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Otvoritev novih prostorov Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna
Posledice septembrskega neurja v Občini Dobrna

Zimska služba v sezoni 2007/2008

Anketa o vzpostavitvi uličnega sistema v Dobrni

Praznični december v Občini Dobrna

Po čem si bomo zapomnili leto 2007
Spoštovane občanke in občani!
Življenje je čas, so spomini in želje,
so sanje in upanja.
Vsak trenutek tega časa naj vam odpre pot,
polepša resničnost
in naj bo vse, kar je bilo lepo,
le senca tistega, ki prihaja.
Ko boste hodili po poteh novega leta,
ohranjajte pričakovanje,
ki ga imenujemo upanje.
Občinski svet, Župan,
Občinska uprava Občine Dobrna

December ni le mesec praznovanj, nakupovanj in
srečanj s prijatelji, ampak tudi mesec, ko se ozremo
nazaj in poskušamo narediti kratek pregled vseh dogodkov.
Po čem si bomo zapomnili leto 2007? Namenu smo
predali stanovanja in trgovino v centru Dobrne,
zgrajena je bila prva faza vodovoda za naselje Loka,
Lokovina, Klanc, Parož in Vinska Gora; v mesecu
oktobru je bila tudi uradna otvoritev in preselitev
varovancev v nov Center za usposabljanje in varstvo
Dobrna in lahko bi še naštevali. V letu, ki odhaja,
je bilo tudi nekaj zelo odmevnih prireditev, omenim
naj le koncert Orkestra Slovenske filharmonije pred
Zdraviliškim domom.
Vsak izmed nas si bo to leto verjetno zapomnil po
dogodkih, ki so zaznamovali naše življenje in verjamem, da so bili ti dogodki srečni. V prihajajočem
letu naj Vam zaželimo veliko srečnih dni, saj pregovor pravi:
»Srečen je, kdor verjame v srečo. Verjemite vanjo!«
Zdenka Kumer
KAZALO:

Članke in oglase za naslednjo številko Dobrčana,
pričakujemo do 28. februarja 2008, po možnosti
na disketi ali na naslov elektronske pošte:
obcina@dobrna.si
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spoŠtovanE obČanKE in obČani!
Narava je del nas in mi
smo del nje. Spoštljivo
do nje je človek živel v
tem sožitju vse do današnjih dni. Pretirano
pehanje človeštva za
vedno več, tudi za tisto,
česar za svoj obstoj ne
potrebuje, pa v današnjem času v imenu razvoja družbe, napredka
in znanosti ustvarja vse
preveč izkoriščevalski in
nespoštljiv odnos človeka do narave, do okolja, do naše
Zemlje.
Vedno je tako, ko pohodimo ravnovesje (v družbi, v telesu, v naravi, v …), se pokažejo negativne posledice takšnih ravnanj in stvari gredo, po izkušnjah počasi, a vztrajno v smer, ki ni dobra za družbo, za človeka, za naravo, za
življenje na tem planetu … Kljub doseženemu napredku, razvoju znanosti in tehnike človek danes vedno bolj
ugotavlja, kako majhen, nebogljen in nemočen je v tem
zapletenem sistemu sveta. Podnebne spremembe in nesreče (poplave, neurja, suše, itd..), ki nas zadnje čase vse
pogosteje prizadenejo, nas opozarjajo, da ne smemo biti
tako neobzirni in neodgovorni do našega skupnega življenjskega prostora, do naše skupne matere Zemlje. Pomembno je, da se družba kot celota zaveda posledic teh
svojih dejanj in da za ohranitev okolja uvaja regulative,
ki stanje izboljšujejo. Še bolj pomembno pa je zavedanje,
da lahko vsak na svojem področju življenja in dela veliko
prispevamo za ohranjanje narave; da se v vseh ozirih obnašamo okolju prijazno, da uporabljamo povratno embalažo, da ne odmetavamo odpadkov v okolje, da z odpadki
ustrezno ravnamo, da ne kurimo plastike, da …
V jesenskih mesecih so Občino Dobrna prizadela neurja
in poplave, kot jih že dolgo ni bilo. Sam ne pomnim tako
polnih strug vodotokov. Neurja so uničevala drevesa, poti
in vodotoke, sprožilo se je veliko plazov, poškodovanih
je sorazmerno veliko cest ter poplavljenih več objektov,
med njimi tudi osnovna šola. V občini si prizadevamo
odpraviti posledice, urgentno smo ceste vzpostavili v zasilno vozno stanje, sanirali poškodovano vodno zajetje
ter nekatere druge škode po neurju. Za končno sanacijo
vseh posledic (sanacije cest, plazov in vodotokov), pa bo
potrebno mnogo več časa in sredstev. Del sredstev za urgentna dela smo že pridobili od države, za trajno sanacijo
plazov ter odpravo vseh posledic na javni infrastrukturi in
objektih pa še pričakujemo pomoč države. Hvala vsem, ki
ste kakorkoli pomagali, da so bile posledice čim manjše.
Posebej čutim potrebo, da izrečem besedo zahvale našim
gasilcem, ki so nam vsem bili v oporo in vseskozi operativno pomagali, da je bilo škode čim manj.
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Spoštovane občanke in občani! Za nami je zelo razgibano
in naporno leto. Zaključili smo gradnjo in prenovo centra
Dobrne, dobili nekaj novih poslovnih prostorov, novo trgovino in nova stanovanja ter nove občane in sosede. Z
veseljem izkoriščam to priložnost, da zaželim našim novim krajanom iskreno dobrodošlico in dobro počutje tu
med nami. Ob tem Vas, spoštovani občani, vabim, da izkoristite to možnost in se v Dobrni tudi formalno prijavite.
To lahko storite v krajevnem uradu Upravne enote Celje,
tu v Dobrni, ob četrtkih.
V mesecu oktobru smo se veselili dogodka ob otvoritvi
prostorov novega Centra za usposabljanje in varstvo Dobrna, ki ima preko 4000 m2 površin in zagotavlja Dobrni
preko 80 delovnih mest. Vsem zaposlenim in varovancem
Centra za usposabljanje in varstvo Dobrna čestitam za to
lepo in veliko pridobitev, ob tem pa želim, da bi se med
nami še naprej dobro počutili.
Ena večjih investicij občine, ki smo jo v juniju predali namenu je bila tudi prva faza izgradnje vodovoda za Parož,
Klanc, Lokovino in Loko. Ob nekaterih večjih projektih
in izvajanju tekočih nalog je delo občine v tem letu zaznamovalo tudi in predvsem pripravljanje projektov za
naslednja proračunska obdobja. To na občini počnemo
vseskozi, v tem letu pa smo bili posebej aktivni pri pripravi projektov za prenovo Čistilne naprave Dobrna, priprave projektov za dograditev in celovito prenovo šole,
izgradnjo nove Knjižnice in Kulturnega doma Dobrna ter
projekta za nadaljevanje gradnje oziroma gradnje vseh
naslednjih faz vodooskrbnega sistema za Parož, Klanc,
Lokovino in Loko. V različnih fazah obdelave je tudi mnogo drugih projektov za naslednja bližnja in daljna proračunska obdobja.
Mnogo je tudi drugih večjih ali manjših opravil, projektov
in nalog, ki jih vseskozi urejamo s pomočjo sodelavcev
občinske uprave in režijskega obrata. To so različna dela,
ki so nekako samoumevna in kar precej obremenjujejo
delo zaposlenih, jih pa izvajamo z veseljem, saj ob minimalnih finančnih obremenitvah proračuna vidno prispevajo k urejenosti, napredku in razvoju občine. Hvala vsem
za veliko pripravljenost in vložene napore za doseganje
zastavljenih ciljev.
Veseli smo aktivnega sodelovanja naših društev in organizacij na vseh področjih življenja in dela v občini. Narava
človeka je taka, da mu poleg potrebnih materialnih dobrin zagotavlja kvaliteto življenja tudi duhovna, kulturna
in druga nematerialna ponudba v prostoru in času. V Dobrni je veliko ljudi, društev in organizacij, ki se interesno
družijo in s svojim delovanjem bogatijo naš vsakdan. Vsi,
ki tako delujete, si zaslužite prijazno besedo podpore in
zahvale, predvsem pa tudi primerne prostore za svoje delovanje. Srčno želim in upam, da nam bo v obdobju, ki je
pred nami, tudi za tovrstno ustvarjanje in delo naših ljudi
uspelo zagotoviti primerne prostorske pogoje.
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Leto je naokoli. V teh prazničnih dneh je morda prav,
da pozabimo na tisto vsakdanjo naglico in materialni svet okoli nas, da se nekoliko ustavimo, da se bolje
zavemo samega sebe in tistih, ki jih imamo radi ali so
nam blizu, da si naklonimo nekaj več plemenitosti in
srca, nekaj več pozornosti, prijaznosti in vsega, kar
nas osrečuje. Naj Vas v teh prazničnih dneh spremljajo zdravje, ljubezen, sreča in notranji mir.

Spoštovane občanke in občani, želim Vam vesele in
doživete božične praznike ter vse dobro v letu 2008.
Župan Občine Dobrna:
Martin Brecl

prEGlED DoGoDKov tEKoČEGa lEta
Kot sem že v svojem uvodniku napisala, je december čas, ko poskušamo
narediti kratek pregled dogodkov tekočega leta, zato vam bom to v nadaljevanju tudi predstavila.
V Občini Dobrna se je v letošnjem
letu odvijalo kar nekaj projektov, ki
bodo v prihodnosti bistveno vplivali

na razvoj kraja. Eden večjih projektov
za občino je bil zagotovo ZN Center
Dobrna. Namenu je predanih 48 novih stanovanj, od katerih jih je občina
financirala pet, Stanovanjski sklad Republike Slovenije 11, ostala je Vegrad
ponudil za trg. Dobrna pa je bogatejša še za šest poslovnih prostorov.
Poleg stanovanj je občina investirala
izgradnjo celotne komunalne ureditve centra Dobrne in zahtevane protipoplavne zaščite. Gradila se je fekalna
in meteorna kanalizacija, vodovod,
elektro omrežje nizke in visoke napetosti ter nova trafo postaja; javna razsvetljava, telefonija 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 komu4

nalni vodi pripravljeni za nadaljnjo
širitev in priključevanje novih porabnikov izven samega centra Dobrne.
Občina Dobrna si v okviru svojih
možnosti prizadeva tudi zagotoviti
zanesljivo, trajno in varno oskrbo občanov s pitno vodo, in tako občanom
olajšati in izboljšati kvaliteto življenja.

Ob občinskem prazniku smo namenu
predali I. fazo vodovoda za naselja
Loka, Lokovina, Klanc, Parož in Vinska Gora.
Zgrajena kanalizacija je pogoj za
čisto okolje, v katerem živimo. Tega
se zavedamo tudi v naši občini, zato
vsako leto v proračunu občine namenimo kar nekaj sredstev za rešitev letega. Tako je južni del občine že skoraj
v celoti opremljen s kanali za odvod
fekalnih voda na Čistilno napravo, za
ostali del občine pa smo v fazi priprave projektov.
Preko celega leta se je izvajala sistemska ureditev makadamskih cest na
celotnem območju občine, ki zajema
potrebno širitev in rekonstrukcijo
cest ter strokovno odvajanje meteor-

ne vode s cestišča.
V mesecu septembru nas je, tako kot
večji del Slovenije, prizadelo neurje,
ki je povzročilo veliko škodo. Vso nastalo škodo je bilo potrebno evidentirati in ovrednotiti, na podlagi tega
pa je Ministrstvo za okolje in prostor
izdelalo program odprave posledic
nesreče, ki je osnova za dodeljevanje
sredstev za sanacijo škode.
Vseskozi potekajo tudi aktivnosti
za gradnjo objektov družbenega
standarda v Dobrni. Pripravljamo
ustrezno projektno dokumentacijo za
začetek izvajanja del za novogradnjo
in prenovo Osnovne šole Dobrna;
z novogradnjo kulturnega doma in
knjižnice, katere dinamika gradnje je
odvisna predvsem od sofinanciranja
resornih ministrstev. Vseskozi intenzivno delamo na pridobivanju sredstev resornih ministrstev: uspešni
smo bili na razpisu Ministrstva za kulturo za knjižnico, letos smo se prijavili
tudi na razpis Ministrstva za šolstvo in
šport za sofinanciranje investicije OŠ
Dobrna.
V letu 2007 je bilo veliko postorjenega
na področju LN stanovanjske gradnje
Zora. Konec meseca marca 2007 je bil
sprejet Lokacijski načrt stanovanjske
pozidave za območje Zora v Dobrni
(v nadaljevanju: LN). Po uveljavitvi Lokacijskega načrta se je pristopilo k izbiri geodetskega podjetja za izvedbo
parcelacij znotraj Lokacijskega načrta Zora. V mesecu juliju so se pričele ustrezne parcelacije in geodetske
obravnave na tem območju, elaborat
je bil izdelan v preteklem mesecu in
je že predan za izdajo ustreznih odločb na GURS, OE v Celju. Zemljišča, ki
so v lasti Občine Dobrna, se bodo še v
tem letu ovrednotila s strani sodnega
cenilca za stavbna zemljišča, v l. 2008
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pa bodo izvedene prodaje gradbenih
parcel skladno z zakonodajo.
Občina Dobrna se, tako kot vse slovenske občine, nahaja v fazi priprave
novih občinskih prostorskih aktov.
K projektu izdelave novih prostorskih
planov je Občina Dobrna pristopila
že v drugi polovici leta 2006, in tako
pričela s prvo fazo priprave ustreznih strokovnih podlag, ob tem pa
tudi v začetku leta 2007 objavila javno zbiranje pobud občanov glede
spremembe namenske rabe prostora. Glede na to, da pa je v letošnjem
letu bila sprejeta nova zakonodaja s
področja urejanja prostora, so se postopki, ki so vezani na pripravo novih
prostorskih dokumentov, nekoliko
ustavili, ker se morajo prilagodili novi
področni zakonodaji, tako da bodo
novi prostorski dokumenti izdelani v
roku enega leta in sprejeti nekje do
konca leta 2008.
Veliko aktivnosti je bilo izvedenih za
oddajo novih neprofitnih stanovanj v
Dobrni. Občina Dobrna do letošnjega
leta ni imela seznama upravičencev
do neprofitnih stanovanj, ker se stanovanjski fond v občini v preteklih
letih ni povečeval ali kako drugače
sproščal, zato sta bila koncem leta
2006 ter v mesecu marcu 2007 objavljena kar dva javna razpisa za oddajo
neprofitnih stanovanj, ki se nahajajo
v novem objektu znotraj ZN Dobrna
Center, in sicer v objektu št. 4 – Dobrna 14/b. Upravičenci so se v nova
stanovanja vselili v mesecu avgustu
in septembru 2007.
Veliko pozornosti v Občni Dobrna namenjamo tudi urejanju kraja, saj se
zavedamo, da je to sestavni del turistične ponudbe Dobrne. Vsako leto v
proračunu občine namenimo kar nekaj sredstev za ureditev poti, neprometne turistične signalizacije, itd. Veliko dela na tem področju postorimo
z Režijskim obratom Občine Dobrna,
ki poleg drugih nalog, ki jih opravlja,
skrbi tudi za lep in urejen videz kraja
Dobrna. Ob koncu leta nas je razveselilo tudi priznanje Turistične zveze
Slovenije v okviru akcije Moja dežela
– lepa in gostoljubna, saj je Dobrna
med turističnimi kraji v Sloveniji na
drugem mestu.
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V tem letu je bilo na Dobrni tudi nekaj zelo odmevnih prireditev in
dogodkov, katerih organizator oz.
soorganizator je bila tudi Občina Dobrna. Skupaj s Termami Dobrna smo
organizirali koncert Orkestra Slovenske filharmonije pred Zdraviliškim
domom, Noč pod kostanji; skupaj z
društvi prireditve v okviru občinskega
praznika, Pokop pusta, Mlinarsko nedeljo in druge. V mesecu decembru
bomo organizirali še Božično rajanje,
Proslavo ob dnevu samostojnosti in
Silvestrovanje na prostem. Nemalo
aktivnosti je potrebno, da prireditve
potekajo nemoteno, zato vas še posebej vabim, da se jih udeležite, saj so
namenjene vsem vam.
Mnogi izmed vas se zagotovo sprašujete, čemu je namenjen računalnik v
predprostoru stavbe Občine Dobrna
(hodnik nasproti pošte)? Ta omogoča
internetni dostop čim širšemu krogu

prijavila na javni razpis za postavitev
ali nadgradnjo javnih e-točk z brezžičnim dostopom na Ministrstvo za
gospodarstvo in dobila financiran
projekt javne e-točke z brezžičnim
dostopom.
V okviru Razvojnega programa podeželja smo se skupaj z občinami
Dobje, Oplotnica, Slovenske Konjice,
Šentjur, Vitanje in Zreče predstavili
na 45. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu v Gornji Radgoni. Na
razstavnem prostoru je v času sejma
potekala predstavitev skupne tržne
znamke območja omenjenih občin,
t.j. Zeleni snop, bistveni letošnji napredek pa je bil v preskoku iz promocijskega pristopa na tržni pristop, saj
so sodelujoči predstavniki posameznih občin svoje izdelke tudi tržili.
Izvaja se tudi Interregov projekt »Razvoj za razvoj«, kjer se izvajajo različne delavnice in izobraževanja, ki

