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DEVETI OBČINSKI PRAZNIK
V ZNAMENJU OTVORITEV

Poletje je skoraj za nami in  najbrž tudi že vsi  
krepko delate. Zaenkrat ste najbrž še polni sveže 
energije za prihajajoče jesenske dni. Svoje nalo-
ge že vestno opravljajo šolarji, kaj kmalu pridejo 
na vrsto tudi študentje. In ko govorimo o novem 
šolskem letu, se zavedamo, da je konec leta de-
jansko pred vrati. 
V tej številki glasila Dobrčan bo kar nekaj strani 
namenjenih dogodkom ob občinskem prazniku, 
predvsem otvoritvam in drugim dogodkom mi-
nulega obdobja, ki pa, kot boste videli, jih ni bilo 
malo. Prijetno branje vam želim. 

Zdenka Kumer

Članke in oglase za naslednjo številko Dobrčana,
pričakujemo do 15. novembra 2007, po možnosti 
na disketi ali na naslov elektronske pošte:
obcina@dobrna.si
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V tem svetu ekonomije 
presežkov se posame-
znik kot individualno 
ustvarjalno in duhovno 
bitje, predvsem pa kot 
izvor in zaklad vsega do-
brega in na žalost včasih 
tudi slabega, pogosto 
izgublja v svetu pehanja 
za vse več in še več vča-
sih potrebnih, mnogo-
krat pa tudi nepotrebnih 
stvari in vsebin. Pogosto 

nam ob tem hitenju (posamezniku in tudi družbi kot celo-
ti) zmanjka časa, energije in še marsičesa za tisto, kar nas 
izpopolnjuje in osrečuje, za tisto, kar daje smisel življenju 
in nas duhovno bogati.

Ni dobro živeti zgolj za doseganje ciljev. Ko je  namreč 
cilj dosežen, postane nezanimiv, mi pa prazni in brez cilja; 
moramo si izmisliti drugega in zgodba se ponovi.  Zato je 
še kako pomembno, da nas ob iskanju poti in možnosti 
za doseganje zadanih ciljev vseskozi spremlja tudi svet 
vrednot, po katerih živimo in delujemo vsak na svojem 
področju življenja in dela. Mnogo je vrednot, za katere se 
je vredno truditi: ljubezen, družina, otroci,  prijateljstvo, 
iskrenost, poštenost in sožitje med ljudmi; spoštljiv od-
nos do starejše generacije, spoštljiv odnos do okolja in 
narave; tudi korektno opravljeno delo je vrednota, itd. … 
Pomembno je, da vsak posameznik, in še bolj družba kot 
celota, usmerja svoj potencial za razvoj na osnovi obče-
človeških, duhovnih in kulturnih vrednot. Če se bomo ob 
vsakodnevnih opravilih kdaj spomnili tega razmišljanja in 
morda tako ravnali, naredili kaj dobrega, komu olepšali 
dan ali trenutek itd., se bomo počutili bolje,  nam bo pri 
srcu lepo …  in seštevek takih učinkov je lepše življenje. 

Za nami je deveti občinski praznik in z njim povezani do-
godki. Iskrena hvala vsem posameznikom in društvom, 
ki ste sodelovali in pomagali v teh dneh Dobrno naredili 
še bolj  praznično. Iskrene čestitke tudi vsem dobitnikom 
priznanj. 

Poletje je med drugim čas počitnic in oddiha. Čeprav smo 
si zelo želeli počitnic in zasluženega dopusta, smo bili le-
tos v Dobrni veseli dogodkov, ki so nam mešali in drobili 
dopustni čas. Veliko dogodkov je bilo, drage občanke in 
občani, ob katerih smo se v teh poletnih mesecih družili. 
Naj jih naštejem le nekaj.

Zaključevali smo z deli v centru Dobrne. 10. julija so se ob 
velikem številu občanov otvoritve stanovanj in zaključka 
gradnje v centru Dobrne udeležili tudi nekateri poslanci 
državnega zbora:  mag. Janez Kramberger, g. Jakob Pre-
sečnik, minister za okolje in prostor, g. Janez Podobnik,  
direktor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, g. 
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SPOŠTOVANe OBČANKe IN OBČANI!
Primož Pirc, ter župani sosednjih občin;  mag. Branko Ki-
drič - župan Občine Rogaška Slatina, g. Vilko Jazbinšek - 
župan Občine Tabor, g. Beno Podergajs – župan Občine 
Vojnik ter predstavniki izvajalcev, organizacij in društev 
v občini. Prijetno presenečenje so ob otvoritvi stanovanj 
pripravili stanovalci centra, ki so nove sosede pričakali s 
šopkom in dobrodošlico. Sam pa izkoriščam to priložnost, 
da se starim stanovalcem v centru še enkrat zahvalim za 
strpnost in razumevanje pri gradnji, novim sosedom pa 
želim prijetno bivanje v stanovanjih in dobro počutje v 
novem življenjskem okolju.

V času obiska Vlade Republike Slovenije na Celjskem je 
11. julija Dobrno obiskal tudi minister za kulturo, dr. Vasko 
Simoniti, s sodelavci. Pogovarjali smo se o kulturni dedi-
ščini občine, glavna tema pa je bila izgradnja in sofi nan-
ciranje Kulturnega doma Dobrna s strani ministrstva za 
kulturo. 

Po več letih iskanja možnosti smo v Dobrni v avgustu 
2007 dobili tako želeno in potrebno novo trgovino. Otvo-
ritve 10. avgusta ste se ob predstavnikih izvajalcev in 
Mercatorja množično udeležile tudi občanke in občani, 
kar kaže, da je bila ta pridobitev za Dobrno res nujna. Ver-
jamem, da delim mnenje z vami, da je zdrava konkurenca 
potrebna. 

Z veseljem prenašam tudi informacijo, da se bo v mesecu 
oktobru odprla tudi trgovina s tekstilom v nekdanji »zgor-
nji« trgovini.

Ob občinskem prazniku smo namenu predali I. fazo vodo-
voda za naselje Klanc, Parož, Lokovino in Loko ter krajane 
Klanca priključili na staro cev iz Lovske koče do Klanca, 
ker pa je ta premajhnega profi la, je včasih oskrba Klanca 
še motena. V nadaljevanju nas čaka še povezava novega 
rezervoarja na Lovski koči z omrežjem Klanca, Loke in Lo-
kovine ter Paroža, tako imenovane Faza II, III, IV, in V.

Krajani Lokovine in Loke nas v deževnih dneh sprašujete, 
do kdaj boste pili še tako kalno vodo. Na občini si priza-
devamo zagotoviti sredstva za fi nanciranje izgradnje po-
vezovalnih  vodovodov iz novega rezervoarja na Lovski 
koči do Klanca ter nadalje do Lokovine in Loke. Ocenjena 
vrednost teh del je preko 670.000 EUR oziroma za lažjo 
predstavo preko 160.000.000,00 nekdanjih SIT. V okviru 
Celjske regije se nam je uspelo dogovoriti za  potrebno 
kvoto in projekt prijavljamo za sofi nanciranje iz Evropske-
ga strukturnega sklada. Ob mnogih projektih in dejstvu, 
da Občini Dobrna iz sredstev proračuna, ki jih letno pri-
dobimo od države, ostane za investicije le okoli 210.000 
EUR (nekaj več kot 50.000.000,00 SIT),  moramo večji del 
sredstev, namenjenih investicijam, pridobivati na različ-
nih razpisih, ob tem pa moramo zagotoviti še lastni de-
lež sofi nanciranja iz  komunalnih prispevkov, morebitnih 
prodaj zemljišč, itd. Kljub mnogim drugim projektom si 
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tudi mi želimo ta projekt realizirati čim prej, saj je na tem 
vodovodu vode vedno manj in jo v sušnih obdobjih vo-
zimo dnevno tudi do 8 voženj, kar pomeni okoli  48.000 
litrov. To pa predstavlja tudi velik strošek. Nekoliko lažje 
nam je,  ker to delo opravljajo naši gasilci.
Vodovod Klanc je bil ob tem tudi predan v  upravljanje 
VO- KA Celje, s čimer ste krajani Klanca že bili seznanje-
ni. Zaradi prej navedenega prihaja občasno do nekaterih 
težav pri oskrbi. Krajane Klanca prosimo, da vse okvare in 
reklamacije v zvezi z oskrbo javljate dežurni službi VO-KA  
na tel. štev. 03 42 50 318 – prijava okvar.

Do končne rešitve - do izgradnje navedenega vodovo-
dnega omrežja bomo morali še skupaj vzdržati na seda-
njem stanju oskrbe z vodo. Mi se bomo trudili, da bo pro-
blemov čim manj ter da bi čim prej zagotovili potrebna 
sredstva za izgradnjo. Vas, drage občanke in občani na-
selij Klanc, Lokovina, Loka in Parož, pa prosim za razume-
vanje, čeprav verjamem, da je v teh časih težko razumeti, 
da nimamo ob vsakem času dovolj kvalitetne pitne vode. 
Žal je sedanje stanje takšno. Z realizacijo tega projekta bo 
za vsa navedena naselja dovolj in preveč zelo kvalitetne 
pitne vode iz dolomitnih skladov Paškega Kozjaka, ki jih 
skoraj ni možno onesnažiti. 

Večkrat smo že pisali o gradnji novega Centra za usposa-
bljanje in varstvo Dobrna, čigar uradna otvoritev in pre-
selitev varovancev bo 24. oktobra ob 11.uri. V Dobrni smo 
ponosni na ta projekt, saj bo v končni fazi zagotavljal oko-
li 100 kvalitetnih delovnih mest. Iskrene čestitke vsem, ki 
ste projekt  uspešno pripeljali do predaje namenu. Vsem 
zaposlenim in varovancem želimo prijetno počutje in bi-
vanje v novih prostorih.

V nedeljo, 2. septembra, je bilo v dolini mlinov živo in ve-
selo. Dolino je obiskalo toliko obiskovalcev, kot že dolgo 
ne. Vsi so bili veseli ob pogledu na prenovljeni Vovkov 
mlin, ki nas popelje v čase, na katere spomin se počasi 
že izgublja. Veseli smo, da lahko v dolini mlinov danes  
podoživimo pridelavo moke izpred nekaj stoletij. Iskrena 
zahvala vsem, ki ste pri ohranjanju te dragocene kulturne 
dediščine sodelovali, posebej pa Vovkovim zahvala in če-
stitke za tako uspešno realiziran projekt.

Prostovoljno gasilsko društvo Dobrna je v tem letu prido-
bilo novo zunanjo ureditev s parkirnimi prostori. Le-te so 
skupaj z novo kapelico zaščitnika gasilcev, svetega Flori-
jana, blagoslovili in predali namenu v soboto, 8. septem-
bra. Iskrene čestitke za lepe uspehe in naj Vas, spoštovane 
gasilke in gasilci, Vaš zavetnik sv. Florijan spremlja in varu-
je na vseh Vaših poteh.

Zgrajena kanalizacija je pogoj za čisto okolje, v katerem 
živimo. Občina Dobrna v zadnjih letih smelo pristopa k 
urejanju kanalizacije. Tako je južni del občine že skoraj v 
celoti opremljen s kanali za odvod fekalnih voda na Či-
stilno napravo. Za ostali del občine smo v fazi priprave 
projektov, ki jih želimo v naslednjih obdobjih prijavljati 

za sofi nanciranje iz evropskega kohezijskega sklada, za 
kar pa je potrebna ustrezna projektna dokumentacija in 
gradbeno dovoljenje. Da lahko pridobimo gradbeno do-
voljenje, pa moramo med drugim imeti tudi pisna soglas-
ja lastnikov zemljišč za položitev kanalov v zemljišča, kjer 
ti potekajo.

Drage občanke in občani, dovolite, da Vas po tej poti pro-
sim za sodelovanje in Vas seznanim, da Vas bodo v na-
slednjih mesecih na terenu obiskovali naši sodelavci in 
projektanti, ki bodo iskali možnosti in trase za položitev  
kanalizacije za odvod vode iz Vašega kraja v zemljišča, ki 
so morda tudi v Vaši lasti.  Prosimo Vas za razumevanje in 
sodelovanje, da skupaj najdemo dobre in ekonomične re-
šitve, ki bodo v korist vseh. Na tej osnovi (na osnovi zako-
ličene trase) Vas bomo prosili za podpis soglasja za izgra-
dnjo kanala po vaših zemljiščih. Soglasja potrebujemo za 
upravne postopke in pridobitev gradbenega dovoljenja. 
Projekt ureditve kanalizacije nameravamo prijaviti za so-
fi nanciranje iz evropskega kohezijskega sklada čim prej, 
tako da bomo morebitna območja, kjer soglasij lastnikov 
zemljišč ne bomo uspeli pridobiti pravočasno, morali izlo-
čiti iz projekta, kar pa ni dobro za to območje. Že v naprej 
vsem iskrena hvala za sodelovanje in Vašo naklonjenost 
projektom varovanja okolja.

Na koncu pa še nekaj, kar nam ni v ponos. Vse nas, doma-
čine in turiste, je 20. avgusta  zjutraj močno presenetilo 
razdejanje v Zdraviliškem parku. Človek težko razume na-
men in nagnjenja tistih, ki se ponoči znašajo nad nemoč-
nimi drevesi, klopmi, tablami in drugo opremo. 

Zadnje čase ste se občani nekaterih območij precej prito-
ževali nad slabimi cestami. Res smo del cest nameravali 
sanirati že spomladi, vendar tega zaradi obilice drugih del 
v občini nismo uspeli. Vmes je bilo še neurje, ki je nekate-
re ceste še bolj razdejalo. Tako bomo nekaj več pozornosti 
cestam lahko namenili v avgustu, septembru in oktobru. 
Iskrena hvala za strpnost in razumevanje.  

Kot že omenjeno je neurje 17., 18. in 20. avgusta 2007 v 
severnem delu občine naredilo precej škode tudi na ce-
stni infrastrukturi, ki jo na terenu  že počasi odpravljamo. 
Neurje z močno točo je 28. avgusta na območju Brdc, 
Strmca, Paroža in Paškega Kozjaka povsem uničilo vrto-
ve, njive, sadje in drugo naravo. Poškodovanih je bilo tudi 
veliko streh.

Spoštovani! 
Veliko je postorjenega, še mnogo pa nas čaka. Na mnogih 
projektih v prostoru se tako ali drugače srečujemo. Iskre-
na hvala za Vaš čut za skupno dobro in  korektno sodelo-
vanje. 

Župan Občine Dobrna:
Martin Brecl
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PRIPRAVA NOVIH OBČINSKIH
PROSTORSKIH AKTOV 

Občina Dobrna se tako kot vse slovenske občine nahaja v 
fazi priprave novih občinskih prostorskih aktov. K temu jo 
je zavezal že leta 2003 sprejet zakon o urejanju prostora, 
ki je občinam nalagal, da do julija 2007 sprejmejo nove 
občinske prostorske akte. K projektu je Občina Dobrna 
tudi pristopila v letu 2006 in pričela s prvo fazo, pripravo 
ustreznih strokovnih podlag, ob tem pa tudi k formalne-
mu zbiranju pobud občanov glede spremembe namen-
ske  rabe prostora. 

V istem letu pa je Ministrstvo za okolje in prostor vse obči-
ne obvestilo, da se pripravlja nova zakonodaja s področja 
prostorskega načrtovanja, ki bo med drugim spremenila 
postopke in racionalizirala delo.

Tako se je v aprilu 2007 popolnoma spremenil zakonodaj-
ni okvir. Nov zakon o prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS, št. 
33/2007) namreč prinaša povsem nov sistem občinskih 
prostorskih aktov z novo vsebino. Občina Dobrna je tako 
zavezana, da nove občinske prostorske akte pripravi po 
novem zakonu. Tako mora pripraviti občinski prostorski 
načrt, s katerim bo, ob upoštevanju usmeritev iz državni 
prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih 
zahtev, določila cilje in izhodišča prostorskega razvoja 
občine, z njim bo nadalje načrtovala prostorske ureditve 
lokalnega pomena ter določila pogoje umeščanja objek-
tov v prostor. Ob tem poudarjamo, da je pri pripravi novih 
občinskih prostorskih aktov potrebno upoštevati tudi vse 
podzakonske predpise novega zakona o prostorskem na-
črtovanju, ki pa še niso v celoti sprejeti.

Tako Občina Dobrna - kakor tudi večina slovenskih občin 
- čaka na dokončen sprejem krovne zakonodaje, na pod-
lagi katere bo lahko pripravila nove prostorske akte. For-
malno bo Občina Dobrna pričela s potrebnimi postopki 
predvidoma do konca leta 2007, v tem času pa nadaljeva-
la z izdelavo strokovnih podlag. Novi zakon med drugim 
občinam nalaga, da v 24 mesecih po sprejemu ustrezne-
ga podzakonskega akta pripravijo nov občinski prostorski 
načrt. Ministrstvo za okolje in prostor pa ocenjuje, da bo 
ta akt najverjetneje sprejet v naslednjem mesecu.

Ker se priprava novih prostorskih aktov veže na sprejem 
zakonodaje, ki ni v domeni Občine Dobrna, občane vlju-
dno prosimo za razumevanje, saj se priprave teh aktov 
nikakor ne moremo lotiti brez dokončno znanega zakon-
skega okvira. Torej tudi terminski načrt v tej fazi ni odvi-
sen od občin, pač pa v prvi vrsti od države. 

Ko bodo ustrezni podzakonski akti novega zakona o pro-
storskem načrtovanju sprejeti, pa bo Občina Dobrna sku-
paj z izbranim načrtovalcem prostorskih aktov v največji 
možni meri sledila zastavljenemu časovnemu načrtu. Jav-
nost bo o pripravi občinskega prostorskega načrta for-

malno obveščena tako, kot predvideva zakon (torej preko 
javnih razgrnitev in javnih obravnav), neformalno pa tudi 
preko člankov v Dobrčanu. 

Mojca Furman Oman 
URBANISTI, d.o.o., Celje

CeNTeR DOBRNe DOBIl
NOVO PODOBO

Dela v centru Dobrne so se končala, tako da smo objek-
te lahko predali svojemu namenu. Slovesnost ob odprtju 
dveh poslovno-stanovanjskih in enega stanovanjskega 
objekta je bila v mesecu juliju, v mesecu avgustu pa je 
Mercator odprl še novo, sodobno trgovino z živili.

Eden večjih projektov za občino je bil zagotovo ZN Cen-
ter Dobrna. Občinski svet Občine Dobrna je v letu 2004 
sprejel Zazidalni načrt za ureditev centra Dobrne, kjer je 
predvidel gradnjo trgovine, poslovno-stanovanjskega in 
stanovanjskega objekta. Dobrna je tako letos po 29 letih 
dobila 48 novih stanovanj, od katerih je občina financira-
la 5 stanovanj, Stanovanjski sklad RS 11, ostala je Vegrad 
ponudil za trg. Dobrna pa je bogatejša še za šest poslov-
nih prostorov, v enem od teh je tudi nova Mercatorjeva tr-
govina. Poleg stanovanj pa je občina investitor izgradnje 
celotne komunalne ureditve centra Dobrna in zahtevane 
protipoplavne zaščite. Gradila se je fekalna in meteorna 
kanalizacija, vodovod, električno omrežje nizke in visoke 
napetosti ter nova trafopostaja, javna razsvetljava, telefo-
nija in plinsko omrežje, novi parkirni prostori, vsa cestna 
infrastruktura ter novi most. S tem je dolgoročno in trajno 
rešena celotna infrastruktura ožjega dela centra Dobrne, 
prav tako pa so zgrajeni komunalni vodi pripravljeni za 
nadaljnjo širitev in priključevanje novih porabnikov izven 
samega centra Dobrne. 

Težko pričakovana otvoritev poslovno-stanovanjskih in 
stanovanjskega objekta je bila v torek, 10. julija, letos. 
Otvoritvi se je pridružil tudi minister za okolje in prostor, 
g. Janez Podobnik, ki je skupaj z županom, g. Martinom 
Breclom, direktorjem Stanovanjskega sklada RS, g. Primo-
žem Pircem, in tehničnim direktorjem Vegrada, g. Matijo 
Blagusom, objekte predal svojemu namenu. Družina Re-
sner je simbolično prevzela ključe stanovanj v imenu vseh 
novih stanovalcev. V imenu »staroselcev« je g. Anton Drev 
pozdravil vse nove stanovalce in jim zaželel vso srečo v t. 
i. »cvetlični« ulici. V »cvetlični« ulici imajo zelo radi vrtove 
in gojenje cvetlic, zato jim je podaril šopek rož iz domačih 
vrtov, predvsem pa si je zaželel, da bi se v nova stanova-
nja naselilo čim več družin z otroki, ki bi pomladili »cve-
tlično« ulico. Za otroke je poskrbelo tudi podjetje Vegrad, 
saj je Vrtcu Dobrna podarilo pet novih otroških igral, ki že 
služijo svojemu namenu, saj jih otroci veselo uporablja-
jo. Na otvoritvi, ki jo je povezovala ga. Andreja Petrovič, 
je sodelovala godba na pihala iz Hramš ter sestri Marina 

GLASILO OBČINE DOBRNA
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in Mihaela Hrovat iz Zavrha nad Dobrno. Otvoritve se je 
udeležilo kar nekaj županov sosednjih občin, svetniki in 
svetnici Občine Dobrna, predstavniki društev, številni ob-
čani ter predstavniki nadzora in projektanti.

Še bolj težko pričakovana pa je bila otvoritev nove Mer-
catorjeve trgovine, ki je bila v petek, 10. avgusta. Zbrala 
se je velika množica ljudi, ki je ob kulturnem programu 
nestrpno pričakovala odprtje nove, tako želene trgovine 
na Dobrni. Ob tej priložnosti je Mercator obdaril Center 

za usposabljanje, delo in varstvo s 1.500 € in Kulturno-
umetniško društvo Dobrna s 1.000 €. V zahvalo za dona-
torska sredstva je kulturni program z odpetimi pesmimi 
popestrila še Ženska vokalna skupina KUD Dobrna. Da so 
občani trgovino res težko pričakovali, se je izkazalo že ob 
odprtju, saj je bila trgovina skoraj premajhna za vse, ki so 
že kar prvi dan hoteli opraviti nakup v novi trgovini. 

Gradnja v centru Dobrne se je zaključila. Priča smo novi 
podobi Dobrne, za katero verjamem, da je večini od vas 
všeč. Lastniki in najemniki novo zgrajenih stanovanj so v 
večini že vseljeni, večji del lokalov v centru že obratuje s 
polno paro, prav tako je nova trgovina v oranžnem bloku 
zadovoljila pričakovanja občanov.  

Za konec pa naj se kot vodja projekta zahvalim vsem, ki 
ste kakorkoli sodelovali pri tem projektu: sodelavcem, 
nadzoru, projektantom, vsem občanom za strpnost, pred-
vsem sosedom, ki ste z velikim razumevanjem spremljali 
gradnjo. Prav tako gre zahvala za sodelovanje izvajalcu 
del Vegrad Velenje, d.d. in njihovemu vodji gradbišča.

Zdenka Kumer

Območje občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Ko-
njice, Šentjur, Vitanje in Zreče, ki pod vodstvom Razvojne 
agencije Kozjansko sodelujemo v skupnem Programu ra-
zvoja podeželja, je s svojo bogato kulturno in naravno de-
diščino privlačna destinacija za številne obiskovalce. Le-ti 
se z veseljem poslužujejo turističnih vodnikov, vendar pa 
nas moti, da moramo v vsaki občini menjati vodnika, saj 
imajo lokalni turistični vodniki licenco za vodenje le po 
svoji občini. Zato se je v letošnjem letu RA Kozjansko od-
ločila skupaj z občinami pripraviti in prijaviti projekt »Po-
nujamo pestro doživetje« na razpis Slovenske turistične 
organizacije, ki je bil tudi odobren ter v okviru katerega se 
bodo usposobili območni turistični vodniki za področje 
sedmih občin: Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Ko-

PROJeKT USPOSABlJANJA TURISTIČNIH VODNIKOV
njice, Šentjur, Vitanje, Zreče. Na ta način bodo lahko vodili 
turiste tudi preko meja svoje občine in hkrati dopolnje-
vali turistične programe posameznih občin preko njenih 
meja in s tem dosegali večjo pestrost in privlačnost po-
nudbe. Projekt, ki poleg izobraževanja in usposabljanja 
območnih lokalnih vodnikov zajema tudi izdelavo sku-
pne promocijsko-informativne karte območja, sofinanci-
rajo Slovenska turistična organizacija in vseh sedem ob-
čin. Za nami je že praktično usposabljanje vodnikov, ki je 
potekalo od sobote, 1. 9. 2007, do nedelje, 2. 9. 2007, kjer 
so bodoči vodniki znotraj opredeljene relacije vključevali 
posamezne segmente turistične, kulturne in podeželske 
ponudbe na območju vseh sedmih občin. V Občini Do-
brna smo obiskali črno kuhinjo pri Šumej, Vovkov mlin, 
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kapelico pri vili Higiea, Hišo kulturne dediščine Polenek 
in si ogledali zdraviliški kompleks. Za pridobitev licence 
za območnega turističnega vodnika se bodo udeleženci 
izobraževanja poleg strokovne ekskurzije v naslednjih 

Ga. Irena Žagavec pri vodenju skupine in prikazovanju 
znamenitosti Dobrne.

G. Jože Polenek pri vodenju skupine v kapelici.

vikendih izobraževali skozi delavnice in predavanja po 
aktualnih turističnih tematskih sklopih. Vsem udeležen-
cem želim veliko uspeha in veliko zanimivih in prijetnih 
turističnih vodenj.

Bogdana Mešl

V mesecu juliju nas je obiskala regijska komisija pri Tu-
ristični zvezi Velenje, ki ocenjuje urejenost turističnih in 
drugih krajev. Akcijo vodi Turistična zveza Slovenije.

Komisija je bila z urejenostjo Dobrne zadovoljna za raz-
liko od lani, ko je bil center Dobrne eno samo gradbišče. 
Čeprav vsa dela še niso bila zaključena, pa si je komisija že 
lahko ustvarila videz urejenega turističnega kraja. 

Zelo pohvalno se je izrazila nad urejenostjo okolice sa-
kralnih objektov, pokopališča, okolice osnovne šole, vrt-
ca, posebej pa še gasilskega doma in okolico Hotela Vita.

Ob zaključku pa nam je komisija posredovala tudi nekaj 
ugotovitev in pripomb, ki bi jih morali čim prej odpraviti.

TAKOLE SO NAM NAPISALI:

- nepokošena trava ob cesti pred vhodom v Dobrno 
(levo);

- zanemarjen objekt bivše gostilne Triglav;
- neurejena okolica pri nočnem baru;
- zanemarjena in neurejena okolica ter objekti Kmetij-

ske zadruge;
- komunalna opremljenost v parku (klopi, koši za smeti) 

je zastarela;
- pešpot v parku (kjer so talne betonske plošče) je po-

trebna sanacije;
- potrebna obnova talnih označb za parkiranje in pre-

hodov za pešce.

Komisija, ki pri Turističnem društvu Dobrna ocenjuje ure-
jenost stanovanjskih hiš in drugih objektov po naseljih na 
področju Občine Dobrna, zaključuje z delom.
Zbrala je dovolj slikovnega materiala, da bo rezultate oce-
njevanja lahko posredovala upravnemu odboru društva s 
predlogi za podelitev priznanj na občnem zboru Turistič-
nega društva kot vsako leto.

