo žonglersko delavnico postavil na travo in 
privabil številne navdušence nad žongliranjem. Povabili 
smo tudi Evo Černe, ki je s svojim nastopom navdušila 
vse prisotne. K sodelovanju smo povabili CUDV, ki je po-
stavil razstavo svojih izdelkov in bil na voljo najmlajšim. 
Igrali ste lahko namizni tenis, najmlajši so imeli možnost 
ustvarjanja v likovni delavnici ali pa se zabavati na mivki. 
Paintball klub je postavil poligon, a so ga fantje zaradi ve-
tra in nezanimanja kmalu pospravili. MKD-jevci, tisti naj-
bolj aktivni, smo s svojim delom ustvarili športno-zabavni 
duh, in ta je poskrbel za celotno podobo Vetra v laseh. 
Vsem športnikom se zahvaljujemo za udeležbo na turnir-
jih, vsem obiskovalcem za dobro voljo in našim dobrim 
zvestim sponzorjem za podporo, brez katere bi težko pre-
magovali takšne in drugačne ovire.
Sponzorji: Občina Dobrna, Terme Dobrna d.d., Droga 
Kolinska d.d., Radenska d.d., P-team d.o.o., Mlaker Cvetko 
s.p., Kozmetika Afrodita d.o.o., Aero d.d., CUDV, ETT Ligh-
ting d.o.o., Cank Jože s.p.
Rezultati: 
- NOGOMET - kategorija  do 15 let: 1. Leteči, 2. Vinska 
Gora, 3. Dobrna; kategorija  nad 15 let: 1. Leteči, 2. Nate-

VETER V LASEH 2007

gnem še tvojo, 3.Vojnik; 
- ODBOJKA - kategorija  do 15 let: 1. Faznpriferji, 2. Čo-
koladkoti, 3. Jagode+Čokolada; kategorija nad 15 let: 1. 
Party breakerji, 2. 1+3=5, 3. Junci;
- KOŠARKA - kategorija nad 15 let: 1. duo Mi3, 2. MKD, 3. 
Nina Osenar fan club; 
- MET TROJK 1. Andrej Golob, 2. Tadej Gombač, 3. Martin 
Škoflek; 
- ROLANJE - kategorija  pod 15 let: 1. Lara Mogu, 2. Jan 
Sluga, 3. Matic Drolc;  kategorija  nad 15 let: 1. Tadej Vo-
grin, 2. Tadeja Vrečič.
Čestitke vsem!

Gorazd Špegel
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Ne zgodi se pogosto, še posebej pa ne zaradi današnjega 
lagodnega načina življenja, da lahko nekdo v tako krat-
kem času pride do tako velikega in vsega spoštovanja 
vrednega dosežka. Kaj lahko storimo s svojo močno voljo, 
trudom in prepričanjem v svoj uspeh, je vsekakor dokazal 
Klemen Štimulak. 
Ena izmed večjih »ljubezni« nekdanjega  učenca Osnov-
ne šole Dobrna, sedaj pa dijaka drugega letnika srednje 
šole v Celju, je bilo poleg ostalih športov vsekakor tudi 
kolesarstvo. Čeprav je že pred tem zelo rad skočil na kolo, 
se je z njim začel resneje ukvarjati oktobra 2006, saj si je 
pred tem nesrečno poškodoval koleno in mu je ta način 
vadbe priporočil zdravnik. Ker je Klemen zelo rad v stiku 
z naravo, je bila ta kombinacija rehabilitacije zanj tako re-
koč idealna. Tisti, ki radi kolesarijo, vsekakor vedo, da je 
pristen stik z naravo nekaj najlepšega, če pa hkrati nare-
diš še kaj dobrega za svoje telo ... toliko bolje! 
Sprva je kolesaril le ob vikendih in prostih dnevih, nato pa 
ga je vožnja s kolesom po okoliških in malo bolj oddalje-
nih hribih, dolinah in ravnicah tako prevzela oziroma za-
svojila, da se je letošnjega aprila včlanil v Kolesarski klub 
Celje. Svojo odločitev je podkrepil tudi z zelo solidnim re-
zultatom, ki ga je dosegel na kronometru v Ljubečni. Od 
tedaj vse bolj zavzeto trenira, seveda pa se udeležuje tudi 
raznih kolesarskih tekmovanj (Vzpon za Koroški pokal, 
Cestna dirka v Domžalah ...).
Sprva se je tekem udeleževal s svojim gorskim kolesom, 
ker pa je pokazal velik talent in dosegal vedno boljše do-
sežke na cestnih dirkah, mu je klub dodelil cestno kolo. Z 
njim se je udeležil dirke Morostar (kronometer okoli Pod-
peči) in državnega prvenstva na Krasu, ki je bilo 12. maja 
2007. Na slednjem kronometru (cestna dirka na čas, kjer 
tekmovalci startajo v krajših časovnih intervalih) je osvojil 
prvo mesto med amaterji A (dečki letnik 88 do 92) in 

tako postal državni prvak. Njegov uspeh je bil verjetno 
za nekatere precejšnje presenečenje, vendar samo Kle-
men ve, koliko truda, znoja in prevoženih kilometrov se 
skriva za tem uspehom. Glede na to, da je njegova sto-
pnja motivacije, prizadevanja in celostnega pristopa ter 
pripadnosti k temu športu na resnično občudovanja viso-
kem nivoju, je to garancija za uspeh tudi v bodoče. 
Letos sta v »igri« še dve majici za naslov državnega prvaka 
(vzpon ter cestno kolesarjenje), ki ju bo poskušal osvojiti, 
in s tem še bolj oplemenititi svoj trud. Ena izmed njegovih 
»boljših odločitev« to leto je bila tudi včlanitev v Mladinski 
klub Dobrna, čigar člani mu vsekakor z veseljem stojimo 
ob strani in držimo pesti za njegove podvige tudi v pri-
hodnje. Če ne drugače pa vsaj v vlogi navijačev na kakšni 
izmed prihodnjih dirk! Pa veliko sreče!  

Ana Štimulak in Tomaž Kumer

KLEMEN ŠTIMULAK – DRŽAVNI PRVAK V KRONOMETRU

IZ PAINTBALL KLUBA ...

V soboto, 26. 5., se je na poligonu Paintball kluba Dobrna 
v sodelovanju z radiom Fantasy zgodil medijski spekta-
kel. Nataša Kirn kot bivša vojakinja, playbojeva zajčica, in 
zmagovalka oddaje Sanjski moški je izbrala 5 kandidatov 
in se je z njimi pomerila v paintballu proti ekipi radia Fan-
tasy. Po šestih adrenalinskih igrah je prepričljivo zmagala 
Nataša s svojo ekipo.
Dogodek je privabil kar nekaj gledalcev in medijske po-
zornosti. V Paintball klubu Dobrna tako začenjamo niz 
podobnih spektaklov, ki se bodo odvijali čez celo sezono 
in na katerih bodo sodelovale medijske zvezde in znane 
osebnosti s slovenske scene. Slike si lahko ogledate na 
http://paintball.dobrna.si

Predsednik Paintball kluba Dobrna: Žiga Štraus
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ZAPLEŠIMO SKUPAJ

V četrtek, 22. 3. 2007, smo imeli učenci razredne stopnje 
na OŠ Dobrna kulturno-športni dan.
Ta dan smo v šolo prišli ob 13. uri. Pričakale so nas vadi-
teljice plesa iz plesne šole Plesni val iz Celja. Vsaka izmed 
njih je prevzela en razred in mi, četrtošolci osemletke, smo 
vadili pod vodstvom vaditeljice Tjaše. Za plesno podlago 
nam je predlagala pesem Tarča. Po začetnih negotovih 
korakih smo postajali iz minute v minuto bolj navdušeni. 

Ob 16. uri smo staršem v šolski telovadnici pokazali rezul-
tate našega dela. Program sta vodili sošolki Iza in Patricija, 
ki sta se zelo dobro izkazali. Najprej sta pozvali k nastopu 
učence prvega razreda, ki so zaplesali na Pesem tete Peh-
te. Drugošolci so se pozibavali ob zvokih pesmi Mi gremo 
pa na morje. Nato sta oba razreda združila moči in poska-
kovala v ritmih rokenrola. Učenci 3. razreda so se predsta-
vili ob pesmi Republika Banana, 4. razred devetletke pa 
je pokazal, kako se pleše hip-hop. S predstavitvijo našega 
dela je bila plesna predstavitev zaokrožena. Seveda je bil 
vsak nastop nagrajen z bučnim aplavzom. 
Nato sta voditeljici k sodelovanju povabili še starše. Bili 
so zelo presenečeni, saj smo skupaj zaplesali polko. Na 
koncu smo vsi učenci zapeli še slovensko ljudsko V dolinci 

prijetni in Cici himno. 
To srečanje smo izkoristili za skromno pozornost našim 
mamicam in jim dan polepšali še s cvetjem.

Tjaša Žerjav, 4. r./8
Mentorica: Terezija Audič

NA INTENZIVNIH  VAJAH

Pevci Mladinskega pevskega zbora OŠ Dobrna smo se 
3. aprila odpravili na intenzivne pevske vaje. Potekale so 
na kmečkem turizmu Lešnik v Hramšah, kjer so nas zelo 
lepo sprejeli. Kljub trdemu delu in obilo petja pa smo se 
tudi zelo zabavali. Imeli smo premore, ki smo jih izrabili 
za krajše sprehode po okolici, malico, igranje nogometa 
itd.. Tako smo združili prijetno s koristnim. Verjetno veči-
na ljudi misli, da je petje pri pevskem zboru samo gara-
nje, mnogi pa se ne zavedajo, da je tu tudi kakšen izlet, 
zabava na vajah ter še obilo drugih stvari. Pevci otroškega 
pevskega zbora se zato ne bojte vstopiti v mladinski pev-
ski zbor, ker boste tako spoznali mnogo lepih stvari. Na 
intenzivnih vajah smo se veliko naučili, kar smo pokazali 
tudi na reviji v Celju, hkrati pa smo se imeli zelo lepo. Vsi 
skupaj si želimo, da bi bilo takšnih dni še več.

Pevci Mladinskega pevskega zbora OŠ Dobrna

V BOTANIČNEM VRTU
IN NA LJUBLJANSKEM GRADU

V torek, 27. 3. 2007, smo imeli na predmetni stopnji na-
ravoslovni dan. Deveti razred se je odpravil v muzej 
premogovništva v Velenju, osmi razred v tržiški muzej in 
v Dovžanovo sotesko, sedmi razred pa v živalski vrt in na 
Ljubljanski grad, skupaj z nami. 
Petošolci smo se odpravili v Botanični vrt Ljubljana, poleg 
pa še na Ljubljanski grad. Skupaj z učenci sedmega razre-

Učenci so uživali v plesu.

V sodelovanju s Plesnim valom iz Celja smo pripravili 
kulturno-športni dan z naslovom »Zaplešimo skupaj«.

Vsak razred se je s plesno točko predstavil staršem.
Na koncu pa so še starši skupaj zaplesali s svojimi otroki.
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da smo se veselo odpeljali proti Ljubljani. V Botaničnem 
vrtu Ljubljana nas je sprejel mlad vodič in nam razdelil 
učne liste ter podlage. Pridno smo mu sledili, ga poslušali 
in vse lepo zapisali. Zapomnili smo si zanimivosti o Mar-
montovi lipi, ki je stara približno 200 let. Najbolj pa nam 
je bilo všeč, ko smo vstopili v rastlinjak. Ko smo bili notri, 
nas je presenetila vročina. Bil je vlažen zrak, ampak smo 
se navadili. Videli smo veliko zanimivih rastlin: limone, 
bananovce, kaktuse, mesojede rastline in nam najljubše, 
sramežljivke. Sramežljivke ali mimoze smo si tudi kupili. 