Iz podelitve licenc območnim turističnim vodnikom
občanov in drugim obiskovalcem Občine Dobrna, v katerem je omogočen
javni brezplačni brezžični dostop do
interneta, ki še v Občini Dobrna do
sedaj ni bil nikjer vzpostavljen. Projekt javne e-točke v Občini Dobrna
je zasnovan tako, da je fiksna javno
dostopna e-točka preko uporabniškega mesta na naslovu Dobrna 19, le-ta
pa se povezuje z brezžičnimi točkami.
Računalniška oprema je povezana s
širokopasovnim priključkom kapacitete prenosa 10 Mbit/s.
Občina Dobrna se je v letošnjem letu

se jih udeležujejo kmetje in podjetja
z območja. V okviru tega projekta je
tudi nekaj oseb iz Dobrne pridobilo
nacionalno-poklicno kvalifikacijo za
peko kruha, peciva in izdelavo testenin, kar jim omogoča registracijo
dopolnilne dejavnosti. Prav tako se je
izvedel NPK za predelavo sadja in za
turizem na kmetiji ter izobraževanje
za gojenje in predelavo zelišč. Poleg
tega se izvajajo tudi druge vsebine
(jezik, računalništvo, prodaja, itd.) s
ciljem, da se ciljnim skupinam zagotovi ustrezno izobrazbo in znanje. V
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oktobru se je pričelo tudi intenzivno
izobraževanje Euroskupine v obliki 14 celodnevnih delavnic s ciljem
usposobiti udeležence za pripravo in
vodenje evropskih projektov.
V okviru projekta, ki je bil prijavljen in
pridobljen na razpisu Slovenske turistične organizacije, je bilo izvedeno
usposabljanje za območne turistične
vodnike. Iz Občine Dobrna so se izobraževanja udeležili trije predstavniki, ki so tudi prejeli licenco za območnega turističnega vodnika.

Skupaj z RA Kozjansko smo pripravili
tudi Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, na podlagi katerega je
bil pripravljen javni razpis o dodeljevanju državnih pomoči na področju
kmetijstva. Javni razpis je bil letos
zaradi prilagoditev EU pravilom in
procedur, ki jih zahteva Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
objavljen šele v mesecu septembru. V
naslednjem letu pa bo javni razpis za
kmetijstvo objavljen že v marčevski
številki Dobrčana.

Vseh aktivnosti, ki se odvijajo v občini, preprosto ni mogoče našteti, zato
sem poskušala našteti le pomembnejše. Želja in potreb je vedno veliko, vendar vseh ne moremo razrešiti
naenkrat, prizadevamo pa si, da jih bi
čim več. Predvsem v vaše zadovoljstvo, spoštovane občanke in občani.
Zdenka Kumer

Zahvala ob otvoritvi novih prostorov CUDV Dobrna
V sredo, 24. 10. 2007, smo v Centru za usposabljanje, delo
in varstvo Dobrna slovesno odprli nove prostore. S prisotnostjo so nas počastili predstavniki Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve, Občine Dobrna in sosednjih
občin ter organizacij, ki delujejo na področju skrbi za osebe s posebnimi potrebami; donatorji in naši dobrotniki.

Ob tem zgodovinskem dogodku se iskreno zahvaljujemo
predstavnikom Občine Dobrna, ki so centru vseskozi pomagali pri prizadevanjih za novogradnjo in pridobivanju
dokumentacije. Zahvaljujemo se tudi za ureditev ceste
(od graščine Novi grad do Loke), ki našim varovancem
omogoča varnejšo pot do centra Dobrne.
Posebej se zahvaljujemo tudi našemu donatorju in dobrotniku, gospodu Janezu Mlakarju, direktorju Term Dobrna,
ki je omogočil pogostitev na vrhunski ravni. Za pripravo
prostora in jedi sta najbolj zaslužna gospoda Predrag
Canjko, vodja gostinstva, in Boštjan Rožanc, vodja kuhinje, s sodelavci.
Ob tej priložnosti se najlepše zahvaljujemo tudi vsem
ostalim posameznikom in podjetjem, ki nas podpirajo v
skupnih prizadevanjih za izboljševanje kvalitete življenja
oseb s posebnimi potrebami.
Za varovance in delavce CUDV Dobrna:
Jožica GRUBELNIK, direktorica

Skupaj smo namenu predali sodobno opremljen objekt,
ki je prilagojen posebnim zdravstvenim zahtevam in potrebam oseb, motenih v duševnem in telesnem razvoju.
Bivanje v novih prostorih pomeni uporabnikom in njihovim svojcem ter zaposlenim v vseh pogledih veliko pridobitev. CUDV Dobrna pa se na področju skrbi za osebe
s posebnimi potrebami s preselitvijo v novogradnjo še
učinkoviteje vključuje v socialno-varstveno mrežo na Slovenskem.
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Z ZASEDANJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE DOBRNA
Od zadnje številke glasila Občine
Dobrna, ki je izšla v mesecu septembru 2007, št. 35/07, so svetniki
Občine Dobrna zasedali na dveh
rednih sejah, in sicer na 9. seji, ki je
bila 26. 9. 2007, in 10. redni seji, ki
je bila 22. 10. 2007.
Na 9. redni seji, dne 26. 9. 2007, so svetniki Občine Dobrna
med drugim potrdili povprečno lastno ceno kanalščine v
višini 0,23600 €/m³, potrjena cena velja od 1. 10. 2007 dalje. Na 9. redni seji so svetniki Občine Dobrna s tajnim
glasovanjem izvolili predstavnika za volitve člana Državnega sveta RS ter kandidata za člana državnega sveta; volitve predstavnikov lokalnih interesov bodo 21. 11. 2007.
Za elektorja za volitve člana Državnega sveta Republike
Slovenije je bil izvoljen g. Drago Pungartnik, Lokovina 36,
Dobrna; kot kandidat za člana Državnega sveta Republike
Slovenije pa je bil izvoljen mag. Marko Zidanšek iz Celja.
Na tej seji so se svetniki seznanili tudi s polletnim poročilom o izvrševanju Proračuna Občine Dobrna za l. 2007,
imenovani pa so bili tudi trije režijski odbori, in sicer za

pripravo vzpostavitve obstoječe ceste v smeri Flis-Osetič
v Zavrhu nad Dobrno; režijski odbor za pripravo nove ceste v smeri Drev-Majcen v Lokovini ter režijski odbor za
prenos obstoječe ceste v javno dobro v smeri Gabrič-Žerjav-Kodrič v Vinski Gorici.
10. redna seja je bila 22. 10. 2007, na tej seji so svetniki
podali mnenje k imenovanju ravnatelja/ravnateljice JVIZ
Osnovne šole Dobrna, in sicer sta na razpis za imenovanje
ravnatelja JVIZ OŠ Dobrna za mandatno obdobje petih
let, od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2012, v zakonitem roku prispeli
dve vlogi: vloga prof. Marka Štegra, stanujočega Dobrna
8, Dobrna in vloga prof. Darinke Stagoj, stanujoče Višnja
vas 14b, Vojnik. Občinski svet Občine Dobrna je k imenovanju ravnatelja/ravnateljice podal mnenje, da sta oba
predlagana kandidata, g. Marko Šteger in ga. Darinka Stagoj, za imenovanje ravnatelja/ravnateljice JVIZ Osnovne
šole Dobrna primerna.
Po gradivu Občinskega sveta Občine Dobrna povzela:
Mateja Smrečnik

KOMUNALA

DEJAVNOST ODDELKA KOMUNALE, OKOLJA IN PROSTORA
V nadaljevanju vam predstavljamo
nekaj opravljenih del na področju
komunale, okolja in prostora v Občini
Dobrna v letu 2007.
Projekt izgradnje vodovoda za naselja Loka, Lokovina, Klanc, Parož
in Vinska Gora obsega pet faz, od katerih se je v letošnjem letu zgradila 1.
faza. Z izgradnjo nove vrtine v Parožu,
črpališča, tlačnega voda in rezervoarja na Lovski koči je tako, s priključitvijo
na obstoječi cevovod, občanom Klanca dana možnost oskrbe s kvalitetno
in zdravo pitno vodo iz vrtine Parož, ki
po poznavanju strokovnjakov spada
med najkvalitetnejše pitne vode. Od
1. 7. 2007 dalje je upravljavec vodovoda za že priključeno naselje Klanc
javno podjetje VO-KA, Celje, od koder
prihajajo tudi položnice za plačevanje vode. Projekt izgradnje 1. faze sta
financirali Občina Dobrna (delno tudi
s sredstvi po 26.a-členu ZFO) in Mestna občina Velenje. Gradbena dela je
izvajalo podjetje Gradbeništvo Jože
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Škrablin, s.p., nadzor nad deli je vršilo
podjetje Izvir plan, d.o.o., investicijo
pa je vodilo javno podjetje Vodovod
– kanalizacija Celje.
Na področju oskrbe z vodo potekajo
aktivnosti glede nadaljnje izgradnje
vodovoda iz vrtine Parož. Omenjeni
projekt je bil prijavljen na razpis »Regionalni razvojni programi«, izvedba
pa je pogojena s pridobitvijo nepovratnih sredstev. V primeru pridobitve
sredstev sta 2. in 3. faza predvideni za
izvedbo v letu 2008, 4. in 5. faza pa v
letu 2009. Z izgradnjo naslednjih faz
bo mogoče iz vrtine Parož in rezervoarja na Lovski koči oskrbovati z vodo
naselja Klanc, 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.
Vodovodni sistem Brdce je prostorsko precej odmaknjen od ostalih
lokalnih vodovodnih sistemov. Za rešitev problemov količinsko omejene,

pa tudi kvalitetno oporečne vode, je
po predlogu hidrogeološke analize
podjetja Hidroconsulting, ki je bila
izdelana v letošnjem letu, predlagana
izgradnja vrtine, ki bi bila locirana ob
cesti cca. 100 m od obstoječega črpališča proti kmetiji Pečnik. Vrtina se naveže na tlačni cevovod iz obstoječega
črpališča, ki se ukine. Možna je tudi
varianta napajanja iz zajetja Zavrh–
Spodnji Medved, kar pa zahteva dokončanje gradnje črpališča in izvedbo
cca. 600 m visokotlačnega cevovoda.
Projekt bi se naj realiziral predvidoma
v letih 2009/2010, izvedba pa je vezana na uspešno pridobljena sredstva iz
razpisov.
Začetek poletja nas je zaznamoval z
dolgim sušnim vremenom, ki je povzročilo pomanjkanje pitne vode na
posameznih območjih Občine Dobrna. V teh primerih so priskočili na
pomoč gasilci, ki so razvažali tako potrebno pitno vodo.
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Občina Dobrna je, poleg dvajsetih
drugih občin, vključena v projekt
Celostnega urejanja odvajanja
in čiščenja komunalnih odpadnih
voda in varovanja vodnih virov na
povodju Savinje. S predlaganimi izgradnjami kanalizacijskih sistemov in
čistilnih naprav se pričakuje pozitiven
direkten vpliv na izboljšanje površinskih in podzemnih voda ter zaščito
vodnih virov. Učinki projekta bodo
tudi posredni vplivi na gospodarstvo,
predvsem turizem. Predinvesticijska
zasnova predvideva za Občino Dobrna izgradnjo kanalizacijskega sistema v skupni dolžini cca. 15 km in
nadgraditev čistilne naprave iz 2000
PE na 4000 PE. Konec leta 2006 je
bilo za nadgraditev čistilne naprave
pridobljeno gradbeno dovoljenje, v
letošnjem letu pa se je opravil razpis
za izvajalca. Investicija se bo predvidoma izvajala v letih 2008/2009 in bo
sofinancirana s strani Evropske unije
(kohezijskih skladov – 70 %) in Ministrstva za okolje in prostor (20 %).
Na področju komunalne infrastrukture se je nadaljevala izgradnja vodovodne, kanalizacijske in cestne
infrastrukture, odsek 1 in 2, t.j. trasa
Pelicon–Mogu–Deu. Glede na to, da
se projekt financira iz okoljskih dajatev, ki jih pa letno ni dovolj za celotno
izvedbo, se bo gradnja nadaljevala v
naslednjem letu.
Eden večjih projektov za občino je bil
zagotovo ZN Center Dobrna. Občina
je bila investitor izgradnje celotne komunalne ureditve centra Dobrna in
zahtevane protipoplavne zaščite.
Gradila se je fekalna in meteorna kanalizacija, vodovod, elektro omrežje
nizke in visoke napetosti ter nova trafo postaja, javna razsvetljava, telefonija 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.
Preko celega leta se je po pripravljenem programu izvajalo tekoče vzdr