Anton Mogu

VANDAlIZeM V PARKU NA DOBRNI

DOBRNA Se Je UVRSTIlA V DRUGI KROG



� Dobrčan, št. 35/2007

GLASILO OBČINE DOBRNA

V noči iz nedelje na ponedeljek, 20. avgusta letos, je v par-
ku na Dobrni, ki je v lasti Občine Dobrna, divjala skupina 
vandalov. Znesli so se nad urbano opremo, koši za smeti, 
klopmi, cvetličnimi gredicami, cvetličnimi koriti, drevesi, 
tablami in vremensko hišico, ... Podoba, kakršna je po raz-
dejanju za vandali ostala, je marsikoga presenetila, saj gre 
za zaščiten park, ki že več kot sto let krasi podobo našega 
kraja in zdravilišča, na katerega smo, tako domačini kot 
gostje, zelo ponosni. Razdejanje so si ogledali tudi poli-

cisti. Po oceni je nastalo za več kot 4.000 EUR škode. Vsi 
skupaj upamo, da bomo prišli na sled tistim, ki so se znesli 
nad parkom in da se takšni in podobni dogodki ne bodo 
več dogajali. Občina bo vsekakor vztrajala pri tem, da se 
bo prišlo na sled storilcem poškodb v parku in od slednjih 
zahtevala povrnitev škode in druge ustrezne postopke.

Urška Vedenik

Z ZASeDANJA OBČINSKeGA SVeTA

Od zadnje številke glasila Občine Dobrna, ki je izšla v 
mesecu juniju 2007, št. 34/07, so svetniki Občine Dobrna 
zasedali na eni redni seji, in sicer na 8. seji, ki je bila 4. 7. 
2007.

Na 8. redni seji, dne 4. 7. 2007, so svetniki Občine Dobrna 
med drugim sprejeli sklep o določitvi ekonomske cene 
za prvo starostno obdobje v Vrtcu Dobrna, in sicer eko-
nomska cena za prvo starostno obdobje je 388,76 € za 
celodnevni program, cena pa velja od 1. 9. 2007. Svetni-
ki so se seznanili tudi s polletnim poročilom o delovanju 
medobčinskega inšpektorata občin Dobrna, Oplotnica, 
Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče, ki ga 
je svetnikom predstavila medobčinska inšpektorica ga. 
Nataša Kos. Na tej seji je bil obravnavan tudi predlog ob-
močnih pokrajin v Sloveniji; svetniki Občine Dobrna so 
se seznanili s predlogom območnih pokrajin, z imeni in 
sedeži ter predlogu podali soglasje, in sicer da je Obči-
na Dobrna sestavni del sedanje Savinjske regije, vendar s 
predlogom, da se naziv regije spremeni v »Zahodno Šta-
jersko«. Na 8. redni seji je bil obravnavan in sprejet Pra-
vilnik o dodeljevanju državnih pomoči v Občini Dobrna 
– področje kmetijstva, obravnavan in sprejet pa je bil tudi 
Pravilnik o načinu zaračunavanja izdaje projektnih pogo-
jev v Javnem podjetju Vodovod-Kanalizacija d.o.o. Celje. 

Z ZASeDANJA OBČINSKeGA SVeTA OBČINe DOBRNA

Na seji je bil potrjen tudi investicijski program za investi-
cijo »Posodobitev vodovodnega sistema Dobrna-Loka, 
Lokovina, Klanc, Parož in Vinska Gora«. Podano tudi so-
glasje k imenovanju direktorice javnega zavoda Regijsko 
študijsko središče; za direktorico javnega zavoda Regijsko 
študijsko središče v Celju je, za mandatno dobo petih let, 
imenovana ga. Katja Esih, univ.dipl.ekon., iz Celja. Na seji 
je bila obravnavana višina vrednosti točke za dobljen glas 
političnim strankam, ki imajo zastopane mandate v Ob-
činskem svetu Občine Dobrna. Občinski svet Občine Do-
brna pa se je na 8. seji seznanil s pozivom za razglasitev 
občine za območje brez gensko spremenjenih organiz-
mov (GSO) ter v tej zvezi sprejel tudi izjavo.

Po gradivu Občinskega sveta Občine Dobrna povzela:
Mateja Smrečnik
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Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu – UPB (Uradni 
list RS, št. 51/06), Odloka o proračunu Občine Dobrna za 
leto 2007 (Uradni list RS, št. 17/07) in Pravilnika o dodelje-
vanju državnih pomoči v Občini Dobrna (Uradni list RS, št. 
71/07) Občina Dobrna objavlja 

JAVNI RAZPIS
o dodeljevanju državnih pomoči na 
področju kmetijstva in podeželja v

Občini Dobrna v letu 2007

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih fi-
nančnih sredstev iz proračuna Občine Dobrna v skupni 
višini 29.210 EUR v letu 2007 za subvencioniranje naložb 
za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji v Občini 
Dobrna, za subvencioniranje naložb v kmetijska gospo-
darstva za primarno proizvodnjo v Občini Dobrna, za 
subvencioniranje naložb za opravljanje storitev in trženje 
proizvodov in storitev s kmetij na območju Občine Dobr-
na, za sofinanciranje zavarovalne premije za zavarovanje 
kmetijske proizvodnje v Občini Dobrna, za subvencionira-
nje izobraževanja, usposabljanja, informiranja in svetova-
nja kmetov na področju primarne kmetijske proizvodnje 
ter na področju predelave in trženja kmetijskih proizvo-
dov in ostalih dopolnilnih dejavnosti na območju Občine 
Dobrna po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno 
z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije 
(ES) št. 1998/2006. 

2 . UPRAVIČENCI

- kmetijska gospodarstva, ki se uvrščajo med majhna in 
srednje velika podjetja, se ukvarjajo s kmetijsko dejav-
nostjo, so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, 
imajo stalno bivališče oziroma sedež v Občini Dobrna, 
ali imajo v lasti ali zakupu kmetijska zemljišča, v katera 
vlagajo in ležijo na območju Občine Dobrna (za ukrep 
št. 2 in 4). 

- kmetijska gospodarstva, ki se že ali se bodo ukvarjala 
z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodar-
stvu, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, 
imajo stalno bivališče oziroma sedež v Občini Dobrna, 
ali imajo v lasti ali zakupu kmetijska zemljišča, v katera 
vlagajo in ležijo na območju Občine Dobrna (za ukrep 
št. 1 in 3),

- registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, 
ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in pre-
hrane na območju Občine Dobrna ali regije (za ukrep št. 
5);

- organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične po-
moči na področju kmetijstva na območju Občine Dobr-
na ali regije (za ukrep št. 5).

Skladno s smernicami Skupnosti o državni pomoči se lah-
ko pomoč dodeli le kmetijskim gospodarstvom, ki niso v 
težavah in če pomoč pomeni spodbudo za izvedbo pro-
jekta oziroma je za prosilca nujno potrebna.

3. UKREPI, SPLOŠNI POGOJI UPRAVIČENOSTI, 
UPRAVIČENI STROŠKI, BRUTO INTENZIVNOST 

POMOČI, POTREBNA DOKUMENTACIJA 

UKREP ŠT. 1: subvencioniranje naložb za opravljanje 
dopolnilne dejavnosti na kmetiji 
Splošni pogoji:
• vloga mora biti predložena v skladu z zahtevami tega 

razpisa in prijavnega obrazca;
• upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravlja-

nje dopolnilne dejavnosti, skladno z veljavno zakono-
dajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje 
dopolnile dejavnosti na kmetiji (Ur.l. RS, št. 61/2005);

• vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime 
nosilca dopolnilne dejavnosti; v primeru, da je kmetija 
vključena v sistem DDV, mora biti vlagatelj davčni zave-
zanec;

• dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejav-
nosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni in-
vesticiji;

• pomoč se lahko dodeli le kmetijskim gospodarstvom, ki 
niso podjetja v težavah; 

• gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljav-
nimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in 
varstvu okolja; 

• investicija mora biti zaključena pred izplačilom sred-
stev;

• sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je za isti namen, kot 
ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem ukrepu, 
že prejel javna sredstva RS ali sredstva EU;

• skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremukoli 
podjetju, ne sme presegati 200.000 € bruto, v  katerem-
koli obdobju treh proračunskih let iz nacionalnih in lo-
kalnih virov.

Upravičeni stroški:
Računi in dokazila o plačilu računov za izvedene aktivno-
sti so lahko datirani od 1.1.2007 do predložitve zahtevka 
za izplačilo, najkasneje do 30.11.2007, račune z datumom 
po 30.11.2007, komisija ne bo upoštevala. 

a) Predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih v 
Prilogi 1 k Uredbi (ES) št. 364/2004 (sadja, zelenjave, 
žit, mleka, mesa, lesa, zelišč …): izgradnja ali obnova 
objekta, nakup nove opreme, promocija.

b) Turizem na kmetiji: izgradnja ali obnova objekta, na-
kup nove opreme, promocija.

c) Dejavnosti, povezane s tradicionalnimi znanji na 
kmetiji.

d) Pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih vi-
rov na kmetiji.
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e) Naložbe za urejanje gozdnih zemljišč:
• gozdne vlake.

f) Kompostiranje organskih snovi.
 
Bruto intenzivnost pomoči:
Znesek dodeljene pomoči se določi glede na obseg vlog, 
prispelih na javni razpis, ter razpoložljiva sredstva, vendar 
lahko znaša največ do 50% upravičenih stroškov. 
Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 200 EUR, najvišji 
znesek pa 3.500 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.

Potrebna dokumentacija:
Prosilec zaprosi za pomoč na vlogi (obrazcu), ki jo lahko 
dobi v času uradnih ur v tajništvu Občine Dobrna, Dobr-
na 19, 3204 Dobrna, ter na spletni strani Občine Dobrna, 
http://www.dobrna.si/, pod rubriko občina in javni razpi-
si. 

Prejeta dokumentacija se prosilcem ne vrača. Dokazila, ki 
so dostopna v uradnih evidencah, prosilec lahko sam pre-
dloži vlogi, v kolikor pa tega ne želi, mora predložiti pisne 
izjave za posamezna dokazila, da za potrebe tega javnega 
razpisa dovoljuje Občini Dobrna pridobitev podatkov iz 
uradnih evidenc.

Za obravnavo vloge so poleg pravilno izpolnjenega 
obrazca potrebna naslednja dokazila in dokumentacija: 
• mnenje pristojne strokovne službe, da ukrep prispeva 

k povečanju konkurenčnosti kmetijskega gospodarstva 
(npr. kmetijsko-svetovalna služba);

• izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme 
in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna 
institucija;

• ponudba oziroma predračun za nameravano investici-
jo;

• mnenje pristojne strokovne službe o upravičenosti vla-
ganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti;

• fotokopija dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavno-
sti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost naj-
pozneje eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če 
le - ta še ni registrirana;

• zemljiškoknjižni izpisek oz. drugo veljavno dokazilo o la-
stništvu zemljišča, na katerem se bo izvajala investicija.

Okvirna višina sredstev: 5.710 EUR.

UKREP ŠT. 2: subvencioniranje naložb v kmetijska go-
spodarstva za primarno proizvodnjo 
Splošni pogoji:
• vloga mora biti predložena v skladu z zahtevami tega 

razpisa in prijavnega obrazca;
• pomoč se lahko dodeli le kmetijskim gospodarstvom, ki 

niso podjetja v težavah; 
• pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogoči, 

da doseže nove uvedene minimalne standarde glede 
okolja, higiene in dobrega počutja živali; da se omogoči 
zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preu-

smeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti;
• pomoč se ne odobri za preproste naložbe za nadome-

stitev;
• gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljav-

nimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in 
varstvu okolja; 

• investicija mora biti zaključena pred izplačilom sred-
stev;

• sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je za isti namen, kot 
ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem ukrepu, 
že prejel javna sredstva RS ali sredstva EU;

• najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu upra-
vičencu ne sme preseči 400.000 EUR, v kateremkoli ob-
dobju treh proračunskih let iz nacionalnih in lokalnih 
virov.

Upravičeni stroški:
Računi in dokazila o plačilu računov za izvedene aktivnosti 
za ukrepe Naložbe v kmetijska gospodarstva morajo biti 
datirani po prejemu odločbe. Račune z datumom pred iz-
dajo odločbe, kot tudi račune z datumom po 30.11.2007, 
komisija ne bo upoštevala. 

a) Nakup kmetijske mehanizacije in računalniške pro-
gramske opreme.

b) Nakup in postavitev mrež proti toči: 
• nakup in postavitev mreže in pripadajočega materiala.

c) Postavitev rastlinjakov: 
• nakup rastlinjaka in postavitev rastlinjaka.

d) Splošni stroški, povezani s pripravo in z izvedbo 
projektov, kot so honorarji arhitektov, inženirjev in 
svetovalcev; stroški za študije izvedljivosti, nakup pa-
tentov in licenc.

Bruto intenzivnost pomoči:
Znesek dodeljene pomoči se določi glede na obseg vlog, 
prispelih na javni razpis, ter razpoložljiva sredstva, vendar 
lahko znaša največ do 40% upravičenih stroškov.  
Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 200 EUR, najvišji 
znesek pa 3.500 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.

Potrebna dokumentacija:
Prosilec zaprosi za pomoč na vlogi (obrazcu), ki jo lahko 
dobi v času uradnih ur v tajništvu Občine Dobrna, Dobr-
na 19, 3204 Dobrna, ter na spletni strani Občine Dobrna, 
http://www.dobrna.si/, pod rubriko občina in javni razpisi. 
 
Prejeta dokumentacija se prosilcem ne vrača. Dokazila, ki 
so dostopna v uradnih evidencah, prosilec lahko sam pre-
dloži vlogi, v kolikor pa tega ne želi, mora predložiti pisne 
izjave za posamezna dokazila, da za potrebe tega javnega 
razpisa dovoljuje Občini Dobrna pridobitev podatkov iz 
uradnih evidenc.
Za obravnavo vloge so poleg pravilno izpolnjenega 
obrazca potrebna naslednja dokazila in dokumentacija: 
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• mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti naložbe, ki 
ga pripravi pristojna institucija (npr. kmetijsko-sveto-
valna služba);

• izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme 
in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna 
institucija;

• ponudba oziroma predračun za nameravano naložbo, 
študijo ali projektno dokumentacijo; 

• v primeru agromelioracijskih del: kopijo katastrskega 
načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna 
služba;

• v primeru naložb, povezanih z graditvijo objektov: 
ustrezna prostorska dokumentacija (gradbeno dovolje-
nje oz. veljavna lokacijska informacija, če je to potrebno 
glede na vrsto investicije); 

• v primeru urejanja pašnikov, kmetijskih zemljišč in do-
stopov: kopija katastrskega načrta in program del, ki ga 
pripravi pristojna institucija (npr. kmetijsko-svetovalna 
služba);

• zemljiškoknjižni izpisek oz. drugo veljavno dokazilo o la-
stništvu zemljišča, na katerem se bo izvajala investicija.

Okvirna višina sredstev: 12.000 EUR.

UKREP ŠT. 3: subvencioniranje naložb za opravljanje 
storitev in trženje proizvodov in storitev s kmetij
Splošni pogoji:
• vloga mora biti predložena v skladu z zahtevami tega 

razpisa in prijavnega obrazca;
• upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravlja-

nje dopolnilne dejavnosti, skladno z veljavno zakono-
dajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje 
dopolnile dejavnosti na kmetiji (Ur.l. RS, št. 61/2005);

• vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime 
nosilca dopolnilne dejavnosti; v primeru, da je kmetija 
vključena v sistem DDV, mora biti vlagatelj davčni zave-
zanec;

• dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejav-
nosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni in-
vesticiji;

• pomoč se lahko dodeli le kmetijskim gospodarstvom, ki 
niso podjetja v težavah; 

• gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljav-
nimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in 
varstvu okolja; 

• investicija mora biti zaključena pred izplačilom sred-
stev;

• sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je za isti namen, kot 
ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem ukrepu, 
že prejel javna sredstva RS ali sredstva EU;

• skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremukoli 
podjetju, ne sme presegati 200.000 € bruto, v  katerem-
koli obdobju treh proračunskih let iz nacionalnih in lo-
kalnih virov.

 Upravičeni stroški:
Računi in dokazila o plačilu računov za izvedene aktivno-
sti so lahko datirani od 1.1.2007 do predložitve zahtevka 
za izplačilo, najkasneje do 30.11.2007, račune z datumom 

po 30.11.2007, komisija ne bo upoštevala. 

Upravičeni stroški so vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali ob-
nova objekta, nakupa nove opreme, promocije in splošni 
stroški, ki so namenjeni sofinanciranju:

a) Neposredni prodaji kmetijskih proizvodov na kme-
tijah ali izven kmetij,

b) Storitvam s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, 
opremo, orodji in živalmi ter oddaja le-teh v najem,

c) Izobraževanjem na kmetijah, povezano s kmetijsko, 
gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji.

Bruto intenzivnost pomoči:
Znesek dodeljene pomoči se določi glede na obseg vlog, 
prispelih na javni razpis, ter razpoložljiva sredstva, vendar 
lahko znaša največ do 50% upravičenih stroškov. 
Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 200 EUR, najvišji 
znesek pa 3.500 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.

Potrebna dokumentacija:
Prosilec zaprosi za pomoč na vlogi (obrazcu), ki jo lahko 
dobi v času uradnih ur v tajništvu Občine Dobrna, Dobr-
na 19, 3204 Dobrna, ter na spletni strani Občine Dobrna, 
http://www.dobrna.si/, pod rubriko občina in javni razpi-
si. 

Prejeta dokumentacija se prosilcem ne vrača. Dokazila, ki 
so dostopna v uradnih evidencah, prosilec lahko sam pre-
dloži vlogi, v kolikor pa tega ne želi, mora predložiti pisne 
izjave za posamezna dokazila, da za potrebe tega javnega 
razpisa dovoljuje Občini Dobrna pridobitev podatkov iz 
uradnih evidenc.

Za obravnavo vloge so poleg pravilno izpolnjenega 
obrazca potrebna naslednja dokazila in dokumentacija: 
• mnenje pristojne strokovne službe, da ukrep prispeva 

k povečanju konkurenčnosti kmetijskega gospodarstva 
(npr. kmetijsko-svetovalna služba);

• izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme 
in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna 
institucija;

• ponudba oziroma predračun za nameravano investici-
jo;

• mnenje pristojne strokovne službe o upravičenosti vla-
ganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti;

• fotokopija dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavno-
sti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost naj-
pozneje eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če 
le - ta še ni registrirana;

• zemljiškoknjižni izpisek oz. drugo veljavno dokazilo o la-
stništvu zemljišča, na katerem se bo izvajala investicija.

 Okvirna višina sredstev: 1.000 EUR.
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UKREP ŠT. 4: sofinanciranje zavarovalne premije za 
zavarovanje kmetijske proizvodnje
Splošni pogoji:
• vloga mora biti predložena v skladu z zahtevami tega 

razpisa in prijavnega obrazca;
• pomoč se lahko dodeli le kmetijskim gospodarstvom, ki 

niso podjetja v težavah; 
• sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je za isti namen, kot 

ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem ukrepu, 
že prejel javna sredstva RS ali sredstva EU;

• podpore se ne dodelijo za tiste deleže pomoči, kot jih s 
predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za za-
varovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto določi 
Vlada Republike Slovenije;

• izpolnjevanje določil nacionalnega predpisa, ki ureja 
sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje kme-
tijske proizvodnje za tekoče leto;

• najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu upra-
vičencu ne sme preseči 400.000 EUR, v kateremkoli ob-
dobju treh proračunskih let iz nacionalnih in lokalnih 
virov.

 
Upravičeni stroški:
Računi in dokazila o plačilu računov za izvedene aktivno-
sti morajo biti datirani po prejemu odločbe. Račune in do-
kazila o plačilu računov z datumom pred izdajo odločbe, 
kot tudi račune z datumom po 30.11.2007, komisija ne bo 
upoštevala. 

a) Stroški sofinanciranja zavarovalnih premij za: 
• zavarovanje posevkov in plodov pred nevarnostjo toče, 

spomladansko pozebo, požarom, udarom strele, vihar-
jem in poplavami; 

• zavarovanje živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni.

Bruto intenzivnost pomoči:
Sofinancira se:
• do 10% upravičenih stroškov zavarovalne premije za za-

varovanje posevkov in plodov;
• razliko med višino sofinancirane zavarovalne premije iz 

nacionalnega proračuna do 50% opravičljivih stroškov 
zavarovanja živali zaradi bolezni.

Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 20 EUR, najvišji 
znesek pa 100 EUR na upravičenca na leto.

Potrebna dokumentacija:
Prosilec zaprosi za pomoč na vlogi (obrazcu), ki jo lahko 
dobi v času uradnih ur v tajništvu Občine Dobrna, Dobr-
na 19, 3204 Dobrna, ter na spletni strani Občine Dobrna, 
http://www.dobrna.si/, pod rubriko pod rubriko občina 
in javni razpisi . 
 
Prejeta dokumentacija se prosilcem ne vrača. Dokazila, ki 
so dostopna v uradnih evidencah, prosilec lahko sam pre-
dloži vlogi, v kolikor pa tega ne želi, mora predložiti pisne 
izjave za posamezna dokazila, da za potrebe tega javnega 
razpisa dovoljuje Občini Dobrna pridobitev podatkov iz 
uradnih evidenc.

Za obravnavo vloge so poleg pravilno izpolnjenega 
obrazca potrebna naslednja dokazila in dokumentacija: 
• sklenjena zavarovalna polica za zavarovanje kmetijske 

proizvodnje za leto 2007.
 
Okvirna višina sredstev: 500 EUR.

UKREP ŠT. 5: subvencioniranje izobraževanja, usposa-
bljanja, informiranja in svetovanja kmetov na podro-
čju primarne kmetijske proizvodnje ter na področju 
predelave in trženja kmetijskih proizvodov in ostalih 
dopolnilnih dejavnosti na območju Občine Dobrna
Splošni pogoji:
Izobraževanje in usposabljanje mora biti dostopno vsem 
kmetom in delavcem na kmetijskih gospodarstvih, ki se 
ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče 
oziroma sedež v Občini Dobrna, so vpisani v register kme-
tijskih gospodarstev in imajo v lasti ali zakupu kmetijska 
zemljišča, ki ležijo na območju Občine Dobrna.

Upravičeni stroški:
Računi in dokazila o plačilu računov za izvedene aktivno-
sti morajo biti datirani po prejemu odločbe. Račune z da-
tumom pred izdajo odločbe, kot tudi račune z datumom 
po 30.11.2007 komisija ne bo upoštevala. 

a) Izobraževanje in usposabljanje kmetov in delavcev 
na kmetijskem gospodarstvu:
• stroški organiziranja programov za usposabljanje,
• potni stroški in dnevnice udeležencev.

b) Svetovalne storitve, ki jih opravijo tretje strani: 
• stroški honorarjev za storitve, ki ne spadajo med trajne 

ali občasne dejavnosti, niti   niso v zvezi z običajnimi 
operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davč-
no svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje.

c) Organizacija forumov za izmenjavo znanj med gospo-
darstvi, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih:

• stroški udeležbe,
• potni stroški,
• stroški publikacij,
• stroški najemnin razstavnih prostorov,
• simbolična nagrada, na tekmovanjih in ocenjevanjih 

podeljenih nagrad, do vrednosti 250 EUR na nagrado in 
zmagovalca.

d) Publikacije, kot so katalogi ali spletišča, ki predsta-
vljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije 
ali proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in 
predstavitev nevtralne in imajo zadevni proizvajalci ena-
ke možnosti, da so predstavljeni v publikaciji.

e) Razširjanje znanstvenih dognanj, če posamezna 
podjetja, znamke ali porekla niso imenovani.
 
Bruto intenzivnost pomoči:
Znesek dodeljene pomoči se določi glede na obseg vlog, 
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prispelih na javni razpis ter razpoložljiva sredstva ter lah-
ko znaša do 100 % upravičenih stroškov. 
Skupna pomoč v okviru skupinskih izjem za kmetijstvo 
ne sme preseči najvišje dovoljene pomoči 6.000 EUR/pro-
gram letno za organizacije in 1.000 EUR/program letno za 
društva.

Potrebna dokumentacija:
Prosilec zaprosi za pomoč na vlogi (obrazcu), ki jo lahko 
dobi v času uradnih ur v tajništvu Občine Dobrna, Dobr-
na 19, Dobrna ter na spletni strani Občine Dobrna, http://
www.dobrna.si/, pod rubriko občina in javni razpisi. 

Prejeta dokumentacija se prosilcem ne vrača. Dokazila, ki 
so dostopna v uradnih evidencah, prosilec lahko sam pre-
dloži vlogi, v kolikor pa tega ne želi, mora predložiti pisne 
izjave za posamezna dokazila, da za potrebe tega javnega 
razpisa dovoljuje Občini Dobrna pridobitev podatkov iz 
uradnih evidenc.

Za obravnavo vloge so poleg pravilno izpolnjenega 
obrazca potrebna naslednja dokazila in dokumentacija: 
• mnenje pristojne strokovne službe, da ukrep prispeva k 

povečanju konkurenčnosti kmetijskega gospodarstva,
• finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj 

oziroma storitev,
• pri zahtevku mora biti priložen spisek udeležencev sve-

tovanja. 
 
Okvirna višina sredstev: 10.000 EUR.

4. OBRAVNAVANJE VLOG

Župan Občine Dobrna imenuje komisijo, ki bo prispele 
vloge obravnavala ter odločila o posamezni vlogi. Komisi-
ja tudi pripravi predlog upravičencev, ki ga potrdi župan. 
O dodelitvi sredstev upravičencem po tem razpisu se izda 
odločba.

Odpiranje vlog ne bo javno. Prijavitelji bodo o izidu jav-
nega razpisa pisno obveščeni v roku 15 dni od potrditve 
predloga upravičencev. Z upravičenci bodo sklenjene po-
godbe, kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja 
sredstev. Pri postopku dodeljevanja sredstev se upora-
bljajo določbe Zakona o splošnem upravnem postopku.

Kolikor bo za posamezen ukrep prispelo manjše število 
vlog kot je razpisanih sredstev, se prosta sredstva lahko 
prerazporedijo na drug ukrep znotraj okvira javnega raz-
pisa.

5. NAČIN IN ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG

Rok za dostavo vloge je: 8.10.2007. Vloge, ki jih ne bo 
vložila upravičena oseba ali vloge, ki ne bodo pravočasne, 
bodo izločene iz nadaljnjega postopka.

Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti, skupaj z 
zahtevano dokumentacijo, v tajništvo Občine Dobrna, 
Dobrna 19, Dobrna, ali pa se pošljejo po pošti na naslov: 
Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, v kuvertah, 
opremljenih z naslovom pošiljatelja in označene z ozna-
ko: »NE ODPIRAJ – RAZPIS KMETIJSTVO 2007«.

6. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO PREDLAGATELJI 
DVIGNEJO RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva 
objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka, in sicer 
v sprejemni pisarni Občine Dobrna, dostopna pa je tudi 
na spletni strani Občine Dobrna (www.dobrna.si) pod ru-
briko občina in javni razpisi. Dodatne informacije lahko 
dobite na tel. (03) 780 10 64 – Bogdana Mešl.

Martin Brecl
Župan Občine Dobrna 

NeURJe POVZROČIlO
VelIKO ŠKODe

Močno neurje v mesecu avgustu 2007 je v Občini Dobrna 
povzročilo veliko škode predvsem na javni cestni infra-
strukturi. Škodo pa je še dodatno povečalo neurje s točo, 
ki je prizadelo predvsem območje k.o. Brdce nad Dobrno. 
Plazovi, hudourniki, cestni udori in toča so uničili ceste in 
kmetijske površine. 