Imeli smo še malico, nato pa smo zakorakali proti avtobu-
su. Počakali smo še sedmošolce in se veselo odpeljali pro-
ti Ljubljanskemu gradu. Najbolj dolgočasno nam je bilo 
čakanje na vzpenjačo in pohod okoli trga. A to je kma-
lu minilo. Končno smo bili na vrsti mi. Z vzpenjačo smo 

se peljali zelo visoko, zato je bilo nekatere strah. Ko smo 
prišli na vrh, smo vsi pričeli fotografirati grad. Pričakala nas 
je vodička in nam razkazala cel grad. Zanimiva je majhna 
cerkvica, kjer je poslikan cel strop in stene. V gradu smo si 
ogledali 3D film o Ljubljani. Prikazoval je, kdaj je bil grad 
zgrajen in do danes. Po stotih stopnicah smo se povzpeli 
na stolp z uro. Od tam je bil čudovit razgled. Čeprav smo 
mislili, da bo dolgočasno, je bilo super.

Anita Videc, Anamarija Kravos, 5. r./8
Mentorica: Irena D. Smrečnik 

NARAVOSLOVNI DAN
Lovci  na mamute, Dovžanova soteska 

V torek, 27. marca 2007, se je naš razred odpravil Tržiču 
naproti, kamor smo si odšli ogledat muzej: Lovci na ma-
mute. Kot že naslov pove, smo izvedeli ogromno o življe-
nju naših prednikov. Predstavitev je bila izredno zanimi-
va, saj je posamezna razstavna soba predstavljala vsako 
obdobje človekove zgodovine posebej. Spoznavali smo, 
kako so se takrat prebijali skozi življenje. Seveda še zda-
leč niso bili tako razviti, temveč so lovili živali in nabirali 
rastline. Vsako stvar so znali spretno uporabiti. Ko smo 
opazovali in poslušali vodičko, smo se s praljudmi skoraj 
poistovetili, saj je bil način pripovedovanja zelo zanimiv.  
Verjetno je bilo za vse najbolj zanimivo ‚‘srečanje‘‘ z našo 
prababico Lucy, fantje pa so bili navdušeni nad orodji, ki 
so jih takrat izdelovali naši predniki. Osupljiv je bil tudi 
pogled na okle, ki so bili enako veliki kot pravi. Na steni je 
bila prikazana senca mamuta in ob vsem tem se nam je 
zdelo, kot da je ta mamut res nekje med nami. Prestrašiti 
nas je želel tudi jamski medved s svojimi ogromnimi če-
kani. Na koncu smo se sprehodili še po sobi, ki je predsta-
vljala časovni trak živih bitij na Zemlji od začetka nastan-
ka pa do danes. Pogled na vse to nas je osupnil.
 
Na koncu smo si lahko kupili še spominke. Avtobus nas 
je zatem odpeljal še k Dovžanovi soteski. Najprej smo 
malicali, nato pa je po nas prišla mlada vodička in nas 

Učenci 5. razreda v Botaničnem vrtu Ljubljana.

V okviru naravoslovnega dneva smo se z  gondolo 
»povzpeli«  na Ljubljanski grad –tam pa veličasten pogled.

Učenci 8. razreda v muzeju Lovci na mamute, Tržič.
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odpeljala po geološki učni poti. Hodili smo po gozdu ter 
spoznali nekaj zanimivih kamnin in fosilov. Presenetil nas 
je velik kamnit predor, skozi katerega smo se  sprehodi-
li in si ogledali zanimivo kamnito steno, nato pa smo na 
mostu opazovali deroč potok, Kamniško Bistrico. Počasi 
smo se odpravili nazaj proti avtobusu in se pomenkovali 
o dogodkih tega zabavnega in poučnega dne.

Anja Turnšek, 8. b/ 9
Mentorica :  Zdenka  Velečič: 

ŽIVALSKI VRT 
IN LJUBLJANSKI GRAD

V torek, 27. 3. 2007, smo se učenci 7. razreda odpravili v 
živalski vrt v Ljubljano. Z nami so odšli tudi učenci 5. ra-
zreda, vendar so oni izstopili pred botaničnim, mi pa pred 
živalskim vrtom.
V živalskem vrtu smo najprej odšli v hiško, kjer nam je g. 
Simon pokazal in opisal dve živali. Prva je bila madaga-
skarski jež in potem je prinesel kačo živo rdeče in oran-
žne barve. Najprej je v prostoru prevladal strah, potem pa 
smo jo vsi želeli pobožati in imeti okoli vratu. Nato nam 
je ga. Irena razkazala še ostale živali v živalskem vrtu, ki 
pa so bile zelo zanimive. Meni je bil najbolj všeč tiger. Po 
malici smo morali vsi napisati osebne izkaznice treh živali, 
ki so nam bile najbolj všeč, in s tem je naš čas potekel. 
Odpravili smo se nazaj na avtobus in se skupaj s 5. razre-
dom odpravili na Ljubljanski grad. Razdelili smo se v dve 
skupini. Na grad smo se odpeljali z vzpenjačo. Grad smo 
si ogledali zunaj in tudi znotraj ter odšli na stolp. Od tam 
je bil prekrasen pogled na vso Ljubljano. Na koncu ogleda 
smo se z vzpenjačo vrnili nazaj na trdna tla in vsi smo bili 
veseli.
Zopet smo odšli na avtobus in se odpeljali nazaj proti Do-
brni. Imeli smo se lepo in smo uživali. Verjamem, da bi vsi 
odšli še enkrat na tak naravoslovni dan.

Barbara Vohar, 7.a/9
Mentorica: Zdenka Velečič

VSE O LESU NA RAZREDNI STOPNJI

Učenci 4. razreda devetletke so z razredničarko, gospo 
Olgo Vaukner, odšli najprej v mizarsko delavnico Brložnik, 
v Lemberg. Tam je oče Primoža Brložnika pokazal, kako se 
obdela in pripravi les za izdelek. Rezal je, brusil in jim ka-
zal postopek izdelave mizarskega izdelka, in sicer so na-
pravili kuhinjsko desko. G. Brložniku so lahko tudi veliko 
pomagali, čeprav se jim je čas odšteval, avtobus pa jih je 
zelo omejeval. Ko so se vrnili v šolo, pa so pograbili les, se 
razdelili v skupine in izdelali pravo formulo 1, Eifflov stolp, 
rakete, ladje, čolne … Nastal je pravi pravcati Pariz. 
V učilnici, kjer so izdelovali izdelke iz oblancev, pa je bila 
tudi skupina pod vodstvom gospe Vikice Golčer. Na barv-
ne površine so najprej izdelali obrise tulipanov in zajčkov. 
Potem so površino namazali z brezbarvnim lepilom in po-
tresli vse skupaj z nekakšnim peskom oz. prahom. Najprej 
sem opazovala in sumila, da je to pobarvana žagovina, na 
koncu pa je moje dvome in sume potrdila učenka. Vzduš-
je je bilo živahno in razigrano ter glasno. Pomirjala pa jih 
je otroška glasba. Pridne roke so vrtele čopič, kot da je to 
nekaj čisto vsakdanjega. In pod njimi so res nastali tulipa-
ni lepih in čudovitih barv ter lepi pisani zajčki. 
Tako so dokazali naši najmlajši, da imajo tudi oni nekaj 
likovnega duha v sebi. 
Kar sredi hodnika pa se je namestila delavnica, ki je pri-
dno zamesila testo. In to ne kar navadno testo, ampak 
slano. Seveda brez pomoči gospe Ksenije Ulaga ni šlo. Ko 
sem opazovala to delavnico, sem mislila, da bodo spekli 
kruh. Toda moji sklepi se bili daleč od njihovih namenov. 
Ko so zamesili testo, so ga sploščili in nanj pritrdili lesene 
paličice, ki so jih nabrali v šolskem parku. »In kaj naj bi to 
nastalo«? sem se spraševala. Kaj neki! Nastali so naši živi 
organizmi, torej drevesa. Delavnica je dobro uporabila 
ime tehniškega dneva: »Les«.

Barbara Mastnak, 8. a/9
Mentorica: Irena D. Smrečnik

ŠOLSKI KOTIČEK

Veličasten pogled z Ljubljanskega gradu.

Učenci od 1. do 9. razreda so imeli tehniški dan
na temo o lesu.
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Učence na razredni stopnji pa so zanimali tudi eksperi-
menti z lesom, zato so se tudi odločili za delavnico, kjer 
je potekalo eksperimentalno delo. Radovedni otroci so 
spoznavali lastnosti lesa, različne vrste ter ugibali, kateri 
vrsti pripadajo. Učiteljica Mojca je razlagala na zelo zani-
miv način, saj so jo otroci z zanimanjem poslušali. Reševa-
li so učne liste, seveda pa tako izvedeli veliko o lesu, kar 
je bil namen tega tehničnega dne. Za konec sva z Natalijo 
vprašali učiteljico, ali se ji zdi, da učence ta snov zanima. 
Gospodična Mojca je rekla, naj vprašava kar učence. Vsi 
so nama v en glas odgovorili: ‘’Jaaa!!!’’ Verjetno komentar 
sploh ni potreben … 
Gospa Silva Pintar je spodbudila učence, da so se lotili 
izdelovanja izdelkov iz oblancev. Čeprav še ni minilo do-
sti časa od začetka, so pod spretnimi ročicami že začele 
nastajati prve umetnine: zajček, rože, medvedki. Če se je 
komu zataknilo, mu je učiteljica takoj priskočila na pomoč 

ter ga vzpodbujala. Tako se je gospa Silva odločila, da bo 
tudi sama izdelala nekaj zase. 
Učenci pa so se med sabo zelo dobro razumeli, bili so 
sproščeni in so si pomagali. Osredotočeni so bili na delo, 
še posebej pa so previdno ravnali z lepili. Seveda so se 
tudi veliko pogovarjali ter tudi nama z Natalijo ponosno 
kazali svoje izdelke. Skratka, imeli so se fino. 
V delavnici pri gospe Romani Fidler pa so se učenci ukvar-
jali z različnimi kosi pohištva, vendar na malo drugačen 
način. Slike iz katalogov in reklam so izrezovali ter jih lepili 
na papir, počasi pa so nastajali lični plakati, ki so ob najinem 
prihodu že krasili šolski pano. Učiteljica je povedala, da so 
bili med izdelovanjem zelo zbrani in navdušeni nad to vr-
sto dela. Opazili pa sva, da jim pospravljanje le ni bilo tako 
všeč, saj so malo pometali in se malo lovili. Ah, ti najmlajši!  
 

Anja Turnšek in Natalija Jakob, 8. b/9 in 8. a/9
Mentorica: Irena D. Smrečnik

Učenci so najprej spoznali različne vrste furnirja. Pripravili 
so si lepilo za les, čopiče, škarje in trši papir za podlago. 
Iz tršega papirja so izrezovali zgradbe in različna igrala. Z 
lepilom so prelepili furnir na risalni list. Natančno so izre-
zovali furnir. Postavljali so ga v različnih smereh. Tako je 
prišla risba bolj do izraza. Zelo so se zabavali in smejali 

drug drugemu ob lepljenju. 
Včasih jim je malo ponagajalo lepilo, saj se furnir ni takoj 
sprijel s podlago. Drug drugemu so pomagali lepiti. Se-
veda pa so priskočile na pomoč tudi učiteljice. Pri delu so 
bili zelo disciplinirani. Delo jim je šlo dobro od rok.     