ževanje makadamskih in asfaltnih
cest. Režijski obrat in zunanji izvajalci
so izvajali naslednje: pokrivanje, krpanje udarnih jam; posuli z gramozom
in uredili bankine, odvodnjavali ceste
(prepusti, jaški, kanelure, jarki), … Izvedena so bila tudi večja vzdrževalna
in obnovitvena dela na križišču Senič
v Vinski Gorici, na cesti v Zavrhu in na
cesti proti novemu Centru za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna (ureditev pešpoti, bankin, mulčiti, …).
V pristojnost občinske komunalne
službe spada tudi vzdrževanje gozdnih cest. Izvedena je bila rekonstrukcija treh cest, in sicer ceste Prodenšek, ceste Urljček–Štravs in ceste
Pristova–Dobnik. V sklopu sanacije
škode po neurju v mesecu septembru
pa sta se še sanirali cesti Orlica–Kamšak in Urljček–Štravs.
Močno neurje v mesecu avgustu in
septembru 2007 je v Občini Dobrna
povzročilo veliko škode na cestni infrastrukturi, kmetijskih površinah in
stavbah. Plazovi, cestni udori, hudourniki ter blato so uničili ceste, mostove, kmetijske površine in poplavili
stavbe. Občina Dobrna je zbirala vloge oškodovancev, ki so utrpeli škodo
zaradi posledic neurja. Občinska komisija za oceno škode je škodo ocenila in jo posredovala Upravi RS za
zaščito in reševanje, ki je pristojna za
pripravo ocene škode in predloga za
odpravo posledic naravnih nesreč.
Ta predlog je podlaga, na kateri Ministrstvo za okolje in prostor izdela program odprave posledic nesreče, ki
je osnova za dodeljevanje sredstev
za sanacijo naravnih nesreč. Škoda
v Občini Dobrna je bila ocenjena na
približno 1,4 milijona evrov.
V okviru sanacije škode sta se do
konca meseca novembra s kamnito
zložbo sanirala dva plazova, in sicer
Skutnik–Polenek v Klancu in Martjak–
Hrovat v Zavrhu. Za najbolj kritične
plazove pa so naročene geološke
raziskave s predlogom sanacije, na
podlagi katerih bo mogoče pristopiti
k sanaciji.
Režijski obrat Občine Dobrna v sestavi šestih delavcev, s pomočjo treh
zunanjih izvajalcev, intenzivno rešuje
problem poškodovanih cest v občini,

vzpostavlja prevoznost cest in odstranjuje plazni material.
Režijski obrat Občine Dobrna je v letošnjem letu poleg rednih vzdrževalnih
del opravil tudi nekaj del na pokopališču v Dobrni (obnova spomenikov,
gradnja opornega zidu, ureditev poti,
…), preuredil prostore v vežici v Dobrni, obnovil in uredil križ pri Kasniku, uredil sprehajalne in vinske poti,
saniral zajedo potoka v Hudičevem
grabnu, ...
V mesecu oktobru je bil izveden razpis za izvajanje zimske službe na
območju Občine Dobrna za sezono
2007/2008. Razpisna dokumentacija
je bila poslana desetim ponudnikom,
do datuma, določenega v razpisu, pa
so prispele tri ponudbe. Občina je
sklenila pogodbo za izvajanje zimske
službe s tremi izvajalci: Srečkom Štrausom, Martinom Okrožnikom in Jožetom Javornikom.
Na področju cestne infrastrukture
pripravlja Občina Dobrna projektno
dokumentacijo za rekonstrukcijo
ceste Dobrna–Gutenik z ureditvijo sprehajalne poti, kolesarske steze
in javne razsvetljave. Prav tako se je
opravil razpis za izvajalca za odmero
cest na območju Strmca in Brdc. Odmera se bo predvidoma realizirala v
začetku naslednjega leta.
Odlagališče odpadkov na Novem
Gradu predstavlja velik problem, saj
se le-tam odpadki odlagajo nekontrolirano, tako iz gospodinjstev kot
iz industrije, kar povzroča stroške in
negativne posledice za okolje. Zaradi omenjene problematike pripravlja
občina projekt za izgradnjo zbirnega
centra za zbiranje odpadkov. Zbirni
center bi bil pokrit ograjen prostor,
urejen in opremljen za ločeno zbiranje, za kar bi bilo namenjenih več
velikih zabojnikov. Vsa gospodinjstva
v Občini Dobrna bodo z izgradnjo
zbirnega centra pridobila možnost,
da v določenih terminih in pod nadzorom pooblaščene osebe odpadke
pripeljejo in jih oddajo na posebej
urejena mesta za odlaganje. Glede
na urejenost in način sprejemanja in
odlaganja odpadkov zbirni center ne
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predstavlja nobenih negativnih vplivov na okolje.
Kljub temu pa vas naj spomnim, da
imajo gospodinjstva Občine Dobrne,
ki so vključena v redni odvoz komunalnih odpadkov, štirikrat letno možnost z lastnim prevozom (avtomobilsko prikolico) brezplačno pripeljati
kosovne odpadke na deponijo v Bukovžlak.

prijavljen na razpis, za kar je bilo pridobljenih nekaj nepovratnih sredstev.
Energetski pregled je izvedel Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. iz Ljubljane, kot
investicijski ukrep pa predvideva celovito izvedbo toplotne zaščite ovoja
in novo stavbno pohištvo ter celovito
izvedbo ukrepov na strojnih instalacijah ogrevanja, pri pripravi tople vode
in v kotlovnici.

Zaradi možnosti nadaljnje gradnje
oziroma širitve plinovodnega omrežja je občina pristopila k izdelavi idejnega projekta plinifikacije Dobrne.
Meja obdelave projekta, ki ga je izdelalo podjetje I.S.P. d.o.o. iz Kamnika, je
del gosto poseljenega območja kraja
Dobrna s predvidenimi širitvami v
skladu s sprejetimi prostorskimi akti.
Občina je naročila tudi Energetski
pregled Osnovne šole Dobrna in
Vrtca Dobrna. Projekt je bil uspešno

Občina Dobrna je pristopila k izdelavi strokovnih podlag s področja poselitve v postopku priprave novih
prostorskih aktov Občine Dobrna.
Novi prostorski dokumenti bodo nadomestili trenutno veljavni Prostorski
plan (Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Celje za obdobje od leta 1986
do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990; Ur.

l. RS, št. 40/86 in 4/88 ter Ur. l. RS, št.
18/91, 54/94, 25/98, 99/99 in 67/04)
ter vse veljavne prostorsko- ureditvene pogoje (PUP-e) na območju
Občine Dobrna. Pripravo novih prostorskih aktov vsem občinam nalaga
nova zakonodaja s področja urejanja
prostora, in sicer dve leti po uveljavitvi zakona. V Občini Dobrna je trenutno veljavni Prostorski plan, ki je bil
sprejet tik pred uveljavitvijo Zakona o
urejanju prostora - ZUreP (Ur.l. RS, št.
110/02, 8/03) v l. 2004.
Predstavili smo vam nekaj večjih projektov, ki so se odvijali in se še odvijajo v Občini Dobrna na področju
komunale, okolja in prostora v letošnjem letu. Menimo, da se imamo v
prihodnosti česa veseliti, za kar pa bo
potrebno še veliko naporov.
Urška Vedenik

POSLEDICE NEURJA 18. 9. 2007 V DOBRNI
Splošno
Močno neurje, ki je pustošilo po Sloveniji 18. 9. 2007, je v
Občini Dobrna povzročilo ogromno škode. Voda je prestopila bregove in Dobrno po cestah preplavila iz smeri potoka Topličica, kakor tudi iz smeri potoka Dobrnica.
Poplavljala je objekte ob cestah in tudi objekte ob potokih. Deroča voda, plazovi, hudourniki, vejevje ter blato so
uničili ceste, mostove, kmetijske površine, poplavili hiše,
večstanovanjske objekte in osnovno šolo. Prav tako je
Dobrna ostala nekaj dni brez pitne vode.

delavcev, s pomočjo treh zunanjih izvajalcev, intenzivno
rešuje problem poškodovanih cest v občini, vzpostavlja
prevoznost cest in odstranjuje plazni material. V primeru
ponovnega neurja ima občina za protipoplavno zaščito
pripravljenih 300 vreč s peskom.

Intervencijo je vodil namestnik poveljnika CZ Občine
Dobrna skupaj z županom Občine Dobrna in vodjo intervencije PGD Dobrna. Gasilske enote so izvajale protipoplavne ukrepe, prečrpavale vodo ter umikale in reševale
predmete iz poplavljenih objektov, odstranjevale podrta
drevesa, Režijski obrat Občine Dobrna v sestavi šestih

tni dan. Voda je udrla v kletne prostore in zalila kuhinjo,
jedilnico, učilnice, kabinete, garderobne prostore, kurilnico, … Voda v kletnih prostorih je segala do višine 20 cm,
v kurilnici pa celo čez 2 m. V času neurja smo aktivirali gasilske enote, ki so prečrpavale vodo iz poplavljenega dela
šole, kar je pripomoglo, da škoda na inventarju in opremi
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Poplava v OŠ Dobrna
Zaradi udora vode oz. poplave v Osnovni šoli Dobrna je
bila šola v sredo, dne 19. 9. 2007, zaprta in v njej ni bilo
pouka, v četrtek, dne 20. 9. 2007, pa so imeli učenci špor-
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ni še večja. Prav tako so pri reševanju opreme in inventarja ter odpravljanju posledic poplave (čiščenje) pomagali
prostovoljci in uslužbenci šole.
Oskrba s pitno vodo
Zaradi neurja so bila vsa zajetja pitne vode onesnažena.
Voda se je 19. 9. 2007 sprostila le za potrebe sanitarij, od
20. 9. 2007 do 24. 9. 2007 je bila voda pitna le pod pogojem prekuhavanja, od ponedeljka, 24. 9. 2007, naprej pa
je voda pitna.
Infrastruktura, plazovi, objekti
Večina cest v občini je razdrtih, zasutih s kamenjem, blatom in muljem; zaradi velikega naliva so zamašeni prepusti; hudourniki in blato so uničili ceste in jarke. Več cest so
zasuli tudi zemeljski plazovi, podrta drevesa, in tako one-

Poškodovana makedamska cesta.
mogočili promet. Plazovi in cestni udori ogrožajo ceste in
objekte ter onemogočajo in otežujejo prevoznost cest.
Prav tako se je aktiviralo veliko plazov na kmetijskih površinah in gozdovih. Ob ponovnem nalivu in dolgotrajnem
deževju je možnost nadaljnjega drsenja plazov in cestnih
udorov izredno velika.
Do danes je evidentiranih več kot 50 plazov in usadov, ki
med drugim ogrožajo 1 regionalno cesto, več kot 20 občinskih cest, okoli 10 objektov in 3 javne vodovode.

Zajeda pod asfaltom.
10

Ogroženo cestišče.
Kot posledica neurja sta dve cesti, zaradi varnosti udeležencev v cestnem prometu, popolnoma zaprti, in sicer
cesta Lamperček–Lokovina (na odseku Rehar in odseku
Habe) in cesta Švent–Oprčkal–Močenik– Golčer (na odseku Žagar).
Kot je omenjeno že zgoraj, Režijski obrat Občine Dobrna
skupaj z zunanjimi izvajalci v okviru svojih zmožnosti rešuje posledice neurja na terenu.
V okviru sanacije škode sta se do konca meseca novembra s kamnito zložbo sanirala dva plazova, in sicer Skutnik–Polenek v Klancu in Martjak–Hrovat v Zavrhu. Za najbolj kritične plazove pa so naročene geološke raziskave s
predlogom sanacije.
Ocenjevanje škode
Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode določa metodologijo, po kateri se ugotavlja, ocenjuje in dokumentira škoda in druge posledice, ki jih povzročajo naravne in
druge nesreče. Ugotavljanje, ocenjevanje in dokumentiranje škode ter drugih posledic, ki jih povzročajo naravne
in druge nesreče, je v pristojnosti Uprave RS za zaščito in
reševanje. Postopek in način je določen v Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, to pa izvajajo
komisije lokalnih skupnosti, regijske komisije in državna
komisija za ocenjevanje škode.
Na podlagi prejetega sklepa o pričetku ocenjevanja škode s strani Ministrstva za obrambo je Občina Dobrna
zbirala vloge oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi posledic neurja. Zbiranje vlog se je zaključilo 10. 10.
2007, obvestilo o zbiranju pa je bilo objavljeno na Radiu
Fantasy, Radiu Rogla, Radiu Šmarje pri Jelšah, spletni strani in oglasni deski Občine Dobrna.
Občinska komisija za oceno škode je na podlagi uredbe
ocenila škodo na predpisanih obrazcih, in sicer na infrastrukturi, kmetijskih zemljiščih, stavbnih zemljiščih, stavbah, gozdovih, nato je Občina Dobrna posredovala oceno škode Upravi RS za zaščito in reševanje. Škoda je bila
ocenjena na približno 1,4 milijona evrov.
Uprava RS za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za
obrambo je pristojna za pripravo ocene škode in predloga za odpravo posledic naravnih nesreč. Izdela ju in
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vladi predlaga državna komisija za ocenjevanje škode. Ta
predlog za odpravo posledic nesreče, ki obsega okvirne
predloge možnih ukrepov in oceno škode, je podlaga, na
kateri Ministrstvo za okolje in prostor izdela program
odprave posledic nesreče. Osnova za dodeljevanje sredstev za sanacijo naravnih nesreč je tako program sanacije posledic nesreče, ki ga izdela Ministrstvo za okolje in
prostor. Ko je narejen, tiste oškodovance, ki so po zakonu
upravičeni do sredstev za sanacijo (niso vsi), z dopisom
pozove k oddaji vloge za dodelitev sredstev za odpravo
posledic nesreč.

Zaključek
Neurje, ki je pustošilo po Sloveniji, je povzročilo ogromno
škode. Državna sredstva za odpravo posledic neurja bodo
razdeljena po prioritetnem vrstnem redu glede na najbolj
prizadeta območja v državi. Prav tako pa bo občina v primeru pridobljenih državnih sredstev sanirala najbolj prizadeta območja po prioritetnem vrstnem redu.
Urška Vedenik

AKCIJA ČIŠČENJA STRUGE DOBRNICE IN NJENIH BREŽIN USPELA
Močno neurje v oktobru letos je tudi na področju Občine Dobrna povzročilo precejšnjo škodo. Poleg plazov in
škode na občinskih cestah je hudourniška Dobrnica v
spodnjem toku tudi poplavljala. Ko je voda odtekla in se
vrnila v normalen vodostaj, se nam je ponujala žalostna
slika. Struga in brežine so bile polne plastike in drugega
odpadnega materiala.

Nekaj priimkov smo lahko prebrali na odvrženih kartonih
in pisemskih ovojnicah. Če se bo to nadaljevalo, se jim v
bodoče slabo piše, saj si je zadevo ogledala tudi medobčinska komunalno-cestna inšpektorica.

Odbor za turizem, kmetijstvo in razvoj podeželja Občine
Dobrna se je zato na svoji 3. redni seji skupaj s Turističnim društvom Dobrna odločil organizirati čistilno akcijo,
ki smo jo izvedli v sredo, 21. 11. 2007. V akcijo je bila zraven dobrega odziva občanov, članov Turističnega društva
Dobrna, Društva upokojencev Dobrna in Lovske družine
Dobrna vključena še ekipa Režijskega obrata Dobrna. Za
vreče, rokavice in odvoz pobranega materiala so poskrbele občinske službe. Medtem ko je režijski obrat akcijo
opravljal v rednem delovnem času, pa smo se drugi zbrali
ob 13. uri in nadaljevali z delom skupaj z županom Občine Dobrna, g. Martinom Breclom, do večernih ur.

Hvala vsem, ki ste se odzvali vabilu in pri delu sodelovali!

Kar nekaj pikrih je bilo izrečenih na račun občanov, ki jim
Dobrnica služi za smetišče. Ne moremo verjeti, da je ob
organiziranem prevozu smeti na področju cele občine
to še mogoče. Kaj si mislijo turisti, saj ob Dobrnici vodijo
sprehajalne poti, postavljene pa so tudi klopi za počitek.

Delo ni bilo lahko, zato se nam je nekaj počitka in malica
po zaključeni akciji v prostorih občine še kako prilegla.

Anton Mogu

V Občini Dobrna si
prizadevamo za ločeno
zbiranje odpadkov
Občina Dobrna se je pridružila 23 občinam širše Savinjske
regije, ki so podprle projekt izgradnje sodobnega centra
za ravnanje z odpadki (RCERO) Celje, s katerim bodo uredile problematiko ravnanja z odpadki. Eden ključnih ciljev
ravnanja z odpadki je zmanjšanje količin končno odloženih odpadkov, k njegovi uresničitvi pa lahko pripomoremo vsi prebivalci, saj se ločeno zbiranje odpadkov začne
v naših domovih.
Količine odpadkov, ki jih proizvedemo v našem vsakdanjem življenju, se iz leta v leto večajo. Podatki kažejo, da
v Sloveniji pridelamo več kot 400 kg komunalnih odpadkov na prebivalca na leto. Poseben problem predstavlja
dejstvo, da vse odpadke brezbrižno mečemo v en, skupni, koš in prepogosto pozabimo, da je večino odpadkov
mogoče reciklirati in jih predelati v koristne surovine za
nadaljnjo uporabo.