Največ škode smo zabeležili na javni cestni infrastrukturi, 
predvsem na makadamskih cestah, kjer so zaradi velike-
ga naliva zamašeni prepusti, hudourniki in blato so uničili 
ceste in jarke. Tudi na asfaltnih cestah je povzročene veli-

ko škode, saj je deroča voda povzročila razpoke v asfaltu, 
uničila bankine in zasutja s kamenjem, … Škodo smo za-
beležili tudi na kmetijskih rastlinah, in sicer na vrtninah, 
krmnih rastlinah, dvokosnih in trikosnih travnikih ter eks-
tenzivnih sadovnjakih.

Prav tako se je aktiviralo nekaj plazov in cestnih udorov. 
Plazovi in cestni udori ogrožajo javne poti in lokalne ce-
ste ter onemogočajo in otežkočajo prevoznost cest. Ob 
ponovnem nalivu je možnost nadaljnjega drsenja plazov 
in cestnih udorov izredno velika.

Režijski obrat Občine Dobrna, ki so mu na terenu v po-
moč stroji (bager, kopač, valjar), aktivno rešuje problem 
poškodovanih cest, saj jih želimo čim prej spet vzpostaviti 
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RS na seji v tem mesecu sklenila, da na podlagi Zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o odpravi posledic 
naravnih nesreč do državnih sredstev za odpravo posle-
dic škode v kmetijstvu niso upravičeni nosilci kmetijske-
ga gospodarstva za tiste kmetijske pridelke, za katere je 
za odpravo posledic neugodnih vremenskih razmer omo-
gočena pridobitev državne pomoči v obliki sofinancira-
nja zavarovalne premije. To pomeni, da se morajo takšne 
škode uveljavljati pri zavarovalnicah s tem, da morajo biti 
seveda predhodno zavarovane s strani lastnikov kmetij-
skih zemljišč. Zavarovalna premija pa je ena od oblik sofi-
nanciranja s strani ministrstva. Glede na škode, ki izhajajo 
s tega naslova in sklepov Vlade RS, bodo v bodoče morali 
lastniki kmetijskih zemljišč zavarovati kmetijske površine 
in kot je navedeno, za zavarovalne premije zahtevati dr-
žavne subvencije.

Na podlagi posredovane ocene neposredne škode zaradi 
neurja v avgustu 2007 bo Ministrstvo za okolje in prostor 
pripravilo predlog programa odprave posledic škode. 
Vendar se moramo zavedati dejstva, da je škoda, povzro-
čena od neurja, v drugih občinah veliko večja kot v naši 
občini, zato bodo državna sredstva za odpravo posledic 
neurja po vsej verjetnosti razdeljena po prioritetnem vr-
stnem redu glede na najbolj prizadeta območja v državi. 

Urška Vedenik

OSKRBA PReBIVAlCeV
S PITNO VODO

Varna pitna voda nam omogoča življenje in predstavlja 
enega izmed osnovnih pogojev zdravja. Čeprav je tako 
dragocena dobrina, jo prepogosto dojemamo kot nekaj 
danega. Tudi pomen stalnega nujnega preventivnega 
delovanja za zagotavljanje njene količine in kakovosti je 
neredko spregledan. 
V formalnem smislu je voda določena kot pitna z name-
nom uporabe: voda, namenjena pitju, kuhanju, pripravi 
hrane ali za druge gospodinjske namene in vsa voda, ki 
se uporablja v proizvodnji in prometu živil. Ustrezati mora 
minimalnim predpisanim zahtevam. Potrebna pa nam je 
še za marsikaj drugega, nenazadnje za zabavo, kot okras, 
ustvarja nam razpoloženje. Pri vsakem srečanju z vodo 
se moramo zavedati, da je njena trenutna funkcija le del 
kroženja vode v naravi. Del tega kroženja poteka tudi v 
našem telesu, naših domovih, tovarnah ... S kroženjem 
voda prenaša in razširja po živem in neživem svetu tudi 
nevarne snovi; tako prihajamo v stik z mikroorganizmi, 
kemikalijami ipd. 

Občina Dobrna si v okviru svojih možnosti prizadeva za-
gotoviti zanesljivo, trajno in varno oskrbo občanov 
s pitno vodo, in tako občanom olajšati in izboljšati 
kvaliteto življenja. Zagotovitev varne oskrbe z vodo v 
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v vozno stanje. V ta namen režijski obrat Občine Dobrna 
odvodnjava ceste (čisti jarke, prepuste, jaške), gramozi ce-
ste, čisti kamenje in blato s prometnih površin, ureja ban-
kine, …

Občina Dobrna išče ustrezne možnosti za sanacijo škode, 
zato je prijavila in ocenila škodo na cestni infrastrukturi 
in kmetijskih rastlinah Ministrstvu za obrambo, Upravi RS 
za zaščito in reševanje. Za škodo na cestni infrastrukturi 
je Občina Dobrna prejela sklep Ministrstva za obrambo o 
ocenjevanju škode na cestni infrastrukturi. Tako je Občina 
Dobrna, na podlagi prejetega sklepa, pričela z zbiranjem 
vlog oškodovancev, ki so imeli škodo zaradi posledic ne-
urja na cestni infrastrukturi. Zbiranje vlog se je zaključilo 5. 
9. 2007, obvestilo o zbiranju pa je bilo objavljeno na radiu 
Fantasy, spletni strani in oglasni deski Občine Dobrna.

Za škodo na kmetijskih rastlinah je bilo na sestanku re-
gijske komisije, dne 7. 9. 2007, sklenjeno, da se škode 
na traviščih, ki jih je povzročila toča, ne bodo priznavale 
oziroma ocenjevale. Stališče regijske komisije je tudi, da 
se prične s postopkom ocenjevanja škode le v primeru 
škode nad 30%, in sicer le tam, kjer so intenzivni nasadi 
in kjer so površine vrisane z GERK-i. Prav tako je Vlada 



15Dobrčan, št. 35/2007

KOMUNALA

zadostnih količinah omogoča obstoj prebivalcev na tem 
območju. Z ureditvijo varne oskrbe se ustvarjajo osnovni 
pogoji za razvoj podeželja, turizma in tistega dela gospo-
darstva, ki je vezan na pitno vodo.

IZGRADNJA VODOVODA ZA NASELJA LOKA, 
LOKOVINA, KLANC, PAROŽ IN VINSKA GORA

Kot je bilo omenjeno že v prejšnjih številkah Dobrčana, 
obsega projekt izgradnje vodovoda za naselja Loka, Lo-
kovina, Klanc, Parož in Vinska Gora pet faz. Vrednost ce-
lotne investicije znaša 981.211 EUR. V začetku leta 2007 
je bila uspešno dokončana 1. faza predmetnega vodovo-
da, katere skupna vrednost (z vrtino) znaša 301.125 EUR. 
Projekt izgradnje 1. faze sta financirali Občina Dobrna in 
Mestna občina Velenje. Gradbena dela je izvajalo podje-
tje Gradbeništvo Jože Škrablin, s.p., nadzor nad deli je vr-
šilo podjetje Izvir plan, d.o.o., investicijo pa je vodilo javno 
podjetje Vodovod – kanalizacija Celje.

Z izgradnjo nove vrtine v Parožu, črpališča, tlačnega voda 
in rezervoarja na Lovski koči je, s priključitvijo na obsto-
ječi cevovod, občanom Klanca tako dana možnost oskr-
be s kvalitetno in zdravo pitno vodo iz vrtine Parož, ki po 
poznavanju strokovnjakov spada med najbolj kvalitetne 
pitne vode. 

Od 1. 7. 2007 dalje je upravljavec vodovoda za že priklju-
čeno naselje Klanc javno podjetje VO-KA, Celje, od koder 
prihajajo tudi položnice za plačevanje vode. Občane na-
selja Klanc prosimo, da vse reklamacije glede oskrbe 
z vodo in plačil javljate na javno podjetje Vodovod 
– kanalizacija, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje oz. na tele-
fonsko številko 03 / 42 50 318. 

Z izgradnjo naslednjih faz bo mogoče iz vrtine Parož in 
rezervoarja na Lovski koči oskrbovati z vodo še naselja 
Parož, Loka, Lokovina in Vinska Gora (v sosednji Mestni 
občini Velenje). Vrednost investicije, to pomeni izgradnje 
2., 3., 4. in 5. faze vodovoda, znaša  680.086 EUR. 

V nadaljevanju vam podajamo podrobnejši pregled po-
sameznih faz izgradnje vodovoda:

1. faza: Vrtina K-1/01, črpališče VH40m3 Č - vodohran 
VH80m3 Lovska koča
a. pripravljalna in zaključna dela
b. jašek vrtine K-1/01
c. črpališče VH40m3 Č
d. vodohran VH80m3 Lovska koča
e. cevovod, odsek VH40m3 Č - VH80m3 Lovska koča
f. električne napeljave, naprave in oprema
g. EE priključek

2. faza: Črpališče VH40m3 Č – Parož in Kačnik
a. pripravljalna in zaključna dela
b. cevovod, odsek VH40m3 Č - Parož
c. cevovod, odsek VH40m3 Č – Kačnik
3. faza: Vodohran VH80m3 Lovska koča – obstoječ vo-
dohran VH Mihelak
a. pripravljalna in zaključna dela
b. cevovod, odsek VH80m3 Lovska koča - obstoječ VH Mi-

helak
c. rekonstrukcija obstoječega vodohrana VH Mihelak

4. faza: Raztežilnik R5m3 Žebljar – jašek J1 Žebljar
a. pripravljalna in zaključna dela
b. raztežilnik R5m3 Žebljar
c. jašek J1 Žebljar
d. cevovod, odsek R5m3 Žebljar - J1 Žebljar

5. faza: Obstoječ R Čerjak - raztežilnik R5m3 Vršjek 
– jašek J2 Vršjek
a. pripravljalna in zaključna dela
b. rekonstrukcija obstoječega raztežilnika R Čerjak
c. raztežilnik R5m3 Povlak
d. jašek J2 Klanc
e. cevovod, odsek obstoječ R Čerjak - R5m3 Povlak
f. cevovod, odsek R5m3 Povlak - J2 Klanc

OTVORITEV 1. FAZE VODOVODA ZA NASELJA 
LOKA, LOKOVINA, KLANC, PAROŽ IN VINSKA 
GORA

Kot že rečeno, je bila v začetku leta 2007 uspešno zgrajena 
prva faza vodovoda za naselja Loka, Lokovina, Klanc, Pa-
rož in Vinska Gora. Pridobitev smo slavnostno otvorili 14. 
junija 2007 na Lovski koči. Otvoritve se je udeležilo lepo 
število občanov in uglednih gostov. V kratkem kulturnem 
programu so nastopile Sestre Jakob in Veseli fušarji. Po 
pozdravnih govorih in zahvalah, kulturnem programu in 
blagoslovu vodovoda s strani župnika, g. Nika Kranjca, je 
sledil slavnostni prerez traku. Trak sta prerezala najmlajša 
udeleženca otvoritve, in sicer Katja Grobelnik s Klanca in 
Marcel Kumer iz Paroža ob pomoči župana Občine Dobr-
na, g. Martina Brecla, župana Mestne občine Velenje, g. 
Srečka Meha, direktorja javnega podjetja Vodovod – ka-
nalizacija Celje, g. Marka Cvikla, svetnikov Občine Dobr-
na, g. Antona Moguja in g. Martina Jurka. Kot se spodobi 
za otvoritev vodovoda, je po slavnostnem dogodku sledi-
la pokušina vode in pogostitev ter druženje vseh zbranih 
na otvoritvi.

Želimo si in upamo, da bo vseh neprijetnosti in neljubih 
dogodkov glede oskrbe s pitno vodo čim manj ter da bo v 
čim krajšem možnem času zagotovljena zanesljiva, trajna 
in varna oskrba občanov s pitno vodo.

Urška Vedenik
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KAJ STORITI Z ODPADKI?

V zadnjem času se ob kontejnerju v samem centru Dobr-
ne pojavljajo velike količine raznovrstnih odpadkov (od 
komunalnih do gradbenih …). Ti kontejnerji pa niso na-
menjeni za odpadke pripeljane od blizu in daleč, ampak 
za trgovino. Prav tako se tudi na Novem gradu pred vsem 
ob koncu tedna naberejo kupi smeti, žal tudi izven kon-
tejnerja. Če si boste pogledali fotografijo boste videli, da 
je pogled na neustrezno odložene smeti res žalosten in 
ne sodi v zdraviliški kraj.

Zato bi vas še enkrat radi seznanili, da je občanom Obči-
ne Dobrna vsak delavnik med 6. in 20. uro, v soboto pa 
do 14. ure, na voljo Komunalna deponija v Bukovžlaku z 
urejenim dostopom, kjer je 4-krat letno možno manjše 
odlaganje odpadnega materiala, pripeljanega z osebnim 
vozilom oz. z manjšo prikolico; brezplačno za tiste obča-
ne, ki so vključeni v redni odvoz odpadkov (s seboj imejte 
dokazilo – račun za odvoz gospodinjskih odpadkov). Vsa-
ko nadaljnje odlaganje odpadkov, pripeljanih s prikolico 
osebnega vozila vas bo stalo 9,97 €. V sklopu tega odla-
ganja je zaenkrat možno odlagati tudi manjše količine 
gradbenih odpadkov, ki nastanejo v gospodinjstvu (npr. 
obnova kopalnice). Možen je odvoz komunalnih odpad-
kov, ki nastanejo v gospodinjstvu, 1-krat na 14 dni, a se 
občani zanj ponavadi ne odločijo, saj je razlika v ceni or-
ganiziranega odvoza minimalna. 1-krat tedenski odvoz 
120 l posode znaša 9,53 €, 1-krat na 14 dni pa 8 € .
Na deponiji v Bukovžlaku je možno odlagati gradbeni 
material, ki vsebuje azbest, in sicer proti plačilu 104,13 € 
za tono.
Javne naprave pa sporočajo, da bodo pri rednem odvo-
zu odpeljali tudi dodatne odpadke v njihovih tipiziranih 
vrečkah (120-litrska stane 2,22 €), katerih nabava je mo-
žna na sedežu Javnih naprav, deponiji Bukovžlak in na 
bencinskih servisih Petrola v okolici. Odpadkov v drugi 
embalaži ne bodo odvažali. 
Verjamem, da si vsak od nas želi živeti v čistem in ureje-
nem kraju. Zato vas naprošamo, da si bodimo za zgled in 
odlagajmo odpadke na mestih, ki so temu namenjena. 
Ohranjajmo in skrbimo za čisto Dobrno, da bo še naprej 
naš ponos.

Komunalno-cestna inšpektorica
Nataša Kos

PARKIRANJe 

Kot je že znano, je Občinski svet Občine Dobrna na svoji 
6. seji, dne 26. 5. 2003, sprejel Odlok o urejanju javnih po-
vršin, o javni snagi ter videzu naselij v Občini Dobrna (Ur.
l. RS, št. 57/03), ki v drugem odstavku 24. člena prepove-
duje postavljati motorna ali druga vozila, prikolice ali dru-
ge delovne stroje na skupnih hišnih dohodih, garažnih 
dovozih, na zelenicah in drugih javnih površinah, ki niso 
namenjene za parkiranje, ali na prehodih, ki povezujejo 
ulice, javne prostore in prometne površine, kjer bi to lah-
ko oviralo dostop intervencijskim in drugim  vozilom ter 
pešcem; v tretji alineji 31. člena pa prepoveduje na javnih 
in drugih zelenih površinah voziti in parkirati motorna vo-
zila in prikolice.

Za javne površine se po omenjenem odloku štejejo:
1. površine ob javnih cestah (pločniki, kolesarske poti, 

ipd. … ), lokalnih poteh in drugih javnih komunikacijah; 
obrežja vodotokov in drugih vodnih površin;

2. avtobusne postaje, postajališča in avtobusne čakalnice, 
parkirni prostori, tržnice, telefonske govorilnice;

3. javni parki, drevoredi, zelenice, nasadi; zelenice ob jav-
nih komunikacijskih poteh, ob spomenikih ter turistič-
nih objektih ;

4. okolica športnih in otroških igrišč;
5. pokopališča.

Nadzor nad izvajanjem tega odloka in predpisov, izdanih 
na njegovi podlagi, opravlja pristojna komunalno-cestna 
inšpekcija občine. 

Glede na to, da so se zaključila gradbena dela v centru 
občine in glede na nenehne pritožbe občanov, ki jih moti 
nepravilno parkiranje, vas obveščamo, da se bo poostril 
nadzor nad izvajanjem določil omenjenega odloka. Ugo-
tovljenim kršiteljem bo izrečena globa.

Da bi se izognili vsem posledicam in morebitnim ne-
všečnostim, pozivamo občane, da za parkiranje in usta-
vljanje motornih vozil ne uporabljajo javnih površin, 
ki temu niso  namenjene. Vozila naj parkirajo oziroma 
ustavljajo na primernih mestih.

Komunalno-cestna inšpektorica
Nataša Kos

POČITNIŠKO DelO V OBČINI

Letošnje leto smo v Občini Dobrna med počitnicami or-
ganizirali počitniško delo. Pod vodstvom Režijskega obra-
ta Dobrna je skupina počitnikarjev v mesecu juliju uredila 
trim stezo, kjer so se uredile in utrdile poti, prav tako pa 
so bila zamenjana nekatera vadbena orodja in popravlje-
ne ograje. Skupina počitnikarjev je opravljala delo tudi na 
nekaterih drugih sprehajalnih poteh v občini, prav tako 
pa so bili ponovno zaščiteni panoji in oglasne deske. Di-
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jaki so z veseljem in lepo opravljali svoje delo na terenu 
in v upravi.

Skupina počitnikarjev, ki je urejala trim stezo: Matija, 
Izidor, Mitja, Katarina, Tamara, Sabina in Vesna. Urejanje sprehajalnih poti.

OBRTNIK SE PREDSTAVI

Spoštovani prebivalci in prebivalke Občine Dobrna!

Vesela sem, da lahko svojo dejavnost predstavim v 
našem lokalnem časopisu. Moja poklicna dejavnost  
je trgovska smer, ker pa so se moje poti obrnile dru-
gam, sem se zaposlila v Termah Dobrna. Tam sem pri-
dobivala delovne izkušnje v različnih delovnih enotah 
21 let. Moja velika  želja in upanje je bilo, da bi delala 
z ljudmi na nek način, da bi jim pomagala pri zdravju 
in negi telesa.
Tako sem se pred devetimi leti izšolala na Zdravstveni šoli 
Celje in opravila tečaj za masažo in pedikuro, nakar sem 
se zaposlila v enoti masaža. V teh letih sem pridobila na 
tem področju dosti prakse in izkušenj z različnimi bole-
zenskimi znaki in ljudmi. Opravila sem še dodatne tehni-
ke znanja na področju masaž, glede na potrebo zdravja 
pa tudi za samo sprostitev.

Z željo, da si ustvarim svoj salon, mi je v letošnjem letu to 
tudi uspelo. Storitve bom opravljala vestno in kvalitetno, 
saj kadar gre za zdravje, si je treba vzeti čas in delo opra-
vljati z dušo in telesom.

V masažno-lepotnem salonu vam nudim več vrst masaž, 
kot so:
- klasična masaža za sprostitev
- terapevtska masaža hrbtenice
- limfna drenaža ( je nežna zvrst drenaže, s katero odpra-

«AROMA» MASAŽNO-lePOTNI SAlON V NOVeM ORANŽNeM OBJeKTU 
DOBRNA 14 C
RAZGORŠeK MOJCA S.P.
ZAVRH NAD DOBRNO 22, 3204 DOBRNA

vljamo otekline, pospešimo celjenje ran in ublažimo 
bolečine; temelji na metodi prečiščevanja)

- refleksna masaža (masaža refleksnih točk na telesu, ki 
stimulira delovanje notranjih organov in celega telesa)

- indijska masaža glave (za sprostitev, proti vsakdanjemu 
stresu, glavobolom in migreni)

- klinična aromaterapija (sestavlja klasično masažo, limf-
no drenažo in akopresurne točke)

- tajska masaža (aktivirajo se glavni energetski kanali, 
kjer nastajajo blokade v telesu)

- berberska masaža (z organovim oljem)
- peeling telesa
- depilacija z vročim voskom
- pedikura
- manikura

Nudim tudi darilne bone, s katerimi lahko razveselite 
svojce in znance.

Za naročanje in rezervacije pokličite na telefon 
(041) 531 654 ali se zglasite osebno v salonu 
Aroma v objektu Dobrna 14c (oranžni blok). Po 
predhodnem dogovoru nudim strankam stori-
tve tudi na domu.
Z lepimi pozdravi,

Mojca Razgoršek

Bogdana Mešl
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PROMeT S KMeTIJSKIMI 
ZeMlJIŠČI, KMeTIJAMI
IN GOZDOVI

Vir: Zakonu o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-UPB1, Uradni list 
RS, št. 55/03)

S prometom kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov je mi-
šljena njihova prodaja oziroma nakup.
Postopek: Prodajalec da ponudbo v treh izvodih na uprav-
no enoto, ki jo le ta objavi na oglasni deski in na e-porta-
lu. Kupec mora pisno izjavo o sprejemu ponudbe poslati 
priporočeno s povratnico prodajalcu in upravni enoti, v 
roku 30 dni od dneva, ko je bila ponudba objavljena na 
oglasni deski upravne enote. Po sklenitvi pravnega posla 
je potrebno vlogo za odobritev pravnega posla, skupaj s 
pogodbo, vložiti na upravni enoti. Vlogo je potrebno vlo-
žiti v roku 60 dni po preteku roka za sprejem ponudbe. 
Upravna enota odobri ali zavrne odobritev pravnega po-
sla z odločbo, kadar pa odobritev ni potrebna izda o tem 
potrdilo.

Kupci s prednostno pravico po vrstnem redu so:
1. solastnik;
2. kmet, katerega zemljišče, ki ga ima v lasti, meji na ze-
mljišče, ki je naprodaj;
3. zakupnik zemljišča, ki je naprodaj;
4. drug kmet;
5. kmetijska organizacija ali samostojni podjetnik posa-
meznik, ki jima je zemljišče ali kmetija potrebna za opra-
vljanje kmetijske oziroma gozdarske dejavnosti;
6. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Sloveni-
je za Republiko Slovenijo.

V primeru, da je znotraj posamezne skupine prednostnih 
upravičencev več oseb, ima prednost:
1. kmet, ki mu kmetijska dejavnost pomeni edino ali glav-
no dejavnost;
2. kmet, ki zemljišče sam obdeluje;
3. kmet, ki ga določi prodajalec.

Prednostni upravičenci pri nakupu gozdov so:
1. Republika Slovenija če gre za varovalne gozdove ali za 
gozdove s posebnim namenom;
2. Lokalna skupnost pri gozdovih s posebnim namenom;
3. lastnik katerega zemljišče meji na gozd, ki se prodaja;
4. lastnik katerega gozd je najbližje gozdu, ki se prodaja.
V prometu s kmetijami ima zaščitena kmetija poseben 
status njena posebnost je v tem, da se ne sme deliti, razen 
v primerih, ki jih določa zakon.

Posamezne obrazce v zvezi z prodajo oziroma nakupom 
kmetijskih zemljišč se pridobijo na spletni strani http://e-
uprava.gov.si.

ZAKUP KMeTIJSKIH ZeMlJIŠČ

Vir: Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-UPB1, Uradni list RS, 
št. 55/03)

Postopek: Zakupodajalec da ponudbo v treh izvodih na 
upravno enoto, ki jo objavi na oglasni deski in na e-por-
talu.

Zakupojemalec mora pisno izjavo o sprejemu ponudbe 
poslati priporočeno s povratnico zakupodajalcu in uprav-
ni enoti, v roku 30 dni od dneva, ko je bila ponudba obja-
vljena na oglasni deski upravne enote. Po sklenitvi zaku-
pne pogodbe je potrebno vlogo za odobritev pravnega 
posla, skupaj s pogodbo vložiti na upravni enoti. Vlogo 
je potrebno vložiti v roku 60 dni po preteku roka za spre-
jem ponudbe. Upravna enota odobri ali zavrne odobritev 
pravnega posla z odločbo, kadar pa odobritev ni potreb-
na izda o tem potrdilo. Odobritev ni potrebno, kadar so 
predmet zakupa nepremičnine, ki so v lasti Republike Slo-
venije ali občine.

Pri zakupu lahko uveljavljajo prednostno pravico upravi-
čenci po naslednjem vrstnem redu:
1. zakupnik;
2. zakupnik zemljišča, ki meji na zemljišče, ki se daje v za-
kup in kmet, katerega zemljišče, ki ga ima v lasti, meji na 
zemljišče, ki se daje v zakup;
3. drug kmet, kmetijska organizacija ali samostojni pod-
jetnik posameznik, ki jim je zemljišče ali kmetija potrebna 
za opravljanje kmetijske oziroma gozdarske dejavnosti.
Zakupna pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki, vse-
bovati mora:
1. zemljiškoknjižne in zemljiškokatastrske podatke o ze-
mljiščih danih v zakup,
2. opis in neamortizirano vrednost objektov, naprav in 
nasadov,
3. amortizacijsko dobo trajnih nasadov,
4. namen zakupa,
5. višino zakupnine,
6. dobo trajanja zakupa in določilo ali se zakupna pravica 
deduje.

Zakupna doba mora ustrezati namenu uporabe zakupne-
ga zemljišča in ne sme biti krajša kot:
1. 25 let, če naj rabi zemljišče osnovanju 
vinogradov,sadovnjakov ali hmeljišča;
2. 15 let, če naj rabi zemljišče osnovanju nasadov hitrora-
stočih listavcev;
3. 10 let, če naj rabi zemljišče za druge namene.

Primeri, kdaj se lahko da kmetijsko zemljišče v zakup za 
krajši čas, so določeni z zakonom.

Zakupno razmerje se v skladu s predpisi vknjiži v zemljiški 
knjigi in v zemljiškem katastru. Zakupojemalec ali zaku-
podajalec mora predlagati vpis zakupnega razmerja v ze-
mljiško knjigo in zemljiški kataster v 30 dneh, od prejema 
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posvojenca je dedič preživeli solastnik. V primeru da ni 
dediča, ki bi izpolnjeval po zakonu določene pogoje, se 
zaščitena kmetija lahko deli po fizičnih delih. Zapustniki, 
ki ne dedujejo zaščitene kmetije dedujejo denarno vre-
dnost nujnega deleža, ki pa se lahko na zahtevo dediča 
poveča ali zmanjša.

Oporoka: Zaščiteno kmetijo lahko oporočitelj z oporoko 
zapusti le enemu dediču, izjemoma jo lahko zapusti več 
dedičem in sicer, če jo zapusti zakoncema ali enemu star-
šu in otroku, s tem, da se kmetija ne sme deliti po fizič-
nih delih. V primeru, da oporočitelj razpolaga z oporoko 
v nasprotju z zakonom, pride do dedovanja na podlagi 
zakona.

Nujni delež, ki je urejen v Zakonu o dedovanju (Uradni 
list SRS, št. 15/76, 23/78, Uradni list RS, št. 13/94, 40/94, 
117/00, 67/01, 83/01 in 73/04), predstavlja del zapuščine 
s katerim zapustnik ne more prosto razpolagati. Nujni 
delež potomcev, posvojencev in njihovih potomcev ter 
zakonca znaša polovico, nujni delež drugih dedičev pa 
tretjino tistega deleža, ki bi šel vsakemu posameznemu 
izmed njih po zakonitem dednem redu.

IZROČIlNA POGODBA

Vir: Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 83/01, 32/04, 
28/06 in 40/07)

Pogodba o izročitvi in razdelitvi premoženja je pravni po-
sel, s katerim se izročitelj zaveže, da bo za časa življenja 
izročil in razdelil premoženje svojim potomcem, posvo-
jencem in njihovim potomcem.

Pogoji za veljavnost:
1. strinjanje vseh izročiteljevih potomcev, posvojencev in 
njihovih potomcev,
2. pogodba mora biti sklenjena v obliki notarskega zapi-
sa.