Anita Videc in Klara Božnik, 5. r. 
Mentorica: Irena D. Smrečnik

VELIK USPEH NA LIKOVNEM SVETU 
OTROK

Tudi v tem šolskem letu je naša šola, OŠ Dobrna, odposla-
la nekaj likovnih izdelkov na temo »S črto in barvo o kul-
turni dediščini« na državno likovno razstavo Likovni svet 
otrok v Šoštanj.  Pred prvomajskimi prazniki smo dobili 
sporočilo, da je komisija za razstavo iz naše šole izbrala 
kar 10 učencev. Izbrali so izdelek Žana Podgorška Felici-

Zanimivo in pestro o lesu na tehniškem dnevu.

Likovna razstava učencev OŠ Dobrna v bolnišnični polikli-
niki Splošne bolnišnice Celje je že tretja po vrsti. Razstava je 
bila odprta do konca maja 2007. Od 4. junija dalje pa je od-
prta razstava o krvodajalstvu na transfuziološkem oddelku 
Splošne bolnišnice Celje. To je že druga tematska razstava. 
Ob svetovnem dnevu boja proti aidsu smo namreč pripravi-
li podobno tematsko razstavo. 

Nagrajeni učenci republiške razstave Likovni svet otrok v 
Šoštanju.
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jana in Tanje Grobelnik iz 4. razreda devetletke, pod men-
torstvom ge. Olge Vaukner. Izbrali so tudi izdelek Tadeja 
Štepiharja iz 1. razreda, pod mentorstvom ge. Viktorije 
Golčer in ge. Ksenije Ulaga. Kar nekaj likovnih izdelkov, 
sedem, pa je bilo izbranih iz 2. razreda. Likovni ustvarjal-
ci so bili Adrijana Dečman, Andrej Gerl Vicman, Klemen 
Močenik, Špela Brusl, Laura Čerenak, Polona Božnik in Ga-
šper Artank, pod mentorstvom ge. Silve Pintar. 
Vsi smo bili vabljeni na otvoritev likovne razstave 11. 5. 
2007 na OŠ Šoštanj, kjer smo prejeli priznanja.
Upam, da nam je to velika spodbuda za nadaljnje delo na 
področju likovne umetnosti. Nikoli se ne ve, mogoče bo iz 
sedanjih ustvarjalcev v prihodnje kdo postal pravi likovni 
umetnik, na katerega bomo zelo ponosni.

VSEM USTVARJALCEM ISKRENO ČESTITAMO!

Silva Pintar

NARAVOSLOVNI DAN VODA

Spet sem dobila nalogo, da pretečem vse delavnice v slabi 
uri. Tokrat sem se nekoliko bolj organizirala in se odločila, 
da bom v vsaki delavnici ostala največ pet minut. Kot da 
je delovalo … !!! Ampak tako ali tako je bil ta sklep velika 
napaka. Vsi učenci so bili tako zavzeti, da jih je bilo veselje 
že samo gledati. 

V prvi delavnici so učenci pod vodstvo gospoda Aleša 
Črnka zavzeto iskali primere športov na vodi. Tabla je bila 
že v prve pol ure skoraj popisana. Saj bi še ostala, pa mo-
ram naprej. Kaj kmalu sem kar »letela« po stopnicah do 
tehniške učilnice.

Učenci so tam izdelovali splave. Precej so bili zavzeti in 
so komaj čakali, da dobijo v roke material. Prej so namreč 
merili in zapisovali, da se je kar kadilo izpod svinčnikov. 
Kasneje je bilo verjetno še bolj zanimivo. Poslovila sem se 
in se odpravila iskat moj naslednji cilj. 

Pot me je pripeljala v glasbeno učilnico. Tam so ravnokar 
delali poskuse z vodo in glasbenimi vilicami. Zvoki, ki so 
jih proizvajali z drgnjenjem prstov ob rob kozarca, so bili 
že zelo nadležni. Vsi, vključno z mentorico go. Mileno Ur-
lep Rogl, so bili navdušeni. Moja ušesa pa so bila že v pre-
cej razdraženem stanju, zato sem hitro pobegnila v precej 
mirnejšo likovno učilnico. 

Tam je pod vodstvom Andreje Kveder potekala delavnica 
»Pomen pitne vode – pitniki«. Učenci in učiteljica so vsi 
zavzeto delali plakate o pomenu in onesnaževanju pitne 
vode. Vsi so mi zagotovili, da se imajo super, a ker je takoj 
za tem zazvonil šolski zvonec, sem se morala posloviti.

Ko sem tekla po stopnicah, sem upala, da mi učenci v de-
lavnici »Kemijska in biološka analiza vode« ne bodo ušli 
na odmor, toda v učilnici biologije so vsi pridno delali in 
se za zvonec niso zmenili. Pet učencev je delalo za mi-
kroskopi, kjer so raziskovali favno in floro vode iz ribni-
ka. Štirje učenci so opravljali kemijsko analizo z navidez 
nevarnimi kemikalijami. Mentorja, g. Bojan Poznič in ga. 
Zdenka Velečič, sta mi zagotovila, da so učenci zelo pridni 
in nasploh disciplinirani. Potem pa, žal, saj veste, gremo 
naprej! 

Ko sem prišla v učilnico matematike, sta mi ga. Martina 
Jovan in gdč. Nadja Apšner pokazali, kakšne poskuse vse 
so učenci že izdelali. Bili so zelo zanimivi in kar žal mi je 
bilo, da sem morala tako hiteti. Pogledala sem na uro in – 
o groza! Res se mi je že mudilo, zato sem se hitro poslovi-
la in odhitela v učilnico angleškega pouka, kjer so učenci 
pod vodstvom gdč. Jasmine Repolusk izdelovali trijezične 
plakate na temo - slovar o vodi. 

Pritekla sem v računalniško, upala sem, da zadnjo, učilni-
co. Tam so učenci pod mentorstvom ge. Irene Delčnjak 
Smrečnik v delavnici »Voda v neknjižnih virih« reševali 
kvize o vodi in podobno. Izgledalo je, da so uživali, pa na-
loge niti niso bile tako lahke!

Še delavnica 3 v 1 (pod mentorstvom ge. Sonje Špegel in 
ge. Irene Pak) za na konec. Ta delavnica je združevala no-
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Utrinek z naravoslovnega dneva Voda od 5. do 9. razreda.

Utrinek z naravoslovnega dneva Voda od 5. do 9. razreda.



3� Dobrčan, št. 34/2007

vinarsko, literarno in delavnico šolskega radia. V literarni 
delavnici je na koncu ostala samo še ena učenka. Vsi so 
imeli kar težko delo. Novinarji pa smo »šprintali« po šoli in 
pisali članke … »Literarna« učenka je svoj spis ravno obli-
kovala v bite in bajte, jaz pa sem končevala tole poročilo, 
poslušala glasbo šolskega radia in upala, da sem vam vsaj 
približno orisala naš naravoslovni dan – Voda.

Ana Sluga, 9. r./9 
Mentorica: Irena Pak

OTROŠKI PEVSKI ZBOR IN 
MLADINSKI PEVSKI ZBOR OŠ 
DOBRNA NA OBMOČNI REVIJI 
OTROŠKIH IN MLADINSKIH 

PEVSKIH ZBOROV

V sredo, 11. aprila 2007, je bila v Celjskem domu v Celju 
Območna revija otroških in mladinskih pevskih zborov. 
Na njej je sodelovalo 18 zborov iz Celja, Vojnika, Štor in 
Dobrne. Tako kot vsako leto sta se revije udeležila tudi 
pevska zbora naše šole. Oba zbora sta se predstavila s 
predpisanim programom, ki ga je strokovno spremljala in 
ocenila ga. Anka Jazbec. 
Otroški pevski zbor, pod vodstvom Darinke Stagoj, se je 
predstavil z ljudsko Vandrovc je privandrov, Vodopivčevo 
Veselo otroško ter s pesmijo Mnogo poti skupine Gloria. 
Nastop zbora sta s plesom, v vlogi »vandrovca«, popestrili 
tudi Iza in Patricija. Izrazni gibi ob pesmi Mnogo poti pa 
so še bolj pritegnili poslušalce. Zelo suvereno in usklajeno 
pa je zbor na klavirju spremljala dijakinja Natalija Podgor-
šek. Pod vodstvom gospe Milene Urlep Rogl  se je Mla-
dinski pevski zbor OŠ Dobrna predstavil z ljudsko Roža 
na vrtu, Gobčevo Zapojmo pesem ter Steinbergovo Tell 
me now.
“PESEMCA” je lepo zazvenela, pevcem dala priložnost, da 

s svojo pesmijo nagovorijo tudi poslušalce izven naše ob-
čine. Po aplavzu sodeč, lahko zapišemo, da so naši pevci 
navdušili občinstvo. Naj bo ta prijeten občutek spodbuda 
za nadaljnje delo in povračilo za vložen trud.
Del svojega celoletnega dela pa bodo pevci otroškega in 
mladinskega pevskega zbora predstavili na Zaključni aka-
demiji, 28. maja 2007 , v dvorani Zdraviliškega doma. Prav 
tako bodo ob tej priložnosti prejeli priznanja četrtošolci 
(osemletke) in devetošolci za leta zvestega in predanega 
petja v otroškem in mladinskem pevskem zboru. 

Zborovodkinja: Darinka Stagoj 

PETOŠOLCI V TERMAH DOBRNA

V okviru učnega načrta za peti razred osnovne šole smo 
pri športni vzgoji izvedli preverjanje t.i. plavalne pisme-
nosti. Preverili smo znanje prsne, hrbtne in kravl tehnike 
ter vzdržljivost pri plavanju prosto. In rezultati so: »Sedi 
odlično minus dve«. Na žalost ne moremo reči, da imamo 
zanesljive plavalce, zato bomo na podlagi slabih rezul-
tatov izvedli tedenski tečaj plavanja in poizkušali doseči 
zadovoljiv nivo plavanja. Želimo si s ponosom reči, da 
imamo na Dobrni plavalce v petem razredu osnovne šole. 
Zahvala gre Termam Dobrna, kjer so omogočili preverja-
nje plavanja. 

Aleš Črnko, športni pedagog

VSE O ZDRAVIH ZOBEH

V začetku meseca aprila smo imeli četrtošolci naravoslov-
ni dan: Zdravi zobje, lep nasmeh.
V goste smo povabili višjo medicinsko sestro, gospo Dra-
gico Praprotnik, ki sicer že nekaj let zapored ocenjuje 
zobke učencev razredne stopnje.
Poučila nas je o pomenu zdrave prehrane za naš razvoj in 
zdrave zobe. Izvedeli smo tudi, kaj koristi in kaj škoduje 
našim zobem. Ob slikanici nam je predstavila zgodbo o 
medvedku, ki si ni hotel umivati svojih zobkov. Spoznali 
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Pevci Otroškega pevskega zbora OŠ Dobrna pred nastopom 
na območni reviji v Celju.

Pevci Otroškega pevskega zbora OŠ Dobrna pred nastopom 
na območni reviji v Celju.
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smo, da črvičke v naših zobeh prežene le redno umivanje 
zob. Prav s tem  opravilom smo nadaljevali. Končno smo 
spoznali, da si je tudi za umivanje zob potrebno vzeti do-
volj časa.
Beli  sijoči zobje do ušes so nas izdali, da smo preživeli 
poučno in prijetno dopoldne. 