Čiščenje struge Dobrnice in njenih brežin.
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Ločujmo odpadke doma!
Ločeno zbiranje odpadkov se začne v naših domovih: papir, steklo, plastiko in kovine lahko spravljamo ločeno in
jih ločeno oddajamo na ekološke otoke. To so skupine
zabojnikov, namenjene ločenemu zbiranju posameznih
vrst odpadkov: papirju in kartonu, steklu, plastiki in kovinam. O tem, katero vrsto odpadkov lahko odložimo v
11
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posamezni zaboj, nas usmerjajo različne barve zabojnikov ter napisi na zabojnikih. Zato moramo biti pozorni,
kam odlagamo katero vrsto odpadkov. Ekološki otoki so
postavljeni tudi na različnih mestih v Občini Dobrna.
Več o ločevanju odpadkov, ekoloških otokih, zbirnih
centrih in RCERO Celje najdete na:
www.javne-naprave.si.

Odpadke, zbrane na ekoloških otokih, je mogoče v sodobnih centrih za ravnanje z odpadki sortirati in obdelovati tako, da na koncu odložijo le neuporaben preostanek
odpadkov. Tako odpadki niso zgolj smeti, temveč predstavljajo pomemben vir surovin za ponovno predelavo. V
okviru RCERO Celje bo do konca letošnjega leta zgrajena
večina objektov, tako da bo mogoče začeti s poskusnim,
leta 2009 pa z rednim obratovanjem.

Kateri odpadki v Občini Dobrna spadajo v določeno vrsto zabojnika na ekološkem otoku?
BARVA
ZABOJNIKA

VRSTA
ODPADKA

Rdeča

DA

NE

Odpadni papir in karton:

časopisi, revije, zvezki, knjige, reklamna
sporočila, papirna in manjša kartonska
ovojna embalaža ter drugi papirni izdelki

plastificiran ovojni papir, tapete, tetrapak
embalaža

Bela

Odpadno
steklo:

steklenice in vsa druga steklena embalaža,
npr.: kozarci za konzerviranje, male
stekleničke za parfume  in kozmetiko, druge
votle steklene posode

avtomobilsko steklo, okensko steklo,
porcelan, kovinski pokrovi steklene embalaže,
ogledala, zamaški, pokrovi, žarnice

Sivo-modra

Plastika
in kovina:

plastenke in ostala odpadna plastika,
npr. embalaža iz plastičnih mas (PE, PET,
PVC), plastenke, plastični kozarci, plastične
vreče, lončki od jogurta, prazna embalaža
margarine itd.;
pločevinke,
konzerve,
pločevinke
pijač,
pločevinasta
posoda  (ponve,
lonci), pločevinaste igrače, alu folija,
vsi drugi majhni kovinski odpadki
(baker, cink, aluminij, bela pločevina itd.),
kovinski zamaški

papir, karton, kovine, steklo in ostala plastika,
ki ni namenjena embalaži (otroške stvari,
talne obloge itd.);
večje gospodinjske naprave, pohištvo, smuči,
veliki odpadki, ki  jih zaradi njihove velikosti
ali teže ni mogoče odložiti v običajne
zabojnike

Javne naprave Celje

ZIMSKA SLUŽBA V SEZONI 2007/2008
Bliža se čas zime in z njo, kljub njenim lepotam, tudi nevšečnosti na cestah. V nadaljevanju vas želim informirati
o nekaterih stvareh, ki so pomembne tako za tiste, ki skrbimo za zimsko službo, kot za vas, ki vas zimske razmere
včasih spravljajo v slabo voljo.
Občina Dobrna ima v zimskem obdobju, ki praviloma
traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta, nalogo, da organizira pluženje in posipanje
občinskih kategoriziranih cest in gozdnih cest javnega pomena. Tako kot lansko sezono tudi letošnjo sezono
ne sodi v sklop urejanja zimske službe kompletno pluženje in posipanje privatnih hišnih priključkov. V kolikor
bo ob dogovoru plačila storitve izražen interes lastnikov
priključkov, se privatni priključki oz. odcepi plužijo in
posipajo, vendar proti plačilu: 50 % poravna Občina
Dobrna, 50 % pa poravnate lastniki priključkov sami
direktno izvajalcu. Za pluženje in posipanje privatnih
priključkov se pred pričetkom izvajanja lastniki priključk12

ov z izvajalcem zimske službe dogovarjate sami.
Vezano na pluženje in posipanje priključkov prosimo vse
lastnike priključkov, da poravnate dolgove iz lanske sezone. V kolikor le-ti ne bodo poravnani, izvajalci v letošnji
sezoni ne bodo plužili in posipali predmetnih priključkov.
Da bi se izognili nevšečnostim, vam v nadaljevanju podajamo seznam cestnih priključkov in strošek enkratnega
pluženja za naročnika – lastnika priključka in Občino Dobrna (glej tabelo spodaj).
Da bomo lažje izvajali zimsko službo, prosimo za sodelovanje tudi vas, občane. Vse lastnike gozdov naprošamo,
da odstranijo vsa podrta drevesa ob cestah, da umaknejo
pastirje ob cestah, saj s tem preprečujejo zagotavljanje
normalne širine očiščenega in utrjenega cestišča. Hkrati
naprošamo lastnike priključkov, da posekajo veje ob cestah, ki ob teži snega otežujejo prevoznost ter označijo
kritične točke s količki. V kolikor kritične točke ne bodo
označene, občina in izvajalec ne bosta sprejela odgovornosti za morebitno nastalo škodo.
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Seveda pa ne pozabite na svoje jeklene »konjičke«, kajti
tudi z njihovo neustrezno opremljenostjo si večkrat nakopljemo težave. Tako morajo biti vozila od 15. novembra do 15. marca opremljena z zimsko opremo, v katero
spadajo zimske pnevmatike z najmanj 3-milimetrskim
profilom in snežne verige. Dovoljene so tudi letne pnevmatike z enakim profilom, če se uporabljajo v kombinaciji
s snežnimi verigami. Snežna lopata pa lahko pripomore,
da si najosnovnejšo pomoč lahko nudimo tudi sami. Avtomobil mora biti opremljen z ustrezno zimsko opremo
tudi pred 15. novembrom in po 15. marcu, če se ob sneženju sneg oprijema vozišča in če je vozišče zasneženo ali
poledenelo. Čeprav so dovoljene tudi letne pnevmatike,
je jeklenemu »konjičku« vseeno priporočljivo namestiti
zimsko »obutev«. Nenazadnje imajo zimske pnevmatike
drugačno sestavo, ki je vsekakor ustreznejša za zimske
razmere. Zimske pnevmatike se bolje »odzivajo« na nižje
temperature, so trše in se v skladu s tem tudi bolje prilagajajo razmeram na cesti.
Občina je, kot samoupravna lokalna skupnost, vezana na
Zakon o javnih naročilih, zato je za izvajanje zimske službe izvedla javno naročilo male vrednosti po postopku
zbiranja ponudb. Razpisna dokumentacija je bila poslana
desetim ponudnikom, do datuma, določenega v razpisu,
pa so prispele tri ponudbe.
Občina je sklenila pogodbo za izvajanje zimske službe
z dvema izvajalcema, saj je eden izmed ponudnikov zaradi zdravstvenih razlogov začasno odpovedal podpis
pogodbe. Izvajalca sta:
1. SREČKO ŠTRAUS, Brdce nad Dobrno 17, Dobrna,
gsm: 041 480 486, telefon: 781 81 71
2. MARTIN OKROŽNIK, Strmec nad Dobrno 5, Dobrna,
gsm: 031 850 065, telefon: 5778 589
Srečko Štraus izvaja zimsko službo v naseljih Brdce, Zavrh, Vrba, Dobrna, Lokovina, Vinska Gorica in Pristova.
Martin Okrožnik izvaja zimsko službo v naseljih Parož,
Strmec, Zavrh, Klanc, Dobrna, Loka in Lokovina.
Zaradi večje operativnosti se v primeru nevšečnosti obrnite na izvajalca zimske službe v vašem območju ali na
Občino Dobrna, telefon: 03 / 780 10 52.
Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnega prometa
na njih v zimskih razmerah. Šteje se, da je prevoznost zagotovljena, če višina snega na cestah ne presega 15 cm,
promet pa je možen z uporabo zimske opreme vozil. V
obdobju izredno močnega sneženja, ob močnih zametih
in snežnih plazovih prevoznosti ni nujno potrebno zagotavljati. Podobno velja za poledico, če je zaradi dežja cesta
gladka in poledice ni mogoče odpraviti z razpoložljivimi
tehničnimi sredstvi. V naseljih morajo biti omogočeni prehodi za pešce. (Povzeto iz Pravilnika o vrstah vzdrževalnih
del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih
cest, Ur. l. RS, št. 62/98.)
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Ker je zagotavljanje normalnih razmer včasih zelo težavno, vas prav tako naprošamo za določeno strpnost in pripravljenost za pomoč pri zagotavljanju prevoznosti cest v
zimskih razmerah.
Naš namen je, da vam bomo po najboljših močeh zagotovili varno hojo in vožnjo po poteh in cestah. V primeru
kakšnih spodrsljajev pa nam ne preveč zameriti, saj bomo
morebitne napake poskušali čim prej odpraviti.
Želim vam veliko zimskih užitkov in varno vožnjo!
Urška Vedenik
Tabela: Seznam cestnih priključkov in strošek enkratnega pluženja za naročnika – lastnika priključka in Občino Dobrna.
PLAČILO IZVAJALCU ZA
ENKRATNO PLUŽENJE
PRIKLJUČKA (EUR)
ZAP.
ŠT.

ODCEP

PLAČA
NAROČNIK
- LASTNIK
PRIKLJUČKA
DIREKTNO
IZVAJALCU

PAROŽ
1. Planinc
2. Ramšak
3. Rednjak
4. Mešl
5. Prodenšek
STRMEC NAD DOBRNO
6. Mešl, Ivan
7. Skodovnik
8. Špehar
9. Rebernik
10. Rek
11. Jud
12. Strgar
13. Mešl
14. Sp. Dobovičnik
15. Okrožnik
16. Zg. Dobovičnik
17. Zg. Marčič
18. Maršnjak
19. Mešl
20. Javornik
21. Štrukelj
22. Žgojnik
BRDCE NAD DOBRNO
23. Mešl Rajko
24. Jurij
25. Golob
26. Pim
27. Mark
28. Sp. Medved
29. Zg. Medved
Urlčjek,
30. Sp.
Miran
31. Šumej

PLAČA
OBČINA
DOBRNA
IZVAJALCU

IZVAJALEC

0,50
1,50
0,75
0,50
1,50

0,50
1,50
0,75
0,50
1,50

Okrožnik
Okrožnik
Okrožnik
Okrožnik
Okrožnik

0,50
3,51
2,50
1,00
0,25
0,75
2,50
3,51
4,51
0,50
0,50
2,50
1,00
1,50
1,00
4,01
1,00

0,50
3,51
2,50
1,00
0,25
0,75
2,50
3,51
4,51
0,50
0,50
2,50
1,00
1,50
1,00
4,01
1,00

Okrožnik
Okrožnik
Okrožnik
Okrožnik
Okrožnik
Okrožnik
Okrožnik
Okrožnik
Okrožnik
Okrožnik
Okrožnik
Okrožnik
Okrožnik
Okrožnik
Okrožnik
Štraus
Štraus

0,50
2,00
4,51
2,25
1,35
0,50
0,35

0,50
2,00
4,51
2,25
1,35
0,50
0,35

Okrožnik
Štraus
Štraus
Štraus
Štraus
Štraus
Štraus

0,65

0,65

Štraus

1,00

1,00

Štraus
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ZAVRH NAD DOBRNO
32. Zadovšek
33. Dolfek
VRBA
34. Švab
35. Odcep - noji
36. Škrlin
37. Reberniček
38. Črep
KLANC
Pungeršek
39.
(Švent)
40. Pišek
41. Golob
Zlodej 42.
Kladenšek
43. Pirkmajer
Božnik-Pre44.
grad
45. Škoflek
46. Štraus
DOBRNA
Vežica47.
Volavc
48. Žemva
Žerjav 49.
Kodrič
50. Žerjav-Brecl
51. Šibanc
52. Božnik
LOKA
53. Larmet
54. Ostrožnik
55. Čerjak
56. Javornik
57. Sedevšek
58. Laznik
59. Banačan
60. Pavlak
61. Petrač
62. Timpran
LOKOVINA
63. Škoflek
64. Vovk
65. Žnidar
66. Francelak

67.

1,00
1,50

1,00
1,50

Okrožnik
Okrožnik

0,42
1,50
0,75
2,50
2,00

0,42
1,50
0,75
2,50
2,00

Štraus
Štraus
Štraus
Štraus
Štraus

1,50

1,50

Okrožnik

1,25
1,00

1,25
1,00

Okrožnik
Okrožnik

1,50

1,50

Okrožnik

0,42

0,42

Okrožnik

0,42

0,42

Okrožnik

0,50
1,00

0,50
1,00

Okrožnik
Okrožnik

1,25

1,25

Okrožnik

0,42

0,42

Okrožnik

0,42

0,42

Štraus

0,42
1,00
0,50

0,42
1,00
0,50

Štraus
Okrožnik
Okrožnik

0,83
5,01
0,25
1,00
2,50
0,50
2,50
2,00
0,50
1,15

0,83
5,01
0,25
1,00
2,50
0,50
2,50
2,00
0,50
1,15

Okrožnik
Okrožnik
Okrožnik
Okrožnik
Okrožnik
Okrožnik
Okrožnik
Okrožnik
Okrožnik
Okrožnik

0,83
0,83
0,83
0,83

0,83
0,83
0,83
0,83

Okrožnik
Okrožnik
Okrožnik
Okrožnik

Ribnik
68. KorenakLugarič
69. Klun
70. Kajtner
71. Štancl
VINSKA GORICA
72. Petre
73. Klinc
74. Verdel
75. Špende
76. Špegelj
77. Kok
PRISTOVA
78. Popek
79. Kodrič
križišče
80. v gozduPodlesnik
križišče
81. v gozduPodlesnik
82. Črepinšek
83.

Grobelnik

1,25

1,25

Štraus

1,04

1,04

Štraus

0,63
0,83
2,00

0,63
0,83
2,00

Štraus
Štraus
Štraus

3,51
1,00
0,50
0,42
0,50
1,00

3,51
1,00
0,50
0,42
0,50
1,00

Štraus
Štraus
Štraus
Štraus
Štraus
Štraus

1,50
0,50

1,50
0,50

Štraus
Štraus

0,35

0,35

Štraus

2,00

2,00

Štraus

0,50

0,50

Štraus

0,35

0,35

Štraus

Vesele božične praznike in srečno v letu 2008!