Predmet izročitve in razdelitve je lahko celota ali samo del 
sedanjega izročiteljevega premoženja, zato posledično v 
njegovo zapuščino spada premoženje, ki ni bilo razdelje-
no in premoženje, ki ga je pridobil pozneje.
V primeru, da se kakšen potomec ne strinja z izročitvijo 
in razdelitvijo, ali da se izročitelju po izročitvi in razdelitvi 
rodi otrok oziroma se pojavi potomec, ki je bil razglašen 
za mrtvega, se šteje izročeno in razdeljeno premoženje 
kot darilo (izročeno premoženje se upošteva pri ugota-
vljanju vrednosti zapuščine in se vračuna v dedne deleže 
potomcev).

Ob izročitvi in razdelitvi si lahko izročitelj pridrži zase za 
zakonca ali koga drugega pravico užitka izročenega pre-
moženja, dosmrtno rento v naravi ali v denarju, dosmrtno 
preživljanje ali kakšno drugo nadomestilo.
Potomci, med katere je izročitelj razdelil svoje premo-
ženje ne odgovarjajo za njegove dolgove, razen če je v 

odobritve pravnega posla, izbris pa mora predlagati v 30 
dneh od njegovega prenehanja.
Zakupna pogodba lahko preneha:
1. sporazumno (vsak čas),
2. če zakupno zemljišče preneha biti kmetijsko zemljišče.
Zakupodajalec sme od pogodbe odstopiti:
1. če zakupnik ne upravlja z zemljiščem kot dober gospo-
dar,
2. če obdeluje zakupno zemljišče v nasprotju s sklenjeno 
pogodbo,
3. v nasprotju z zakupno pogodbo daje zemljišča v pod-
zakup.

DeDOVANJe KMeTIJSKIH 
GOSPODARSTeV (ZAŠČITeNIH 
KMeTIJ)

Vir: Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev (Uradni list 
RS, št. 70/95 in 54/99)

Dedovanje kmetijskih gospodarstev oziroma zaščitenih 
kmetij je urejeno s posebnim zakonom, zaradi prepreče-
vanja njihove drobitve, ter ustvarjanja možnosti za ohra-
nitev, krepitev gospodarske, socialne in ekološke funkcije 
zaščitenih kmetij. Zaščiteno kmetijo praviloma deduje le 
en dedič, razen v primerih, ki jih določa zakon.

Zaščitena kmetija je kmetijska oziroma kmetijsko-goz-
darska gospodarska enota, ki je v lasti ene fizične osebe 
ali lasti, solasti ali skupni lasti zakonskega para, ali v solasti 
enega od staršev in otroka ali posvojenca oziroma njego-
vega potomca in obsega najmanj 5 ha in ne več kot 100 
ha primerljive kmetijske površine.

Za 1 ha primerljive kmetijske površine po tem zakonu se 
šteje:
• 1 ha njiv ali vrtov ali
• 2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov ali
• 4 ha pašnikov ali
• 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov ali hme-
ljišč ali
• 8 ha gozdov ali
• 5 ha gozdnih plantaž ali
• 6 ha barjanskih travnikov ali drugih površin.
Status zaščitene kmetije podeli upravna enota po uradni 
dolžnosti vsem kmetijam, ki izpolnjujejo po zakonu pred-
pisane kriterije.

Dedovanje je možno na podlagi zakona ali oporoke.
Zakon: V primeru da je lastnik samo ena oseba ima pa več 
sodedičev, deduje tisti, ki ima namen obdelovati kmetij-
sko zemljišče in ga za to izberejo vsi dediči. Če do spora-
zuma ne pride imajo prednost zakonec in potomci, ki se 
usposabljajo ali so se usposabljali za opravljanje kmetij-
ske dejavnosti. V primeru, da je kmetija v lasti, solasti
ali skupni lasti zakonskega para, deduje preživeli zako-
nec. Če je kmetija v solasti enega od staršev in otroka ali 
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pogodbi določeno drugače. Upniki lahko izpodbijajo iz-
ročitev in razdelitev ob pogojih, ki veljajo za izpodbijanje 
neodplačnih razpolaganj.

Pravice potomca, po preklicu izročitve: potomec lahko 
zahteva nujni delež po izročiteljevi smrti, razen če ni bil 
razdedinjen, nevreden da bi dedoval po izročitelju ali če 
se ni odpovedal dediščini. Pri izračunu njegovega nujne-
ga deleža se štejejo deli premoženja, ki jih je zapustnik 
izročil za življenja drugim potomcem za darila.

Postopke uveljavljanja in opredelitev darila ureja Zakon o 
dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/76, 23/78, Uradni list RS, št. 
13/94, 40/94, 117/00, 67/01, 83/01 in 73/04)

NUJNA POT

Vir: Stvarnopravni zakonik (Uradni list RS, št. 87/02)

Nujna pot je pot, katere uporaba se dovoli nepremičnini, 
kadar le ta nima za redno rabo potrebne zveze z javno 
cesto ali pa bi bila taka zveza povezana z nesorazmernimi 
stroški. Nujna pot se dovoli, če se z njo ne onemogoča ali 
znatno ovira uporaba nepremičnine, po kateri naj bi nuj-
na pot potekala. Za dovoljeno nujno pot je upravičenec 
dolžan plačati nadomestilo.

Nujno pot se spremeni ali odpravi, če zaradi spremenje-
nih okoliščin ni več potrebna.
Postopek za dovolitev nujne poti je opredeljen v Zako-
nu o nepravdnem postopku (Uradni list SRS, št. 30/86 in 
20/88, Uradni list RS, št. 87/02 in 131/03).
Postopek se začne na predlog lastnika ali uporabnika ze-
mljišča, ki pot potrebuje.

Predlog mora vsebovati:
1. zemljiškoknjižne podatke o zemljišču, ki pot potrebuje 
in o zemljišču oziroma zemljiščih, po katerih poteka oziro-
ma bi lahko potekala pot,
2. vrsto dejanske rabe zemljišč,
3. priimek in ime ter prebivališče lastnikov, imetnikov pra-
vice uporabe ali pravice razpolaganja oziroma upravlja-
nja teh zemljišč,
4. predlog načina uporabe nujne poti.
Po izvedenem postopku nujno pot sodišče določi s skle-
pom.

PRIPOSeSTVOVANJe

Vir: Stvarnopravni zakonik (Uradni list RS, št. 87/02).

Priposestvovanje je eden od načinov pridobitve lastnin-
ske pravice na premičnini ali nepremičnini. Nepremičnino 
lahko priposestvuje le dobroverni posestnik po preteku 
desetih let, premičnino pa po preteku treh let. Na javnem 
dobru in stvari izven pravnega prometa ni mogoče prido-
biti lastninske pravice s priposestvovanjem.

Priposestvovalna doba začne teči tisti dan, ko je pose-
stnik dobil stvar v dobroverno lastniško posest, konča pa 
se z iztekom zadnjega dne te dobe. Posestnik mora biti v 
dobri veri ves čas trajanja priposestvovalne dobe. V pri-
posestvovalno dobo se všteva tudi čas, ko so posestni 
predniki sedanjega dobrovernega lastniškega posestnika 
imeli stvar v posesti kot dobroverni lastniški posestniki, 
drugače pa se njegova dobra vera presoja samostojno.

Za dobrovernega posestnika velja oseba, ki ni vedela ali 
mogla vedeti da ni upravičena do posesti. Dobra
vera se domneva, razen če se ne dokaže drugače.

SlUŽNOST

Vir: Stvarnopravni zakonik (Uradni list RS, št. 87/02)

Služnost je pravica na tuji stvari, zaradi katere ima lastnik 
dolžnost, da nekaj opusti ali nekaj trpi, imetnik pravice pa 
sme to stvar na določen način uživati ali uporabljati.

Nastanek služnosti:
• z zakonom
• na podlagi pravnega posla
• z odločbo državnega organa

Varstvo služnosti:
Tožba na prenehanje preprečevanja oziroma motenja 
izvajanja služnosti. Služnostni upravičenec pa ima tudi 
možnost, da nasproti lastnika služeče stvari vloži tožbo 
na ugotovitev obstoja služnosti.

Stvarna služnost
Stvarna služnost je pravica lastnika nepremičnine (gospo-
dujoča stvar), da za njene potrebe izvršuje določena de-
janja na tuji nepremičnini (pozitivna služnost) ali zahteva 
od lastnika služeče stvari, da opušča določena dejanja, ki 
bi jih sicer smel izvrševati na svoji nepremičnini (negativ-
na služnost).

Stvarna služnost je lahko ustanovljena za:
• nedoločen čas
• določen čas
• določen letni čas
Stvarna služnost nastane:
• na podlagi pravnega posla (veljaven pravni posel, ze-
mljiškoknjižno dovolilo in vpis v zemljiško knjigo)
• z odločbo (sodno ali upravno)
• s priposestvovanjem (dejansko izvrševanje v dobri veri 
10let; ali dejansko izvrševanje, brez oporekanja lastnika 
20 let)
Stvarna služnost preneha:
• na podlagi pravnega posla (veljaven pravni posel in iz-
bris iz zemljiške knjige)
• z odločbo (sodno ali upravno)
• na podlagi zakona
• z združitvijo (lastnik gospodujoče in služeče stvari po-
stane ista oseba)
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STATUS KMeTA

Status kmeta lahko pridobi oseba, ki se ukvarja s kmetij-
sko dejavnostjo ali bi se želela ukvarjati s kmetijsko
dejavnostjo. Status kmeta se lahko uveljavlja pri nakupu 
kmetijskih zemljišč, odobritvi kredita, nakupu kmetijske 
mehanizacije, oprostitvi dajatev, ureditvi dediščine…
Vir: Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 55/03 
UPB-1)
Pristojnost: upravna enota kjer leži večina kmetijskih po-
vršin

Postopek:
Oseba, ki želi pridobiti status kmeta vloži vlogo na upravni 
enoti. Vlogi se priložijo dokazila in upravna taksa. Podatke 
iz uradnih evidenc pridobi organ po uradni dolžnosti. Or-
gan preveri izpolnjevanje pogojev
za pridobitev statusa kmeta in izda odločbo.

Pogoji:
1. fizična oseba je kmet če je:
• lastnik, zakupnik oziroma drugačni uporabnik kmetij-
skega zemljišča, ki to zemljišče obdeluje sam ali s pomo-
čjo drugih
• družinski član osebe, ki je lastnik, zakupnik oziroma dru-
gačni uporabnik kmetijskega zemljišča
• oseba, ki je iz kmetijske dejavnosti pridobivala pomem-
ben del dohodka, pa zaradi starosti in delovne nezmožno-
sti ne opravlja kmetijske dejavnosti na kmetiji, če poskrbi 
za obdelavo kmetijskih
površin
• da izjavo na upravni enoti, da bo sama ali s pomočjo dru-
gih obdelovala kmetijska zemljišča, za katera se izkaže, da 
jih bo pridobila

2. ustrezna usposobljenost za opravljanje kmetijske de-
javnosti:
• strokovna izobrazba najmanj IV. stopnje kmetijske smeri 
ali
• katerakoli izobrazba IV. stopnje in opravljen preizkus po 
veljavnem programu kmetijskih in srednjih
šol s področja kmetijske dejavnosti, ki jo opravlja ali jo na-
merava opravljati
• pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije za področje 
kmetijstva
• oseba, ki je starejša od 30 let in ima od 15 leta dalje 
najmanj 5 let delovnih izkušenj na kmetiji se šteje, da je 
ustrezno usposobljena

3. pomemben del dohodka iz kmetijske dejavnosti:
• kot pomemben del dohodka iz kmetijske dejavnosti 
šteje vrednost kmetijskih pridelkov na kmetiji, vključno s 
prihodki iz naslova ukrepov kmetijske politike in iz naslo-
va državnih pomoči v gospodarskem letu pred ugotavlja-
njem, ki dosega najmanj 2/3 letne plače na zaposlenega 
v RS v istem obdobju.

SOlASTNINA,
DelITeV SOlASTNINe

Vir: Stvarnopravni zakonik (Uradni list RS, št. 87/02)
Pojem solastnine:

Zakon določa, da ima lahko več oseb (solastnikov) sola-
stninsko pravico na nerazdeljeni stvari, pri čemer je del 
vsakega izmed njih določen v sorazmerju s celoto. Delež 
se izraža v odstotku ali ulomku, predstavlja pa idealni de-
lež. Če solastniški deleži niso določeni, se domneva, da so 
enaki. Pri solastninskem deležu se ne ve, čigav je posa-
mezni del, pač pa ima vsak solastnik pravico imeti stvar v 
posesti in jo skupaj z drugimi solastniki uporabljati soraz-
merno svojemu idealnemu deležu, pri čemer ne sme krši-
ti pravice drugih solastnikov. Solastnik prosto razpolaga s 
svojim deležem brez soglasja drugih solastnikov.
Če je predmet solastnine nepremičnina, imajo drugi so-
lastniki pri prodaji predkupno pravico. Če ostali solastniki 
te pravice ne izkoristijo, se delež lahko proda drugim ose-
bam, vendar po isti ceni in pod istimi pogoji. Če predku-
pno pravico uveljavlja hkrati več solastnikov, lahko vsak 
od njih uveljavlja predkupno pravico v sorazmerju s svo-
jim idealnim deležem.
Upravljanje s stvarjo:
Solastniki imajo pravico skupno upravljati stvar v sola-
stnini. Stroške uporabe, upravljanja in druga bremena, ki 
se nanašajo na celo stvar, krijejo solastniki v sorazmerju z 
velikostjo idealnih deležev.
Delitev solastnine:
Vsak od solastnikov lahko v vsakem času zahteva delitev 
solastnine, razen v neprimernem času. Solastnik
se tej pravici ne more odpovedati za vselej, lahko pa se ji 
odpove za določen čas, pri čemer njegova odpoved zave-
zuje tudi njegove pravne naslednike.
Največkrat se solastniki sporazumno dogovorijo o načinu 
delitve stvari. Če se solastniki ne morejo sporazumeti, od-
loči o delitvi sodišče v nepravdnem postopku tako, da so-
lastniki dobijo v naravi tisti del stvari, za katerega izkažejo 
upravičen interes. Če fizična delitev stvari v naravi ni mo-
goča, sodišče odloči, naj se stvar proda in razdeli kupnina 
(civilna delitev). Možno je tudi, da eden izmed solastnikov 
stvar prevzame in izplača ostale solastnike po ceni, ki jo 
določi sodišče. Solastnik, ki je na takšen način dobil stvar 
ali del stvari, pridobi lastninsko pravico na stvari s pravno-
močnostjo odločbe. Drugim solastnikom
mora izplačati njihove deleže najkasneje v treh mesecih 
od pravnomočnosti odločbe, skupaj z obrestmi. Drugi so-
lastniki imajo do celotnega poplačila na stvari zakonito 
zastavno pravico.
Zavarovanja in jamstva ob delitvi:
Solastniku, ki je z delitvijo dobil stvar ali del stvari odgo-
varjajo drugi solastniki za pravne in stvarne napake
stvari v mejah vrednosti svojih idealnih deležev. Za odgo-
vornost za stvarne in pravne napake se smiselno upora-
bljajo določila, ki veljajo za prodajno pogodbo.

Kmetijsko-gozdarski zavod Celje
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V petek, 15. junija, je bila v dvorani Zdraviliškega 
doma slavnostna seja Občinskega sveta Občine Do-
brna s kulturnim programom in podelitvijo priznanj 
Občine Dobrna za leto 2007 ter sprejemom odličnja-
kov OŠ Dobrna. Slavnostno sejo je povezoval g. Tone 
Vrabl, udeležili so se je, poleg nagrajencev, svetnikov 
Občinskega sveta Občine Dobrna in župana, še drugi 
povabljeni gosti: g. Franc Jazbec, poslanec Državnega 
zbora RS, gosti iz sosednjih občin, predstavniki dru-
štev, organizacij, odborov in komisij ter občani. 

Slavnostno sejo je s slovensko himno otvoril sekstet Vi-
gred. Nadalje je župan Občine Dobrna, g. Martin Brecl, 
kratko predstavil dosežke v zadnjem obdobju in čestital 
vsem nagrajencem, odličnjakom in občanom Občine 
Dobrna ob prazniku. Kulturni program se je nadaljeval z 
nastopom glasbeno-ritmične skupine gojencev Centra 
za usposabljanje, varstvo in delo Dobrna, pod vodstvom 
mentorice, ge. Milene Oprčkal, ki so nas ponovno prijetno 
presenetili s svojo plesno točko »Odpelji me«. V kulturnem 
programu je sodelovala tudi OŠ Dobrna z vokalno, Orffo-
vo instrumentalno in vokalno-instrumentalno skupino.

Sledila je podelitev priznanj odličnjakom OŠ Dobrna, to 
je učencem, ki so vsa osnovnošolska leta zaključili z odlič-
nim uspehom, in sicer Petru Korošcu, Anžetu Žerdonerju 
Čalasanu, Sanji Javornik, Urški Kramberger, Klari Kravos, 
Maji Lampret in Vesni Podpečan. Vsem smo zaželeli, da bi 
na nadaljnji srednješolski poti dosegali še takšne rezulta-
te in uspehe. 

Temu pa je sledil najbolj svečan dogodek te prireditve, 
podelitev priznanj Občine Dobrna za leto 2007.

ZLATO PLAKETO OBČINE DOBRNA je prejela ga. IRE-
NA KOS za dejavno članstvo v Župnijski karitas Dobrna. 
Z izredno pozornostjo do ljudi, ki žive na obrobju družbe-
nega okolja, izkazuje svoj socialni čut in daje zgled huma-
nega sožitja med generacijami.

LISTINI OBČINE DOBRNA sta bili podeljeni dve, prejela 
pa sta ju samostojni podjetnik, g. BOGOMIL ŠIBANC, 
in član Konjeniškega društva Dobrna, g. TOMAŽ ZA-
KRAJŠEK.
G. Bogomilu Šibancu je bilo priznanje »Listina Občine 
Dobrna« podeljeno za prispevek k razvoju malega go-
spodarstva v občini in za 4 desetletja predanega dela v 
PGD Dobrna, predvsem pa za njegovo strokovno in hu-
mano naravnano pomoč krajanom.
G. Tomažu Zakrajšku je bilo priznanje »Listina Občine 
Dobrna« podeljeno za vpeljavo kasaškega športa v ob-
čino, predvsem pa za tekmovalne dosežke v slovenskem 
in mednarodnem merilu, kar je svojevrstna promocija 
Dobrne.

ŽUPANSKA PRIZNANJA ZA LETO 2007 SO BILA PODE-
LJENA: 
g. Jožetu Poleneku, za izredna prizadevanja pri ohranja-
nju etnološke ter kulturne dediščine slovenskega pode-
želja, zlasti Občine Dobrna, in za prepoznavnost občine v 
sedanjem času;
g. Karlu Jevnišku za številna slikarska dela pri ohranja-
nju sakralnih spomenikov in kulturne dediščine  v Občini 
Dobrna;
fantom iz Zavrha za negovanje ljudskega izročila, ohra-
njanje tradicije praznikov in običajev podeželja v Občini 
Dobrna.  
Prireditev je zaključil Dejan Krivec s svojo frajtonarico. 
Vsem dobitnikom občinskih priznanj, županskih pri-
znanj, priznanj odličnjakom  iskreno čestitamo in se 
zahvaljujemo za njihov prispevek in trud k razvoju 
občine.

Zdenka Kumer

DeVeTI OBČINSKI PRAZNIK OBČINe DOBRNA
SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE DOBRNA S KULTUR-
NIM PROGRAMOM IN PODELITVIJO PRIZNANJ OBČINE DOBRNA TER 
SPREJEMOM ODLIČNJAKOV OŠ DOBRNA
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STROKOVNA eKSKURZIJA
V GORNJI RADGONI

Občina Dobrna se je letos v 
okviru območnega razvojnega 
programa podeželja s projek-
tom V objemu podeželja med 
Pohorjem in Bohorjem, v kate-
rem sodelujejo občine Dobje, 
Dobrna, Oplotnica, Slovenske 
Konjice, Šentjur, Vitanje in Zre-
če, predstavila na osrednjem 
kmetijsko-živilskem sejmu v 
Gornji Radgoni. Na razstavnem 
prostoru v hali C3 smo se pred-
stavili z Razvojno agencijo Koz-
jansko in številnimi sodelujoči-
mi lokalnimi predstavniki vseh 
sodelujočih občin v projektu, 
z bogastvom kulinarike naših 
babic, sadjarsko in vinogradni-
ško tradicijo, zelišči, čebeljimi in 
drugimi izdelki bio predeloval-
cev; prikazali smo naravne le-
pote, neprecenljivo kulturno in 
zgodovinsko dediščino, mnoge 
sakralne spomenike, vile, graščine in gradove področja. 

V četrtek, 30. 8. 2007, smo se vsi prisotni na strokovni ek-
skurziji udeležili tudi strokovnega posveta Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, kjer je beseda te-
kla o pomembnih projektih, pravnih in strokovnih novo-
stih, spremembah politik in ukrepov v kmetijskih sektor-
jih in na področju razvoja podeželja, pa tudi o pripravah 
na predsedovanje Slovenije Evropski uniji. Poudarek je 
bil na Programu razvoja podeželja Republike Slovenije za 
programsko obdobje 2007-2013, ki ga je Odbor Evropske 
komisije za razvoj podeželja v Bruslju potrdil 24. 7. 2007. 
V sedemletnem obdobju je Sloveniji za različne ukrepe 
razvoja podeželja na voljo skoraj 1,16 milijarde evrov. 
Slovenija bo v okviru programa izvajala ukrepe za razvoj 
podeželja, ki izhajajo iz nacionalnega strateškega načrta 
Slovenije, v katerem so opredeljeni cilji za razvoj pode-
želja do leta 2013. Ukrepe bo izvajala v okviru štirih osi. 
Ukrepi prve osi so namenjeni povečanju produktivnosti 
dela v kmetijstvu in gozdarstvu. Tej osi je namenjena tre-
tjina vseh sredstev za razvoj podeželja, finančno podporo 
pa bodo prejeli ukrepi za večjo usposobljenost za delo v 
kmetijstvu in gozdarstvu in za spodbujanje medgenera-
cijskega prenosa kmetij, poleg tega je pomoč namenjena 
investicijam v posodobitev kmetijskih gospodarstev in 
živilsko-predelovalne industrije ter prilagajanje podneb-
nim spremembam. Največ sredstev, 52%, bo namenjeno 
ukrepom druge osi. Gre za ukrepe, ki bodo spodbujali 
ohranjenost obdelovalnosti podeželja, zmanjševanje 
negativnega vpliva kmetijstva na okolje ter sonaravni 
način kmetovanja. Tretja os (11% sredstev) je namenjena 

spodbujanju zaposlovanja in ustvarjanja novih delovnih 
mest na podeželju ter izboljšanju kakovosti življenja na 
podeželju. To bo mogoče doseči preko investicijskih pod-
por v dopolnilne dejavnosti na kmetijah, s podporami pri 
ustanavljanju in razvoju mikro podjetij ter z aktivnostmi 
pri obnovi in razvoju vasi. Novost v programskem obdo-
bju 2007-2013 je pristop »Leader«, ki v okviru četrte osi 
spodbuja odločanje o razvoju posameznih območij po 
pristopu »od spodaj navzgor«, za kar je namenjenih 3% 
sredstev. Na ministrstvu za kmetijstvo napovedujejo, da 
bodo v kratkem začeli informirati potencialne upravičen-

Na sejmu se je v petek, 31. 8. 2007, predstavilo
tudi Čebelarstvo Krulec.

Obisk razstavnega prostora na sejmu.
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ce sredstev o možnostih črpanja, prve razpise pa gre po 
napovedih pričakovati konec septembra.

Po strokovnem izobraževanju smo si ogledali klet pod 
rimskim kolesom, klet pod slapom in šampanjsko klet. V 
kleti pod rimskim kolesom so shranjena najodličnejša bu-
teljčna vina in je s tunelom povezana s kletjo pod slapom, 
kjer hranijo 120.000 steklenic različnih buteljk vrhunskih 
vin. Zaradi edinstvenega okolja s pridihom posebne ča-

robnosti, ki jo ustvarja slap, ki teče iz skale grajskega hri-
ba, v njej organizirajo tudi poroke. V šampanjski kleti smo 
si ogledali del postopka pridobivanja Zlate radgonske 
penine po klasični metodi (s tradicijo od leta 1852), za ka-
terega je značilno dolgotrajno vrenje in dozorevanje pe-
nečega vina v steklenicah. Imeli smo se krasno, koristno 
smo združili s prijetnim in za nami je nepozabna strokov-
na ekskurzija, obogatena s petjem in harmoniko.

Bogdana Mešl

KMeČKI PRAZNIK 2007

V nedeljo, 17. 6. 2007, je na Dobrni pred Zdraviliškim do-
mom potekala tradicionalna prireditev Kmečka opravila 
in običaji, ki je, lahko rečemo, resnično uspela.
Ni nam samo ustreglo vreme, ampak tudi nastopajoči in 
sodelujoči so pokazali dobro voljo ter so prikazali preko 
20 kmečkih opravil. Prisoten je bil tudi Mladinski klub Do-
brna z otroškimi delavnicami; Konjerejsko društvo Dobr-
na je pripravilo srečelov; Center za usposabljanje, delo in 
varstvo Dobrna ter Čebelarstvo Krulec pa sta poskrbela za 
razstavo svojih izdelkov. Poleg organiziranih skupin, ki so 
ta opravila prikazovale, ne smemo pozabiti tudi na naše 
nastopajoče, ki so nam zapeli stare pesmi in zaplesali.

Nastopali so: Veseli fušarji, Folklorna skupina KUD Dobr-
na, Vaške pevke ter mlada harmonikarja Robi in Blaž.  Za 
zabavo ob koncu prireditve je poskrbel Duo Jasa.

Ne smemo pozabiti omeniti tudi povezovalca Gorazda, ki 
se je potrudil in vso dogajanje spletel v zanimivo dogaja-
nje za vse generacije obiskovalcev.

Hkrati je v Zdraviliškem domu potekala tudi razstava kuli-
naričnih izdelkov in dobrot Društva upokojencev Dobrna 
ter razstava čebelarskih izdelkov Čebelarskega društva 
Dobrna, ki so jo odprli že dan pred tem in je pritegnila kar 
nekaj radovednih pogledov obiskovalcev.

Vsem sodelujočim in nastopajočim se lepo zahvaljujemo 
za sodelovanje in se že priporočamo za naslednje leto, da 
bomo skupaj zopet pričarali nepozabno popoldne, ki nas 
vse skupaj popelje v stare čase. 

Marija Švent



25Dobrčan, št. 35/2007

DOGODKI

PONOVNO KReSNI VeČeR

V soboto, 23. 6. 2007, smo v okviru KUD-a že drugič 
priredili kresni večer. Že lansko leto smo si ta projekt 
dobro zastavili, zadovoljni smo bili z obiskom in tudi 
nastopajoči smo dali vse od sebe. Vedeli pa smo, da 
moramo letos ponuditi še kaj več, da bo ta prireditev 
dobro obiskana. 
Tako smo se člani KUD-a skupaj z Godbo iz Hramš odpra-
vili izpred Občine Dobrna. Ta ideja je bila izvrstna, saj se 
nam je na poti pridružilo veliko ljudi, ki so hoteli videti, kaj 
sedaj to pomeni. 
Poleg posameznih sekcij KUD-a (Moški pevski zbor, Žen-
ska vokalna skupina, Sekstet Vigred, Folklorna skupina, 
Sestre Jakob), ki so nastopile, pa sta nas s svojim plesom 
razveselila še dva mlada plesalca Plesne šole Devžej iz Mi-
slinje.
Po končanem programu smo se skupaj še poveselili ob 
dobri hrani in pijači. 
Kaj pa naslednje leto? Da … pustimo se vsi skupaj prese-
netiti …

Za KUD:
Mateja Golčer

OTVORITeV TRGOVINe

No, pa smo jo dočakali … novo trgovino namreč. Mislim, 
da ga ni Dobrnčana, ki si ni želel velike, prostorne in do-
bro založene trgovine, kot jo imamo sedaj! 