Lara Tina Smrečnik, Žan Pušnik, 4.r./9
Mentorica: Olga Vaukner

KO BOM VELIK, BOM MIZAR

24. 4. 2007  smo imeli tudi četrtošolci tehniški dan. Z av-
tobusom smo se odpeljali do Lemberga, od tam pa smo 
pešačili do mizarske delavnice Brložnik. Pričakal nas je 
Primožev očka, ki je po poklicu mizar. Moderna delavnica 
nas je vabila v notranjost. V eni sami uri smo z mizarjevo 
pomočjo oblikovali dve kuhinjski deski. Ogledali in so-
delovali smo pri postopku izdelave desk od surovine do 
končnega izdelka. Ob tem smo spoznali tudi električna in 
ročna orodja, brez katerih v mizarski delavnici ne gre. 

Primoževa starša sta nam podarila odpadni material, s 
pomočjo katerega smo v razredu oblikovali različna vozi-
la, bodisi resnična ali domišljijska. 

Naša skupina je izdelala raketo H 5 N 1 in letalo Fire pla-
ne. Zanimive izdelke smo razstavili na spodnjem hodniku 
šole.
Mizarski poklic me je zelo navdušil. Mogoče pa bom po 
poklicu mizar.

Jan Sluga, 4.r./9
Mentorica: Olga Vaukner

OSNOVNA ŠOLA PO POTEH
XIV. DIVIZIJE

Združili smo športno vzgojo in zgodovino ter se odpra-
vili na športni dan, dne 25. aprila, po  poteh XIV. divizije. 
Zbor je bil ob 7.45 pred šolo, kjer smo se najprej razdelili 
v Bračičevo (7.r.), Tomšičevo (8.r.), Šercerjevo (9.r.), Gradni-
kovo brigado (5.r.) in pod vodstvom planinskega vodnika 
g. Horjaka (komandant Stane) krenili na pohod. Pot nas je 
vodila proti Guteniku, del poti po Anini poti, kmetija Ma-
rovšek in Brdce nad Dobrno. Tam smo si malo oddahnili in 
malicali, saj nam je naš hišnik s kombijem pripeljal okusne 
sendviče in sok. Po premoru smo se odpravili do obeležja 
NOB. Sledil je uvodni pozdrav, položitev venca in pesem 
XIV. divizije, ki so jo fantje devetega razreda suvereno in 
junaško zapeli. Prav posebna zahvala pa gre g. Hermanu 
Planku, borcu Šercerjeve brigade, ki nam je približal do-
godke iz bojev XIV. divizije s svojo osebno zgodbo. Tako 
so učenci dobili sliko iz tistega tako pomembnega časa za 
naš slovenski narod, ko se je uprl okupatorju in zmagal. » 
… O, če ljudi bi ne bilo pri nas, ljudi, ki ne ubogajo na vsak 
ukaz, tedaj bi nas že kdaj odnesel plaz … «.

Aleš Črnko, športni pedagog

ŠOLSKI KOTIČEK

Kdo vé vse o zdravih zobeh in lepem nasmehu?
Učenci 4. razreda devetletke, seveda. 

Na obisku v mizarski delavnici pri Brložnikovih
v Lembergu.

Učenci OŠ Dobrna na športnem dnevu  –
po poteh XIV. divizije.
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Druženje s pisateljem Primožem Suhodolčanom je bilo 
prijetno, predvsem pa zabavno. Vsem bralcem smo podelili 
bralne značke. Na fotografiji: »zlati bralni značkarji » 
– učenci, ki so v vseh osmih šolskih letih osvojili bralno 
značko.

Z VLAKOM DO GRADU – KRATKO 
POPOTOVANJE TRETJEŠOLCEV 

Tretješolci smo se tudi letos odpravili na pot, ki nas je vo-
dila do velenjskega gradu. V sredo, 25. 4. 2007, smo imeli 
naravoslovni dan. Z rednim avtobusom smo se odpeljali 
do Celja, kjer smo si najprej ogledali avtobusno postajo. 
Morali pa smo kar pohiteti, saj nas je na železniški postaji 
že čakal šef postaje, ki nas je prijazno sprejel in vodil. Za-
nimivo si je bilo ogledati kontrolni stolp in spremljati delo 
kontrolorjev, ki je zelo zahtevno in odgovorno. Nekatere 
od nas pa je najbolj pritegnila parna lokomotiva, ki služi 
železniški postaji le še v okras in v spomin na stare čase. 
Seveda smo ta spomenik uporabili za sceno na naši sku-
pinski fotografiji. S polnimi želodčki smo, po dovoljenju 
vlakovnega odpravnika, pot nadaljevali z vlakom do Vele-
nja. Za večino od nas je bila to prva vožnja z vlakom. Bilo 
je prav razburljivo, še posebno vožnja skozi tunel!

Po prihodu v Velenje pa smo si še malo razgibali noge. 
Izvedli smo krajši pohod in pravi vzpon po 237 stopnicah 
do gradu. Vodička je malo počakala, da smo si oddah-
nili, nato pa nas je popeljala na ogled nekaterih stalnih 
zbirk po Muzeju Velenje. Ogledali smo si zbirko ostankov 
mastodonta, zbirko afriške umetnosti Františka Foita, 
rekonstrukcijo stare trgovine z mešanim blagom ter re-
konstrukcijo stare gostilne. Zanimiva nam je bila plastika 
mastodonta, pa afriške maske in lutke, hladilnik v obliki 
omare pa tudi stara trgovina, v kateri smo lahko kupili ka-
kšen spominček. 
No, pa smo prišli skoraj do konca našega potepanja. Hiter 
spust z gradu, hop na avtobus in nazaj proti Dobrni. Doži-
veli smo res zanimivo, poučno in razburljivo dopoldne.

Učenci 3. razreda z razredničarko Darinko Stagoj

EKSKURZIJA NA KOROŠKO

10. maja 2007 smo se v zgodnjih jutranjih urah odpeljali 
proti Koroški. Naša prva postaja je bila cerkev Sv. Jurija v 
Legnu pri Šmartnem pri Slovenj Gradcu. Na tem mestu 
so arheologi odkrili primitivne temelje naselbine, kasneje 
slovanskega svetišča in cerkve, domnevno iz 9. stoletja in 
prej. Pred vstopom smo si morali nadeti ogromne copate, 
da ne bi poškodovali velike steklene površine. Verjetno je 
tole slišati zelo paradoksalno, vendar so izkopanine za-
ščitene s steklom, po katerem smo se sprehajali. Tako so 
najdbe dobre vidne vsem obiskovalcem tega izjemnega 
spomenika kulturne dediščine. Po ogledu smo si privošči-
li jutranjo malico in nekaj sončnih žarkov. 

Pot nas je odvedla do Dravograda, kjer smo si ogledali 
gestapovske zapore. Vodič nam je povedal nekaj nepri-
jetnih stvari o načrtnem mučenju, ki so ga izvajali nemški 
okupatorji. Poudaril je dejstvo, da je mir, prijateljstvo in 
sodelovanje nekaj najlepšega, kar ti lahko ponudi svet. Ko 
smo prišli iz zapora, smo se sprehodili do ribiškega muze-
ja. Tam nam je vodič razložil nekaj o umetnosti ribarjenja, 
nato pa smo si sami ogledali nekaj nagačenih rib, vse ulo-
vljene v mogočni Dravi. Nekatere so bile precej strašne, 
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Utrinek z naravoslovnega dneva učencev 3. razreda:
Z vlakom do gradu.

Učenci 9. razreda so v okviru projekta Koroška obiskali 
tudi Prežihovino.
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nihče si z njimi najbrž ne bi želel deliti spalnice. Po ribah 
smo se odpeljali do Raven, kjer nas je že čakala Osrednja 
koroška knjižnica. Nekateri, osupli nad takšno maso in 
mogočnostjo vseh knjig, so z zanimanjem pregledovali 
najmanjše podrobnosti. Drugi, ne preveč osupli, so si po-
vršno ogledali le najzanimivejše. Končno nas je čakal po-
stanek in poštena malica ob Ivarčkem jezeru. Zopet smo 
se prepustili sončnim žarkom in lahnemu dremanju. Po 
postanku, ki je zelo prijal, smo odšli do spomenika Pre-
žihovega Voranca nad Kotljami. Vodička nam je razkrila 
nekaj o njem in prosto smo si lahko ogledali hišo, v kateri 
je bil prirejen muzej o njem in njegovem življenju.         
Kmalu smo postali rudarji, ko smo prispeli do rudnika 
svinca in cinka v Mežici. Vožnja z vlakcem je bila prav za-
res zanimiva in dodobra razburljiva. Kriki in smeh, ki se je 
slišal po vagončkih, kažejo na mešane občutke. Ogledali 
smo si sedaj že bivši rudnik, po katerem nas je popeljal 
sedaj že bivši rudar, ki nam je opisal vse tehnike kopanja 
- od primitivnega kladiva do novodobne tehnike. 
Nazadnje smo odšli še na Koroški radio, kjer so nam razka-
zali svoje prostore. Ogled je bil kratek in jedrnat, če lahko 
temu tako rečem. Čakala nas je le še vožnja domov, polna 
smeha in bonbonov.

Urška Kramberger, 9.r/9 
Mentorica: Irena Pak

NARAVOSLOVNO-DRUŽBOSLOVNI 
TABOR V PIRANU 

V torek smo sedmošolci odšli na ekskurzijo v Piran. Ko 
smo prišli, smo si najprej ogledali piranski akvarij, potem 
pa odšli na kosilo. Ko smo se nastanili, pa smo odšli na 
sprehod in spoznavali Piran. Zvečer smo šli še na sladoled. 
Ponoči smo bolj malo, spali saj smo se ves čas klicali iz ene 
sobe v drugo. 
Naslednje jutro smo pojedli zajtrk in odšli v pristanišče Pi-
ran. Tam nas je čakala barka, s katero smo se odpeljali do 
Strunjana. Tam smo si ogledali soline in potem odšli na 
kosilo. Po nekaterih poučnih pohodih je napočil čas spa-
nja. Učiteljica nam je pobrala telefone in odšli smo spat.
Po zajtrku smo imeli v Fiesi raziskovanje morske obale, po 
kosilu pa smo se odšli kopat v hotel Bernardin. Po kopa-
nju smo imeli počitek v sobah. Nato smo odšli na večerjo. 
Potem pa smo imeli družabni večer, ogledali smo si tudi 
»evrosong«. Vsi utrujeni smo se odpravili v sobe spat, še 
prej pa so nam učiteljice pobrale prenosne telefone.
V petek zjutraj smo se pozajtrkovali, pospravili prtljago in 
z avtobusom smo se odpeljali na turnejo. Najprej smo si 
ogledali Luko Koper, potem smo si v Hrastovljah ogledali 
cerkvico z znamenitimi freskami. Po malici smo se odpe-
ljali v pršutarno, kjer bi vsi skoraj umrli od smradu. Potem 
smo se odpeljali do jame Vilenica, kjer je bilo prijetno hla-
dno. Nazadnje pa smo se še odpeljali v Lipico, tam pa smo 
si ogledali lipicance. 
In potem smo se končno odpeljali do Dobrne. Bilo je zelo 
lepo, čeprav so nam učiteljice vsako noč pobrale telefo-
ne.

Gašper Grebenc in Barbara Vohar, 7.a/9

V torek, 8. 5. 2007, smo se sedmošolci odpravili v Piran. 
Prvi dan smo si ogledali akvarij v Piranu ter mestne zna-
menitosti Pirana. Zvečer pa smo se odpravili na sladoled 
ter sprehod ob obali. Drugi dan smo se odpravili z barko 
do strunjanskih solin ter si ogledali tudi obrežne rastline 
in »slanuše«. Vodič Dani nam je predstavil orodja, s kate-
rimi pridelujejo sol. Tretji dan smo dopoldan raziskovali 
morsko obrežje v Fiesi, našli smo veliko zanimivi morskih 
organizmov, med njimi so: rdeča morska vetrnica, različne 
vrste alg in školjk. Popoldan pa smo se odpravili do hotela 

Naravoslovno–družboslovni tabor v Piranu 
Učenci so bili zavzeti raziskovalci in  opazovalci vsega,
kar je povezano z morjem. 