DOGODKI

Noč Modrijanov
Noč Modrijanov je bila čarobna. V izredno akustičnem
ambientu zdraviliškega parka smo odvijali glasbene bonbone, ki so v vrtinec dobre volje popeljali tako muzikante
kot občinstvo. Med nove skladbe zgoščenke Poljub pod
pajčolanom smo spletli še priredbe starejših uspešnic. Peli
in igrali smo jih skupaj z ansamblom Rubin, Zlatimi muzikanti, ans. Toneta Rusa, Harmonikarskim orkestrom Roka
Švaba, Veselimi Begunjčani in Iskricami. Med skupno pesmijo Tvoje solze me bolijo s Štirimi kovači je začelo rahlo
še deževati, in vse skupaj ne bi bilo tako čudežno, če ne
bi ob koncu pesmi tudi nehalo. Presenečenja so se samo
14

še vrstila, z nami je zapelo dekle Modrijana Petra, Sandra
Križan. Skupaj sta zaigrala tudi zaljubljenca Modrijan Rok
in Petra Zalokar, sicer članica simpatičnih Iskric. Prepevali
smo z Laško pihalno godbo, ki pa je z venčkom uspešnic
pripeljala noč do vrelišča. Nepozaben koncert, ki ga je
povezoval Boris Kopitar, sta posnela Televizija in Radio
Maribor, 25. in 26. decembra pa ga bo v popoldanskem
času predvajal tudi drugi program Televizije Slovenija.
Veseli smo bili, da so koncert obiskali novinarji številnih
radijskih in časopisnih hiš ter mnogi gostje s Primorske,
Gorenjske, Prekmurja, torej celotne Slovenije, kar nam je
dajalo še poseben zanos in ustvarjalno energijo na odru.
Priprava in izpeljava tako zahtevnega projekta brez konč-
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NAJUSPEŠNEJŠA KASAŠKA
SEZONA DO SEDAJ
Leto 2007 je bilo v kasaških vodah zelo uspešno, saj ga
lahko zapišemo med najboljše do sedaj.

ne nagrade našega dragega občinstva v številnih iskrenih aplavzih pa ne bi bila smiselna. Ob tej priložnosti bi
se radi Modrijani zahvalili vsem avtorjem pesmi, televizijcem, donatorjem, Občini Dobrna in Termam Dobrna. Vse
neprespane noči in večmesečne intenzivne priprave so
samo zaradi pesmi, ljubezni do glasbe in želje razdajati se
občinstvu, ki si zasluži najboljše.

Še nekaj o Modrijanih …

Tudi letos smo tekmovali širom po Sloveniji: od Ljutomera pa vse do Šentjerneja. Razpisanih je bilo 26 tekmovalnih dni. Tomaž je v tej sezoni dirkal s štirimi konji: dvema
kobilama in dvema žrebcema. Nihče od njih ni letos ostal
brez najvišje stopničke, vrstile so se seveda tudi še druge
lepe uvrstitve. Če malo povzamem, je Tomaž letos na 9.
mestu med vsemi 146 vozniki iz celotne Slovenije. Izkušenj mu torej ne manjka, je pa tudi iznajdljiv in pošten
voznik.

Modrijani

Plošča ansambla Modrijani Poljub pod pajčolanom, ki so
jo v septembru predstavili na Noči Modrijanov, je med
najbolj prodajanimi ploščami v Sloveniji nasploh. Modrijan Rok Švab uredniško delo pri Založbi Vox opravlja več
kot odlično. Brez predaha pa fantje meljejo naprej ...
Modrijani so v nestrpnem pričakovanju izida še ene plošče samo z vokalnimi pesmimi, med katerimi bo nekaj avtorskih, večina pa ljudskih iz različnih slovenskih pokrajin.
Želja, ki je gorela že leta, se uresničuje. Manj znane pesmi,
ki so jih s pomočjo Braneta Klavžarja iskali ter snemali
med ljudmi, sta za štiriglasno petje priredila Franc Šegovc
in Avgust Skaza. Nov izdelek, ki bo v celoti posnet v studiu
Radia Maribor, pa bo izšel v začetku decembra. Sicer pa se
Modrijani poleg številnih igranj doma in v tujini goreče
pripravljajo na koncert Božič z Modrijani, ki bo v petek,
21. decembra, v Novi Cerkvi. Prav tako pa potiho že kujejo
nova presenečenja za prihodnjo Noč Modrijanov … Sicer
pa se član ansambla Modrijani, Blaž Švab, poleg radijskega vodenja oddaje na Radiu Rogla, kjer z Valerijo Motaln
vodita oddajo “Pod Roglo se poje in igra”, spopada še
z enim izzivom, in sicer vodenjem televizijske oddaje “V
dobri družbi” ob četrtkih na Televiziji Maribor. Gre za
oddajo o narodnozabavni glasbi, kjer s Smiljanom Greifom (vodi oddajo ob ponedeljkih) gostita odlične izvajalce slovenske domače glasbe. Iz uredništva obeh oddaj
tudi v prihodnje obljubljajo veliko presenečenj, zanimivih
rubrik in nagradnih iger.
Peter Švab

S svojo kobilo Fire Girl je dobro tekmoval. Da je dobra
med vsemi konkurenti, je potrdila v Šentjerneju in »na finiš« ugnala vso svojo konkurenco ter suvereno zmagala.
Malo kasneje se je letos na progi pojavila očetova triletna
kobila Rolex in že v svojem tretjem nastopu pokazala, da
je iz pravega testa, saj je v Igu pri Ljubljani tekla svojo dirko start – cilj, ki si jo lahko vsak samo želi. Ne smemo pozabiti tudi sedemletnega žrebca Jon GL-a, ki si je v dveh
zaporednih dirkah pritekel zmagi, pomeril pa se je že tudi
zunaj meja. Vsako leto se odvijajo rejske dirke, na katerih
imajo možnost nastopa najboljši slovenski dve-, tri- in štiriletni kasaški konji. Nova pridobitev našega hleva, v lasti
najmlajšega člana Jana je triletni Davor, ki si je s svojimi
odličnimi nastopi zagotovil mesto na Državnem prvenstvu triletnikov. Kot je lani doletela čast Tomaža, da je dirkal v dirki štiriletnikov, je letos to lahko poskusil še v dirki
triletnikov. V dobri navezi z Davorjem je zasedel več kot
odlično tretje mesto med vsemi triletnimi kasači v Sloveniji. Nekaj tednov pred tem pa sta odtekla prvo Davorjevo
zmago v Ljutomeru.
To bi bilo na kratko o iztečeni sezoni, upajmo, da bo naslednje leto tudi tako dobra, če ne še boljša. V Tomaževem imenu pa bi se rada zahvalila vsem, ki navijate zanj in
vsem, ki ste ga podprli in mu čestitali ob prejemu občinskega priznanja – Listine Občine Dobrna.
Tajnik KDD:
Nataša Zakrajšek
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STO LET ORGANIZIRANEGA
LOVSTVA NA SLOVENSKEM
Lov je dejavnost, ki je tako močno povezana z življenjem
človeka vse od njegovega nastanka.
Nekaterim na različnih koncih sveta še danes pomeni preživetje.
Časi so se spreminjali, z njimi pa tudi odnos do divjadi
in pravica do lova. Vse do leta 1750 je bila lovna pravica
vezana na zemljiško lastnino. S patentom (zakonom) pa
je cesarica Marija Terezija v takratni Avstro-ogrski državi
spremenila vse lovske predpise in določila, da se morajo
vsa lovišča velikega in malega lova v prihodnje dajati v
zakup.

članov. Ves čas obstoja lovske družine smo skrbeli za primerno usposabljanje naših članov, ki imajo vsi lovski izpit,
nekateri pa tudi izpit za lovskega čuvaja. Pri načrtovanju
gojitvenega dela in upravljanju z divjadjo v lovišču dobro
sodelujemo z Zavodom za gozdove Slovenije, Območno
in Krajevno enoto v Celju.
Dobro je sodelovanje z občinsko upravo in društvi Dobrne, kmetovalci in drugimi uporabniki prostora. Lovska
družina Dobrna je lani praznovala šestdeseti jubilej. Pred
petdesetimi leti zgrajena lovska koča v Parožu služi tako
lovcem kot turistom, izletnikom, planincem in pohodnikom, ki jo radi obiskujejo. Vstop v članstvo je možen
vsem, ki izpolnjujejo pogoje in so pripravljeni s prostovoljnim delom prispevati k uspešnemu delu družine tudi
v bodoče.
Vsem sodelavcem, ljubiteljem narave in divjadi ter drugim želimo tudi v bodoče dobro sodelovanje in uspešen
start v novo leto 2008.
Upravni odbor LD Dobrna:
Anton Mogu

SADOVI NARAVE

Jurček na jurčku – iz klobuka zdravega jurčka je pognal
nov jurček iste velikosti. Z veseljem ga je pobral prve dni
oktobra letos Andrej Cvikl, Strmec nad Dobrno 30.

Ustanovni člani Lovske družine Dobrna leta 1946.
Na področju Kranjske in Štajerske so bila lovišča v zakupu
velikih lastnikov gozdov, grofov in veleposestnikov, vse
do konca druge svetovne vojne. Karlu Mayerju, poštnemu uradniku z Vrhnike, pa je uspelo leta 1907 v Ljubljani
ustanoviti Klub slovenskih lovcev, ker ga je motilo, da je
bila večina lovišč v okolici Ljubljane v nemških rokah.
Leta 1945 so vsa lovišča prišla v upravljanje lovskih družin, ki so se združevale v območne lovske zveze in Lovsko
zvezo Slovenije. Tako vse do danes. Tudi najnovejši Zakon
o divjadi in lovstvu, sprejet leta 2004, pravi, da je divjad
državna last, da z lovišči na podlagi koncesije upravljajo
lovske družine, razen v primerih, ko gre za lovišča s posebnim namenom. Koncesije bi se naj podeljevale za
dobo dvajsetih let.
Ker letošnje leto poteče čas, ko bi morale lokalne skupnosti – občine pristopiti k podeljevanju koncesij lovskim
družinam, je bila v Državni zbor vložena Novela zakona o
divjadi in lovstvu, ki znižuje dobo koncesije na deset let,
kar je pa z vidika planiranja in gospodarjenja z gozdom
ter divjadjo prekratka doba. Novela zakona predvideva
tudi nekatere spremembe, kdo po Zakonu o društvih lahko ustanovi lovsko družino.
Lovska družina Dobrna gospodari s 4600 ha lovišča. Večina površine lovišča je v Občini Dobrna, nekaj pa tudi v
Občini Vojnik in Mestni občini Velenje. Družina šteje 40
16

Obeta se dobra letina! Vinogradnik Miha Švent ob bogato
obloženem trsu modre frankinje.
Anton Mogu
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UTRINEK S TURISTIČNIH IGER
Bila je lepa sončna nedelja in vaške pevke smo se na željo
Turističnega društva Dobrna odpravile proti Zrečam, kjer
so potekale 10. turistične igre. Na teh igrah se tekmuje
v različnih igrah, kot so: ličenje obraza za večerno slovesnost, sestavljanje lika Jurija Vodovnika iz sestavljank,
prepoznavanje ljudskih pesmi, predstavljanje enega lastnega izdelka – sadnega kruha in kuhanje »gobjače«.
Članice aktiva kmečkih žena smo se z veseljem odzvale na povabilo in se preizkusile v vseh nalogah, ter tako
tekmovale skupaj še z ostalimi sedmimi skupinami. Med
tekmovalnimi igrami pa so potekali tudi nastopi ljudskih
pevcev. Lahko se pohvalimo, da so bili z našim nastopom
izredno zadovoljni, in zato smo morale še dvakrat na oder.
To pa je tudi dokaz, da dobro delamo. Tudi v tekmovalnih
nalogah smo se dobro odrezale, saj smo v sestavljanju lika

dosegle drugo mesto, pri ocenjevanju kruha tretje mesto,
v ličenju četrto mesto, v kuhanju »gobjače« pa prvo mesto. Na ta dosežek smo še posebej ponosne, saj je kuhanje »gobjače« predstavljalo vrhunec tekmovanja. Seveda
pa gre zasluga za doseženo prvo mesto gospe Marjani
Dobovičnik, saj se je izredno potrudila in svoje znanje ter
kuharske spretnosti združila z vsemi potrebnimi sestavinami in rezultat njenega dela je kmalu zadišal naokrog.
Ob tem pa ji čestitamo tudi za okusen sadni kruh.
Bilo je delavno in prijetno popoldne. Imele smo se lepo in
želimo si še več takšnih srečanj.
Za aktiv kmečkih žena in zbor vaških pevk:
Marta Javornik

Z izleta Turističnega društva Dobrna – vožnja z muzejskim
vlakom po bohinjski progi s programom
V hladnem sobotnem jutru, 13. oktobra letos, smo se že
ob 5.30 zbrali na parkirišču v Dobrni in se z avtobusom
odpravili proti železniški postaji Jesenice. Tod smo radovedno pričakovali prihod parne lepotice. Kar naenkrat je
prihrumela in se v ogromnem parnem oblaku postavila k
starinskim vagonom. Prikazal se je strojevodja v črni starinski uniformi in nekaj urnih mož, ki so pomagali priključiti vagone. Mi pa smo se vkrcali in se udobno namestili
na starih lesenih klopeh. Ob 8.50 se je zaslišal močan pisk,
lokomotiva je zasopihala in odpravili smo se na dveurno
vožnjo po bohinjski progi do končne postaje Kanal. Kmalu je sledil prvi postanek na postaji Bled. To pa ni bil čisto
običajen postanek, kjer bi se vkrcali novi potniki, ampak
nas je v spremstvu dvorne dame in duhovitega muzikanta obiskal sam prestolonaslednik Ferdinand. Sprehodil se
je po vseh vagonih, nas možato pozdravil in nagovoril. Po
veličastnem pozdravu pa pisk in odpravili smo se naprej.
Uživali smo v pogledih na Blejsko jezero, na številne soteske in grape, pot pa nas je vodila skozi številne predore,
med katerimi je najdaljši dolg kar 6327 m oz. kar 8 minut.
Vseskozi so za dobro vzdušje skrbeli številni animatorji

Obisk prestolonaslednika Franca Ferdinanda
na muzejskem vlaku.
oz. veličastna gospoda. Ob občudovanju lepot reke Soče
smo lahko prisluhnili recitiranju Gregorčičeve pesmi Soči.
Del vlaka je bil tudi poseben bife vagon, kjer
smo se lahko odžejali in kaj malega prigriznili.
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Ob 11. uri smo na železniški postaji v Kanalu izstopili, saj
so nas čakali avtobusi in v spremstvu vodnikov smo se
peljali ob Soči mimo Anhovega in Plav, v skrajno zahodno
slovensko deželo – Goriška brda, med slikovite vasice, vinograde in sadovnjake.
Na poti do Dobrovega smo se ustavili ob 23 m visokem
razglednem stolpu v Gonjačah, na katerega smo se lahko
povzpeli, in Brda so se razprostrla pred nami. Uživali smo
v prelepem razgledu na Furlanijo, Julijske Alpe in Dolomite, na Vipavsko dolino in Kras.
Po postanku nas je pot vodila mimo srednjeveške vasice
Šmartno v središče Goriških brd, Dobrovo. V renesančnem
gradu iz 17. stoletja smo imeli kosilo. Za prijetno in veselo

razpoloženje so zopet poskrbeli animatorji, ki so pripravili majhno gledališče na prostem. Sledil pa je še ogled
vinske kleti v Brdih z degustacijo in možnostjo nakupa vrhunskih briških vin. Poskrbljeno je bilo tudi za glasbo.
Žal pa nas je čas že preganjal in morali smo se odpraviti
na avtobuse. Ob 16.35 smo se v Novi Gorici vkrcali na parno lepotico in se odpeljali nazaj proti Gorenjski. Zdaj nas
je čakal vzpon nazaj na Gorenjsko. Gost črn dim se je valil
za vagoni in saje so se iskrile iz sopihajoče lokomotive.
Prijetno utrujeni, a zadovoljni smo se na Jesenicah podali
na avtobus in na pot proti Dobrni.
Za Turistično društvo Dobrna:
Sonja Špegel

MARTINOV KONCERT … uspel

Pravijo, da obljuba dela dolg! Lansko
leto smo obljubile, da bomo tudi v
letu 2007 pripravile Martinov koncert. In res smo ga! Potekal je 9. 11. v
dvorani Zdraviliškega doma.
Tisti, ki je kdajkoli organiziral koncert ali kakšno drugo prireditev, ve,
kaj vse je potrebno, da stvar uspe:
od izbire do okrasitve prostora, napovedovanja, pogostitve in še kaj
… Kaj pa je najpomembnejše pri
Martinovem koncertu? Vino seveda!
Morali smo poskusiti, kaj je naredil
Sv. Martin!
Na naš letošnji koncert smo v goste
povabile domačine, MoPZ KUD Dobrna, ki so popestrili žensko petje.
Vesele smo, da ste se odzvali našemu povabilu!
Glede na to, da na Dobrni ni mešanega zbora, pa včasih kar sami poskrbimo za to. Pevci smo čisto na
koncu, ob spremljavi harmonikarja
Dejana Krivca, zapeli še skupaj.
Zahvaljujemo se vsem, ki so kakorkoli pripomogli k uspešnemu večeru, posebej predsednici KUD-a, go18

Kako bi le poimenovali ta naš mešani zbor? Hmmm …
spe Mariji, ki vedno poskrbi za nas!
Kot predsednica zbora pa se moram zahvaliti tudi zborovodkinji in vsem pevkam: za obiskovanje vaj, za dobro voljo, za potrpežljivost, za smešne trenutke …
Pred nami so novi izzivi in skupaj jih bomo premagale!!!
Za ostale pa: na snidenje na prihodnjem Martinovem koncertu!
Predsednica ŽVS:
Mateja Golčer
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KUD-ovci na izletu
Na prehodu zime smo si člani KUD Dobrna kljub velikim
besedam, da bomo izlet izpeljali proti Madžarski, le odpeljali na izlet. Zaradi omejenih sredstev in pomanjkanja
časa smo si izbrali najkrajšo pot do sedaj.
Odpeljali smo se proti Kozjanskemu, postali v Kozjem in
pot nadaljevali na grad Podsredo. Ker je bil zaradi zime
zaprt, si ga žal nismo ogledali, smo se pa dobro pogreli
in še bolje najedli kisle juhe ter žgancev pri Pirševih na
Zdolah. Pa naj še kdo reče, da odmaknjene domačije iz
centra Kozjega v hrib cca 5 km ne morejo biti razlog, da
ne bile obiskane. Vsem, ki oklevajo, ali bi imeli turistično
ponudbo na kmetiji, svetujem, da si pogledajo, kako dobro lahko posluje tudi taka kmetija. Bistvo kmetij odprtih
vrat je le prodati svoje tržne viške, in to Pirševi odlično
izpeljejo.