Za nas, potrošnike, je to zelo velika pridobitev. Še posebej 
pa za člane KUD-a, ki smo ob tej priložnosti s strani Mer-
catorja dobili donacijo 1000 €. Hvala!
Hvala pa tudi županu, da nas je imel v mislih in nas pre-
dlagal za to donacijo.
Del denarja smo že porabili za nakup majic z logotipom 
KUD-a, preostali denar pa bo namenjen za razne kulturne 
prireditve, ki jih bomo organizirali v bližnji prihodnosti.

Za KUD:
Mateja Golčer

2. MlINARSKA NeDelJA USPelA!

Najprej smo se ukvarjali z organizacijskimi zadevami (kdo 
bo nastopal, kdaj se bo začelo …), potem tehničnimi za-
devami (mize, klopi, ozvočenje, reklama … ) … pa še več 
je takšnih stvari, saj veste. Potem nas je skrbelo vreme, 
bo ali ne bo – da, seveda bo, kakršnokoli pač! Pa je prišla 
težko pričakovana nedelja. Lepa, tako da smo vedeli, da 
Mlinarska nedelja bo!

Videti toliko ljudi prihajati v dolino mlinov je res nepozab-
no. Namreč v planiranje prireditve je bilo vloženo veliko 
truda, zato smo bili izredno veseli, da je prišlo toliko ljudi 
pogledat, kaj vse smo pripravili.

Pobudniki Mlinarske nedelje smo KUD-ovci. Letos pa je 
prireditev potekala skupaj z Mestno občino Velenje, ki je 
poleg Občine Dobrna prispevala za obnovitev mlina. La-
stniki »Vovkovi« so storili vse, da se je mlinsko kolo zopet 
zavrtelo in mlelo žito. 
Po nastopu vseh skupin pa smo še nekaj časa posedeli, po-
slušali glasbo, poskrbljeno je bilo tudi za hrano in pijačo.

Nastop Ženske vokalne skupine KUD Dobrna.

Nastop Ženske vokalne skupine KUD Dobrna pri 
Gregorjevem mlinu.

Nastop Seksteta Vigred pred Petračevim mlinom
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Mislim, da je izredno pomembno, da se 
takšne (in drugačne) prireditve nadalju-
jejo, saj na ta način ljudje vsaj nekaj uric 
preživijo skupaj. Ob razni tehnologiji, 
pomanjkanju časa in denarja je kvali-
tetno preživljanje prostega časa velika 
dobrina. Mislim, da smo se ljudje pri-
čeli tega zavedati. Ta Mlinarska nedelja 
nam je vsem pokazala, da je nedeljsko 
popoldne prijetno preživeti v družbi 
prijateljev ali tistih, ki bodo naši prijate-
lji šele postali.
Torej … prijatelji, se vidimo naslednje 
leto!

Za KUD:
Mateja Golčer

Nastop Moškega pevskega zbora KUD Dobrna pri zgornjem Vovkovem mlinu.

NOČ, KOT Je Že DOlGO NI BIlO

Devetindvajseta Noč pod kostanji, ki je trajala letos med 
24. in 26. avgustom, vsa leta prej pa prvo soboto v avgu-
stu, je za nami.
V organizaciji Mladinskega kluba Dobrna, Term Dobrna in 
Občine Dobrna se je v treh dneh odvijal dobro pripravljen 
program prireditev, ki so popestrile turistični utrip Dobr-
ne. Za vsakega nekaj, bi lahko rekli.

V petek so se  odvijali naslednji dogodki:
- balinarsko tekmovanje dvojic
- PAINTBALL - tekmovanje
- otvoritev stalne razstave nabožnih slik v kapelici v 

neposredni bližini vile Higiea
- brezplačen ogled Hiše kulturne dediščine
- zabava z ansamblom Hlapci pred muzejem “Hiša kul-

turne dediščine”
- glasba na terasi pred hotelom Vita
- diskoteka na prostem z laserskim šovom
- ASTRONIMIJA: multimedijsko predavanje in opazova-

nje nočnega neba s teleskopi
- KINO NA PROSTEM

V soboto je bil program sledeč:
- športni turnir: nogomet in tenis
- Dobrna OPEN: košarka, odbojka - turnir trojk
- predstavitev Term Dobrna; HNT in fizioterapija; družab-

ne igre
- povorka godbe na pihala iz Nove Cerkve in folklornih 

skupin iz Dobrne, Laškega, Skomarij in Prevalj
- stojnice TD Dobrna
- stojnica s čebelarskimi izdelki Krulec in Senič
- razstava zelišč
- SREČELOV
- nastop Vaških pevk in Fušarjev
- BEACH PARTY na mivki za OŠ Dobrna z barmanom, 

hostesami in DJ-jem

- večer z ansamblom Oliver Twist pred Zdraviliškim do-
mom pod šotorom

- koncert Boštjana Konečnika, Žane s plesalkami; po 
koncertu zabava z znanim DJ-jem za OŠ Dobrna pod 
šotorom

- OGNJEMET

Zadnji dan so sledile še naslednje prireditve:
- gasilsko tekmovanje
- otroški ŽIV ŽAV
- otroški program s pevcem Marjanom iz Malibuja
- zabava z ansamblom Malibu

Bogata sezona poletnih prireditev je za nami. Z obiskom 
smo lahko zadovoljni. Vsem nastopajočim, posebej pa 
vsem, ki ste v pripravah sodelovali ter poskrbeli, da je pri-
reditev ob lepem vremenu tudi uspela, najlepša hvala.

Za Turistično društvo Dobrna:
Anton Mogu

Utrinek iz otroške delavnice

DOGODKI
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ODKRITJe IN BlAGOSlOV 
KAPelICe SV. FlORIJANA

V sklopu prireditev na Dobrni smo člani PGD Dobrna  8. 
9. 2007 organizirali tradicionalno gasilsko tekmovanje za 
pokal Dobrne. Tekmovanja se je udeležilo 16 ekip. Naj-
boljši pa so bili člani in članice PGD Socka, ki so osvojili 
oba prehodna pokala.

Po končanem tekmovanju je sledilo odkritje in blagoslov 
kapelice sv. Florijana, ki smo jo postavili v zid pred vho-
dom v gasilski dom. Prireditve so se udeležili župan, g. 
Martin Brecl, predsednik GZ Vojnik-Dobrna, Beno Poder-
gajs, župnik, g. Niko Krajnc, ki je kapelico tudi blagoslovil, 
predsedniki in praporščaki sosednjih društev, člani PGD 
Dobrna in seveda naši zvesti botri, sponzorji in donatorji, 
ki so pripomogli k izgradnji  kapelice. Vsem, ki ste kakor-
koli pripomogli k temu dogodku, se iskreno zahvaljuje-
mo, posebej pa botrom, sponzorjem in donatorjem ter 
župniku, g. Niku Krajncu, za opravljen obred.
Kapelica je postavljena v čast preminulim, sedanjim in 
bodočim gasilcem in upamo, da nas bo sv. Florijan še na-
prej združeval in varoval ob pomoči pri raznih nesrečah.

Poveljnik 
Stanislav Božnik

SVeTI FlORIJAN, VARUJ NAS 
OGNJA NOČ IN DAN!

Sveti Florijan, čigar ime v slovenskem prevodu pomeni 
Cvetko, spada med najbolj znane in najbolj čaščene ljud-
ske svetnike. Na mnogih hišah vidimo podobo ali kip rim-
skega častnika s čelado in zastavo ter vedrom v roki, ko 
gasi gorečo hišo ali vas pod seboj. Sveti Florijan je zave-
tnik gasilcev. Goduje 4. maja.

S pomočjo donatorjev je dobrnskim gasilcem uspelo v so-
boto popoldne, 8. septembra 2007, pripraviti slovesnost, 

na kateri smo odkrili in blagoslovili novi kip svetega Flo-
rijana, ki sedaj v steni gasilskega doma bdi nad imetjem 
občanov Dobrne.

Blagoslov je opravil župnik, g. Niko Krajnc, ob  navzočno-
sti župana Občine Dobrna, g. Martina Brecla, in praporov 
sosednjih gasilskih društev.
Predsednik PGD Dobrna, g. Štefan Pohajač, se je zahvalil 
vsem, ki so kakorkoli prispevali, da je akcija uspela.

Po končani slovesnosti smo v prostorih »ocvetličenega« 
gasilskega doma nazdravili z dobrim vinom. »Da ne bi 
nikoli gorelo!« je bilo slišati iz vrst navzočih, zato vode ni-
smo pili, ampak smo jo pustili gasilcem, če bi jo le kdaj 
rabili za gašenje.

Anton Mogu

POD STReHO MeRCATOR 
HIPeRMARKeTA V CelJU

Gospa Irena Rotar, poslovodkinja Mercator hipermarketa, 
je držala besedo. Na srečanju turističnih društev sloven-
skega podeželja v Žalcu 11. 5. 2007 nam je obljubila, da 
se Dobrna lahko predstavi v njihovem hipermarketu z iz-
delki, spominki in promocijskim materialom.

Peklensko vroče je bilo, ko smo se v soboto, 16. 6. 2007, 
odpravili na pot. Aktiv kmečkih žena z izdelki kulinarike, 
Center za usposabljanje varstvo in delo Dobrna, Slavko 
Habe s prikazom pletenja košar, košev in izdelavo brezo-
vih metel; Turistično društvo Dobrna in Terme Dobrna pa 
s promocijskim materialom. 

V klimatiziranih prostorih Mercator hipermarketa so nas 
že čakale mize, stojnice in vse, kar smo rabili. »Ni kaj, or-
ganizacija na visoki ravni,« bi lahko rekli.
Od 9. do 13. ure je bilo dovolj časa, da smo obiskovalcem 
in kupcem v Mercator hipermarketu lahko predstavili pe-
stro izbiro izdelkov in spominkov Centra za usposablja-

Odkritje in blagoslov kapelice

Pod streho hipermarketa

DOGODKI
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jim bogračem. Slivovka, borovničevec in refošk pa so šli 
dobro v promet. Nastop folklore in skupni nastop naših 
dveh muzikantov ter njihovega domačega ansambla 
je dobro vzdušje samo še povečal. »Das ist eine richtige 
stimmung,« (»To je pravo vzdušje,«) je bilo slišati iz vrst 

opazovalcev.
Dan se je nagibal v pozno popoldne, stojnice so se prazni-
le, morali smo pospraviti in se posloviti od prijaznih gosti-
teljev, ker nas je čakala še vožnja nazaj proti Dobrni.

Anton Mogu

DeJAVNOST DRUŠTVA 
UPOKOJeNCeV DOBRNA

V zadnji številki Dobrčana je o dejavnosti DU Dobrna 
bilo zapisano, da je le-ta vse bolj živahna in da se delovni 
program društva zelo dobro uresničuje. Verjetno nekoli-
ko čudno, da ob takšni oceni delovanja društva pride do 
kadrovskih sprememb. Odstopila sta namreč tajnik in ka-
sneje še predsednik društva. Jedrnato povedano so bila 
osnovni vzrok odstopa obeh trenja med predsednikom in 
člani Upravnega odbora DU Dobrna (v nadaljevanju UO), 
ki so pri tajniku narasla do vrelišča. Skupni imenovalec 
trenj pa je bilo vprašanje, kako bolj racionalno  zastaviti 
delo UO in območnih poverjenikov. Ker pri tem predse-
dnik ni popustil pri svojih stališčih, so vezi popustile. Izraz 
vezi je zelo ustrezen, saj sta tako predsednik kot tajnik bila 
zelo povezana z društvom in sta zelo zavzeto opravljala 
številne naloge.

Omeniti moramo tudi to, da je v tem času odstopila tudi 
predsednica Nadzornega odbora DU Dobrna(v nadalje-
vanju NO), ga. Špende. Svoj odstop je utemeljila z zdra-
vstvenimi razlogi. Okrnjen UO se je tako znašel v zelo 
kočljivi situaciji. Skupaj z NO je zadevo skušal rešiti na 
spravljiv in zakonsko sprejemljiv način. Sprava ni uspela, 
in tako je naloge predsednika moral prevzeti dosedanji 
podpredsednik, g. Anton Drev. Za naloge tajnika nam je 
uspelo imenovati go. Marjano Aubreht, za naloge predse-

nje, varstvo in delo Dobrna; dobrote, ki so jih pripravile 
kmečke žene; Slavko Habe je prikazal stare obrti pletenja 
košev in košar; Turistično društvo Dobrna in Terme Dobr-
na pa so se predstavile s prospekti, ceniki in drugim pro-
mocijskim materialom.

Zanimanje za razstavljene izdelke je bilo veliko, nekaj se 
je tudi prodalo. »Še se vidimo,« so bile besede ob stisku 
rok, ko smo se poslovili in zahvalili gospe Ireni za gosto-
ljubje in organizacijo.

Anton Mogu 

DOBRNA NA eVROPA 
KUlINARIKUMU

Radenthein, mestece ob cesti Spital ob Dravi; Bad Klein-
kirchheim v bližini Millstatskega jezera je bil 4. 8. 2007 pri-
zorišče evropske kulinarike. Tja smo se odpravili, letos že 
drugič, da bi predstavili Dobrno in specialitete (štajerski 
lovski golaž, kruh iz Štravsove peči, slivovko, borovniče-
vec, vino in nekaj sladic). Z nami je bila tudi Folklorna sku-
pina KUD Dobrna s klarinetom in harmoniko. Dobro smo 
se založili s promocijskim materialom ter z njim uspešno 

predstavili Občino Dobrna in Terme Dobrna.
Na Evropakuliniarikumu lahko vsaka od držav Evropske 
skupnosti predstavi svoje specialitete. Družbo so nam de-
lali Madžari in Italijani. Pred mestno hišo nas je pričakala 
godba in stojnica s slovensko zastavo. Z mestno občino 
Radenthein ima Občina Dobrna že kar dobre povezave. 
Pri njih smo si že pred dvema letoma lahko ogledali do-
lino mlinov, nekaj podobnega kot pri Vovkovem mlinu v 
Lokovini. 

Nekaj pozdravnih besed, predstavitev specialitet, ki smo 
jih pripeljali s sabo, in majhno darilo  županu, g. Francu 
Buchacherju, potem se je začelo. Vsaka od nastopajočih 
držav je lahko izdelke kulinarike tudi neobdavčeno pro-
dajala. Največ konkurence so nam delali Madžari s svo-

DOGODKI
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dnika NO pa go. Vido Čonkaš.
V UO sta bila dopolnilno imenovana še vodja MPZ DU Do-
brna, g. Edi Dobovičnik, in vodja strelske sekcije DU Dobr-
na, g. Martin Jurko.

Novonastali UO se je 20. avgusta že sestal. Med drugim 
je sklenil, da se bo trudil bolj racionalno organizirati delo 
organov društva. Prav tako pa si bo prizadeval, da zaradi 
nastalih sprememb program dela DU Dobrna ne bo okr-
njen.

V.d. predsednik Društva upokojencev Dobrna:
Anton Drev

POJMO PRIJATelJI

»Pojmo prijatelji« je bil tudi moto revije pevskih zborov 
društev upokojencev Pokrajinske zveze DU Celje, ki je 
bila 12. junija 2007 v Narodnem domu v Celju. Na tej re-
viji smo sodelovali tudi pevci Moškega pevskega zbora 
DU Dobrna, ki ga vodi nadvse prizadevna zborovodkinja, 

gdč. Marina HROVAT.
Pevci moškega zbora smo zapeli tri pesmi ob spremljavi 
citer in flavte, na kateri sta zaigrali sestri HROVAT, Marina 
in Mihaela. Po besedah prireditelja in odzivu navdušene-
ga občinstva smo z našim nastopom popestrili program, 
kar nedvomno dokazuje tudi dolg aplavz, ki smo ga bili 
deležni po nastopu. 

Želimo si sodelovati tudi na naslednji reviji pevskih zbo-
rov, kot tudi, da bi naše pesmi večkrat  zapeli tudi v do-
mačem kraju. 

Za MoPZ DU Dobrna:
Edi Dobovičnik

POHOD NA KOMelJ

Kako hitro čas beži!
Ni še dolgo tega, ko smo si po 27. pohodu leta 2006 rekli: 
»Nasvidenje na 28. pohodu na KOMELJ leta 2007.«
»In glej ga, zlomka!« To se je  zgodilo  15. julija 2007, ko 
smo člani ZDRUŽENJA BORCEV ZA VREDNOTE NOB  VOJ-
NIK-DOBRNA zjutraj krenili na pot proti Slovenj Gradcu, 
kjer smo se pridružili ostalim udeležencem iz Vojnika. Ob-
čina  Vojnik je skupaj s pevci KUD France Prešeren, godbo 
na pihala iz Nove Cerkve organizirala udeležbo poho-
dnikov dveh avtobusov.  Naši člani iz Nove Cerkve so se 
prav tako pridružili nastopajočim, saj je na našem »busu« 
zmanjkalo prostora, za kar se občini lepo zahvaljujem.

Na jutranjem postanku v Slovenj Gradcu smo se že krep-
čali s sendviči in tekočimi zadevami. Manjkalo ni tudi mu-
zike, saj je Podergajsov Ludvik kar pridno raztegoval svoj 
meh (mislim na harmoniki). Ves čas – na Komelj in tudi na-
zaj domov - mu ni zmanjkalo gradiva. Seveda se moram 
tudi Ludviku lepo zahvaliti za dobro voljo in naj bo tako še 
drugo leto na 29. pohodu na Komelj.

Proslava oziroma spominska svečanost na Komelju vsako 
leto izzveni v besedah spomina na BORCE Domnove čete, 
na našega Jurija Bojanoviča, na dogodke iz vojnih časov 
in opomina, da se kaj takega ne bi nikoli več ponovilo. 
Tudi maša po proslavi je namenjena vsem padlim in vsem 
žrtvam fašističnega terorja med II. svetovno vojno in jo 
daruje Pliberški župnik msgn. OLIP. 
Vsako leto nas na Komelju s svojo gostoljubnostjo prese-
netijo naši gostitelji z Lipejem Kolenikom na čelu. Hvala 
vsem vam, prijatelji, in obljubljamo, da dokler bomo lah-
ko, bomo prihajali k vam na Komelj, saj tudi vi redno in 
radi pridete na spominsko svečanost pri nas na Dobro-
tinu.

Zdenko je na poti skrbel, da nismo bili lačni in žejni, poleg 
sendvičev se nam je prav dobro prilegel tudi golaž, ki ga 
Zdenko strokovno pripravi. 
Ko smo se vračali proti domu, pa sta naš avtobus obiskala 
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župan, g. Beno Podergajs, ki nam je vsem namenil nekaj 
lepih misli, skupaj s Petrom Margučom pa sta nas uvedla  
v petje in s pesmijo na ustih smo se vrnili domov.

Vsem članom naše organizacije VOJNIK–DOBRNA, sode-
lujočim na pohodu, vsem nastopajočim iz naše občine 
se v imenu naše organizacije ZDRUŽENJA BORCEV ZA 
VREDNOTE  NOB  VOJNIK–DOBRNA, in tudi v svojem, prav 
lepo zahvaljujem in vas vse ponovno vabim na  
29. spominski pohod na Komelj  leta 2008.

Jurij Korošec

OSReDNJA PROSlAVA
OB 65. OBleTNICI USTANOVITVe 
PRVIH SlOVeNSKIH BRIGAD

7. julija je bila pred planinsko kočo v Zapotoku pod Ku-
reščkom osrednja proslava ob 65. obletnici ustanovitve 
prvih štirih partizanskih brigad: Tomšičeve, Gubčeve, 
Cankarjeve in Šercerjeve. 
Udeležencev je bilo nekaj tisoč iz vse Slovenije. Prispeli 
so z avtobusi, osebnimi avtomobili in veliko število kole-
sarjev iz Ljubljane. Med udeleženci je bilo nekaj sto pre-
živelih borcev, predvsem pa je najbolj razveseljivo: veliko 
število mladih.
Vsi hkrati smo se poklonili spominu talcev in žrtvam fa-

šizma.
Pokrovitelj srečanja je bil ljubljanski župan, g. Zoran Jan-
kovič, ki je uvodoma pozdravil množico, slednji je povedal 
kratko: »Pozdravljam teh 65 let svobode s spoštljivostjo 
in globokim občudovanjem. In občudujem vas, ki ste se 
bojevali na pravi strani in ste ustvarili to zgodovino, ki se 
je ne da prirejati, in bojevali ste se na tisti strani, ki je Slo-
veniji ob koncu druge svetovne vojne prinesla svobodo. 
Ta svoboda pa je omogočila, da smo danes samostojna 
država, del Evropske unije, država, ki ima svetlo perspek-
tivo …«
Nazadnje je še s ponosom povedal, da se je tudi on včlanil 
v ZB za vrednote NOB.
Slavnostni govornik pa je bil predsednik slovenske bor-
čevske organizacije, Janez Stanovnik, ki je temu dodal: 
»Republika Slovenija in njena vojska sta zrasli iz slovenske 
krvi. In ti kraji tu pod Krimom in Mokrecem so zgodovin-
ske priče, kako je tekla kri, kako so goreli domovi in vasi, 
kako so ljudi izganjali v taborišča, kjer je mnoge pričakala 
smrt.
Ti kraji bolje kot katerakoli črka govorijo o tem, kje in kdaj 
se je rodila slovenska država in njena udarna sila – voj-
ska.«
V imenu Slovenske vojske je zbrane pozdravil podpolkov-
nik Anton Tunja. V kulturnem programu so sodelovali: or-
kester Slovenske vojske, Partizanski pevski zbor in mladi, 
ki so odlično obvladali partizanske pesmi. In pesem naju 
je z praporščakom Gregorjem Kovačem spremila na pot 
domov.

Predsednik ZB za vrednote NOB Vojnik-Dobrna:
Marijan Oprešnik

UTRINKI Z GRAŠKe GORe

V soboto, 28. julija 2007, je bilo že 21. tradicionalno sreča-
nje na Graški gori, ki smo se ga udeležili tudi člani ZB za 
vrednote NOB občin Vojnik-Dobrna.

Letošnje srečanje je bilo posvečeno 63. obletnici pohoda 
XIV. divizije, 66. obletnici pohoda ustanovitve I. Štajerske-
ga bataljona na Grmadi, 16. obletnici osamosvojitve Slo-
venije in prazniku Mestne občine Velenje.

Poleg bogatega kulturnega programa so na prireditvi 
sodelovali vojaki Slovenske vojske, organizacija Sever, 
veterani vojne za Slovenijo, slovenski častniki, štajerska 
konjenica, praporščaki vseh organizacij ZB in planinci-po-
hodniki.

Delegacija borcev in predstavnikov občin je položila ve-
nec na grob padlih borcev. Slavnostni govornik je bil Alojz 
Podgoršek, župan Občine Šmartno ob Paki, govoril je tudi 
predsednik ZB NOV Velenje, Bojan Kontič.

Po uradnem delu proslave so MPZ KUD Ravne zapeli več 
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partizanskih pesmi, za veselo razpoloženje pa nam je igral 
ansambel BUM z Graške Gore.

Polni prijetnih vtisov ob srečanju starih znancev in prijate-
ljev smo se sredi lepega popoldneva vračali proti domu.

Amalija Stopar

SReČANJe VeTeRANOV
VOJNe ZA SlOVeNIJO NA DOBRNI

V soboto, 23. 6. 2007, je bilo na igrišču pred Osnovno šolo 
Dobrna ponovno srečanje veteranov vojne za Slovenijo 
občin Dobrna, Celje in Vojnik. Slavnostni govornik sre-
čanja je bil poveljnik specialne enote slovenske policije, 
mag. Srečko Krope, ki je bil v času osamosvajanja koman-
dir Postaje milice Celje. V kratkem kulturnem programu  
so se predstavili: Viki Ašič in Andrej Bremec, trio Veteran, 
kvartet Veteran, učenci Osnovne šole Dobrna ter Godba 
na pihala Hramše. Po končanem kulturnem programu 
so organizatorji srečanja vse goste in ostale obiskovalce 
obilno pogostili, možen pa je bil tudi ogled vojaške, poli-
cijske in gasilske tehnike. Obiskovalci so si lahko ogledali 
notranjost vojaškega helikopterja, nekaj srečnežev je bilo 
deležnih celo panoramske vožnje, kar je bilo glede  na 
lepo vreme pravo doživetje. Ogledati pa si je bilo mogoče 
tudi notranjost vojaških in policijskih oklepnih vozil ter se 
proti nebu dvigniti na lestvi gasilskega avtomobila. 
Srečanje je bilo tokrat malo drugačno, vsekakor zelo za-

nimivo, kar je dokazovala množica radovednih in navdu-
šenih obiskovalcev. Posebno navdušenje je prevzemalo 
moški del obiskovalcev, saj je bilo možno po Dobrni še v 
popoldanskem času srečevati dečke s  »pravimi bojnimi 
barvami« na obrazu.
Bilo je prijetno, ponovno se vidimo čez štiri leta.

Alenka Rošer 

JeZ PRI JAMI »BIRKeleR«

V začetku vročega poletja smo se fantje iz okoliših zasel-
kov odločili, da zgradimo jez pri jami »Birkeler« ob cesti v 
Hudičev graben. Jez se gradi že več generacij, gradili so 
ga že tudi naši starši, ko so bili mladi. Zato smo se odločili, 
da bomo to tradicijo nadaljevali.

S prostovoljnim delom smo zgradili jez, uredili okolico 
in postavili skakalnico. Voda v jezu je bila globoka kar 2 
metra in je bila prijetno hladna. Jez je v poletnih mesecih 
postal priljubljeno družabno središče, kjer smo se zbirali 
mladi in mladi po srcu, ter tako premagovali poletno vro-
čino, ki je pripekala čez dan.

Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili vsem, ki so nam na 
kakršenkoli način pomagali pri gradnji jezu in obljubimo, 
da ga naslednje leto spet postavimo.

Žiga Štraus
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GOBARSKA SeZONA Se Je ZAČelA

S polno košaro in gobo velikanko v roki, kar 2 kg je tehta-
la, se je g. Rudi iz Zavrha nasmejanega obraza v začetku 
septembra vrnil domov. Pravijo, da jih najde tudi tam, kjer 
nikoli ne rastejo.

Anton Mogu

SeNZACIJA

V vrtu gospe Ivanke Petelinšek na Dobrni je fižol letos bo-
gato obrodil. Kar 50 cm v dolžino je meril najdaljši strok, 
ki ga vidite na sliki. »Škoda, da ni debelejši« je bilo slišati 
iz vrste opazovalk.

Anton Mogu

SReČA

Na praznik Marijinega vnebovzetja 15. avgusta se je go-
spa Marjana Dobovičnik iz Loke pri Dobrni v Cirkovcah 
nasmehnila sreča. Na srečelovu, ki so ga priredili po maši, 
ki jo je daroval gospod Janko Strašek je kupila tri srečke. 
Ena od teh je  bila glavni dobitek – motorno kolo. Pravi, 
da zaradi tega na relaciji Dobrna – Loka ne bo potrebno 
spreminjati prometnega režima.

Anton Mogu

SKRB ZA ZDRAVJe S TRADICIJO

Skrb za zdravje je v Termah Dobrna že več kot 600 let na 
prvem mestu, kar dokazujemo z nenehnim izpopolnje-
vanjem in dopolnjevanjem ponudbe na področju zdra-
vstvenega turizma.