Skupinska s 3. naravoslovno–družboslovnega  tabora 
učencev 7. razreda v Piranu.
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Bernardin, kjer smo uživali v kopanju v bazenu in vožnji 
po toboganu. Zadnji dan smo si šli ogledat Luko Koper, 
kjer smo bili presenečeni,  koliko tovora lahko spravijo v 
skladišča. Ogledat smo si šli tudi cerkvico v Hrastovljah, 
kjer smo si ogledali znano fresko Mrtvaški ples ter še nekaj 
drugih. Ogledali smo si tudi pršutarno pravega kraškega 
pršuta ter ga okusili. Zanimiv ogled je bil v jami Vilenica, 
kjer smo si ogledali veliko kraških kapnikov v 4 dvoranah. 

V 4. dvorani, in sicer zadnji dvorani, smo si lahko ogledali 
figure hudiča, Marijo devico in kapnike v obliki korenja 
ter največji kapnik v jami. In nazadnje smo si ogledali ko-
bilarno v Lipici, kjer smo si ogledali konje lipicance, bili 
so zelo zanimivi. Piran imam v lepem spominu in se ga še 
bom dolgo spominjala.

Monika Jakob, 7. a/9

PRAVLJIČNI VEČER V VRTCU

V mesecu aprilu smo imeli pravljični večer. Ob 8. uri smo 
se zbrali v vrtcu, kjer smo prisluhnili pravljici. Le-to smo 
poslušali zunaj ob baklah. Nato smo spili skodelico zelišč-
nega čaja in se posladkali s piškoti. Tudi na umivanje zob 
nismo pozabili. 

Kasneje smo se zbrali v  igralnici in drug drugemu pokaza-
li, da znamo zaspati brez mamice, atija, bratca in sestrice. 
Z nami so se stiskali medvedi, zajčki, punčke … . Tisto noč 
so nas božale in ljubkovale naše vzgojiteljice. Dežurale so 
vso noč, zjutraj pa so nas z nasmehom pozdravile in nas 
stisnile k sebi. Skupaj smo se uredili ter odšli novim dogo-
divščinam naproti. Prijateljem smo pripovedovali, kaj vse 

DROBTINICE IZ VRTCA
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smo počeli, oni pa so nas nagradili s ploskanjem.
Letos nas je spalo 23, prihodnje leto pa se nam bo zago-
tovo pridružil še kdo. Za spomin na preživeto noč brez 
staršev pa smo si prislužili še nagrado.

Še ena skupna.

Podelitev medaljonov. Pravljica ob baklah.

Podelitev medaljonov.
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IZLET NA ANTENO

V najmlajši skupini hodimo tudi že na daljše sprehode. V 
mesecu maju smo se odpravili na Klanc. Naš cilj je bila an-
tena na vrhu hriba.
V vrtcu smo se dogovorili, kam smo namenjeni, si pripra-
vili nahrbtnik z malico in napitki ter se odpravili na pot. 
Pot je bila zanimiva, saj je potekala po kostanjevem par-
ku, mimo zapuščenega ribnika, ob gozdu vse do travnika. 
Toliko zanimivih stvari smo videli ter jim tudi prisluhnili.
Spremljala nas je Kekčeva pesem, pa tudi na ostale pe-
smice o živalih nismo pozabili. 
Ob anteni smo preživeli lep čas, kaj več pa naj povedo fo-
tografije.

NOČNI POHOD Z NOČNIMI 
SVETILKAMI

V mesecu aprilu smo z otroki v okviru pohodniškega krož-
ka odšli na nočni pohod na KAČJI GRAD. Namen pohoda 
je bil premagovanje strahu pred temo, opazovanje neba 
(zvezd), uporaba svetilk.

Prispevki iz mlajše in srednje skupine v vrtcu.

Hoja skozi park.

Pri malici.

Igra.
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POHODI IN PIKNIKI

Bliža se čas poletja in v vrtcu pridno nabiramo 
kondicijo tako, da opravimo krajše in nekoliko 
daljše pohode v okolico vrtca.
Tako smo bili že na sedmih pohodih, in sicer:
1. Trim steza
2. Dolina mlinov
3. Brdce nad Dobrno
4. Stolpnik v Vinski Gorici
5. Klanc  - »vojaška antena«
6. Klanc – Štimulak
7. Vrba

Bili pa smo tudi na zelo »dobrih« piknikih. Najprej 
smo obiskali Patrika Podgrajška, kjer smo se ma-
stili s sendviči, sadjem, sokom in se igrali z bagri, 
avtomobili, se gugali in lovili.
Naslednjič smo obiskali Matjaža Korenaka, in tudi 
tam smo se malo igrali, mnogo jedli in se odpra-
vili proti vrtcu.
Pri Juliji Štimulak pa smo dobili odlične kremne 
rezine, štručke in mnogo divjanja okoli po trav-
niku.
Upamo, da nas do konca šolskega leta čaka še ka-
kšen podvig, kjer se tudi hodi, pa veliko dobrega 
poje.

PLAVALNI TEČAJ
V BAZENU GOLOVEC

Otroci so z navdušenjem pričakovali plavalni te-
čaj in prilagajanje na vodo v bazenu Golovec v 
Celju.
Prvi dan so bili zelo »korajžni«, vse do takrat, ko 
je bilo potrebno potopiti v vodo najprej ramena, 
nato pa še glavo in si nič obrisati obraza (tri se-
kunde). Pa je bilo že to preveč za marsikoga. Tudi 
kakšna solzica se je zmešala z vodo v bazenu, pa 
ne toliko zaradi plavalnih vaj, temveč ker je bilo 
potrebno biti tiho, upoštevati navodila in začeti 
na dogovorjen znak. Vaditeljici plavanja sta imeli 
kar nekaj težav s tem, da so otroci poslušali, ker 
jih je zanimalo tisoč drugih stvari, in tako je vča-
sih kakšen otrok malo za šalo malo zares nekaj 
časa moral sedeti na klopi zunaj bazena, dokler 
se ni umiril in prisluhnil navodilom.
Otroci so pa bili veseli, ko so zadnji dan pokazali 
usvojeno znanje svojim staršem in ponosni pre-
jeli diplome programa plavalnega opismenjeva-
nja. Nekateri so pridobili bronastega morskega 
konjička, nekaj pa tudi srebrnega. Za zlatega bo 
pa čas v osnovni šoli.

Za skupino medvedkov pripravili: 
Mateja Kos in Suzana Adamič

Katja Grobelnik, 6 let Tilen Urban Voršnik Kramberger, 6 let

Patrik Podgrajšek, 6 let Tomaž Krivec, 5 let

Nastja Špes, 5 let

Jerneja Čerenak , 6. let Deja Adamič, 6. let

Maja Felicijan, 6. let Iztok Kravos, 6. let

DROBTINICE IZ VRTCA
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Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna je nosilec 
MATP (Motor Activities Training Programme) programa 
za celjsko-koroško regijo, zato je društvo specialne olim-
pijade Slovenije, kot prireditelj 2. regijskih iger specialne 
olimpijade- MATP, imenoval za organizatorja teh iger prav 
naš center. Iger MATP, ki so bile v soboto, 14. aprila 2007, 
v telovadnici OŠ Dobrna, se je udeležilo 9 ekip,  in sicer: 
Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna iz Črne na 
Koroškem, Osnovna Šola Glazija iz Celja, Varstveno de-
lovni center Šentjur enota Slovenske Konjice, Varstveno 
delovni center Šentjur enota Šentjur, Varstveno delov-
ni center Saša enota Ježek Velenje, Varstveno delovni 
center Saša enota Maksi Žalec, Varstveno delovni center 
Saša enota Mozirje, Društvo Sožitje Litija in Šmartno pri 
Litiji ter Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna, 
skupaj s približno 60 tekmovalci, spremljevalci in trener-
ji. Tekmovalci so se pomerili na 7 tekmovalnih postajah: 
plazenje/hoja/vožnja z vozičkom skozi tunel, trakove in 
čez oviro, zbijanje žog s stožcev, podiranje kegljev,  met 
žoge na koš, brcanje žoge na gol, hokej, slalom z vozički 
oz. hoja med količki z upoštevanjem prometnih znakov). 
Pomagalo nam je 17 sodnikov prostovoljcev iz Društva 
joga v vsakdanjem življenju Celje in približno 35 prosto-
voljcev - delavcev CUDV Dobrna.

Častni govorniki so bili: Jožica Grubelnik, direktorica 
CUDV Dobrna, župan Občine Dobrna, gospod Martin 
Brecl in mag. Tine Kovačič, koordinator MATP programa 
za celjsko-koroško regijo. Same igre je odprla Jožica Gru-
belnik, direktorica CUDV Dobrna. Medalje in priznanja sta 
športnikom specialne olimpijade podelila priznana slo-
venska športnika, Rok Marguč in Pavel Kuralt, ki je tudi 
športni pedagog v CUDV Dobrna.

Vse športnice in vsi športniki iz celjsko-koroške regije so se 
skupaj z MATP-trenerji nekaj mesecev pridno pripravljali 
in utrjevali ter razvijali svoje spretnosti. V svoje treninge 
so vložili moč volje, ogromno vztrajnosti in poguma, za-
vestnega truda in napora in pri tem premagovali lastne 
slabosti ter pomanjkljivosti, kot so lenoba, šibkost volje, 
strah pred neuspehom, nepripravljenost na sodelovanje, 
neodločnost in podobno. Toda brez tveganja ni dosežkov. 
Rečeno je, da lenoba na začetku zgleda zelo sladka, toda 
na koncu obrodi grenke plodove. Zavesten napor in trud 
pa sta na začetku grenka, toda na koncu so njuni plodovi 
sladki. Njihovi napori so bili poplačani! In prav vsak, ki je 
dobil bitko proti lenobi, je bil zmagovalec-heroj. In ta do-
bljena bitka proti lastni lenobi jim je dala zaupanje vase, 
samospoštovanje, samopotrditev, samozavest in pred-
vsem moč in pogum za nove športne podvige ter nove 
dosežke v življenju. 

asist.mag. Tine Kovačič, dipl. fiziot.