Člani društva imamo mnogo vaj, veliko nastopov, čeprav
si jih želimo še več, naši nastopi so odmevni v kraju in
izven njega, na tekmovanjih prejemajo naše skupine pohvale in nove izzive, še najbolj pa smo člani veseli, da se v
društvo vključujejo mlade pevke, pevci in folkloristi.
Prijetno mi je ob izjavi mladega člana KUD Dobrna: »KUD
je zakon!« Za prijetno vzdušje in napredek društva je potrebno člane motivirati in jim zagotoviti pogoje. Kljub
skromnim pogojem se lahko pohvalimo z uspehi. Največji uspeh društva pa je prav gotovo pridobivanje novih,
mladih, članov KUD Dobrna.
Predsednica KUD Dobrna:
Marija Deu Vrečer

SOZVOČENJA 2007
24. novembra je potekal 2. regijski tematski pevski koncert odraslih zasedb SOZVOČENJA OD CELJA DO KOROŠKE, katerega smo se udeležile tudi članice ženske
vokalne skupine. Nastop na regijskem koncertu smo si
prislužile maja na območni reviji v Celju, kjer smo se uvrstile v I. kategorijo, kar je pomenilo, da smo se lahko udeležile Sozvočenj.
Regijski tematski pevski koncert ni bil tekmovalnega
značaja (niso bila podeljena bronasta, srebrna ali zlata
priznanja), s strani strokovnih spremljevalcev pa je bila

Po krepki malici smo že veselo prepevali vse do Kumrovca, kjer smo si ogledali staro vas. Zanimivo, kako so vse
domačije okoli Titove domačije uredili v starodavno vas
z ljudskimi običaji in obrtmi, tudi to je vredno ogleda, saj
vemo, da si na Dobrni prizadevamo urediti nekaj podobnega. Postali smo tudi v Tuheljskih toplicah in si ogledali
njihovo kompleks.
Našo domačinko, Martino Rožanc, smo razveselili z našim
obiskom v njeni gostilni Pri Cirilu v Podčetrtku. Zapeli smo
jih pesem, začutili smo njeno navezanost na Dobrno.
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podana ustna ocena oz. bolje rečeno, po nastopu je sledil razgovor s komisijo. Strokovna spremljevalca sta sicer
izpostavila nekaj stvari, kjer se moramo še poboljšati, na
splošno rečeno pa je bil naš nastop dobro ocenjen. V naše
delo je vloženo veliko truda, delamo dobro, kar je bilo z
njune strani tudi izpostavljeno.
Drage pevke, le tako naprej!
Predsednica ŽVS:
Mateja Golčer

O DEJAVNOSTI DU DOBRNA

ki je s svojo harmoniko tako ogrel udeležence, da so tudi
zapeli in zaplesali.
Tudi slovenskemu nacionalnemu prazniku, »martinovanju«, smo dali obeležje z izletom. V manj poznanih vinorodnih krajih smo poizkusili »martinove« dobrote in spoznali krst mošta, kot ga opravijo v Tinjah.
Lepe navade, voščiti vsem, ki so slavili 70. rojstni dan in
več, nismo opustili. Želje smo izrekli pisno. Jubilante z
okroglo obletnico in starejše od 90 let pa smo osebno
obiskali in jim izrekli lepe želje. Ti jubilanti so bili: g. Kamenik Jožef, g. Švent Miha, g. Olenšek Ludvik, g. Pihler Franc
in g. Žerjav Karel.

Z veseljem ugotavljamo, da je dejavnost DU Dobrna živahna in da društvo uspešno uresničuje svoj program. V
jesenskem času smo opravili sledeče:
V mesecu septembru smo izvedli izlet na Primorsko.
Ogled Luke Koper, lepo pripravljena degustacija v kleti
Vina Koper, zanimivosti v Izoli in Piranu ter s humorjem
zabeljeno vodenje g. Rudija Lešnika je prispevalo k temu,
da je bil izlet zelo prijeten.
V veliko zadovoljstvo udeležencev smo opravili ogled Festivala za 3. življenjsko obdobje in RTV hiše v Ljubljani. V
ta ogled so bili vključeni predvsem tisti, ki so sodelovali
na razstavi DU Dobrna ob občinskem prazniku. Upravni
odbor društva je čutil, da razstavljavcem na nek način izkaže pozornost in zahvalo za sodelovanje. Mnenja smo,
da smo izbrali primeren način, z ozirom na skromne finančne zmožnosti društva. Upamo tudi, da bo to dejanje
motiviralo člane za aktivnejše sodelovanje na razstavah.
V začetku oktobra smo izvedli tudi že tradicionalno Srečanje starejših občanov nad 70 let. Da je bilo tudi to izzvenelo nadvse prijetno, gre zahvala mnogim. Najprej
Občini Dobrna, ki je finančno podprla celotno prireditev.
Potem šoli in MoPZ DU Dobrna, ki so srečanje popestrili s
kulturnim programom. Zahvaljujemo se tudi PGD Dobrna, ki je razrešilo problem prostora, ki je nastal zaradi nesprejemljivih pogojev Term Dobrna. Ob tem se moramo
zahvaliti tudi Gostilni Koren, ki je lepo opravila gostinske
usluge. Ne nazadnje pa velja zahvala tudi g. Vladu Mešlu,

Srečanje starejših občanov Občine Dobrna.
V tem obdobju so zelo aktivno delovale tudi vse sekcije
DU Dobrna. Njihova dejavnost je potekala po dogovorjenih programih. Balinarji pa so sodelovali še na številnih
meddruštvenih tekmovanjih. Ker slovijo kot zelo dobri in
»fer« tekmovalci, so jih druge ekipe rade vabile na turnirje
ob njihovih praznovanjih. Naši tekmovalci pa so se s teh
tekmovanj običajno vračali z osvojenimi pokali. Osvojili
so kar 4 pokale, in sicer 2 za 1. mesto in 2 za 3. mesto. Izkazali pa so se tudi v področni ligi, kjer so osvojili 3. mesto.
Čestitamo!

Naši razstavljalci pred RTV hišo v Ljubljani.
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DOGODKI
Ker nas do izteka leta 2007 ločuje le kratek čas, naj omenim, da bomo v tem obdobju še obiskali naše starejše članice in člane po domovih za ostarele. Ob obisku jim bomo

izročili skromnejša darila ter izrekli novoletna voščila. Prav
tako bomo po stari navadi organizirali še zaključno srečanje članov in si nazdravili v želji, da slabo zbledi in dobro
vzcveti.
Vsem članom in tistim, s katerimi smo se v letu 2007 kakorkoli družili in sodelovali, se v imenu DU Dobrna najlepše zahvaljujem za vse, kar smo skupaj lepega doživeli
in dobrega ustvarili. Vezi, ki vodijo v skupno dobro, pa naj
se tudi v bodoče ohranjajo in krepijo.

Naše novoletno voščilo pa bodi:
Vse, kar je slabo, z novim letom naj zbledi!
Vse, kar je dobro, naj za vekomaj ostane!
Vse, kar je lepo, raste naj in naj cveti!
Naj v miru nežna sreča vas objame!
v.d. predsednik DU Dobrna:
Anton Drev
Na balinišču je vselej živahno.

KOMEMORACIJA NA DOBRNI IN NA PAŠKEM KOZJAKU
Letos mineva 65 let od ustanovitve prvih slovenskih brigad: Tomšičeve, Bračičeve, Gubčeve, Šercerjeve, ki so ob
koncu vojne prerasle v dva korpusa s 45.000 vojaki. Jugoslavija je bila edina država v okupirani Evropi, ki je imela
regularno organizirano partizansko vojsko, ki je bila tudi
sestavni del zavezniških sil. Partizanska vojska je izbojevala priključitev Primorske k matični domovini Sloveniji pred
60 leti. Tiste Primorske, ki je 20 let ječala pod italijanskim
fašističnim škornjem. Nikoli ne bo zbledel spomin na tiste
strašne dni vojne, kakor tudi ne bodo zbledeli trenutki,
ko je zasijalo sonce svobode. Tega neizmernega veselje ni
skalilo niti to, da je bil marsikateri dom porušen, požgan
in naseljen z drugimi ljudmi. Skalilo ga je le žalovanje za
vsemi tistimi najdražjimi, ki so svoja življenja žrtvovali za
svobodo. Številna vklesana imena na spomenikih pričajo,
da so to bili naši zavedni Slovenci.
Tako kot vsako leto je bila tudi letos organizirana žalna
slovesnost na Paškem Kozjaku. Ker je bilo slabo vreme,
je bila udeležba maloštevilna. Učiteljica in pet učencev
iz OŠ Paški Kozjak so pripravili kratek program, v imenu
občine pa je spregovorila Milena Krušič. Svečanosti so se
udeležili tudi zastavonoše, predstavniki Lovske družine in
Turističnega društva Dobrna. Z minuto molka smo se poklonili njihovemu spominu.
Tudi na Dobrni so učenci OŠ Dobrna pripravili kulturni
program za komemoracijo ob spomeniku NOB v Dobrni. V programu so sodelovali recitatorji OŠ pod mentorstvom ge. Irene Pak, pevci Mladinskega pevskega zbora
pod vodstvom zborovodkinje, ga Milene Urlep Rogl in instrumentalistov. V imenu občine je spregovoril župan Občine Dobrna, g. Martin Brecl, v imenu borcev pa g. Anton
Drev. Na svečanosti je sodeloval tudi Moški pevski zbor
DU Dobrna.
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Milena Krušič
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ZAKAJ UŽIVATI SLOVENSKI MED?
Andreja Kandolf, svetovalka za zagotavljanje varne hrane pri Čebelarski svetovalni službi
Med je od nekdaj cenjen kot dragoceno hranilo, že v starih civilizacijah so ga uporabljali tudi kot zdravilo. In tudi
danes ima med v ljudskem zdravilstvu visoko mesto. Tisočletja je bil edino sladilo, kasneje so raziskovalci našli v
medu še veliko drugih, za človeka koristnih, sestavin. Danes apiterapija pridobiva čedalje večji pomen. Apiterapija
je uporaba čebeljih pridelkov za medicinske namene, kot
so preprečevanje bolezni ter zdravljenje in okrevanje po
bolezni. Da pa bodo čebelji pridelki uporabni v apiterapiji, morajo biti kakovostna in varna živila.
Na policah naših prodajaln se poleg slovenskega medu
najde tudi med vprašljivega izvora. Kupec pogosto ne ve,
na kaj mora biti pri nakupu pozoren. Naj navedemo nekaj razlogov, zakaj kupovati slovenski med?
Med vsebuje tudi cvetni prah
Ko uživamo med, je pomembno, da uživamo med iz okolja, v katerem živimo, saj tako v naše telo ne vnašamo snovi, ki so našemu organizmu tuje. Med namreč vsebuje tudi
cvetni prah rastlin, na katerih so čebele nabirale osnovno
surovino, pa tudi drugi cvetni prah, ki pride v med posredno. Če vnašamo v telo snovi iz tujega okolja, je veliko več
možnosti, da se pojavi alergija.
Ali je med svež?
Poleg tega ima med slovenskega čebelarja še eno prednost: slovenski med ni prepotoval dolgih razdalj, ampak
je praktično dobesedno iz panja prišel v naše roke. To
pomeni, da je porabnik dobil na mizo prvinsko kakovost
medu. Velike razdalje, ki jih med prepotuje v svetovni trgovini, skladiščenja medu v raznih skladiščih, mešanje
medu iz raznih delov sveta itd. predstavljajo nevarnost,
da se mu zmanjša kakovost.
Med ima sicer lahko zelo dolg rok uporabe, vendar mora
biti ustrezno skladiščen, saj je sestavljen iz pravega bogastva različnih snovi. Med, shranjen na toplem, veliko hitreje izgublja svojo dragocenost. S svojimi čutili ne boste
zaznali razlike, med bo še vedno sladek, njegova dragocenost pa se s shranjevanjem na neustrezni temperaturi
izgublja. Če pa nanj gledamo samo kot na sladilo, bo tudi
po več desetletjih boljše sladilo kot navadni sladkor.

Potrošnik ima pravico vedeti, od kod izvira med
Vsak med, ki je na polici, mora biti seveda tudi ustrezno
označen. Pozorno preberite oznake na nalepki. Le redko
boste našli kozarec, na katerem je naveden tudi naslov
čebelarja, ki je med pridelal, čeprav je ta podatek zelo
pomemben! Porabnik ima pravico vedeti, kdo je med pridelal.
Zgodilo se vam bo, da sploh ne boste vedeli, iz katere države je. Na njem bo pisalo:
- »mešanica medu iz držav članic EU«;
- »mešanica medu iz držav, ki niso članice EU«;
- »mešanica medu iz držav članic EU in držav, ki niso članice EU«.