Tradicionalne medicinske postopke smo nadgradili z no-
vimi znanji in sodobno tehnologijo ter v povezavi z narav-
nimi danostmi našli nove možnosti zdravljenja.

Pripravili smo nekaj novih programov:
PREVENTIVNI PROGRAM ZA BREZSKRBEN JUTRI (za-
njo in zanj, z vključenim pregledom pri ginekologinji oz. 
pri urologu)
PROGRAME PO OPERACIJAH (ginekološke in urološke) 
in PROGRAME PO RAKU (na rodilih, na prostati, opera-
cija dojke)
PROGRAME ZA PREHOD V LETA MODROSTI (za duhov-
no in telesno umirjanje)

DOGODKI
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DOGODKI

Terme Dobrna imamo najdaljšo tradicijo pri PROGRA-
MIH ZA DVIG RODNOSTI. Pripravili smo najrazličnejše 
programe, ki odpravljajo vzroke za težave pri zanositvi, 
in programe, ki pripravljajo par na srečno in zadovoljno 
nosečnost in prihod novega člana v družino. Posebno po-
zornost namenjamo nosečnicam in pripravam na porod s 
PROGRAMI ZA BODOČE MAMICE.

Poskrbeli smo tudi, da se dobro počutje v Termah Dobrna 
še prenaša iz leta v leto. Mogoče ob sprehodu v park niste 
zasledili novih gredic, a s pomočjo Feng shui mojstra smo 
poskrbeli tudi za te navidezne malenkosti, ki predstavlja-
jo pomemben delček celotne podobe parka. Feng shui 
mojster je sodeloval pri prenovi prvih sob v stari lepotici, 
Vili Higiei, boginji zdraviteljstva. V njej je tudi prenovljena 
restavracija, v kateri bo na voljo varovalna zdrava prehra-
na.

Ker vam je Feng shui, sicer stara veda o znanosti in ume-
tnosti, mogoče malo manj znana, vas vabimo, da se ogla-
site v Termah Dobrna, kjer vas bodo naši zaposleni po-
peljali skozi park in vam odkrili bogate energetske točke, 
posebej za vas. 

Vabimo pa vas v a’la carte restavracijo: že tako bogata in 
kakovostna kulinarična ponudba pa je od druge polovi-
ce avgusta še bogatejša za popotovanje po okusih Sre-
dozemlja v okviru ponudbe Dnevi mediteranske kuhinje. 
Ob dišavah, okusih in glasbi, značilnih za posamezno 
sredozemsko državo, si človek hitro predstavlja oddalje-
no obzorje, ki ločuje morje od neba; sonce, ki počasi drsi 
navzdol proti gladini in pesem galebov, … dokler se spet 

ne vrne v malo zeleno oazo in se v kavarni posladka z vr-
hunskimi slaščicami, po katerih smo v Termah Dobrna še 
posebej prepoznavni.

Poleg dobre hrane, pijače, udobne nastanitve ter bogate-
ga izbora storitev lepotnega ali medicinskega centra po-
svečamo vedno večjo skrb tudi kulturi in dogajanjem, ki so 
povezana z njo. Naravno okolje Term Dobrna, zlasti parka 
in ploščadi pred Zdraviliškim domom, se je izkazalo kot 
hvaležen prireditveni prostor. Najodmevnejši dogodek 
tega poletja je zagotovo koncert Slovenske filharmonije 
s slovitim Georgom Pehlivanianom in čudovito Sabino 
Cvilak, ki ga je v celoti posnela RTV Slovenija. Tukaj je bila 
tudi tradicionalna Noč pod kostanji, ki bo naslednje leto 
imela okroglo obletnico, avgust pa smo zaključili s klasiko 
– s koncerti udeležencev 18. mednarodne violinske šole 
Igorja Ozima. V prvi polovici septembra se predstavljajo 
še Modrijani z novo zgoščenko, koncert pa bo znova na-
šel svoj termin v nacionalnem televizijskem programu.

Pred kratkim smo odprli zbirko nabožnih slik in predme-
tov v kapelici pri Vili Higiei, ki jih je zbral in uredil ljubitelj-
ski zbiralec, Jože Polenek. Že več kot deset let zbira orodje 
in predmete iz vsakdanjega življenja, svojo zbirko pa je že 
predstavil v starem gospodarskem poslopju Term Dobr-
na, preurejenem v Hišo kulturne dediščine.

Vsebine, ki jih Terme Dobrna ponujamo, so dokaz, da nam 
domišljije ne manjka in da se pri nas resnično najde za 
vsakogar nekaj. 

Terme Dobrna

DAN DRŽAVNOSTI 2007

Slovenija 25. junija praznuje dan državnosti. 24. junija, 
1991 je republiška skupščina razglasila njeno samostoj-
nost in neodvisnost.

16 let je minilo od slovenskega usodnega ZA - od trenut-
ka, ko smo Slovenci dosegli sanje o lastni državi, izbrani 
demokratično na volitvah. 

Demokracija ima v svetu že dolgo tradicijo, v Sloveniji 
precej krajšo, zato bi radi predvsem mladim ljudem utrdi-
li zavest o demokraciji, vzpodbudili razmišljanje o demo-
kraciji in njeni zgodovini in predstavili demokracijo kot 
temeljno vrednoto, kajti le mladi ljudje z razvito percepci-
jo demokracije so lahko zdrav temelj slovenske države in 
slovenske družbe.

Tako smo v Slovenski demokratski mladini (podmladku 
Slovenske demokratske stranke) ob dnevu državnosti 
oblikovali zloženko, v kateri na mladosten način predsta-
vljamo zgodovino razvoja demokracije: od začetkov de-
mokracije v antični Grčiji, prvega angleškega parlamenta, 
obdobja francoske revolucije, začetkov ameriške ustave 

pa vse do oblikovanja evropske zveze. Z vsemi temi do-
godki smo potegnili povezave z razvojem slovenske de-
mokracije, in tako na enem mestu strnili dogodke, ki naj 
bodo Slovenkam in Slovencem v spomin in opomin, kdo 
smo in kaj smo morali prestati, da smo še tu. 

Slovenski državljani smo lahko ponosni na 16 let skupne 
in neodvisne države Slovenije, zato Vam je Slovenska de-
mokratska mladina želela doživeto praznovanje dneva 
državnosti.

DEMOKRACIJA  -e ž
1. politična ureditev z vladavino večine, ki varuje oseb-
ne in politične pravice vseh državljanov: demokracijo 
je zamenjal fašizem; boriti se za demokracijo / publ.
zahodne demokracije polit. buržoazna ali meščanska de-
mokracija z več strankami in parlamentu odgovorno vla-
do;
2. načelo enakopravnosti v odločanju v življenju ka-
kega kolektiva: v podjetju se je uveljavila demokracija / 
ravnali so po načelu demokracije;
3. publ., v zvezi socialna demokracija socialdemokrat-
ska stranka: takrat je prvič nastopila pri volitvah tudi so-
cialna demokracija

SDM Dobrna
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PLANINSKI KOTIČEK

MeDVeDJI DOl

15. 7. 2007 smo se tudi Dobrn-
čani udeležili planinske akcije 
šaleških vodnikov:
treh tur, različnih težavnostnih 
stopenj, katerih namen je pred-
staviti hojo po gorah v organi-
ziranih skupinah z osveščanjem 
ljudi o načelih varne hoje.

Skupni prevoz je bil organizi-
ran preko avstrijske Koroške 
do Medvedjega dola, od koder 
smo se nato  povzpeli v tri raz-
lične smeri:
- po severni steni Stola -  2236 
m -zelo zahtevna pot
- na Kozjak (Ovčji vrh) - 2024 m 
-zahtevna pot
Lažja pot je vodila iz soteske 
Čepa - 580 m - na čudovito  Vgrizovo planino - 1596 m.

Vse tri ture smo zaključili pod vznožjem veličastne in raz-
brazdane Vrtače, obsijane z rdečo svetlobo zahajajočega 
sonca.
Tu ima kmet Ogris, nekoč Vgriz, najvišje ležečo kmetijo na 
višini 1192 m. S spodnjim sosedom Podnarjem si delita 
zatrep doline Poden (Bodental), najlepše doline v Kara-
vankah. Oba kmeta nas nagovorita v slovenskem jeziku.

Tu smo se v pesmi in besedi veselili tako, da se je tudi  go-
stoljubnemu domačinu orosilo oko.

Čestitke organizatorju, Planinskemu društvu Vinska Gora, 
za strokovno in odlično izvedbo.

Jana Škoflek

OZNAČITeV NAJVIŠJeGA VRHA
V OBČINI DOBRNA (Štrukljev vrh, 1227)

Člani in članice Planinskega društva Dobrna smo si v svo-
jem letnem planu zadali tudi nalogo, da označimo najvišji 
vrh v občini. Priprave so stekle in 17. 7. 2007 smo posta-
vili  planinsko  obeležje, v katerem sta shranjena  vpisna 
knjiga in žig  s Štrukljevim vrhom. Istočasno smo postavili 
tudi table, ki nas usmerjajo na sam vrh.
Ob tej priliki bi se rad zahvalil Francu Horjaku, Boltu Orlč-
niku, Ivanu Zagruševcem in Slavku Božniku, ki so poma-
gali pri postavitvi. Posebna zahvala pa velja Ivanu Lipični-
ku, ki je obeležje tudi naredil. 
Spoštovane planinke, planinci, ter seveda vsi, ki radi za-
hajate v hribe, podajte se na pot in obiščite najvišji vrh 
Dobrne.

Želim vam varno in prijetno hojo.

Predsednik PD Dobrna:
Andrej Pušnik
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PLANINSKI KOTIČEK

ŠTRUKlJeV 
VRH –
OPIS POTI

A – Peš hoja:
Dobrna-Štrukljev vrh

Na pot se lahko odpravi-
mo iz središča kraja pred 
občinsko stavbo. Tu se 
namreč začne markirana 
pot: Dobrna-Brdce. Kre-
nemo po pločniku proti 
vzhodu, čez most Dobr-
nice, kjer imamo na desni 
lep pogled na cerkev sv. 
Miklavža. Nadaljujemo po 
cesti, ki pelje v Hudičev 
graben, mimo graščine 
Gutenek. Pred mostom 
nas smerokaz  opozori 
na »Anino pot«. Hodimo 
mimo korita z mrzlo vodo. 
Če nimaš zaloge pitne 
vode, jo lahko tu natočiš. 
Pred nami se pojavi visoka navpična skala, v katero je 
vklesana nekdanja klet za pivo, ki so ga proizvajali v gra-
ščini Gutenek.
Dobro označena pot krene strmo v hrib po gozdu. Malo 
više pridemo na kolovoz in na travnik. Od tu se že vidi 
kmetija Marošek. Na cesti pred hlevom pustimo »Anino 
pot« in nadaljujemo po cesti. Na južni strani stoji hrib Gru-
šovec – 669 m. Na smreki nas puščica usmeri na kolovoz 
nad novo hišo. Pot je vseskozi markirana. Po gozdnem 
kolovozu  pridemo do peskokopa, nadaljujemo po poti 
navzgor in kmalu pridemo na avtomobilsko cesto. Pred  
križiščem je lep razgled na Zavrh in Klanec. Na vzhodu 
– na desni - sta kmetiji Zgornji in Spodnji Urlčjek.
Smerokaz nas usmeri po avtomobilski cesti, ki vodi do 
kmetije Štravs, po njej hodimo vsaj 3 km. Puščica na levi 
nas usmeri na stari kolovoz. Kmalu smo iz gozda in že za-
gledamo večje travnike. Pri križu nas smerokaz opozori na 
partizansko grobišče na Brdcah. Tu je pokopanih 39 bor-
cev XIV. divizije. Pot nadaljujemo do kmetije Neroden na 
desni. Smerokaz nam pove, da smo na poti XIV. divizije, ki 
je prišla iz doline preko vasi Velika Raven.
Nadaljujemo po avtomobilski cesti mimo kmetije Krivec 
po gozdu navzgor. Kmalu bomo prispeli do kmetije To-
nač, kjer krenemo levo po kolovozu v gozd. Pot nas pri-
pelje ponovno na avtomobilsko cesto in do križišča. Sme-
rokaz »Štrukljev vrh« nas usmeri levo in že smo v prijetni 
razsežni dolini Daje. Od križišča ni več markacij, ker pot 
XIV. divizije krene desno proti kmetiji Jerneic.Po dolini 
nadaljujemo do odcepa poti. Na smreki nam smerokaz 
pove, da imamo do cilja še pol ure hoje. Od tu se že vidi 
Štrukljeva domačija.

Gremo mimo hiše in gospodarskega poslopja po kolo-
vozu navzgor. Nekaj časa je ob poti še pašnik, potem pa 
pridemo spet v gozd. Pot je precej strma. Na grebenu za-
gledamo večji travnik, saj se tu že začenja razsežna dolina 
Ostrice. Smerokaz nas usmeri po grebenu levo navzgor. 
Znamenja na skalah in deblih nam kažejo pot prav do 
vrha, kjer stoji obeležje z žigom in knjigo. Prispeli smo na 
»Štrukljev vrh – 1227 m«, ki je najvišja zemljepisna toč-
ka Občine Dobrna. Ker je vrh poraščen z gozdom, od tu 
ni razgleda. Višinska razlika poti iz Dobrne do vrha znaša 
približno 870 m.
Pot nadaljujemo po grebenu navzdol proti zahodu in pri-
demo kmalu na travnik Ostrice. Pri lovski preži na naspro-
tnem grebenu smo tako prišli na markirano planinsko pot: 
Vitanje-  Basališče-Paški Kozjak. Do planinskega doma na 
Paškem Kozjaku  imamo še 1 uro hoda, do Vitanja pa 2 uri 
in 30 minut.

B – Dostop: od Planinskega doma na Paškem Kozjaku
Markirana pot poteka do cerkve sv. Jošta, nato po grebe-
nu proti vzhodu do Ostrice. Pri lovski preži na vzhodnem 
delo Ostrice nas smerokaz usmeri čez travnik proti jugu 
na nasprotni greben in kmalu pridemo na Štrukljev vrh. 
Hoja traja 1 uro in 30 minut.

C – Prevoz: Komur se bo zdela pešpot predolga, se lahko 
odpelje iz Dobrne na Brdce in dalje do doline Daje. Od 
tam pa je le pol ure hoje do vrha. Cesta je dobro vzdrževa-
na in vodi v različne smeri: na vzhodu proti Vitanju, na za-
hod do sv. Jošta, do planinskega doma in dalje v Velenje.
Srečno pot in veliko prijetnih užitkov!

Franc Horjak
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POZDRAVlJeNI
Za nami je dogodek, ki je 
Mladinskemu klubu Dobrna 
in delovanju mladih na Do-
brni postavil nove mejnike. 
Uspelo nam je to, kar nam 
je najprej rojilo v mislih, 
potem je bilo skrbno načr-
tovano, kasneje pa v popol-
nosti realizirano. Govora je 
seveda o Noči pod kostanji 
2007, ki je na veselje vseh 
organizatorjev končno 
združila vso populacijo v 

našem prostoru: staro in mlado, veselo in radovedno. Vse 
pohvale članom Mladinskega kluba Dobrna, ki so celotno 
organizacijo in izpeljavo prireditve speljali v lastni režiji. 
Dokazali ste, da vaša ustvarjalnost, zagnanost in dobra 
volja še niso dosegle svojih mej. Naj to priložnost izko-
ristim za zahvalo vsem, ki so pomagali pri izpolnjevanju 

zastavljenih ciljev. Na tem mestu gre še posebna zahva-
la Občini Dobrna za posluh in pomoč pri premagovanju 
stvarnih ovir, Klubu študentov Občine Celje in Študentski 
organizaciji Univerze v Mariboru, ki sta sedaj že naši stalni 
partnerici pri večjih projektih; izpostavim pa naj še zuna-
njega sodelavca, gospoda Aleksandra Reberška, ki nam je 
s svojo pomočjo organizacijo prireditve bistveno olajšal. 
Na koncu pa pozivam vse, ki naj bi na Dobrni delovali v 
dobrobit turizma, to velja predvsem za gostince in po-
dobne organizacije v občini, naj se zamislijo, kolikšen je 
njihov prispevek k izboljševanju tradicionalne prireditve. 
Ne glejte na Noč pod kostanji samo iz finančnega zorne-
ga kota ampak predvsem s stališča lastne promocije in 
ustvarjanja prepoznavnosti našega lepega kraja. V končni 
fazi pa, če ti uspe slednje, s časom pride tudi prvo.

Rok Žerjav,
predsednik MK Dobrna

KOleSARSKI VZPON NA ROGlO

Po lanskem enodnevnem kolesarskem vzponu na Roglo 
smo se letos odločili, da bomo na Rogli ostali čez cel vi-
kend. 

Na Roglo smo se odpravili okoli 18. ure izpred Občine 
Dobrna. V Vitanju nas je ujel velik deževni oblak in nam 
sledil do polovice poti. Premočeni smo z močno voljo na-
daljevali pot in šele v mraku prispeli na Roglo. S slabimi 
štirimi urami vožnje je bil naš prvi cilj osvojen in nismo 
si želeli drugega kot topel tuš in večerjo, kar smo seveda 
tudi dobili. 
Po prespani noči smo zjutraj sprejeli še dva kolesarja. 
Sedli smo se za ‘okroglo mizo’ in se odločali med kolesar-
jenjem do mariborskega Pohorja ali pa do Kop. Po dolgi 

debati smo se odločili, da bomo kolesarili do Kop. Pot se 
je vila med kravami, gozdovi, hudourniki do Lovrenških 
jezer. Odločili smo se, da bomo prečkali Lovrenška jezera, 

kljub temu da so nam pohodniki rekli, da tam ni prehoda. 
In tako smo prišli do konca poti, vendar smo raje, kot da bi 
se obrnili, dvignili kolesa nad glavo in rinili skozi. Ko smo 
se zrinili skozi še nekoliko prehoden del Lovrenških jezer, 
je začelo deževati in kmalu zatem je začela padati še toča. 
Bili smo ujeti, naprej ni bilo mogoče priti niti peš, kaj šele 
s kolesi, nazaj pa nismo hoteli. Počakali smo, da je nehala 
padati toča, in se podali nazaj po isti poti do razglednega 
stolpa na Lovrenških jezerih. Tam smo še malo vedrili, ka-
sneje pa smo se kljub dežju odpravili nazaj proti hotelu 
Planja. Po napornem kolesarjenju smo si skuhali kosilo in 
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počakali na večer. Zvečer je sledila zabava do jutranjih ur 
v diskoteki hotela Planja. V nedeljo je še sledilo čiščenje 
hišice in spust nazaj proti Dobrni.
Ker je vsem ostal lep spomin na kolesarski vikend na Ro-
gli, smo se odločili, da bomo takšen podvig izpeljali še 
večkrat.

Denis Tomazin 

NOČ POD NeBOM …

… bi lahko poimenovali letošnjo Noč pod kostanji. Od ko-
stanjev smo mladi imeli bolj malo, saj jih na igriščih, kjer 
se je največ dogajalo, ni prav nič. Smo pa imeli nebo, ki 
je vzdržalo in ni jokalo, imeli smo »žur« in kjer je »žur«, so 
tudi ljudje. Ljudi je bilo skoraj toliko kot zvezd na nebu. 
MKD je postal zdaj še svetlejša zvezda na dobrnskem 
nebu in te svetlobe ne damo. To je odločitev vseh aktiv-
nih MKD-jevcev. 

Kjer je volja, je pot. To je začetek vsega. 
Te volje ni manjkalo nikoli, je pa res, da je vsak začetek 
težak in da se delajo napake, ampak kdo jih pa ne dela?!
Kruha in iger ste hoteli, prav to smo vam dali! 

Petek je bil usmerjen v nebo, vesolje, zvezde. Predavanje 
o vesolju in opazovanje luninih kraterjev s pomočjo te-
leskopa. Nato pa kino na prostem, kjer se je na velikem 
platnu vrtel film Poletje v školjki. Nekaj posebnega.
Sobota športna čez dan in »žurerska« ponoči. Beach par-
ty s hostesami in barmanom, ki je mešal prave cocktaile, 
je doživel vrelišče. Nad pričakovanji! Boštjan Konečnik in 
Žana. Odlična kombinacija, ki je pritegnila na Dobrno me-
šane generacije. Videti je bilo polno nasmejanih obrazov, 
veliko poznanih in prav tako veliko nepoznanih, kar nas 
je še posebej razveselilo, saj je marketing dobro opravil 
svoje delo in se je glas slišal skoraj v deveto vas. 
Zasluge, takšne in drugačne, da je uspelo, kot smo sanjali, 
da bo, imajo prav vsi, ki so s svojo dušo in s svojim tele-
som pomagali, da je prireditev blestela. 
Bilo je noro, bilo je zabavno in bilo je tako super, da bo 
NPK 2007, kar se tiče dogodkov pod našim okriljem, do-
bilo mesto na steni uspešnih let. Bravo MKD!

Gorazd Špegel

KO MlIN PONOVNO ZAŽIVI … 

Mlinarstvo je najtesneje povezano s temeljnimi člove-
škimi prehrambenimi potrebami in kaže podobo rasti in 
upadanja kmetijske proizvodnje posameznih žitaric. Je 
ena  najstarejših obrti, ki so jo poznali  že Rimljani; ti so jo 
prenesli iz Male Azije. Mlini spadajo med tiste naprave, ki 
so se v dolgoletnem razvoju bistveno spremenile šele v 
poznejšem obdobju.
Slovenski naziv prihaja iz latinske  ali romanske besede 
»mulinum«, Slovenci smo besedo mlin prevzeli od staro-
selcev oz. zahodnih sosedov.
Čas glavnega razvoja mlinov na Slovenskem je med 12. in 
13. stoletjem, najstarejše omembe na Karantanskih tleh  
so iz 9. stoletja. Viri prvič omenjajo plavajoče mline v 14. 
in 15. stoletju, stoletje kasneje tudi mline na veter.
Mlinarstvo je bilo poznano v vseh agrarnih pokrajinah; 
le-te so bile navezane  na proizvode lastnega kmetijstva, 
saj je bil prevoz žit v oddaljene mline preveč zamuden in 
drag. Zato so na področjih, kjer je bilo dovolj vodnega po-
tenciala gradili mline  na vodni pogon, mline na veter so 
zaradi geografskih danosti gradili predvsem na področjih 
Dravskega polja in Slovenskih goric. Ob koncu 19. stoletja 
je bilo na Kranjskem preko 1500 kmečkih mlinov. Moder-
nizacija v  19. stoletju je napovedovala razvoj mlinarske 
industrije. Pojavili so se prvi valjčni mlini in sorodniki na 
parni pogon. Po letu 1945 se postavljajo mlini brez po-
vezave z vodo in vetrom kot pogonsko silo. V ospredje je 
prišla njihova lokacija, ki je dajala prednost tistim ob po-
membnejših poteh in tistim v večjih urbanih središčih. Z 
razvojem  je postala pogonska sila električna energija, kar 
je z drastičnimi spremembami povzročilo množični  pro-
pad  mlinov na Slovenskem. 
Občina Dobrna  se lahko pohvali  s številno »nepremično 
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stavbno kulturno dedišči-
no«, med katero spadajo 
tudi mlini. Zadnji med nji-
mi je  obratoval vse do  leta 
1990, ko je bila zanj usodna 
jesenska povodenj.  S tem  
je prenehalo mlinarstvo 
tudi na dobrnskem podro-
čju. 
Vendar se  mlinarstvo ni 
povsem končalo, je le mi-
rovalo 17 let. Vse do lepega 
nedeljskega popoldneva, ki 
je privabilo v dolino mlinov 
veliko število ljubiteljev na-
rave in kulturne dediščine 
na drugo Mlinarsko nede-
ljo. Pester kulturni program 
in čudoviti aranžmaji ob 
posameznih mlinih so sli-
kali čudovite podobe v do-
mišljiji obiskovalcev, zato 
je bil sprehod po dolini 
resnično pravljičen in poln 
spominov. Ponoven zagon 
pogonskega kolesa obno-
vljenega mlina pa je nazna-
nil, da se mlinarstvo v
Dobrni ni končalo, ampak 
se bo nadaljevalo tudi v prihodnje. 

NA VRHU SlOVeNIJe

Stopiti na najvišji vrh Slovenije in se razgledati širom naše 
prelepe domovine je verjetno želja  vsakega Slovenca. 
Tudi sama sem že dlje časa premišljevala, kdaj bom tudi 
jaz deležna tega prestižnega pogleda in svojevrstnega 
užitka.
 
Priložnost se mi je nepričakovano ponudila že to poletje. 
Planinsko društvo iz sosednjega kraja, Vinske Gore, je na-
mreč  v začetku avgusta organiziralo dvodnevno turo na 
Triglav, katere udeleženci smo bili med drugimi  tudi člani 
Mladinskega kluba Dobrna.

»Projekt« osvojitve najvišjega slovenskega vrha se je začel 
v zelo zgodnjih ponedeljkovih jutranjih urah, konkretneje 
ob 3.33. Ne najbolj prikupna ura za zaspance! Načrt izleta 
je bil prav zanimiv in razgiban, saj je bilo predvideno, da 
opravimo prečenje Triglavskega pogorja (s Primorske na 
Gorenjsko stran) in hkrati obiščemo še nekaj naši visoko-
gorskih planinskih postojank. Ker je Triglav s svojimi 2864 
metri osrednja točka našega edinega nacionalnega par-
ka, bi, preden »štartamo«, veljalo omeniti še par osnovnih 
informacij o njem. 

Triglavski narodni park (TNP) obsega skoraj celotni del Ju-
lijskih Alp (84805 ha). Prva zamisel o zavarovanem obmo-
čju v tem delu Alp sega že v leto 1908; uresničena pa je 
bila 1924 z nastankom »prirodnega varstvenega parka« v 
Dolini Triglavskih jezer. Že kmalu po razglasitvi so se vrstili 
predlogi za razširitev zavarovanega območja, predvsem  
za vključitev Triglava, slovenskega simbola, ki je dal parku 
ime. Po dolgotrajnih razpravah je bil 1981 razglašen TNP 
v današnjem obsegu. Aljažev stolp, ki stoji na vrhu Trigla-

Članica MKD, Suzana Švent, se je udeležila na Mlinarski nedelji 1.Ex-tempora
KUD Dobrna.

Drago Pungartnik
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va že od 7. 8. 1895. leta, pa je močno 
pripomogel k uresničitvi gesla usta-
novnega občnega zbora Slovenske-
ga planinskega društva: »Ohraniti 
slovensko lice slovenskim goram.«

Ob prikupni družbi prvih sončnih 
žarkov smo se torej družno podali 
iz doline Zadnjice (s Primorske) pro-
ti našemu prvemu »etapnemu« cilju 
– Tržaški koči na Doliču (2115 m). Spr-
va smo hodili skupaj, malo kasneje 
pa smo se razdelili v dve skupini. Ena 
je ubrala malo zahtevnejšo pot čez 
Komar, druga pa precej lažjo po bivši 
vojaški mulatjeri. Po približno petih 
urah hoje in lažjega plezanja, smo z 
veseljem posedli okoli miz pred Trža-
ško kočo in uživali v svežem gorskem 

zraku. Preden smo nadaljevali pot 
na Triglav, smo si »ta najbolj pridni« 
privoščili dobri dve uri spanja, ki se 
mu večina ni »upirala«. Zaradi pre-
cejšnjega obleganja našega očaka 
smo se proti vrhu podali šele sredi 
popoldneva, predvsem zato, da se 
izognemo pretirani gneči pri Aljaže-
vem stolpu. Po precej adrenalinskem 
in psihično zahtevnem plezalnem 
delu vzpona, nas je na vrhu čakala 
»nagrada« v obliki veličastnega krsta! 
Naš bivši učitelj športne vzgoje je ves 
čas poti poudarjal, da si je vsekakor 
potrebno vtisniti v spomin svoj prvi 
pristop na vrh Triglava. Hm, to si bo 
zapomnila predvsem moja zadnja 
plat! 