ZIMSKA ŠOLA V NARAVI

Glede na lanskoletno zelo dobro izkušnjo z organizacijo 
pomladne šole v naravi z našimi varovanci smo se tudi le-
tos v naši skupini OVI II A pričeli pogovarjati o organizaciji 
še ene, a tokrat malo drugačne šole v naravi. Pomladno 
šolo v naravi smo lani preživeli na kmečkem turizmu v 
Zgornjem Zavratniku pri Logarski dolini, kjer smo spozna-
li življenje na kmetiji, prehodili skoraj vse poti v Logarski 
dolini, jezdili konje in doživeli pravi »pižama party«. 
Letos smo si zamislili zimsko šolo v naravi  s poudarkom 
na preživeti čim več časa na snegu in osvojiti osnove alp-
skega smučanja. Kot najbolj primeren kraj za izvedbo 
zimske šole v naravi nam je bil smučarski center Rogla, 
ki leži v idilični pokrajini Zreškega Pohorja na nadmorski 
višini 1517 m. Klima je prijetna in blagodejna, planinski 
zrak zdravilen in upali smo, da bodo tudi snežne razmere 
ugodne. Izbrali smo še termin od 21. do 25. marca 2007.
Čeprav je bilo pri nas že pravo spomladansko vreme in 
ni nič kazalo, da misli biti kaj drugače, smo se večkrat 
pozanimali o snežnih razmerah na Rogli, ki tudi niso bile 
najbolj ugodne. A na koncu se je vse dobro izšlo, saj je 
dva dni pred našim odhodom na Roglo pričelo snežiti in 
strahu, da nam bo zmanjkalo snega, ni bilo več.
Tako smo se v sredo, 21. marca, končno odpravili v zimsko 
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2. REGIJSKE IGRE SPECIALNE OLIMPIJADE MATP
ZA CELJSKO-KOROŠKO REGIJO
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šolo v naravi na Roglo; pet varovancev in pet spremljeval-
cev, ki z njimi redno delamo v skupini. Vsak varovanec je 
v kombi odnesel svojo potovalko, mi pa smo odnesli še 
vso smučarsko opremo in smučarske rekvizite. Na Roglo 
smo prispeli ob 11. uri in občudovali pravo zimsko idilo 
… povsod vse zasneženo, vse okrog nas belo, pravi zimski 
raj. Nastanili smo se v mladinskem prenočišču JELKA 1 in 
kmalu ugotovili, da bomo v celi stavbi kraljevali sami. Bilo 
nam je prav lepo, saj smo se lahko udobno namestili. V 
mladinskem prenočišču smo imeli samo sobe za preno-
čitev in kopalnice, na vse obroke pa smo hodili v Hotel 
Rogla. Do kosila smo odšli na sprehod in si ogledali vsa 
smučišča, sankališče in adrenalinsko sankališče Zlodeje-
vo. Po kosilu smo se oblekli v popolno smučarsko opremo 
in odšli na sneg, kjer so se varovanci, ob našem učitelju 
smučanja Pavlu, naučili vse o smučarski opremi, o obuva-
nju smuči, drži na smučeh, drsenju s pomočjo in ustavlja-
nju s smučmi. Prvi dan so svoje smučarske sposobnosti 
preizkusili Tadej, Jernej in Nina. V začetku je bilo vse sku-
paj prav klavrno, saj so se vsi trije zelo bali že samo stati na 
smučeh, kaj šele, da bi se z njimi peljali. Ob naših vzpod-
budah in igrivosti smo jih hitro prepričali, da je to nekaj 
enkratnega in že so premagali strah in učenje osnov alp-
skega smučanja se je lahko pričelo. Na koncu popoldneva 
smo bili vsi zelo zadovoljni, saj so se vsi trije že peljali ob 
pomoči svojega spremljevalca. Vid in Maja pa sta se celo 
popoldne pridno sankala in uživala na snegu.

Naslednji dan, v četrtek, smo se že pred zajtrkom oblekli 
v smučarsko opremo in do večera preživeli čas na snegu, 
seveda z vmesnimi obroki in obvezno jutranjo vročo čo-
kolado za varovance in kavo za spremljevalce. To je bil naš 
vsakodnevni jutranji ritual po zajtrku, potem pa smo bili 
pripravljeni na vse napore in užitke na snegu. Dopoldan 
so smučarji ponovili vse, kar so se prejšnji dan naučili in 
se učili tudi manjših zavojev na smučeh. Na smuči pa se 
je postavil tudi Vid, ki se je ob pomoči spremljevalca s 
smučmi tudi sam peljal. Bil je zelo vesel in je to še dolgo 
potem ponavljal. Popoldan so varovanci preizkusili še te-
kaške smuči in krplje in se odpravili na tekaško progo.
V petek je bil dan velikega pričakovanja, saj smo jim oblju-
bili celodnevno vožnjo po pravem smučišču z vlečnico in 
spuščanje po že večji strmini. Videlo se je, kako so uživali, 
saj jim sedaj ni bilo več treba s smučmi prestopati do vrha 
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hriba, če so se hoteli spustiti po strmini navzdol. Vmes pa 
so se na sankališču preizkusili tudi v vožnji s sanmi in bo-
bom. Utrujeni po celodnevni aktivnosti na snegu, smo se, 
pri večerji ob skupni mizi, še vedno lahko nasmejali dogo-
divščinam, ki so se nam zgodile ta dan na snegu. Po ve-
černem tuširanju so to noč vsi kar hitro utrujeni zaspali.
V soboto zjutraj je zunaj prijetno snežilo, ponoči pa je za-
padlo 40 cm novega snega. Če smo hoteli priti na zajtrk, 
je bilo potrebno zavihati rokave in odmetati sneg  s poti 
do glavne ceste in v trenutku je bila pot spet prehodna. 
Kljub sneženju smo se po zajtrku odpravili na daljši po-
hod proti Pesku in se na koncu prav utrujeni vrnili nazaj, 
saj je bila pot kar naporna zaradi vremenskih razmer. Po 
kosilu smo se ponovno odpravili na sneg; zaradi vremen-
skih razmer vlečnice niso obratovale, zato smo se odpra-
vili na tekaške smuči (Tadej, Jernej) in se učili o teku na 
smučeh, o položajih na tekaških smučeh, o drsenju s so-
ročnim odrivanjem … in si obuli krplje (Vid, Nina, Maja) 
ter se sprehajali s krpljami po različnem snežnem terenu. 
Izkoristili smo še ostale užitke na snegu, se kepali, metali v 
visok sneg, stresali sneg z vej … in seveda ob vsem tem še 
pridno pozirali za naš fotoaparat in kamero, da se bomo 
lahko kasneje gledali in se spominjali prijetnih trenutkov 
našega druženja. Zvečer po tuširanju smo se oblekli za 
posebno priložnost … za obisk prave hotelske diskoteke 
… vsi v pričakovanju, kaj se bo tam dogajalo. Navdušeni 
smo bili nad množico pisanih utripajočih luči, nad pravo 
disko kroglo, glasnimi zvočniki … Takoj smo bili na plesi-
šču, sprostili smo se in uživali v plesu. Vmes smo na hitro 
smuknili do miz, kjer smo popili malo pijače in že spet 
smo odhiteli na plesišče. Vse to je bilo za naše varovance 
nova in hkrati prijetna izkušnja. Ta večer smo se kot pravi 
ponočnjaki vračali v naše prenočišče in še nismo bili utru-
jeni … lahko bi še dolgo v noč plesali.

Nedelja je bila naš zadnji dan bivanja na Rogli. Dopoldan 
smo pospravili vso prtljago, nato smo se odpravili na piz-
zo, kjer je sledila podelitev priznanj za uspešno opravlje-
ne zimske aktivnosti na snegu in zraven še sladka medalja 
(čokoladna lizika). Oči so se vsem kar zasvetile, ko so pre-
jemali priznanja in sladke medalje, mi pa smo ob podeli-
tvi vsakemu zelo glasno ploskali. Ko smo pojedli pizze in 
spili sok, smo se odpravili proti adrenalinskemu sankali-
šču Zlodejevo, kjer smo se pripravili na pravo sankaško 
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dirko. Pripeli so nas z varnostnimi pasovi in kmalu smo 
se spustili po progi. To je bil res pravi užitek, hitrost je bila 
prava in to je to … Vsi smo se strinjali, da bi še  … ampak 
vsega lepega je enkrat konec. Pred našo »JELKO 1« nas je 
že čakal službeni kombi, da nas odpelje v zeleno dolino, 
daleč stran od zimske idile, ki smo jo doživeli na Rogli.
Naslednji dan v ponedeljek smo v razredu obujali spomi-
ne na šolo v naravi; kako smo uživali na snegu, kako smo 
vsak dan skupaj hodili na pijačo v hotel, kako smo sedeli 
skupaj za mizo in dobro jedli, kako smo spali, kako lepe 
pravljice so poslušali pred spanjem, kako niti dneva niso 
preživeli ob radiu in televiziji, kako veliko smo se pogo-
varjali in smejali in kaj vse smo doživeli … Vse to nam, 
spremljevalcem zimske šole v naravi, daje zadoščenje, da 
smo storili nekaj dobrega v korist naših varovancev, saj 
nam izkušnje kažejo, da se ravno v takšnih situacijah, ko 
so postavljeni v drugo okolje, naučijo veliko novega, spo-
znajo drugačne medsebojne odnose, drugače razmišljajo 
in se drugače obnašajo … seveda vse v pozitivnem smi-
slu. Zato: Tatjana, Vanja, Pavle in Miha … Tadej, Jernej, Vid, 
Nina in Maja so bili srečni, da smo bili njihovi spremljeval-
ci zimske šole v naravi.

Milena Oprčkal

PRIZNANJE DRUŠTVA 
DEFEKTOLOGOV SLOVENIJE
NAŠI ZDRAVNICI

Vsako leto ob dne-
vih defektologov 
stanovsko društvo 
podeli posebna pri-
znanja za dosežke, 
strokovno delo ali 
posebno skrb pri 
delu z osebami s po-
sebnimi potrebami. 
Med letošnjimi na-
grajenci je bila tudi 
naša hišna zdravni-
ca, gospa  prim. Teo-
dora Medved Berk.

V Centru za uspo-
sabljanje, delo in 
varstvo Dobrna je 
gospa prim. Teodo-

ra Medved Berk pooblaščena zdravnica od januarja 1995. 
Z otroki s posebnimi potrebami se je pri svojem delu že 
srečevala v ambulanti in na oddelku Splošne bolnišnice 
Celje, kjer je zaposlena že 38 let. Pri svojem delu na od-
delku otroške kirurgije sprejema vse otroke enako in ne 
dela razlik med zdravimi in tistimi s posebnimi potreba-
mi. Sama pove, da so ji učenci centra iz Dobrne in varo-
vanci Golovca dali ob njenem delu priložnost za posebno 

Teodora Medved Berk

razmišljanje. Zna jih opazovati, jim prisluhniti in ob njih se 
je veliko naučila. Dela v našem centru ni nikoli obžalovala. 
Čeprav je število varovancev v vseh letih dokaj konstan-
tno, pa je patologija zelo različna. Na določenih področjih 
se je še sama izobraževala in se udeleževala seminarjev 
na tematiko otrok z motnjami v telesnem in duševnem 
razvoju.
Cenimo tudi njeno prostovoljno delo, ko se kot zdravnica 
odziva ob organizaciji in sami izvedbi iger specialne olim-
pijade MATP.

Otroci v centru so jo v celoti sprejeli, kar gospe prim. Teo-
dori Medved Berk daje še večji zagon za delo z njimi. Nih-
če se ne boji bele, ne roza halje, nikoli ne protestirajo ob 
cepljenjih, pregledih, prevezih, snemanju mavca … Vsak 
obisk v ambulanti jim je poseben izziv, da bodo zdravnici 
še nekaj posebnega povedali, pokazali samo z mimiko ali 
gesto. Tudi učenci, ki so v učilnici problematični, pri njej 
sodelujejo brez težav. Poimenovali so jo z neštetimi ljub-
kovalnimi imeni.

Za svoje delo je gospa Teodora Medved Berk leta 1996 
prejela naziv primarij in kasneje več priznanj.
 
Za prejeto priznanje društva defektologov ji iskreno če-
stitamo!