Katerega boste raje kupili? Tistega, na katerem bo država
porekla netočno označena, ali tistega, kjer bo poleg točne označitve države napisan še točen naslov čebelarja. V
tem primeru greste lahko celo k čebelarju na dom in si
njegovo čebelarstvo tudi ogledate ter pokusite še ostale
njegove pridelke. Nemalokrat se namreč zgodi, da imamo
namen kupiti med določene vrste, pa domov odhitimo s
popolnoma drugo vrsto medu. Vsak med je namreč svet
zase, vsak ima svoj okus, aromo, vonj. Tako kot je pestro
okolje, v katerem živimo, tako je pester slovenski med.
Slovenski čebelarji zagotavljamo kakovost in varnost
medu. Pri svojem delu uporabljamo Smernice dobrih higienskih navad na načelih sistema HACCP, prav tako pa
izjemno pazimo, da ohranimo kakovost medu, ki so ga
v panj prinesle čebele. Zaradi vsega tega smo slovenski
čebelarji pred osmimi leti uvedli sistem kontrolirane pridelave medu in kolektivno blagovno znamko »slovenski
med kontrolirane kakovosti«. Slednjo na izdelkih prepoznamo po nalepki s tem napisom.
Opraševanje
Če vas z vsem zgoraj navedenim nismo prepričali, naj
povemo še to, da je vrednost medu in ostalih čebeljih
pridelkov veliko manjša od koristi čebel, ki nam jih te
nudijo z opraševanjem. Čebeli kot glavni opraševalki se
lahko zahvalimo za bogat izbor sadja in zelenjave v naši
prehrani, kakor tudi za raznovrstnost v naravi. In ko boste
naslednjič kupovali med, kupite ga pri slovenskem čebelarju, kajti s tem ne boste kupili samo zdravja, ampak tudi
opraševanje, s čimer boste aktivno skrbeli tudi za okolje,
v katerem živite.
Lidija Senič

Enotni predpisi glede medu, ki veljajo v vseh članicah ES,
so nižji od teh, ki jih zagotavljamo slovenski čebelarji. Na
primer: najvišja dovoljena količina hidroksimetilfurfurala
(HMF), ki je pokazatelj, kako svež je med, je po evropskih
standardih 40 enot, medtem ko slovenski med, označen s
prelepko »slovenski med kontrolirane kakovosti«, ne vsebuje več kot 15 enot, pogosto pa precej manj. To pomeni,
da slovenski čebelarji imajo med, ki ima ohranjeno prvinsko kakovost.
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TERME DOBRNA - Navdihujemo življenje
Terme Dobrna svoje storitve in programe nenehno izboljšujemo in dopolnjujemo. Dovolite nam, da vas seznanimo z novostmi, ki smo jih pripravili za vas.
Hladne mesece smo v Masažno-lepotnem centru Hiša na
travniku ogreli s ponudbo, ki bo v znamenju vroče Afrike:
ponujamo vam masažo Afriški dež in ritual Modrost Afrike z istoimensko linijo kozmetike.

V okviru Hiše na travniku po novem deluje tudi Salon za
nego las, v katerem imamo nego za vsako vrsto las, po želji pa vam uredimo pričesko za posebne priložnosti, lase
vam ostrižemo, pobarvamo ali vam pomagamo odpraviti
težave s prhljajem. Uporabljamo vrhunsko kozmetiko za
nego las in lasišča Rene Furterer. Vaša osebnost se ne zrcali samo na vašem obrazu, zato ji dovolite, da zasije tudi
v pričeski.

V Medicinskem centru se nam je pridružil priznani zdravnik, Jaroslav Moravek, dr. med., specialist radiologije, ki v
okviru samoplačniške ambulantne ultrazvočne diagnostike izvaja ultrazvočne preiskave na dojkah, prostati,
ščitnici, sklepih, mišicah in trebušnih organih. Ultrazvočna diagnostika je zelo razširjena oblika preiskav in hkrati
najmanj obremenilna za človeško telo, saj uporablja zvok
in ne sevanja, zato se novost lepo umešča med našim gostom prijazne storitve. Ultrazvočne preiskave izvajamo
ob sredah in petkih po 15. uri.
V kavarni Hotela Vita smo vam v tem predprazničnem obdobju pripravili odlično čokolado s pomarančo, slastno
jabolčno pito in kremno bavarsko jagodo. Slaščice, ki vam
posladkajo dan. Po ugodni ceni lahko slastne torte naročite tudi za domača praznovanja. Razvajajte se v objemu
neokrnjene narave.
Terme Dobrna

POGREBNA SLUŽBA
»USAR«
Vinska Gora 8, 3320 Velenje
Gsm: 041/636 939
Tel.&fax: 03/891 00 30
Dobrčan, št. 36/2007
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Pričetek košarkarske sezone
Košarkarska ekipa MKD-ja se
je v letošnjem letu, z namenom vrniti se v ligaško košarko, resneje lotila priprav in
organizacije. Naš prvi cilj je bil
poiskati trenerja. Tega pa je v
naši okolici zelo težko najti,
pa vendar se je našel. To je letošnjo sezono gospod Marjan
Oprčkal iz Višnje vasi, ki je v
prejšnjih letih vodil ekipo Vojnika v III. slovenski ligi. Zaradi
njegovega omejenega prostega časa smo morali prestaviti termin treningov na petek
od 17.30 do 19. ure.
Odločili smo se nastopati v
Medobčinski košarkarski ligi (MKL) v Slovenskih Konjicah. Ta se bo pričela v decembru in vsebuje enajst tekem. Tekme
se bodo odvijale vsako soboto v dopoldanskem času v športni dvorani v Slovenskih Konjicah. Čeprav je to naša krstna
sezona, kot ekipa vsekakor pričakujemo dober rezultat in maksimalno pripravljenost od vsakega igralca. Če pa je med
bralci tega članka tudi kdo, ki ga igranje košarke zanima, si naj pride najprej ogledat kakšen trening in če ga bo navdušenje spremljalo tudi po ogledu, se nam lahko pridruži ne glede na starost in spol.
Lep športni pozdrav,
Tadej Vogrin

PRAZNOVANJE 60-LETNICE IGRANJA ROKOMETA V CELJU

Rokometni klub Celje Pivovarna Laško je ob 60. obletnici delovanja 18.
oktobra 2007 priredil Parado zvezd,
nato pa v sledečem vikendu gostil še
prestižni turnir EHF - zmagovalci 2007
- s tako znanimi rokometnimi ekipami, kot so: Magdeburg, Hamburg SV
in Kiel.
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Seveda smo se morali te enkratne priložnosti udeležiti tudi člani Mladinskega kluba Dobrna. Tako smo si najprej v četrtek ogledali Parado zvezd,
kjer so nastopile legende celjskega
rokometa, kot so: Uroš Šerbec, Dejan
Perić, Tomaž Tomšič, Rolando Pušnik,
Boštjan Strašek, Luka Žvižej in drugi.
Sami rezultati tekem legend niti niso

tako pomembni, važno je le, da smo
se še enkrat lahko spomnili nekdanjih
igralcev in njihovega doprinosa ter
osvežili spomin na nekdanjo slavo, ki
še danes vleče klub naprej ...
Po tekmi je potekala tudi svečana
razglasitev najboljšega igralca vseh
časov RK Celje Pivovarna Laško, ki je
postal zasluženo legendarni Uroš Šerbec.
Uroša vsi dobro poznamo tudi z letošnjega Vetra v laseh, kjer se je predstavil mladim, nadobudnim športnikom;
in res lahko rečemo, da si je naslov
zaslužil ne samo kot športnik, ampak
tudi kot človek!
Po tekmi smo na »hitrco« še nekaj
malega doprinesli sponzorjem RK Celje Pivovarna Laško, nato pa, hop, po
ovinkih domov.
Vsekakor lahko v miru rečem, da je RK
Celje Pivovarna Laško skozi zgodovino uspešno našel formulo za premagovanje sindroma majhnosti, ki se je
Slovenci včasih tako zelo otepamo.
Jernej Škoflek
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Tečaj ličenja
Gotovo se vsi strinjate z mano, da je lepota postala danes
zelo zahtevna. Dandanes se že skoraj od vsake ženske pričakuje, da je vedno urejena, modno oblečena in seveda
lepo naličena, kar pa sploh ni tako enostavno, kot bi si
človek mislil. Prav vse ženske stremimo k lepemu videzu
in skladno naličenemu obrazu, žal pa nam v življenju niso
vedno dane sposobnosti in talent, ki si ga želimo. Zaradi
tega nas kar nekaj žensk hodi po svetu neprimerno naličenih oziroma nenaličenih. In ravno iz tega razloga se nas
je šest MKD-jevk, pod Špelino organizacijo, odločilo, da
bomo naredile temu konec in se naučile, kako se pravilno
naličiti.
V soboto, 27. 10. 2007, smo se dobile v sejni sobi Občine
Dobrna, kjer nas je prisrčno sprejela naša inštruktorica in
priznana vizažistka, Anja Farčnik, ki nas je naučila osnov
umetnosti ličenja.

Ličenje žal ni nikakršna novodobna muha, saj so tehnike
ličenja in poslikave teles poznali že v davnini. Še vedno
uporabljamo ličila, kakršna so uporabljali Egipčani in Rimljani, in celo način uporabe je še skoraj enak.
Ličenje je neke vrste umetnost, ki se je lahko z malo
vztrajnosti nauči prav vsak. Z njim želimo prikriti drobne
nepravilnosti na obrazu, poudariti prednosti in preprosto
ugajati sebi ter drugim. Barvo in intenzivnost ličil prilagajamo priložnostim, modnim trendom, barvi polti in oči,
letnemu času, in seveda svojemu okusu.
Pred nakupom ličil moramo vsekakor poznati tip svoje
kože (suha, normalna, mešana ali mastna koža), saj bo le
tako izdelek resnično ustrezal naši koži in bo tudi rezultat
ličenja bistveno boljši.
In prav zaradi vseh zgoraj naštetih razlogov smo nujno
potrebovale intenzivni tečaj. Naše srečanje pa se je začelo
prav tako kot v šoli: list papirja, svinčnik in predavanje. Za
začetek smo preučile naše tipe kože in njihovo pravilno
nego. Že tu smo ugotovile, v kakšen prid nam bodo te tri
urice, saj smo komaj zadrževale smeh, ko smo ugotavljale,
da smo večino stvari počele narobe. Za tem pa je končno
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sledilo tisto, zaradi česar smo prišle – praktični del ličenja.
Anja nam je sprva razkazala vse svoje pripomočke, ki jih
uporablja pri svojem delu: šminke v vseh barvnih odtenkih, puder za to, puder za ono, barvice za obrvi, barvice za
oči, barvice za ustnice, maskara, senčila, svinčniki, »lippglossi« … več pa si nisem mogla zapomniti. Ko smo se z
velikimi očmi tega nagledale kot otrok, ki prvič vidi morje,
smo se začele »igrati«. Nanesle smo korektor, puder, puder v prahu, puder v kamnu; eno oko nam je namazala
Anja, drugo pa smo si same. Ne vprašajte, kako je izgledalo. Počutila sem se kot maškara na pustni dan, pa vendar
je bil rezultat prav soliden. Tri ure, ki so se zavlekle v skoraj
štiri, so minile kot bi pihnil. Vse smo bile zadovoljne nad
novo pridobljenim znanjem in nad našo super učiteljico,
zato smo se dogovorile že za nadaljevalni tečaj, da bomo
lahko letos za božične in novoletne praznike sijale v svojem popolnem »make upu«.
Različni tečaji lepega in urejenega videza bodo potekali
tudi v prihodnjem letu, zato vas vljudno vabim, da z nami
kontaktirate (Špela: 040 160 893) in izrazite željo po novih
znanjih na področju lepote in nege telesa.
Tea Kasnik
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Martinova nedelja
Ko se narava že skoraj navaja na zimsko temperaturo in
listi zapuščajo zdaj že osamljene veje, se pojavi Sv. Martin, ki spreminja mošt v vino, pojavijo se kmečke žene, ki
kuhajo gobovo juho in pečejo domače dobrote, pojavi
se mlada sila Dobrne s pečenimi kostanji. Kdor ni okušal
kostanjev, tudi ni okušal cimetovih jabolk, popečenih v
isti ponvi. Zabavno, slastno in ritmično. Zakaj ritmično?
Zaradi domače »muske«. Blaž Rošer je poigraval na harmoniko, in tako ogreval srca prisotnih ter mimoidočih.
Kamor stopi harmonika, tja gre narod in to narod z dobrim namenom. Selitev se je zgodila. Malo drugačna,
bolj zabavna in predvsem je hitro minila, ker nas je bilo
veliko. Človeška veriga, o kateri sem sanjal, je uspela! Iz
starega gnezda v nov topel domek smo selili stvari iz roke
v roke. Okoli 80 ljudi se je zbralo in postavilo drug zraven
drugega, nekateri se niti poznali niso med sabo, a zdaj se
poznajo. Mogoče zaradi selitve, lahko pa zaradi pijače in
kruhkov kasneje.

Zabava in druženje se je preneslo v večer. Prižgali smo vrtni ogenj, kar pa je bilo vseeno premalo za mrzlo jesensko
nedeljo. Počasi smo se porazgubili vsak k svojemu ognjišču, a pozabili nismo, da se še dobimo in da bo zopet
veselo. Hvala vsem, ki ste prispevali, da se je Martinova
nedelja zgodila.
Gorazd Špegel

ŠOLSKI KOTIČEK

TETKA JESEN

ALPSKA ŠOLA V NARAVI

27. septembra smo imeli na naši šoli tehniški dan »TETKA
JESEN«. Že pred tem smo nabirali različne jesenske plodove, da so delavnice lažje stekle. Tetka jesen nas je popeljala po različnih delavnicah. Izdelovali smo ježke, strašila,
sončnice, slike iz plodov, rožice.
Kako pa je bilo meni všeč?
• Bilo je zanimivo.
• Zabavno mi je bilo.
• Všeč so mi takšni dnevi.
• Lepo mi je bilo.
• Rad nekaj izdelujem.
• Naredil sem lepega ježka.
• Obiskal sem vse delavnice.
Učenci 2. razreda

Zjutraj smo se odpravili na avtobus. Avtobus nas je odpeljal iz Dobrne proti Gorenjski, odložil pa nas je pri koči pri
Savici. Nahrbtnike smo odložili na žičnico in se odpravili
do koče na Komni. Tukaj smo vzeli vsak svoj nahrbtnik in
popili čaj. Pot nas je vodila do Koče pod Bogatinom. V tej
koči smo tudi prespali. Vsi smo hitro zaspali, ker smo bili
utrujeni od hoje. Zjutraj smo odšli do Koče pri Triglavskih
jezerih. V tej koči smo prespali kar dvakrat. Naslednje
jutro nas je prebudil močan veter. Morali smo se dobro
obleči, ker smo se odpravili na dolgo pot proti Prehodavcem. Na tej poti smo videli dva svizca, sedemnajst gamsov, deset planik ter Manganove ponvice. Ko smo prišli
do koče na Prehodavcih, smo videli Triglav. Ko smo prišli
nazaj do Koče pri Triglavskih jezerih, je sledil planinski
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Pri Koči pri Triglavskih jezerih so se vsi
učenci preizkusili v plezanju.
krst. Četrti dan smo se podali do Vogarja. Ko smo prišli
do koče na Vogarju, smo se pričeli pripravljati za nastop.
Zvečer je bila slovesnost ob petnajstletnici Alpske šole v
naravi. Na slovesnost je prišel gospod ravnatelj in naša razredničarka. Dobili smo majice in pojedli torto. Naslednji
dan je bil že zadnji. V petek smo odšli v dolino. Prišli smo
do Bohinjskega jezera, po jezeru smo se peljali z ladjo. Z
avtobusom smo se peljali do Bleda in se s pletnjo peljali
do otoka. Z Bleda nas je avtobus odpeljal na kosilo v Lovski dom pod Stolom. Tukaj smo videli prava nagačena

Utrinek iz letošnje alpske šole v naravi:
skupinska pri Domu na Vogarju.
medveda. Končno smo se odpravili nazaj proti Dobrni. Na
Dobrni so nas čakali starši.
Čeprav je bilo naporno, tudi vreme je bilo slabo, smo doživeli veliko lepega. Spoznali smo alpski svet in se naučili
veliko o gorah in naravi.
Lara Tina Smrečnik, 5. r./9
Mentorica: Terezija Audič