Ko smo se v poznih večerni urah vra-
čali h koči, je sonce že skoraj zašlo. 
Čeprav smo morali kar pohiteti, pa je 
bilo posebno doživetje občudovanje 
sončnega zahoda visoko v gorah. Re-
snično lepo!
Naslednje jutro smo se že pred sed-
mo odpravili do koče Planika (ena 
izmed treh postojank v neposredni 
bližini Triglava), kamor smo po malo 
več kot dveh urah hoje »sproščeno« 
prispeli. 
Od tu smo pot nadaljevali čez Konj-
sko sedlo v dolino Krme, eno izmed 
najlepših gorski dolin ledeniškega 
nastanka, ki leži na gorenjski strani 
Alp. Prihod do čakajočega avtobusa, 
ki nas je »željno« pričakoval v osrčju 
doline, je bil zagotovo eden izmed 
vrhuncev drugega dne te naporne, a 
zelo lepe ture! Za spremembo od šol-
skega avtobusa sem ga bila resnično 
vesela!

Kar precej utrujeni, vendar kljub 
temu zelo zadovoljni in polni novih 
doživetij ter zanimivih izkušenj, smo 
se po kratkem postanku v Kranjski 
Gori naposled le vrnili domov. Med 
vsemi »izletniki« pa smo bili vseka-
kor najbolj veseli nad svojim gorskim 
podvigom predvsem mi, ki smo prvič 
stopili na slovenskega očaka, in tako 
končno postali pravi, tudi »gorniško« 
krščeni Slovenci.

Tea Kasnik
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ŠOLSKI KOTIČEK

OBISKAlI SMO POMURJe

V torek, 29. maja 2007, smo se učenci 5. razreda osemlet-
ke odpravili na enodnevno ekskurzijo v Pomurje. Najprej 
smo se ustavili v Lendavi, kjer smo pomalicali in si ogleda-
li zunanjost dvojezične osnovne šole. Nato smo sodelova-
li tudi pri dvojezičnem pouku, ki poteka v slovenskem in 
madžarskem jeziku. Imeli smo voden ogled knjižnice in 
kratko predstavitev OŠ Lendava. 

V Filovcih smo si ogledali, kako nastajajo izdelki iz gline. 
Lončar nam je pokazal tudi peč,  v kateri žgejo glinene 
izdelke, povedal nekaj o zgodovini te peči, nazadnje pa 
smo si ogledali staro panonsko hišo. Tam smo si lahko ku-
pili izdelke iz gline, npr.: piščalke, sklede, vrče itd. Seveda 
smo si ogledali tudi Plečnikovo cerkev v Bogojini. Vsi smo 
bili navdušeni, kajti tako lepe cerkve že dolgo nismo vi-
deli. 
Za tem smo se odpeljali v romsko naselje Kamenci v 
Murski Soboti. Sprejel nas je njihov poglavar ter nam 
predstavil romsko življenje in običaje. Za konec smo še 
zaplesali na znano slovensko pesem Na Golici. Nato smo 
se z avtobusom odpravili do mrtvic reke Mure. Tam nas 
je sprejel vodič in skupaj smo odšli po učni poti mrtvic. 
Na postanku smo poskusili prekmursko malico, “pajane 
kruhke“, in se skupaj odpravili čez mrtvice reke Mure. Pris-
peli smo do reke Mure, od koder poti nismo mogli nadal-
jevati peš, zato smo počakali na brod. Z njim smo prečkali 
deročo reko Muro in prispeli na Otok ljubezni, kjer smo si 
lahko kupili sladoled in spominke. Pot smo nadaljevali do 
Babičevega mlina na Muri. Tam smo si lahko kupili tudi 
moko. Nato smo imeli malico in po malici smo si ogledali 
Ptujski grad ter vinsko klet na Ptuju. Tam smo ostali brez 
besed ob pogledu na številne velikanske sode vina. Ime-
li smo tudi multimedijsko predstavitev vinogradništva. 
Naša ekskurzija se je bližala koncu. Odpravili smo se nazaj 
na avtobus in se počasi vračali proti Dobrni. 
Ta ekskurzija nam je bila zelo všeč. Škoda, da je trajala 
samo en dan.

Špela Hrovat, 5. razred osemletke (šol. leto 2006/07)
Mentorica: Irena Delčnjak Smrečnik

V BAŠKI

Že vrsto let delavci Osnovne šole Dobrna organiziramo 
poleg poletne šole v naravi za tretješolce še letovanje 
učencev z zdravstvenimi težavami in letovanje učencev 
ob pomoči Občine Dobrna. Letos se je tako udeležilo le-
tovanja v Baški 59 učencev, ki jih je vodilo osem spremlje-
valcev. 

Tretješolci so delali po programu poletne šole v naravi, ki 
temelji na izpopolnjevanju učenja plavanja in spoznava-
nju družboslovnih ter naravoslovnih vsebin. 
Vse pa jih povezujejo skupne dejavnosti: plavanje, izlet z 
ladjo, družabni večeri, skupni sprehodi, športne igre.

Učenci 5. razreda so spoznavali Pomurje.
Utrinek s poti po učni gozdni poti “Mrtvice reke Mure”.
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ŠOLSKI KOTIČEK

Ob zaključku naj poudarimo, da smo letovanje končali z 
zelo dobrimi vtisi, saj se je celotna skupina izkazala kot 
homogen kolektiv. Seveda je k temu doprineslo čudovito 
poletno vreme, pridni in srečni otroci. Za prijetno bivanje 
v domu pa je poskrbelo tudi razumevajoče osebje. 
Vsem, ki podpirajo naš projekt, se zahvaljujemo z željo po 
nadaljnjem sodelovanju.

V imenu tima pripravila:
Ksenija Ulaga

Kaj so povedali učenci?

Všeč mi je bilo:
-  Jutranja telovadba ob vodenju gdč. Filipine in g. Aleša v 
ozadju. TJAŠA, DOMINIKA
 - Obiski v pekarni Ars. IZA, MATIC PINTER       
-  Zabavni večeri. JASNA
-  Plavanje do mize. MATEJ GLAŽAR, ROK MASTNAK
-  Vožnja z ladjo in obiski v slaščičarni. TIMI
-  Lepo vreme. NIKA
-  Skakanje z mize. MATEJ MEŠL, TOMAŽ ARLIČ, JAN SLU-
GA, MARKO KOLENC, TANJA
- Ker sem veliko plavala. PETRA, BLAŽ POPEK 
- Nakupovanje na stojnicah. MARKO KOLENC
- Razumevajoči učitelji, ki so nam pomagali. JAN SLUGA

Ni mi bilo všeč: 
- Prekratka jutranja vadba, »tunkanje« gospoda Aleša. 
TJAŠA
- Kopanje v majici. IZA
- Prepir z bivšimi prijateljicami. JASNA
- Pospravljanje sobe. DOMINIKA
- Da je bila enkrat umazana voda. TIMI,  TOMAŽ ARLIČ 
- Da smo morali že ob 22. uri v posteljo. NIKA
- Preglasna glasba iz zabavišča ob domu. MATEJ MEŠL, 
   TOMAŽ ARLIČ
- Sprehodi v mesto. PETRA
- Rokovo jutranje prezgodnje bujenje. MATIC PINTER
- Ker so sošolci predolgo spali. ROK MASTNAK
- Predolga vožnja. MARKO KOLENC
- Ker sem bil kaznovan. BLAŽ POPEK 
- Da se  nisem mogla naspati, ker je v sobi bil nemir. TANJA 
GROBELNIK

V poletni šoli v naravi smo …

se veliko učili o živalih, računali, opisovali morskega ježa, 
opisovali smo pristanišče, opisali smo pot od Dobrne do 
Baške, se pogovarjali o mornarjih, risali smo naše poto-
vanje z ladjo, spoznavali smo alge, se učili o školjkah in 
polžih, opazovali smo gibanje morja, pogovarjali smo se 
o bibavici, merili ter zapisovali smo temperaturo morja in 
zraka ter merili hitrost vetra. Pripravljali smo se tudi za na-
stope na spoznavnem in zaključnem večeru.
Napredovali smo v plavanju in se potapljali za ribicami. 
Zadnji dan smo imeli testiranje plavanja. 

OTROK PRVIČ V VRTCU

Otroštvo je čas brezskrbne igre, domišljije.
Je čas, ko otroci najbolj potrebujejo starše.
To je čas, ko moraš imeti pravega prijatelja
doma in v vrtcu.

Otroci se ob vstopu v vrtec odzivajo zelo različno. 
Nekateri se zelo hitro prilagodijo novim spremembam, 
drugi pa rabijo več časa, da se navadijo na novi prostor, 
osebe v vrtcu ter otroke. Le-ti otroci ob ločitvi od staršev 
jokajo, so nemirni, utrujeni, odklanjajo hrano, težje zaspi-
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jo ali celo ne spijo v vrtcu. Določeni otroci tudi zbolijo ( 
bolezni dihal, prebavil). Takšne prilagoditvene težave lah-
ko trajajo ves mesec. Večina otrok pa teh težav na začetku 
sploh nima ali pa se le-te pojavijo kasneje v milejši obliki.

Kako pomagati staršem in otroku?
Otrok je do 3. leta čustveno zelo navezan na svoje starše. 
Želi jih imeti ob sebi, še posebej v novem okolju, saj se ob 
njih počuti varnega.
Starši lahko pomagate svojemu otroku tako, da si ob vsto-
pu v vrtec vzamete dovolj časa zanj in ga postopno na-
vajate na nove razmere. Z otrokom nekaj časa ostanite v 
skupini, raziščite igralnico, se zaigrajte z njim, potem pa 

Učenci 3. razreda (šol. l. 2006/07)
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ga kakšno uro pustite samega v skupini. Ob prihodu vam 
bo vzgojiteljica povedala, kako je otrok reagiral ob vašem 
odhodu, s čim se je zaigral, kako je doživljal vašo prvo loči-
tev. Tako nadaljujete še nekaj dni, postopoma večajte čas 
vaše  odsotnosti, šele naslednji teden pa pustite otroka 
tudi spati. Izkušnje so namreč pokazale, da predolgo za-
četno puščanje otroka samega v vrtcu povzroča kasnejše 
odklanjanje vrtca. Takšen otrok je velikokrat razdražen, 
nemiren, že misel na vrtec ga utruja oziroma plaši. Tako 
otrok zjutraj pogosto joka, se komaj loči od staršev in 
želi z njimi v službo. Tudi jutranje slovo naj bo čim kraj-
še. Opravite ga že doma, nato pa otroka čimprej zaupajte 
strokovni delavki, ki ga zjutraj sprejme v skupino. Nikoli 
pa ga ne puščajte samega v garderobi! 

Povzetek pripravili vzgojiteljici:
Marjana Šet in Urška Mastnak

Literatura: Aktiv svetovalnih delavk v vrtcih
pri Skupnosti vrtcev Slovenije

NeKAJ UTRINKOV
IZ UVAJANJA V JASlIH

Julija in Tjaša sta se spoprijateljili. 

Prebiranje knjig v knjižnem kotičku.

Matic med igračkami.

V frizerskem salonu.

Ustvarjanje s flomastri.
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Spoznavanje nove igrače »pametni kuža«.

SPeT SMO SKUPAJ

Minile so počitnice in pred nami je novo šolsko leto. V 
skupino » MUC« bo letos prihajalo 17 otrok, starih od 2 do 
4 let; od tega devet deklic in osem dečkov. Večina je vrtec 
obiskovala že lani, pet malčkov pa se nam je pridružilo 
letos prvič. Prvi teden uvajalnega obdobja je za nami in 
med otroki je že bilo opaziti nova prijateljstva. Veliko smo 
se igrali v igralnih kotičkih, kjer smo:
- kuhali (juhe, omake, pekli pecivo, kuhali kavo, pripravljali 
sadje in zelenjavo, uporabljali krožnike in jedilni pribor);
-  skrbeli za dojenčke (jih preoblačili, hranili, …);
-  listali knjige in revije in se ob njih pogovarjali, skratka 
imeli smo se lepo, novinčki pa so potočili tudi kakšno sol-
zico. 

NeKAJ UTRINKOV IZ SKUPINe » MUC«

»Mi pa plešemo«.

Za skupino MIŠK: Marjana Šet in Urška Mastnak

Pri zajtrku Pri igri

Nasmejani pri zajtrku
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NOVO ŠOlSKO leTO

Otroci vstopajo v nov svet, v svet vrtca, kjer imajo prilo-
žnost spoznati nove stvari, igrače, igre in prijatelje. Otroci 
pridobivajo osnove komunikacije z odraslimi in drugimi 
otroki, ki ne sodijo v ožji krog njihove družine.
To obdobje je prelomno tako za otroka kot za starše. Za 
nekatere je to nov izziv, za druge majhna težava. Na kon-
cu pa je to priložnost za nov začetek. Zato le pogumno 
novim začetkom naproti …

Najstarejša skupina otrok se je preselila v prostore šole, 
kar je za njih nov začetek. Poglejmo, kaj so o tem povedali 
otroci sami:

» Boljše je kot tam, vse je na novo!« (Žan)
» Všeč mi je, ker imam nove prijatelje!« (Jasmina)
» Všeč mi je kotiček kuhinja!« (Eva)
» Imamo drugačne igrače in kuhinjo!« (Lana)
» Zelo blizu imamo knjižnico!« (Gašper)
» Rada pridem v šolo!« (Maja)
» Lepo je, pa všeč mi je, ko gremo  v šolski park.« (Timeja)
» Tu imamo kuhinjo in dojenčke!« (Ana)
» Všeč mi je, da hodim v ta vrtec, imamo nove igrače!« ( 
Janez)
» Všeč mi je, ker se igramo, in kocke!« (Jernej)
» Všeč mi je, ker me mami in ati pripeljeta v šolo! (Gašper P.)

Suzana Adamič in Irena Podpečan

Mihaela Podrzavnik in Majda Blažič

V kuhinji

Pri ustvarjanju s kockami

Pri igri v kuhinji

Ana Božnik, 5 let

Timeja Čerenak, 5 let

Maruša Golčer, 6 let
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25. 5. 2007 smo ponovno odprli vrata za obiskovalce, mla-
de in malo manj mlade, ki so si želeli ogledati, kako zdra-
vo živimo ob zdravi prehrani in zadostnem gibanju.

Vreme je bilo krasno. 
Za dobrodošlico smo, skupina zaposlenih in naših upo-
rabnikov, zaigrali dramsko igrico Polna luna in shujševal-
na kura, ki je požela veliko navdušenje.
V naslednjih dveh uricah pa so se odvijale razne kreativ-
no-gibalne delavnice. Plesno-gibalna delavnica z doda-
tnim MATP programom, glasbena, likovna in kuharska 
delavnica so otrokom ponujale razne aktivnosti na temo 
zdravega življenja. Na igrišču je aktivnosti spremljala živa 
glasba dua Račke +, obiskovalci pa so se lahko okrepčali 
ob čudoviti domači pehtranovi potici in doma pridela-

nem zeliščnem čaju. Postrežba je bila odlična. 
Ker pa imamo pri nas pestro paleto raznih lastnih izdelkov, 
smo pripravili tudi obsežno razstavo, ki je bila na ogled v 
prostorih delavnice. Obiskovalci pa so si lahko kupili tudi 

kakšen spominek.
Uspeh za ta dan je bil rezultat timskega dela in dobre vo-
lje. Razpoloženje je bilo izvrstno. Dan je kar prehitro mi-
nil.

Petra Škataro, psihologinja 

MI SMO Že PRAVI JAHAČI

Vsak četrtek z zanimanjem čakamo, če nam bo gospod 
Marjan sporočil, da smo mi na vrsti za ježo.
Takoj po malici hitro postorimo vse, da se lahko vkrcamo v 
kombi in odpeljemo v Škofjo vas. Tam nas pričakuje naša 
kobila Tedi, ki je zelo poslušna in prijazna.
Najprej nas pozdravi zelo prijazen kuža, ki pa se ga vsee-
no malo bojimo, a nas gospe Valentina in Polona skrbno 

varujeta, da se nič ne zgodi narobe.
Radovedno pogledujemo, kdaj bo prišla Tedi, opremljena 
za ježo. Mi smo že pravi korenjaki. Včasih se najraje ne bi 
nič držali za konjevo grivo. Pogosto preizkušamo, ali nas 
gospod Marjan in gospa Lidija dobro pazita ali pa bi le 
lahko zdrsnili s konja kar med njegovim gibanjem. Seve-
da se ob takšnih nagajivostih malce ustrašimo. Potem pa 
moramo ponoviti pravila obnašanja na konju in nevarni 
poizkus je mimo.
Ob koncu doživimo še en prijeten trenutek. Takrat Lidija 
potegne iz žepa slaščico za Tediko.  
Iz naših radostnih in zadovoljnih oči sije ponos, veselje 
in sproščenost zaradi opravljenega dela. Prijetno utrujen 
med vožnjo nazaj včasih kdo že malo zadrema. Potem pa 
se umijemo, preoblečemo, najemo in si privoščimo poči-
tek, da uredimo vtise. Seveda se vsakič priporočimo go-
spodu Marjanu, da bi nas čim prej spet popeljal na ježo.

OVI II/C

DAN ODPRTIH VRAT V DUHU PRAZNOVANJA POMlADI
IN ZDRAVeGA ŽIVlJeNJA
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OBISK STROKOVNJAKA

Dne 18. 5. 2007 smo v Centru v popoldanskih urah orga-
nizirali predavanje za zaposlene in starše. Predaval nam 
je prim. mag. Franci Hrastar, dr. med., spec. psihiater, ki 
nam je predstavil problematiko spremljajočih motenj ob 

primarni duševni manj razvitosti otrok in odraslih. Dota-
knili pa smo se tudi aktualne problematike, ki se nanaša 
na organizacijo dela v socialno-varstvenih ustanovah in 
bivanjskih skupnostih, partnerske odnose in spolnost ter 
staranje uporabnikov. Predavanje je bilo zelo zanimivo in 
je kar prehitro minilo. 

Petra Škataro, psihologinja 

17. GlASBeNA ReVIJA »ZAPOJMO, 
ZAIGRAJMO, ZAPleŠIMO«

Tudi v letošnjem šolskem letu smo pridno začeli s plesni-
mi vajami z namenom, da čim prej osvojimo nove plesne 
korake. Na prvih plesnih vajah smo se Jani, Mitja, Matej, 
Aljaž, Rok, Vida, Jernej in jaz skupaj odločili, da bomo le-
tos plesali na koreografijo pesmi ODPELJI ME, ki jo poje 
skupina Bepop.

Pričeli smo z vajami in kmalu smo imeli pesem »nareje-
no«, kot mi temu pravimo, čeprav to pomeni, da moramo 
potem samo še zelo veliko vaditi, da si zapomnimo po-
tek koreografije in da se lahko z njo predstavimo na odru. 
Hkrati s plesnimi vajami pa smo pričeli tudi z vajami za 
igrico Levček Leo, v kateri smo skupaj sodelovali dramski, 
pevski, instrumentalni in plesni krožek. Pričeli so se tudi 
nastopi z igrico: pri nas za naše varovance, za otroke iz 
vrtca in male šole, nato v Celju na predstavitvi lutkovnih 
skupin, v Vipavi, Radovljici, Igu pri Ljubljani …
Skupni projekt vseh krožkov se nam je zdel zelo zanimiv  
in pozitiven za naše varovance, saj jih je veliko aktivno 
sodelovalo, zato smo nadaljevali z novim skupnim pro-
jektom, in to je bila igrica Polna luna in shujševalna kura. 
Med vsemi vajami za igrici in v povezavi s tem, pomanj-
kanju plesnih vaj za pesem ODPELJI ME, nas je predrami-
lo povabilo Tineta, da zaplešemo 14. aprila na otvoritvi 
MATP iger. Pohiteli smo s plesnimi vajami in ob trdem 
delu nam je uspelo spraviti ples na oder. Odlično smo od-
plesali na otvoritvi MATP iger, in tako smo lažje zadihali, 
saj se je vedno bolj bližala tudi 17. državna glasbena revi-
ja ZAPOJMO, ZAIGRAJMO, ZAPLEŠIMO, ki je bila letos 18. 
maja v športni dvorani v Kamniku.

Že zgodaj zjutraj smo se v petek, 18. maja 2007, s kombi-
jem odpravili na pot proti Kamniku. Člani plesnega krož-
ka so se veselili nastopa na glasbeni reviji in vso pot so 
naju z Robijem zabavali s pripovedovanjem dogodkov, 
ki so se nam že dogodili na naših skupnih poteh, še bolj 
pa so se veselili obljube, da gremo po končanem nastopu 
skupaj na pico in pijačo. Ob dogovorjeni uri smo prispeli 
v Kamnik, kjer nas je pričakala hostesa in nam razdelila 
malico ter vrečke s spominki. Skupaj smo si ogledali 1. del 
glasbene revije, v kateri so nastopale pevske in glasbene 
skupine, mi pa smo bili na vrsti v 2. delu glasbene revije, 
ko so nastopale plesne skupine. Odlično smo predstavili 
in odplesali svojo plesno točko, Robi nas je še fotografiral 
in že smo morali pohiteti nazaj proti domu, saj je bil pe-
tek in s tem povezani odhodi varovancev domov. Obljuba 
dela dolg in na poti proti domu smo se ustavili še na pici 
in pijači. Za nami je bil lep dan in ob vrnitvi so z navduše-
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njem pripovedovali, kako smo ga preživeli.
Tako smo letos ob vseh nastopih z igricama Levček Leo 
ter Polna luna in shujševalna kura nastopali tudi na otvo-
ritvi MATP iger, na 17. državni glasbeni reviji ZAPOJMO, 
ZAIGRAJMO, ZAPLEŠIMO v Kamniku; sodelovali smo na 
6. mednarodnih dnevih glasbe in plesa v Ljubljani in v 
sklopu tega tudi nastopali na festivalu Igraj se z mano; 
nastopali smo  na Igu pri Ljubljani, na občinskem prazni-
ku Občine Dobrna, na zaključni prireditvi za starše in naše 
varovance; povabljeni smo bili tudi na prireditev Veter 
v laseh, vendar smo nastop zaradi odhodov varovancev 
domov odpovedali.

Res, veliko smo nastopali in plesali ter se ob tem tudi ve-
liko zabavali. Zato še kako drži pregovor: »Kdor ne pleše, 
ne ve, kaj je življenje.«

Milena Oprčkal

6. MeDNARODNI
DNeVI GlASBe IN PleSA

6. mednarodni dnevi glasbe in plesa so letos potekali v 
okviru festivala Igraj se z mano, in sicer od 21. 5. do 24. 5. 
2007. V tem času smo prebivali v hotelu Park v Ljubljani, 
kjer so nas zelo lepo sprejeli in razvajali.
Na mednarodnih dnevih glasbe in plesa se srečujemo 
vsaki dve leti in sama sem se jih letos skupaj z varovanci 
udeležila že četrtič. Ob vsakem srečanju obnovimo stara 
prijateljstva, navežemo nove stike in poznanstva, izme-
njamo izkušnje, se spoznavamo in predvsem zabavamo.
Letos smo se prijavili na glasbene in plesne delavnice. Na 
glasbene delavnice se je prijavila Vesna Žagar skupaj z 
varovancema Tino in Igorjem, na plesne delavnice pa jaz 
skupaj z varovancema Mitjem in Aljažem.
Tako je napočil ponedeljek, 21. 5. 2007, in vsi skupaj smo 
se s službenim avtomobilom odpeljali v Ljubljano. Tam 
smo se po lepem sprejemu in informacijah o poteku sre-
čanja nastanili po sobah. Popoldne smo pričeli z glasbeni-
mi in plesnimi delavnicami, ki so potekale ločeno, in sicer 
v prostorih dijaškega doma Tabor. 

Glasbene delavnice sta vodili  Kristina Smrke in Gena Pu-
pis. Tam so poslušali glasbo, igrali na male instrumente 
in se prepuščali različnim ritmom. Učili so se nove pesmi, 
njihovo vsebino so uprizarjali in uživali v svojih pevskih 
sposobnostih. Naučili so se dve pesmici. V prvi zaljubljen 
Fernandez hrepeni po mladenki črnih las, ki živi daleč 
stran, na drugi strani morja; v drugi pa se ptice, rože, veter, 
dež, skratka vsa narava, veselijo pomladi. S petjem, igra-
njem na instrumente in gibanjem so doživljali moč glas-
be, ki jim je pričarala posebne občutke, in jih popeljala v 
skrite kotičke njihovih misli in src.
Plesne delavnice je vodila Tamara Vižintin, kot pomočnik 
pa je sodeloval tudi njen sin Jaka. Tu smo spoznavali ples, 
nešteto ritmov in se prepuščali plesnemu toku ter uživali 
v plesnih korakih in novih koreografijah. Spoznavali smo 
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različne glasbe, ritme, plese, predmete, ki so nam poma-
gali začutiti našo povezanost z glasbo in našim instru-
mentom – našim telesom.
Prvi dan smo se najprej predstavili s svojim imenom in gi-
bom, nato smo pričeli z vajami za ogrevanje in že začeli z 
učenjem koreografije za ples rock’n roll.
Zvečer smo imeli spoznavni večer, kjer smo se vsi udele-
ženci predstavili, nato smo plesali, peli in se igrali družab-
ne igre. Pozno smo se vrnili v hotelske sobe, saj smo se 
imeli lepo.

V torek, 22. 5. 2007, smo spet preživeli dan na delavnicah 
v dopoldanskem in popoldanskem času, seveda z vme-
snimi odmori za hrano in počitek. Naučili smo se dva nova 
plesa: Koračnico s figurami iz četvorke in nagajiv ples Kdo 
pravi, da jaz plesat ne znam. Po kosilu smo odšli vsi ude-
leženci delavnic skupaj v park Zvezda na ogled prireditve 
Igraj se z mano in na ogled mestnih znamenitosti, po ve-
čerji pa smo se z vzpenjačo odpeljali na Ljubljanski grad 
in si ogledali njegove posebnosti ter občudovali čudovit 
pogled na mesto.

V sredo, 23. 5. 2007, smo cel dan ponavljali plese za na-
stop; ko smo se utrudili, smo se igrali s ponjavo, plesali s 
trakovi, se učili plesati valček, spet vadili za nastop in se 
ponovno sproščali ob glasbi po napornih vajah. Po večerji 
smo se lepo uredili in odšli na družabni večer, kjer smo 
plesali, prejeli smo priznanja in se prijetno družili.
V četrtek, 24. 5. 2007, je bil za vse udeležence mednaro-
dnih dni glasbe in plesa dan »D«, kot mi temu pravimo. 
Dopoldan smo imeli generalko v parku Zvezda, popol-
dan ob 16. uri pa smo se v okviru festivala Igraj se z mano 
predstavili tudi vsi udeleženci mednarodnih dni glasbe in 
plesa. Udeleženci glasbenih delavnic so se predstavili z 
dvema pesmicama, udeleženci plesnih delavnic pa s tremi 
plesi. Prireditev je lepo uspela in vsi smo se zelo potrudili 
na nastopu ter pokazali, kaj smo se na delavnicah naučili. 
Ostalo je še toliko časa, da smo se poslovili, se zahvalili za 
gostoljubje in že smo pohiteli nazaj proti domu.
Nazaj grede smo obujali spomine in vsi so se strinjali, da 
jim je bilo lepo v Ljubljani. Naučili so se marsikaj nove-
ga ob bivanju v hotelu Park, predvsem samostojnosti in 
lastne iznajdljivosti ob različnih priložnostih in situacijah. 
Uživali so ob samostojnem upravljanju z dvigalom, odpi-
ranju hotelskih sob s karticami, samostojni pripravi napit-
kov, samopostrežnih zajtrkih …
Joj, pa se ja menda nismo zredili v Ljubljani, ko smo tako 
dobro jedli! Pa saj smo tudi telovadili … Na kaj nas že to 
spominja? Na našo Polno luno in shujševalno kuro; igri-
co, ki nas je čakala, da jo naslednji dan predstavimo na 
Dnevu odprtih vrat CUDV Dobrna. Hitro smo ponovili vse 
pesmice iz igrice in že smo bili spet v dogajanju doma in 
v naši ustanovi … na Ljubljano pa bomo mislili ponovno 
čez dve leti, ko se bodo tam odvijali 7. mednarodni dnevi 
glasbe in plesa.