Bojana Lipičnik
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OBVESTILA IN VABILA

OBVESTILO STARŠEM, KI BODO UVELJAVLJALI
ZNIŽANO PLAČILO ZA PROGRAME V VRTCIH

Obveščamo vas, da je potrebno za otroke, ki se bodo na novo vključili v vrtec v mesecu septembru 2007, oddati 
popolno vlogo za znižano plačilo, in sicer najkasneje do 15. avgusta 2007.
K vlogi je potrebno priložiti odločbo o dohodnini za leto 2006 za člane družine, ki so zavezanci za dohodnino, in 
izjavo vlagatelja o premoženju družine. Zasebniki, ki se jim ugotavlja dobiček na osnovi poslovnih knjig, priložijo 
tudi odločbo o davku iz dejavnosti. Če vlagatelj prejema preživnino za otroka, mora predložiti tudi potrdilo o 
višini preživnine. Enako velja tudi za pokojnino.
Če se socialne razmere v družini med letom spremenijo (nova zaposlitev ali pa prenehanje del. razmerja), se plačilo 
določi na novo. Potrebno je predložiti potrdilo delodajalca za obdobje zadnjih treh mesecev pred oddajo vloge 
oziroma potrdilo o brezposelnosti.

Na osnovi Zakona o vrtcih in Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih lahko starši uveljavljajo znižano plačilo 
za programe v vrtcih. Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih določa, da občina krije del cene za program, 
in sicer za:
- otroke, katerih starši imajo na njenem območju stalno prebivališče;
- otroke, ki imajo na njenem območju stalno prebivališče skupaj z enim od staršev;

- otroke tujcev, od katerih ima vsaj eden od staršev na njenem območju začasno prebivališče in je zavezanec za 
dohodnino v RS.

Plačilo staršev določi občina na podlagi lestvice, ki razvršča starše v razrede, kjer se upošteva bruto mesečni doho-
dek (plača) na družinskega člana v primerjavi s povprečno plačo zaposlenega v RS in premoženje družine. V prime-
ru, da starši prejemajo denarni dodatek, so po Zakonu o vrtcih in Pravilniku o plačilih staršev za programe v vrtcih 
oproščeni plačila oskrbnine za otroka.
Vlagatelj je materialno in kazensko odgovoren za resničnost podatkov, ki jih navede v vlogi.

Vloge za znižano plačilo vrtca lahko starši oddajo osebno ali pa po pošti na naslov:
Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna. Vse dodatne informacije pa lahko dobite na telefonu: 780-10-56; pri ge. 
Krušič.

Milena Krušič

NEPLAČILA VODARIN IN GROBNIN - IZVRŠBE

Vezano na zapadle plačilne obveznosti iz naslova neplačanih vodarin in grobnin, ki kljub večkratnim opomnim s 
strani strank niso poravnane, Občina Dobrna predaja slednje v izvršbo po sodni poti. Navedene zadeve opravlja za 
Občino Dobrna pooblaščena odvetniška družba Gregorin-Štifter iz Celja, Ljubljanska c. 8, Celje. Stranke pa, da bi se 
izognile dragim sodnim izvršbam, ki gredo v celoti v breme stranke-dolžnika, pozivamo, da poravnajo plačilne ob-
veznosti ob prejetem računu za vodarino ali grobnino, ker se le tako lahko izognejo tudi do 5-krat višjim stroškom 
dolga in sodnim izterjavam, ki lahko posežejo tudi po premičninah in nepremičninah v lasti dolžnika.

Kar zadeva plačila stanarin iz naslova stanovanjskega ali poslovnega najema pa za Občino Dobrna opravlja izdajanje 
računov in ostale postopke izterjave pooblaščeno podjetje Stanovanjska zadruga Atrij z.o.o. iz Celja, Lava 7, Celje.

Občinska uprava Občine Dobrna

POČITNIŠKA REZERVACIJA VARSTVA ZA OTROKE
IZ OBČINE DOBRNA V VRTCU OD 1. 7. 2007 DO 31. 8. 2007

Občinski svet Občine Dobrna je na 6. redni seji sprejel sklep, da je počitniška odjava otrok možna v času od 1. 7. 2007 
do 31. 8. 2007. V času odjave starši prispevajo 50% od njihovega prispevka, določenega na osnovi odločbe o višini 
plačila za programe vrtca. Razliko do 100% poravna občina. Počitniška rezervacija za otroka mora trajati najmanj 30 
dni. Ta sklep velja samo za otroke z območja Občine Dobrna. 

Milena Krušič
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OBVESTILA IN VABILA

OBVESTILO MINISTRSTVA ZA JAVNO UPRAVO

Ministrstvo za javno upravo obvešča, da je zaradi spremembe Uredbe o upravnem poslovanju, ki bo začela veljati 
1. maja 2007, spremenjena veljavna ureditev uradnih ur državne uprave, to je upravnih enot in območnih enot 
organov:
 Davčnih uradov z izpostavami 
 Carinskih uradov z izpostavami
 Območnih enot uprave RS za javna plačila
 Območnih geodetskih uprav z geodetskimi pisarnami
 Območnih uradov veterinarske uprave, razen veterinarske inšpekcije, z izpostavami
 Uprav za obrambo z izpostavami
 Izpostav uprave za zaščito in reševanje s pisarnami
 Centrov za socialno delo
 Območnih služb z uradi za delo Zavoda RS za zaposlovanje Slovenije
 Območnih enot in izpostav Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
 Območnih enot in izpostav Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

V skladu z navedeno spremembo bodo uradne ure:

V ponedeljek in torek od 8. do 15. ure.
V sredo od 8. do 18. ure.
V petek od 8. do 13. ure.

V Upravni enoti Ljubljana in območnih enotah organov na 
njenem območju bodo uradne ure na delovnih mestih, na 
katerih se delo opravlja v izmenah in posluje s strankami:

V ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 18. ure
V sredo od 8. do 19. ure.
V petek od 8. do 14. ure.

Uradne ure bodo v vseh upravnih enotah in območnih enotah tudi vsako prvo soboto v mesecu (ali drugo, če prva 
pride na državni praznik ali drug z zakonom določen dela prost dan) od 8. do 12. ure. 

Ministrstvo za javno upravo

OBVESTILO OBČANOM
(posebni primeri pridobitve uporabnega dovoljenja)

Z željo, da približamo upravne storitve, ki so v pristojnosti Upravne enote Celje, vas obveščamo, da veljaven Zakon 
o graditvi objektov  omogoča,  da si na relativno hiter in enostaven način ter z nizkimi stroški pridobite potrdila o 
uporabnem dovoljenju za določene objekte, zlasti za enodružinske stanovanjske hiše. 

Zakon tako določa posebne primere pridobitve uporabnega dovoljenja, med drugim za vse stavbe, ki so bile zgra-
jene pred 31.12.1967 in poslovne prostore v njih, ki so bile z dnem uveljavitve tega zakona, to je na dan 1.1.2003 
v uporabi ter se jim namembnost po navedenem datumu ni bistveno spremenila, v zemljiškem katastru pa so na 
predpisan način evidentirane ter za vse enostanovanjske stavbe, ki so bile zgrajene na podlagi gradbenega do-
voljenja in so bile z dnem uveljavitve tega zakona, to je na dan 1.1.2003 v uporabi ter so v zemljiškem katastru na 
predpisan način evidentirane.

Ker so že v pripravi spremembe in dopolnitve navedenega zakona, vam svetujemo, da si navedeno upravno dovo-
ljenje pridobite še pred spremembo zakona.

Zahtevo za izdajo potrdila lahko vložite na Upravni enoti Celje, Ljubljanska c. 1, 3000 Celje. Obrazec vloge za izdajo 
potrdila z upravno takso dobite na vložišču  organa ali na krajevnem uradu. 

Svetujemo vam, da pred vložitvijo zahteve za podrobnejše informacije in napotila kontaktirate uradne osebe, ki so 
dosegljive v času uradnih ur na telefonsko številko (03) 4265366 ali pa se pri organu osebno zglasite.

Načelnik
Damjan VREČKO
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Tu smo zdaj in ta trenutek,
a hkrati že preteklost naslednjih 
minut, tednov, let,
ki se spogledujejo z minljivostjo.

Vendar smo v vrtcu znali ujeti in podoživeti
trenutke že preteklega
in jih vtkati v likovne,  glasbene, plesne dejavnosti,
jih vtkati v vsakdanje življenje.

Dotaknili so se nas časi že minulega,
vseeno pa lepega in skrivnostnega,
čarobnega in zanimivega.

Spoštovani!

Vljudno vabljeni na ogled razstave 
KULTURNA DEDIŠČINA SKOZI 
OČI NAJMLAJŠIH,
v avli hotela Vita, Terme Dobrna.

Otroci starejše skupine smo Vam 
pripravili krajši kulturni programi
in z njim Vas bomo popeljali v čas, ki je že minil.

Vaša navzočnost nas bo razveselila.
in nam polepšala dan.

KULTURNA DEDIŠČINA SKOZI OČI NAJMLAJŠIH

  Skupina medvedkov z Matejo Kos in Suzano Adamič

Katja Grobelnik, 6 let Tilen Urban Voršnik Kramberger, 6 let Gašper Pušnik, 5 let

VABILO K SODELOVANJU

Društvo upokojencev Dobrna v okviru občinskega praznika v dneh 16. in 17. junija organizira samostojno razstavo 
kulinaričnih dobrot iz babičine kuhinje, vseh ročnih del, poezije, slik in drugih zanimivosti, ki so jih ustvarili člani 
društva.

Vabimo in prosimo k sodelovanju vse člane DU, še zlasti pa vse tiste razstavljavce, ki ste na razstavi sodelovali že več 
let, da na razstavi sodelujete tudi letos, in tako s svojimi izdelki v najboljši moči pripomorete k uspešni, bogati in 
zanimivi razstavi DU Dobrna v letu 2007 kot v preteklih letih. Razstava bo potekala v prostorih Zdraviliškega doma 
TERM Dobrna. Vse podrobnosti o organizaciji razstave bodo posredovane preko področnih poverjenikov in obvestil 
na oglasnih deskah.

Predsednik DU Dobrna:
Anton PODPEČAN
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TURISTIČNO DRUŠTVO DOBRNA
vabi na

POHOD PO OBRONKIH OBČINE DOBRNA,
ki bo v soboto, 9. junija 2007.

Zberemo se ob 8. uri pred Občino Dobrna.
Startnina znaša 4 €.

Potek poti bo določen naknadno!

Soorganizatorja: Planinsko društvo Dobrna in Zveza borcev Dobrna

KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO DOBRNA
vabi na prireditev ob počastitvi Dneva državnosti

KRESNI VEČER, KI BO V SOBOTO, 23.06.2007, OB 20.00 URI 
PRED ZDRAVILIŠKIM DOMOM NA DOBRNI

Program: 
Ob 20. uri pričetek prireditve s povorko vseh nastopajočih izpred Občine Dobrna čez park,

ki ga bomo popestrili s kresnicami in baklami.

 NASTOPAJO: GODBA NA PIHALA IZ HRAMŠ,
  MAŽURETKE,
  MOŠKI PEVSKI ZBOR,
  ŽENSKA VOKALNA SKUPINA,
  SESTER JAKOB,
  SEKSTET VIGRED IN 
  FOLKLORNA SKUPINA 

Po nastopu bo veselo druženje ob bograč golažu in različnih  zavitkih,
ki jih bodo pripravili člani Kulturno – umetniškega društva Dobrna.

Izkupiček pri hrani je namenjen delovanju društva.
V primeru slabega vremena bo prireditev na stopnišču hotela Vita.

Vljudno vabljeni!

KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO DOBRNA 
vas vabi tudi na prireditev

 2. MLINARSKA NEDELJA,

ki bo v nedeljo 2. septembra 2007 ob 16.00 uri
na VOVKOVI DOMAČIJI v Dolini mlinov.

Nastopajo: Sekcije KUD Dobrna

Vljudno vabljeni!
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DATUM Dan Ura NAZIV PRIREDITVE KRAJ IZVAJANJA ORGANIZATOR PRIREDITVE

JUNIJ

8. 6. PETEK ob 16.30 uri HURA , POČITNICE ŠOLSKO IGRIŠČE OSNOVNA ŠOLA DOBRNA

8. 6. PETEK začetek
ob 18. uri 

DAN ODPRTIH VRAT ČEBELARSKEGA DRUŠTVA DOBRNA -
Predavanje in degustacija medu

KONFERENČNA 
PREDAVALNICA VIVAT 
V HOTELU VITA

ČEBELARSKO DRUŠTVO 
DOBRNA

9. 6. SOBOTA ob 8.00 uri POHOD PO OBRONKIH OBČINE DOBRNA ZBIRALIČE: PRED 
OBČINO DOBRNA

TURISTIČNO DRUŠTVO 
DOBRNA

9. in 
10. 6

SOBOTA IN 
NEDELJA

sobota
ob 16.00 uri TEKMOVANJE V BALINANJU-POSAMEZNO BALINIŠČE V PARKU 

TERM DOBRNA
DRUŠTVO UPOKOJENCEV 
DOBRNA - BALINARSKA 
SEKCIJA

11. - 15. 
6.

PONEDELJEK 
- PETEK LIKOVNA RAZSTAVA AVLA HOTELA VITA OSNOVNA ŠOLA DOBRNA

13. 6 SREDA ob 18.00 uri TEKMOVANJE V STRELJANJU GASILSKI DOM 
DOBRNA STRELSKO DRUŠTVO DOBRNA

14. 6. ČETRTEK ob 17.00 uri OTVORITEV VODOVODA KLANC ZBIRALIŠČE: LOVSKA 
KOČA OBČINA DOBRNA

15. 6. PETEK ob 18.00 uri
SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA SVETA
S PODELITIVJO PRIZNANJ OBČINE DOBRNA
IN KULTURNIM PROGRAMOM, SPREJEM
ODLIČNJAKOV OŠ DOBRNA

ZDRAVILIŠKA 
DVORANA OBČINA DOBRNA

15. 6. PETEK ob 9.00 uri RAZSTAVA IN DELAVNICA ZA OTROKE - Izdelovanje svečk 
iz voska

RESTAVRACIJA 
ZDRAVILIŠKEGA DOMA

ČEBELARSKO DRUŠTVO 
DOBRNA

16. 6. SOBOTA ob 9.00 uri TENIŠKI TURNIR OBČANOV DOBRNE TENIŠKO IGRIŠČE 
TERM DOBRNA ŠRD DOBRNA

16. 6. SOBOTA ob 14.00 uri KOŠARKARSKI TURNIR ŠOLSKO IGRIŠČE MLADINSKI KLUB DOBRNA

16. 6. SOBOTA ob 14.00 uri ODBOJKARSKI TURNIR ŠOLSKO IGRIŠČE MLADINSKI KLUB DOBRNA

16. 6. SOBOTA ob 14.00 uri NOGOMETNI TURNIR ŠOLSKO IGRIŠČE NOGOMETNO DRUŠTVO 
DOBRNA

16. in 
17. 6

SOBOTA IN 
NEDELJA ob 9.00 uri RAZSTAVA KULINARIČNIH DOBROT IN ROČNIH IZDELKOV ZDRAVILIŠKI DOM DRUŠTVO UPOKOJENCEV 

DOBRNA

17. 6 NEDELJA ob 16.00 uri PRIKAZ KMEČKIH OPRAVIL IN OBIČAJEV IZ OKOLICE 
DOBRNA

 PLOŠČAD PRED 
ZDRAVILIŠKIM 
DOMOM

OBČINA DOBRNA

21. 6. ČETRTEK ob 18.00 uri STRELSKO TEKMOVANJE STRELSKE SEKCIJE
PRI DRUŠTVU UPOKOJENCEV DOBRNA

GASILSKI DOM 
DOBRNA

DRUŠTVO UPOKOJENCEV 
DOBRNA- Strelska sekcija

23. 6. SOBOTA začetek ob 14. uri SREČANJE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO ŠOLSKO IGRIŠČE DRUŠTVO VETERANOV SEVER

23. 6. SOBOTA ob 20.00 uri KRESNI VEČER
PLOŠČAD PRED 
ZDRAVILIŠKIM 
DOMOM

KUD DOBRNA

23. 6. SOBOTA ob 20.00 uri NOČNI POHOD NA PAŠKI KOZJAK Zbirno mesto: PRED 
OBČINO DOBRNA

PLANINSKO DRUŠTVO 
DOBRNA

29. 6. PETEK začetek
ob 20. uri 

KONCERT ORKESTRA SLOVENSKE FILHARMONIJE,
dirigent: George Pehlivanian; solistka-sopranistka: 
Sabina Cvilak

PLOŠČAD PRED 
ZDRAVILIŠKIM 
DOMOM

TERME DOBRNA

KOLEDAR PRIREDITEV OD JUNIJA DO SEPTEMBRA 2007
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DATUM Dan Ura NAZIV PRIREDITVE KRAJ IZVAJANJA ORGANIZATOR PRIREDITVE

JULIJ

1. 7. NEDELJA ob 9.00 uri LOVSKO - STRELSKA PRIREDITEV LOVSKA KOČA LOVSKA DRUŽINA DOBRNA

15. 7. NEDELJA ob 7.00 uri POHOD NA KOMELJ Zbirno mesto: 
PARKIRIŠČE DOBRNA

ZB DOBRNA IN OBČINA 
DOBRNA

19. 7. ČETRTEK začetek
ob 20. uri VHS TRIO

TERASA HOTELA VITA 
( v primeru slabega 
vremena Kavarna 
hotela Vita)

TERME DOBRNA

21. 7. SOBOTA ob 8.00 uri KOLESARSKI VZPON NA PAŠKI KOZJAK Zbirno mesto: 
PARKIRIŠČE DOBRNA MLADINSKI KLUB DOBRNA

21.7. SOBOTA ob 14.00 uri ŠPORTNO POPOLDNE ŠOLSKO IGRIŠČE NOVA GENERACIJA DOBRNA

AVGUST

24.8 
- 26.8. PETEK - NEDELJA NOČ POD KOSTANJI

PLOŠČAD PRED 
ZDRAVILIŠKIM 
DOMOM

TERME DOBRNA IN OBČINA 
DOBRNA

25. 8. SOBOTA ob16.00 uri TEKMOVANJE V BALINANJU (DVOJICE OZ. TROJKE) BALINIŠČE DOBRNA V 
PARKU TERM DOBRNA

DRUŠTVO UPOKOJENCEV 
DOBRNA - BALINARSKA 
SEKCIJA

25. 8. SOBOTA ob 14.00 uri DOBRNA OPEN - KOŠARKARSKI TURNIR ŠOLSKO IGRIŠČE MLADINSKI KLUB DOBRNA

25. 8. SOBOTA ob 14.00 uri DOBRNA OPEN - ODBOJKARSKI TURNIR ŠOLSKO IGRIŠČE MLADINSKI KLUB DOBRNA

SEPTEMBER

1.9. SOBOTA od 09.00 do 21.00 
ure 12 UR NOGOMETA ŠOLSKO IGRIŠČE NOGOMETNO DRUŠTVO 

DOBRNA

2. 9. NEDELJA ob 16. uri 2. MLINARSKA NEDELJA VOVKOVA DOMAČIJA KUD DOBRNA

8. 9. SOBOTA ob 14.00 uri KROMPIRJEV PIKNIK LOVSKA KOČA LOVSKA DRUŽINA DOBRNA

22. 9. TOREK ob 7.00 uri KOLESARJENJE PO RUDNIKIH PECE Zbirno mesto: 
PARKIRIŠČE DOBRNA MLADINSKI KLUB DOBRNA

Cvetličarna ROŽCA obvešča cenjene stranke, da smo se pre-
selili v nove poslovne prostore, nasproti pokopališča v Vojni-
ku (bivši frizerski salon Hren)

Za podjetja v občini Dobrna smo pripravili tudi poseben
10 – 15 % popust, za naročila v naši cvetličarni.

Seveda pa vse naše izdelke, (šopke, aranžmaje, vence in druge 
storitve) brezplačno dostavimo na vaš dom, podjetje ali na 
pokopališče!

OBVESTILA IN OGLASI
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POGREBNA SLUŽBA
»USAR«

Vinska Gora 8, 3320 Velenje
Gsm: 041/636 939

Tel.&fax: 03/891 00 30

OGLASI

RASTLINJAKI

• za popolno zaščito vaših vrtnin    
• standardna velikost 4 x 3 m - rastlinjak na sliki
• z našimi profili in veznimi elementi si lahko sestavite poljuben rastlinjak
 po vaši meri ali prostor za druge namene 
• cena: velikost rastlinjaka 4 x 3 m  75 €   (brez folije)

Zavrh nad Dobrno 10
3204 Dobrna
tel.: 781 80 33
gsm: 031 675 639

Z A P O S L I M O 
• Ponujamo zaposlitev za nedoločen čas,
 delovno mesto orodjar - rezkalec
• Pričakovana izobrazba: srednja ali
 poklicna kovinarska oz. strojna smer ( ni obvezno )
• Delo poteka na strojih za obdelavo kovin
• Možnost priučitve del ter dodatnega izobraževanja

Več informacij:  tel.: 041 675 639, Jakop Miroslav

Prošnjo pošljite na naslov: Profilplast d.o.o.
  Zavrh nad Dobrno 10
  3204 Dobrna
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OBVESTILA IN OGLASI

POMEMBNEJŠE USTANOVE, NJIHOVE TELEFONSKE ŠTEVILKE IN DELOVNI ČAS

Upravna enota Celje, Krajevni urad Dobrna
Dobrna 19, telefon: 780 10 62

Uradne ure:
četrtek
08.00 – 12.00  in 13.00 – 15.00

Zdravstvena postaja Dobrna
Dobrna 5, telefon: 780 05 40

Odprta:
ponedeljek
12.30 – 19.30

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

torek - petek
08.00 - 14.00

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

Odprta:
torek
11.00 - 13.00

petek
16.00 - 18.00

sobota
09.00 - 12.00

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

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

sobota
08.00 - 12.00

Bencinski servis Dobrna
Pristova 21, telefon: 781 80 28

Odprt:
ponedeljek - sobota
07.00 - 20.00

nedelja
08.00 - 15.00



54 Dobrčan, št. 34/2007

GLASILO OBČINE DOBRNA

V Termah Dobrna 
je ženski dan vsako sredo

Ženski dan v Deželi savn:
~ savna samo za ženske 16.00-22.00

~ savna program z medom 18.00
~ zvočne kopeli v savni 19.30

~ posebna vitaminska ponudba 

Cene za savnanje:
~ celodnevna vstopnica za savno 14 €

~ 3-urna vstopnica za savno 10 €
(za hotelske gostje 8 €)

Ves dan:
~ lepotna orientalska nega obraza 27 €

~ kopel boginj 9 €
~ meritev kostne mase 11 €
~ pregled telesne sestave 5 €

~ kozarec ionizirane vode 1 €

Cene so promocijske in veljajo 
v maju in juniju.

Terme Dobrna, termalno zdravilišče, d.d., Dobrna 50, 3204 Dobrna, 
t: 03 78 08 110, e: info@terme-dobrna.si, www.terme-dobrna.si



Skupinska slika udeležencev

Razdeljevanje vrečk - zaselek Dobrna

Druženje udeleženih na Novem gradu

Od pralnega stroja ...

do odvržene gume ...

Tudi dež nas ni pregnal ...

Pri malici ...



Najboljšim do 15 let je medalje podeljeval Uroš Šerbec

Nekako smo se morali ohladiti - po otroško
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Med talenti na odru z Evo

Dobrnski NBA

Odbojka

Likovna delavnica
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