Milena Operčkal
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DelOVNI TABOR PRI SONČKU

Sredi  aprila smo v oddelku UŽD C dobili zanimivo povabi-
lo organizacije Sonček, da se udeležimo delovnega tabo-
ra na njihovem Rekreacijskem centru v Zgornji Kungoti. 
V sredo, devetega maja 2007,  smo se odpeljali novim do-

godivščinam naproti. Želeli smo si predvsem druženja z 
vrstniki, skupaj preživeti dan pa nam je dal mnogo, mno-
go več. 

Do kosila smo jim pomagali čistiti ribnik in prenašati de-
ske. Po dobrem kosilu pa smo preživeli prijetno popoldne 
na njihovem igrišču. Marko je užival na gugalnici, Jani in 
Tomaž sta se zabavala na vrtiljaku, Dušana pa so najbolj 
pritegnili konji in traktor. 

Sončkovi vrstniki so nas zelo prijazno pogostili še s kavo 
in sokovi, se pogovarjali z nami in so zelo pohvalili našo 
pomoč pri delu. 
Za pridno delo in lepo vedenje pa je na poti domov sledi-
la še ena nagrada – okusna pica. 

Janja Železnik 

PReDSTAVITeV PROJeKTA
»DRUGAČNOST ZDRUŽUJe«

Že tretje leto opravljam skupinsko habilitacijo v Centru 
za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna. Poleg tega sem 
študentka podiplomskega študija socialne pedagogike 
na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Trenutno pripravljam 
magistrsko nalogo, ki bo temeljila na analizah projekta 
»Drugačnost združuje«. Projekt temelji na skupnem so-
delovanju treh akterjev: CUDV Dobrna, Občina Dobrna in 
Vrtec Dobrna. S projektom želim prispevati k večji prepo-
znavnosti našega Centra v samem kraju. Čeprav se v kraju 
večkrat pojavimo na raznih prireditvah, sem mnenja, da 
lahko navežemo tesnejše stike. In zakaj ne bi začeli sode-
lovati in spoznavati drug drugega že v zgodnjih letih? V 
vrtcu? Najlažje se je spoznati prav preko igre in smeha. In 
prav to želimo s projektom »Drugačnost združuje« tudi 
storiti. Otroci iz vrtca se bodo preko različnih delavnic 
srečevali z varovanci iz našega Centra. Vključili pa bomo 
tudi krajane Občine Dobrna, ki so aktivni v raznih klubih 
in društvih. Tako bomo eno dopoldne preživeli z mladimi 
iz Mladinskega kluba Dobrna; ob pomoči Aktiva kmečkih 
žena se bomo naučili, kako se speče domači kruh; lovci 
nam bodo zaupali, kdo vse živi v naših gozdovih; s pla-
ninci bomo osvojili bližnji hrib in še marsikaj zanimivega 
bomo doživeli. Enkrat tedensko pa se bodo otroci iz vrtca, 
skupaj z našimi varovanci, pripravljali na lutkovno pred-
stavo. Projekt bomo predstavili decembra, ko bo tudi za-
ključek projekta. Že zdaj vljudno vabljeni!

Nosilka projekta:  
univ. dipl. soc. ped. Tatjana Lavrinc 

DATUM AKTIVNOST

19.09.2007 PRVO SREČANJE Z OTROCI IZ VRTCA

Predstavitev CUDV (ustanova in zaposleni,ki sodelujejo)

Predstavitev projekta

Želje otrok (plesni, pevski, dramski krožek)

21.09.2007 SREČANJE MENTORJEV KROŽKOV Z OTROCI IZ VRTCA

26.09.2007 ŠPORTNE IGRE Z MK DOBRNA

28.09.2007 1. URA KROŽKOV ZA LUTKOVNO PREDSTAVO

03.10.2007 AKTIV KMEČKIH ŽENA

05.10.2007 2. URA KROŽKOV ZA LUTKOVNO PREDSTAVO

12.10.2007 3. URA KROŽKOV ZA LUTKOVNO PREDSTAVO

19.10.2007 4. URA KROŽKOV ZA LUTKOVNO PREDSTAVO

24.10.2007 PRIPRAVE NA OTVORITEV

26.10.2007 OTVORITEV CUDV

31.10.2007 DAN REFORMACIJE

02.11.2007 DAN SPOMINA NA MRTVE

09.11.2007 5. URA KROŽKOV ZA LUTKOVNO PREDSTAVO

16.11.2007 6. URA KROŽKOV ZA LUTKOVNO PREDSTAVO

23.11.2007 7. URA KROŽKOV ZA LUTKOVNO PREDSTAVO

30.11.2007 8. URA KROŽKOV ZA LUTKOVNO PREDSTAVO

07.06.2007 9. URA KROŽKOV ZA LUTKOVNO PREDSTAVO
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NARAVOSlOVNI DAN
V SeČOVelJSKIH SOlINAH!

Pri pouku smo se pogovarjali o pridobivanju soli. Večina 
naših varovancev je bila mnenja, da lahko greš v trgovino 
in si jo kupiš. Od kod pa pride sol na police v trgovini, ni 
bilo nobenega odgovora. Slišali smo Levstikovo zgodbo o 
Martinu Krpanu, silno močnem človeku, ki se je preživljal 
s tihotapljenjem soli. Ampak ta zgodba nam ni dala pra-
vega odgovora na vprašanje.

Skupaj smo se odločili, da gremo gledat, od kod zares 
dobimo to belo dobrino, ki nam naredi skoraj vsako jed 
okusnejšo. 

Da smo lahko vstopili v Krajinski park Sečoveljske soline, 
smo prestopili državno mejo, in to je bila za nekatere iz-
med nas nova izkušnja.  Pred muzejem nas je pričakala 
zelo zgovorna vodička. Naši varovanci so pozabili, da so 
prišli povprašat, od kod dobimo sol,  vso pozornost so na-
menili samo njej. Ampak ona je njihovo pozornost spre-
tno napeljala na pridobivanje soli. Pripovedovala je, da 
sol pridobivamo na solnih poljih, mi pa si predstavljamo 
polje, ki je iz zemlje in na njem rastejo buče, krompir … 
Kako bo zdaj iz tega zrasla sol?  Mi vemo, da je morje sla-
no, tako so tudi ta solna polja slana. Solna polja sestavlja-
jo bazeni, v katerih poleti voda izpareva, na dnu pa ostaja 
sol. Tako smo izvedeli, da sol pridobivamo iz morja. 

Klavdija Rovan

OBISK BOHINJA

»Siva pot, vodi me, kamor hoče srce, na Gorenjsko, kjer 
gore so, vodi me, siva pot …«

V skupini ob mojem predlogu, da se za dan ali dva odpra-
vimo v hribe, ni bilo toliko navdušenja, kot ga je čutiti v  
pesmi Aleksandra Mežka. »Jaz bi šel na morje.« »Ne smem 
dolgo hoditi po soncu.»  Podobni izgovori so kar deževali. 
Vendar jih z argumenti, da so za letovanje na morju že vsi 
prijavljeni in obljubo, da ne bomo načrtovali predolgih 
pohodov, postopoma le uspem prepričati.
Tako smo se sredi junija odpeljali s kombijem: šest odra-
slih varovancev CUDV Dobrna in dve spremljevalki. Med 
postankom za kavo v Lukovici smo z zanimanjem opazo-
vali postavna dekleta in fante Slovenske vojske, nato pa 
odhiteli po avtocesti naprej proti prestolnici. Ko smo se 
skozi Šentvid prebijali proti gorenjski avtocesti, sta Ja-
nez in Srečko že veselo prepevala. Tudi na vprašanje, če 
se ustavimo na Brezjah, je odgovorila njuna pesem »Na 
Brezjah že zvon zvoni« … Po ogledu znamenite Marijine 
cerkve, bogatega spomenika slovenske sakralne kulture, 
pot do Bleda ni bila več dolga. Kljub temu nas je pričela 
dajati utrujenost. Počitek na blazinah ob Blejskem jezeru, 
opazovanje skupine mladih turistk iz Kitajske in spontan 
pogovor o tuji deželi; opazovanje pletenj, labodov, rac; 
fotografiranje, najpogumnejši so se tudi sezuli in zmočili 
noge … Na veliki terasi nad jezersko plažo so nam prija-
zni natakarji postregli s kosilom. Franci se je čisto sam po-
menil z njimi, če lahko namesto krompirja dobi riž. Bravo. 
Pozno popoldan smo prispeli v Center šolskih in obšol-
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skih dejavnosti v Bohinj. Prijavili smo se, znosili prtljago v 
sobe, si postlali postelje in po večerji še komaj zbrali dovolj 
energije za  toaleto. Tako smo se odpovedali večernemu 
potepu po Bohinju. Pri posameznikih je bilo čutiti nekaj 
nelagodja pred spanjem v tuji postelji in tudi zaskrblje-
nost, ali se bomo do petka, to je dneva odhodov domov 
k staršem, vrnili v Center. Naslednji dan smo se odpravili 
na ogled korit Mostnice. Ozka planinska pot, ki mestoma 
komaj omogoči hojo vštric, in tako nudenje opore pri hoji 
drug drugemu, ter osupljiv pogled na globoko korito s 
Hudičevega mostu sta nam pognala po žilah nekaj pla-
ninskega adrenalina. Piko na i pa je dodala živina, ki je s 
pašnika zašla na planinsko pot in nam jo zaprla. Markov 
zaščitni znak, rumen brezrokavnik, bi nam kmalu prislužil 
dodatno žepnino, saj ga je skupina šolarjev zamenjala za 
gozdnega čuvaja in hotela poravnati vstopnino v naravni 
park. Vsi nasmejani smo se odpravili na kosilo v center Bo-
hinja, nato pa se odpeljali nazaj proti Dobrni.
Tokrat za enoten zaključek, da se bomo v hribe še vrnili, ni 
bilo potrebno prepričevanje.

Brigita Kuder, CUDV Dobrna

PReHRANA V CeNTRU DOBRNA

Zdrava prehrana postaja v svetu vse bolj pomembna, ker 
je povezana z načinom življenja in z vsemi fiziološkimi 
procesi. 

V Centru kuhinja omogoča varovancem predvsem:
•	Uravnoteženo prehrano, ki preprečuje nastanek raznih 

deficitarnih bolezni.
•	Varno prehrano, ki ne sme vsebovati zdravju škodljivih 

snovi.
•	Varovalno prehrano, ki varuje pred nastankom civiliza-

cijskih bolezni (bolezni srca in ožilja, diabetes, preko-
merna telesna teža …).

Varovancem najbolj nudimo varovalno prehrano, saj je to 
polnovredna hrana, ki vsebuje vse hranilne snovi, ki jih 
človek potrebuje za ohranitev zdravja. Izpeljemo jo iz na-
vadne zdrave prehrane, s tem da poudarimo lažjo preba-
vljivost, biološko polnovrednost ter nekoliko nižjo ener-
gijsko vrednost obroka. Namen varovalne prehrane je, da 
razbremenimo posamezne prebavne organe ali celotno 
osnovo organizma. 

Pripraviti hrano pomeni dati delček samega sebe, izreči 
neko sporočilo, dati nekaj svojega … 

Sabina Rovan

DReVO Se NA DReVO NASlANJA, 
ČlOVeK NA ČlOVeKA. 
(SLOVENSKI PREGOVOR) 

Drevo se na drevo naslanja …

Graščino, kjer z uporabniki štejemo zadnje dneve pred se-
litvijo, krasi park z blagodejno senco, ki jo dajejo stoletna 
drevesa. Ohranjamo jih, ker nam predstavljajo vrednoto, 
dragocenost in dediščino prednikov, ki jo predajamo na-
slednjim rodovom. Ohranjamo jih tudi zaradi njih samih, 
ker pričajo o mogočnosti narave. Med več ponosnimi dre-
vesi je posebej izstopal iz dveh debel zraščen bel topol 
(lat. Populus alba). Poznavalci dreves menijo, da je star od 
100 do 150 let. Natančna starost drevesa do sedaj še ni 
bila določena.

Prvotno so v graščinskem parku drug ob drugem rasli tri-
je beli topoli, ki so bili zaradi svoje posebnosti in starosti 
razglašeni za naravno vrednoto. Zaradi bolezni je bil v 
preteklosti eden odstranjen. Ostal je topol, ki je v obliki 
črke »V« rasel ob robu igrišča in je v poletnih mesecih da-
jal senco našim uporabnikom, mimoidočim domačinom 
in turistom. V njegovih krošnjah je našlo dom mnogo ptic 
in drugih živali.

… človek na človeka.

Kot umre vse, kar je živega, odmrejo tudi drevesa. Levo 
deblo topola je že dolgo kazalo znake propadanja, ven-
dar se njegovo stanje zadnja leta ni bistveno poslabšalo. 
V letošnjem maju pa so naši delavci in uporabniki opazi-
li, da so se razpoke na stičišču debel zvečale in da so se 
zgornje veje začele sušiti bolj, kot je bilo običajno. Ker je 
obstajala očitna nevarnost, da bi se drevo v času poletnih 
neviht samo od sebe podrlo, smo ogradili igrišče in pro-
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stor, kamor bi lahko drevo padlo. Dostopa do tega obmo-
čja pa ni bilo mogoče popolnoma preprečiti. 

Na nevarnost nas je opozoril tudi gospod Anton Mogu, 
upokojeni gozdar. K ogledu je takoj povabil gospoda 
Borisa Žirovnika, revirnega gozdarja, ki nas je napotil na 
ustrezne strokovne službe. Za ogled smo prosili gospoda 
Mateja Demšarja iz Zavoda RS za varstvo narave in gospo 
Andrejo Mihelčič, konzervatorko Zavoda za varstvo kul-
turne dediščine Slovenije, ki sta ugotovila, da je topol v 
takem stanju, da ga je potrebno urgentno sanirati, in s 
tem potrdila našo bojazen pred padcem drevesa in mo-
žnimi posledicami. V skupnem interesu je bilo drevo čim-
bolj ohraniti in hkrati poskrbeti tudi za varnost ljudi.

Ker je Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije izdal 
kulturnovarstveno soglasje k sanaciji belega topola, so 
delavci podjetja Tisa, d. o. o. iz Ljubljane levo deblo, ki je 
bilo votlo, odžagali, desnemu deblu pa so, zaradi razbre-

menitve krošnje, delno požagali suhe veje. Na ostankih 
levega debla se je izkazalo, da je bilo drevo dejansko v 
izjemno slabem stanju, in se potrdilo, da je bila odločitev 
za odsek levega debla pravilna. Pri razbremenitvi krošnje 
so pomagali tudi gasilci PGD iz Dobrne, ki so ob strojni 
pomoči PGD Vojnik odstranili zagozdene suhe veje. 

Najlepše se zahvaljujemo spoštovanim Dobrnčanom, 
ki so pri sanaciji belega topola kakorkoli pomagali, 
predvsem pa:
- gospodu Tonetu Moguju, ki je navezal prvi stik z goz-
darji in ves čas spremljal stanje drevesa;
- gospodu Borisu Žirovniku, revirnemu gozdarju, ki nas 
je napotil na ustrezne službe;
- gospodu Slavku Božniku, poveljniku gasilske enote 
PGD Dobrna, ki je organiziral končno obrezovanje in od-
stranitev vej; 
- Občini Dobrna za hiter odziv in izdajo ustrezne doku-
mentacije. 

Hvala tudi strokovnim delavcem Zavoda RS za varstvo 
narave, Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in 
podjetja Tisa, d.o.o. za korektno sodelovanje. 

Še nekaj podrobnosti iz Vikipedije za vedoželjne:
Topoli (znanstveno ime Populus) je rod listopadnih, hitro 
rastočih dreves. Luskolisti na brstih so večinoma smolna-
ti; v primerjavi z vrbami so mačice viseče, krovne luske 
nazobčane ali deljene (vrbe celorobe), rastline so vetro-
cvetne. V cvetu je 8-10 prašnikov, plod je glavica. Znanih 
je okrog 40 vrst v zmernem pasu severne poloble, v Slo-
veniji so 3 vrste avtohtone (beli topol, črni topol in trepe-
tlika). 

Za CUDV Dobrna: 
Mateja Čerenak

Velikan je moral pasti, kar 23 m3 lesne mase
je ležalo na tleh.

OBVESTILA

KONSTITUIRANJe NOVeGA SVeTA ZAVODA OŠ DOBRNA
Na podlagi Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Dobrna (Uradni list RS, št. 36/2007) je prejšnjim članom Sveta zavoda OŠ Dobrna prenehal mandat. 
Vsem članom se za njihovo minulo delo zahvaljujem. S svojimi predlogi, pobudami ter  konstruktivno kritiko ste 
pomagali soustvarjati podobo naše šole. 
Z dne, 29. 6. 2007, so bile razpisane nove volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda ter opravljena imenovanja 
s strani ustanovitelja in sveta staršev. Skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.
l. RS, št. 16/2007) Svet zavoda OŠ Dobrna po novem sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki 
delavcev in trije predstavniki staršev. 
Na 1. seji Sveta zavoda OŠ Dobrna, ki je bila v četrtek, 30. 8. 2007, v zbornici OŠ Dobrna, se je konstituiral novi Svet 
Zavoda OŠ Dobrna, ki ga sestavljajo naslednji člani:

a) Predstavniki ustanovitelja: g. Jože Majer, ga. Marija Deu Vrečer, ga. Milena Krušič
b) Predstavniki delavcev zavoda: ga. Darinka Stagoj, ga. Mateja Kos, ga. Ida Dolar
c) Predstavniki staršev: ga. Jadranka Golčer, ga. Vera Horjak Kravos, g. Franc Špegel 
Vsem novo imenovanim članom želim v njihovem štiriletnem mandatu uspešno delo, veliko uresničljivih 
idej ter dobro sodelovanje. Predsednica Sveta zavoda OŠ Dobrna:

Darinka Stagoj 
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OBVeSTIlO STARŠeM, KI BODO UVelJAVlJAlI
ZNIŽANO PlAČIlO ZA PROGRAMe V VRTCIH

Obveščamo vas, da je potrebno za otroke, ki so že vključeni oziroma so se na novo vključili v vrtec v mesecu septem-
bru 2007, oddati popolno vlogo za znižano plačilo, in sicer najkasneje do 15. novembra 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 do-

hodnino 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

OBJAVA lISTe UPRAVIČeNCeV DO DODelITVe NePROFITNIH STANOVANJ  
V OBČINI DOBRNA – objekt št. 4 v ZN Center Dobrna

1.
JAVNI RAZPIS;

(objava: september 2006)

Zap.št. Ime in priimek vlagatelja Število točk Lista A Lista B

1. DRAGICA ROVAN 440  A /

2. STOJAN RESNER 360 A /

3. GABRIJELA NOVAK 350 A /

4. JOŽICA ŠPEGEL 340 A /

5. BOGDANA ČOKL 260 A /

6. MOJCA ZAKRAJŠEK 250 A /

7. MAJDA ŠVENT 250 A /
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2.
JAVNI RAZPIS;

(objava: marec 2007)

Zap.št. Ime in priimek vlagatelja Število točk Lista A Lista B

1. MOČENIK MIHAELA 410  A /
2. VREČIČ SABINA 400 A /
3. MEKLAV TATJANA 330 A /
4. ROŠER ROMAN 300 A /
5. RAZGORŠEK TATJANA 290 A /
6. OLENŠEK ANDREJ 280 A /
7. REDNJAK SIMON 260 A /
8. JOVANOVIĆ ADRIJANA 230 A /

Predsednica komisije:
Mateja Smrečnik

Na podlagi 3. odst. 8.člena Zakona o volilni in referendumski kampanji
(Ur.list RS, št. 41/07)

Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, 

o b j a v l j a

pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest
na območju Občine Dobrna

za redne volitve predsednika republike, ki bodo 21. 10. 2007.

I. Brezplačna uporaba panojev 

a)
1. V skladu s prvim odstavkom 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji je lepljenje in nameščanje plaka-

tov z volilno propagandnimi sporočili možno na naslednjih brezplačnih oglaševalnih mestih v Občini Dobrna, in 
sicer na osmih mestih oglasnih panojev z grbom Občine Dobrna, razen na treh oglasnih panojih, to je na panoju 
pri spomeniku v centru Dobrne, panoju pri križišču za pokopališče Dobrna ter panoju pri avtobusnem postajališču 
nasproti OŠ Dobrna.

2. Organizator volilne kampanje mora svoje plakate odstraniti petnajsti dan po dnevu volitev.
3. Organizator volilne kampanje, ki prvi namešča plakat na plakatno mesto, plakat namesti ob zgornji levi rob; vsak 

naslednji organizator volilne kampanje pa namešča plakat tik ob že nameščeni plakat oz. pod njim.
4. Na plakatno mesto, ki je že polno, ga ni dovoljeno prelepiti ali z njega sneti volilno propagandno sporočilo, temveč 

organizator volilne kampanje namesti svoj plakat na drugem plakatnem mestu, ki je še prosto.
5. Na enem plakatnem mestu lahko organizator volilne kampanje namesti le eno volilno propagandno sporočilo ena-

ke vsebine.
b)

1. Organizator volilne kampanje si lahko sam izdela začasno plakatno mesto, vendar je takšno plakatiranje dovoljeno 
le s soglasjem lastnika zemljišča oziroma stavbe. 
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II. Dodatna plakatna mesta

1. V skladu z drugim odstavkom 8.člena Zakona o volilni in referendumski kampanji je lepljenje in nameščanje pla-
katov z volilno propagandnimi sporočili na razpolago le proti plačilu, in sicer na naslednjih treh lokacijah: oglasni 
panoji z grbom Občine Dobrna – na panoju pri spomeniku v centru Dobrne; na panoju na lokaciji pri križišču za 
pokopališče Dobrna ter panoju pri avtobusnem postajališču nasproti OŠ Dobrna.

2. Plakatno mesto je v velikosti 0,70 m x 1 m.
3. Cena najema plakatnega mesta je 1,20 €/dan.
4. Na dodatna plakatna mesta se  plakati nameščajo šele po predložitvi potrdila o plačilu.
5. Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v roku 15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plaka-

te in druga volilno propagandna sporočila s plakatnih mest.
6. Organizator volilne kampanje lahko najame največ polovico celotnega prostora oglasnega panoja.

Datum: 
9. 8. 2007

Občina Dobrna

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
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DATUM Dan Ura NAZIV PRIREDITVE KRAJ IZVAJANJA ORGANIZATOR PRIREDITVE

5.10. PETEK ob 13.00 uri SREČANJE STAREJŠIH OBČANOV
NAD 70 LET GASILSKI DOM OBČINA DOBRNA

6.10. SOBOTA ob 8.00 uri TRADICIONALNI POHOD NA ŠTRUKLJEV 
VRH

ZBIRNO MESTO: 
PRED OBČINO 
DOBRNA

PLANINSKO 
DRUŠTVO DOBRNA

21. 10. NEDELJA ob 11.00 uri KOSTANJEV PIKNIK ZDRAVILIŠKI 
PARK 

MLADINSKI KLUB 
DOBRNA IN AKTIV 
KMEČKIH ŽENA 
DOBRNA

25.10. ČETRTEK ob 11.30 uri ŽALNA SLOVESNOST V SPOMIN NA MRTVE CENTER DOBRNE 
PRI SPOMENIKU

ZVEZA BORCEV 
DOBRNE

26.10. PETEK ob 11.00 uri ŽALNA SLOVESNOST V SPOMIN NA MRTVE
SPOMENIK 
NA PAŠKEM 
KOZJAKU

ZVEZA BORCEV 
DOBRNE

3.11. SOBOTA ob 21.00 uri 8. TRADICIONALNO BRUCOVANJE Kraj izvajanja še 
ni določen

MLADINSKI KLUB 
DOBRNA

11.11. NEDELJA ob 17.00 uri MARTINOV KONCERT
DVORANA 
ZDRAVILIŠKEGA 
DOMA

ŽENSKA VOKALNA 
SKUPINA KUD 
DOBRNA

2.12. NEDELJA ob 15. uri MIKLAVŽEVANJE
CERKEV 
MARIJINEGA 
VNEBOVZETJA

ŽUPNIJSKI URAD 
DOBRNA

13.12. ČETRTEK Ura prireditve 
še ni določena NOVOLETNA PRIREDITEV

DVORANA 
ZDRAVILIŠKEGA 
DOMA ali 
TELOVADNICA

OSNOVNA ŠOLA 
DOBRNA

15.12. SOBOTA Ura prireditve 
še ni določena BOŽIČNI KONCERT ZDRAVILIŠKA 

DVORANA
MLADINSKI KLUB 
DOBRNA

16.12. NEDELJA ob 14.00 uri BOŽIČNO RAJANJE ZA OTROKE
PRED 
ZDRAVILIŠKIM 
DOMOM

OBČINA DOBRNA

20.12. ČETRTEK ob 19.00 uri PROSLAVA OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI
DVORANA 
ZDRAVILIŠKEGA 
DOMA

OBČINA DOBRNA

21.12. PETEK ob 17.00 uri ZAKLJUČEK LETA DRUŠTVA UPOKOJENCEV 
DOBRNA

DVORANA 
ZDRAVILIŠKEGA 
DOMA

DRUŠTVO 
UPOKOJENCEV 
DOBRNA

23.12. NEDELJA Ura prireditve 
še ni določena BOŽIČNO NOVOLETNI KONCERT Kraj izvajanja še 

ni določen KUD DOBRNA

31.12. PONEDELJEK ob 22.00 uri SILVESTROVANJE NA PROSTEM CENTER DOBRNE OBČINA DOBRNA

KOLEDAR PRIREDITEV OD OKTOBRA DO DECEMBRA 2007



Kmečki praznik
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POGREBNA SLUŽBA
»USAR«

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

Tel.&fax: 03/891 00 30



Moški pevski zbor pred Vovkovim mlinom

Prispelo je prvo žito v mlin Zabava z Duom Jasa Sekstet Vigred

Mlinarska nedelja

Noč pod kostanji

Vrhovnikovi, rojeni v Gregorjevem mlinu

Folklorna skupina Dobrna



Čarobni večer
ob zvokih filharmonije



Dobitnik Listine Občine Dobrna - g. Tomaž Zakrajšek,
dobitnica Zlate plakete Občine Dobrna - ga. Irena Kos
in dobitnik Listine Občine Dobrna - g. Bogomil Šibanc

Dobitniki županskih priznanj:
Fantje iz Zavrha, g. Karl Jevnišek in g. Jože Polenek 

Dobitniki priznanj Občine Dobrna za leto 2007

Dejan Krivvec Podelitev priznanj odličnjakom OŠ Dobrna Učenci OŠ Dobrna

Orff ova skupina



ZN Center Dobrna
skozi gradnjo



Poletje na Dobrni 
v znamenju otvoritev



Otvoritev I. faze vodovoda



Otvoritev kapelice Najvišji vrh Občine Dobrna

Otvoritev
Vovkovega mlina

Otvoritev
kapelice

Sv. Florjana
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