JUBILEJ ALPSKE ŠOLE V NARAVI
V letošnjem letu obeležujemo na OŠ Dobrna majhen jubilej. ALPSKA ŠOLA V NARAVI, avtorski projekt naše
osnovne šole, je namreč v septembru 2007 dopolnil
15 let. Projekt je bil dve leti zapored uvrščen med republiške inovacijske projekte Zavoda RS za šolstvo
in šport, kar je za našo šolo veliko priznanje. Alpska šola
v naravi poteka prvi delovni teden v septembru v osrčju
Triglavskega narodnega parka, na področju Komne in
Doline Triglavskih jezer, in traja pet dni. Vsa leta so se je
udeleževali četrtošolci osemletke, letos, ko je devetletka
že prišla do petega razreda, pa petošolci.
Zamisel - peljati celo generacijo osnovnošolcev v gore
– se mi je porodila nekega sončnega dne pred približno
dvajsetimi leti, ko sva z očetom na poti pod Hribaricami
v Dolini Triglavskih jezer srečala skupinico otrok, ki so z
neprikritim veseljem občudovali lepoto okoli sebe. Ideja
o šoli v naravi, ki bi potekala v naših gorah, je nato zorela dalj časa, se včasih tudi pritajila, zamrla pa ni nikoli. In
po začetnih težavah, ko se je bilo treba boriti – najprej za
uveljavitev zamisli, nato pa še za denar, je zdaj, po petnajstih letih, naša ALPSKA ŠOLA V NARAVI že trdno vraščena
v delovni plan naše šole, pa tudi v zavest naših učencev,
njihovih staršev in ožjega okolja.
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Zakaj smo se na naši šoli odločili za bolj sistematično seznanjanje učencev s planinstvom? Slovenija je alpska dežela. Kar tri obsežne visokogorske skupine ima na svojem
področju: Julijske, Kamniške ali Savinjske Alpe in Karavanke. Planinarjenje je bilo že od nekdaj ponos Slovencev, v
zadnjih letih, morda tudi pod vplivom na novo prebujenega narodnega ponosa, pa postaja celo še bolj popularno. Razmišljanje, ki se precej pogosto pojavlja, namreč, da
»ni pravi Slovenec tisti, ki ni bil vsaj enkrat na Triglavu«, sili
vedno več ljudi, neveščih hoje po planinah, v nepremišljene »podvige«, s katerimi spravljajo v nevarnost sebe
in druge. V naši alpski šoli si prizadevamo otroke naučiti,
kako se lahko s pravilnim ravnanjem v hribih izognemo
neprijetnostim in nezgodam. To pa je le en cilj, h kateremu stremimo. Zraven tega želimo preko ljubezni do planinarjenja in do naših gora vzbuditi v naših učencih tudi
ljubezen do lastnega naroda in države. In nenazadnje,
učencem ponudimo ustreznejši, zdrav vzorec porabe
prostega časa. Zdajšnje generacije otrok namreč vedno
več časa preživijo za računalniki, mobilnimi telefoni, televizorji. Svet spoznavajo preko medijev, za neposredne izkušnje v naravi pa imajo vedno manj priložnosti, pa tudi,
vsaj nekateri, vedno manj volje in pripravljenosti. V alpski
27
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šoli v naravi poglobijo stik z naravo in s
samimi seboj, vse seveda ob neposrednem doživljanju življenjskih pogojev
v naravnem okolju alpskega sveta in
ob spoznavanju, razumevanju ter upoštevanju osnovnih principov varovanja
narave.
Ker brez dobrih sodelavcev noben projekt ne more biti uspešen, naj na koncu naštejem še vse člane teama, ki so
v petnajstih let sooblikovali ali še sooblikujejo delo v Alpski šoli v naravi (po
abecednem redu): Majda Blažič, Zdravko Cestar, Srečko Čulk, Irena Delčnjak
Smrečnik, Vlado Kožel, Meta Meh, Jože
A. Mihelič, Cilka Okrožnik, Tone Pešak,
Silva Pintar, Mišo Primc, Jožica Vengust,
Alenka Žnidarič Pešak; ravnatelje OŠ
Dobrna, ki so nas podpirali in zagotaPred odhodom s Koče pri Triglavskih jezerih.
vljali pogoje za delo: Marko Šteger, Herta Rošer in Janez
Domitrovič; planinska društva, s katerimi smo v tem času
sodelovali oz. še sodelujemo: PD Celje, PD Vojnik in Planinsko društvo Dobrna; starše, ki nosijo pretežni delež

finančnega bremena projekta; Občino Dobrna, ki projekt
sofinancira; oskrbnike planinskih koč, ki poskrbijo za dobro počutje mladih planincev v alpski šoli.
Vodja Alpske šole v naravi:
Alenka Ž. Pešak

TEHNIŠKI DAN - ŽIVIMO VARNO
V torek, 16. 10. 2007, je bil tehniški dan. Petošolce osemletke so obiskali dijaki Srednje zdravstvene šole Celje. Poučili so nas o prvi pomoči. Potem pa smo tudi mi pokazali
svoje znanje. Po praktičnem delu pa smo imeli predavanje o prvi pomoči. Na tem predavanju smo se pogovarjali
o tem, kako pomagati ranjencu v prometni nesreči ali v

Gasilci PGD Dobrna so predstavili svoje delo
in opremo učencem OŠ Dobrna.

Ponovimo vse o varni vožnji s kolesom!
kateri drugi nezgodi. Ga. profesorica nam je pokazala slike raznih nezgod s plinom. Da ne pozabim na dijake iz
Srednje zdravstvene šole Celje. Večkrat so povedali, kaj je
potrebno napraviti, če se urežeš in ti teče kri.
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Ta dan so nas obiskali gasilci PGD, ki so najprej predstavili
svoje delo. Nato so z bencinom zanetili manjši požar in ga
uspešno pogasili. Na začetku demonstracije jim je gasilski
aparat malo ponagajal. Nato so nam predstavili svoje prostovoljno delo. Z veseljem so nam pokazali vso gasilsko
opremo: klešče, jeklenke s kisikom, ki jih potrebujejo, da
vstopijo v prostore, kjer gori. Nato so še pokazali peno za
gašenje. Izgledala je kot sneg in vsi smo »tacali« po njej.
Obiskali so nas policisti iz PU Celje ter nam predstavili
svoje delo. Najprej nam je policist pokazal, kako dresirajo pse. Policist si je na roko dal posebno rokavico, da ga
pes ne bi preveč pogrizel. Nato je drug policist pokazal
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še drugega psa, ki bi mu lahko rekli ˝iskalec droge˝. Hišniku so v šolski kombi podtaknili drogo, in pes jo je seveda
našel. Odpravili smo se do naslednje postaje, kjer so nam
predstavili svojo zaščitno opremo, ki jo uporabljajo na
tekmah … Seveda so nam pokazali tudi naboje in bodice,
s katerimi ustavljajo vinjene voznike. Ta postaja pa nam
ni bila tako zanimiva kot naslednja, na kateri smo lahko
sedli na motor znamke BMW, ki je težak kar 300 kg. Nato
so nam še dovolili, da smo lahko sedli v policijski civilni
avto. Lahko smo prižigali sirene, na tej postaji so bili policisti še posebej prijazni. Sirene smo tako dolgo prižigali in
ugašali, da smo skoraj izpraznili akumulator.
Tako smo zaključili razburljivo in zanimivo šolsko dopoldne.
Blaž Mastnak, 5. r./8
Mentorica: Irena Delčnjak Smrečnik

teka njihovo delo, ki se nam zdi izredno razburljivo, za
njih pa je to že povsem vsakdanje. Najprej so nam gasilci
pokazali svojo opremo, prikazali gašenje z različnimi gasilnimi aparati, nato pa izvedli še krajšo reševalno akcijo,
kakršna bi potekala ob požaru. Videli smo tudi, da morajo
imeti gasilci dosti moči, če želijo obvladati ogromno cev,
s katero gasijo velike požare.

TEHNIŠKI DAN - Živimo varno
V torek, 16. oktobra, je na naši šoli potekal tehniški dan Živimo varno. Vsak razred je imel drugačno temo. 9. razred
se je osredotočil na temo Vožnja z motorjem. Obiskala
sta nas učiteljica teorije in učitelj prakse iz avtošole Mark.

Na tehniškem dnevu Živimo varno
so sodelovali tudi predstavniki civilne zaščite.

Kako pravilno in hitro nuditi prvo pomoč?
Marsikaj o tem so učenci OŠ Dobrna izvedeli in ponovili
z dijaki in učitelji Srednje zdravstvene šole Celje.
Najprej smo imeli v učilnici predavanje o varni udeležbi
v prometu, nato smo ob videokaseti opazovali, kakšne
grozljive nesreče se lahko pripetijo zaradi nepazljivih voznikov. Tudi v vsakdanjem življenju lahko vidimo, da je vedno več prometnih nesreč in s tem tudi smrtnih žrtev. O
tem sta se učitelja tudi pogovorila z nami in nas opozorila,
da je dobro narediti izpit za kolo z motorjem. Razdelila sta
nam prijavnice za izpit. Tako se je lahko vsak odločil za to,
da naredi ta izpit, in s tem prispeva k varnosti na cestah.
Še posebej pa je učitelj opozoril fante, ki se v teh letih najpogosteje vozijo z motorji, vendar brez izpita. Mislim, da
nam je to predavanje dalo misliti in da smo od tega tudi
nekaj odnesli.
Po malici smo obnovili še znanje o prometnih znakih in o
nekaterih pravilih na cesti.
Nato smo končno odšli na prosto, za šolo, kjer pa so nas
pričakali gasilci in policisti, ki so nam pokazali, kako po-
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Policisti na obisku pri učencih OŠ Dobrna.
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Zatem so nam možje v modrem povedali nekaj o svojem
delu, nato pa nas presenetili s policijskimi psi. Prvi je bil
pasme belgijski ovčar, ker pa je to dokaj velik pes, je bil
izurjen za lov na nepridiprave. Vsi smo obnemeli, ko nam
je »lastnik« tega psa pokazal, kakšno moč ima in kako napada. Za poslastico pa so nam pokazali psičko Koki, ki pa
je bila izurjena za iskanje drog. In ne boste verjeli, kje jo je
našla? V hišnikovem kombiju! Ampak tja so jo seveda prej
skrili policisti, da bi nam demonstrirali iskanje drog. Nato
smo se pomaknili k policijskemu avtomobilu in motorju
ter si ju pobližje ogledali. Nazadnje pa so nam pokazali
še nekaj policijske opreme, kot so pištole, alkotesti, radar
in še nešteto takih stvari. Vse to nas je prevzelo, fante še
posebej.
Ta dan smo vsi veliko odnesli od pouka, jaz pa sem mnenja, da bi tak tehniški dan lahko še kdaj ponovili.
Anja Turnšek, 9. b/9
Mentorica: Irena Pak

ninca: oprema pohodnika, vedenje v naravi, skrb za varnost in zraven nabirali pravi kostanj. Gospa Silva Pintar pa
nam je pokazala zanimive skale, kjer je voda naredila med
skalami strugo. To je značilno za kraške jame, mi pa smo
to videli tukaj. Ko smo prišli do domačije Pungartnik, sta
nas gospod in gospa pričakala. Pred domačijo smo posedli in pili vodo. Potem smo šli na Lanšperški grad oziroma,
kar še je ostalo od gradu. Tukaj pa nas je gospa Marjana
čakala z vrvjo v roki. Nas je pošteno stisnilo pri srcu, ko
smo jo videli. Nihče ni hotel biti prvi. Gospa Marjana nas
je kar klicala po imenih. Gospa Silva nas je držala in gospa
Marjana nas je z vrvjo po zadnji plati, potem so nam čestitali, dobili smo košček čokolade in žig. Ko smo se vračali
na domačijo Pungartnik, nam je gospod že pekel kostanj.
Mi smo jedli pečen kostanj in se igrali družabne igre. Gospa Pungartnik pa je spekla koruzni kruh. Zelo je bil dober
in še mlačen. Okoli 13. 30 smo se odpravili proti Osnovni
šoli Dobrna.

PRVI POHOD NA RUPE
Na pohodu sem videl veliko kostanja in dreves. Najbolj
mi je bilo všeč, ko smo šli na grad in ko smo malicali. Že
komaj čakam na naše drugo srečanje.
Tilen Voršnik, 1. razred
Naš prvi planinski pohod je bil izlet na Rupe. Naša mentorica izleta, gospa Marjana, nam je že prej razdelila seznam
potrebne opreme, tako da so nas naši starši opremili, kot
je za pravega planinca potrebno.

Utrinek s planinskega krsta učencev planinskega krožka
iz OŠ Dobrna.
Vem, da tega izleta ne bi bilo, če gospa Marjana in gospa
Silva ne bi poskrbeli za tako lepo organizacijo. Zahvalila
bi se tudi gospodu in gospe Pungartnik za lep sprejem in
postrežbo.
Zelo mi je bilo všeč. Nisem bila utrujena. Komaj čakam in
se že veselim naslednjega izleta, da se zopet srečamo in
družimo. Kajti sedaj smo že pravi mali planinci. Želim si,
da bi bila še tako lepa in suha jesen.
Laura Skale, 3. razred

ZAHVALA
PUNGARTNIKOVI DRUŽINI
Mladi planinci iz OŠ Dobrne
so za svoj prvi pohod izbrali Rupe.
V soboto zjutraj, 13. 10. 2007, smo se zbrali pred Osnovno
šolo Dobrna. Pred šolo so že bile gospa Marjana Šet, gospa Silva Pintar in gospa Suzana Adamič, ki so bile naše
spremljevalke. Preden smo odšli na pot, so nas še pogledale, če smo primerno oblečeni, obuti in če so nahrbtniki
dobro zaprti. Potem smo odšli na pot. Hodili smo po gozdu. Med potjo smo se seznanjali z osnovami pravega pla30

Laurini zahvali se pridružujemo tudi vsi člani in spremljevalci planinskega krožka OŠ Dobrna. S pomočjo Pungartnikove družine smo veliko lažje izpeljali in popestrili prvi
planinski pohod na Rupe. Pečen kostanj in domač kruh je
dišal vse naokrog in sline so se cedile še naslednji dan.
Hvala še enkrat in se še priporočamo za kdaj drugič.
Marjana, Suzana in Silva ter vsi člani planinskega krožka
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DRUGI PLANINSKI POHOD – KOČA NA TROJNI

Sara Božnik, 2.r.

V soboto, 17. 11. 2007, smo se zbrali ob 9. uri pred OŠ Dobrna. Naša
mentorica, gospa Marjana Šet, nam
je razdelila planinske dnevnike mladega planinca. Prinesel jih je gospod
Franc Horjak. Gospod Horjak je vodič
planincev Občine Dobrna. Potem so
nas gospe Marjana, Silva in Suzana
preštele, pogledale, če smo pravilno
urejeni in obuti. Odšli smo proti našemu cilju. Zraven nas je šel in nas vodil
gospod Horjak. Seveda se nam je pridružilo kar nekaj staršev. Jutro je bilo
zelo hladno. Šli smo nad upravo, čez
Klanc, mimo Jurkov in proti koči. Med
potjo nam je gospod Horjak povedal
zanimive stvari, imenoval vrhove, hribe … Hodili smo po poteh, ki so bile
označene z markacijami. Pot je bila kar
strma. Tako smo spoznali, kako smo
vztrajni in strpni. Povedati moram, da
noben član ni omagal. Res smo pravi
planinci. Ko smo prišli do lovske koče
ali koče na Trojni, sta nas tam pričakala gospod Mogu in gospod Senič.
Zakurila sta nam tako, da je bilo toplo
in nam skuhala čaj. Bilo je res prijetno.
Popili smo čaj, pojedli vsak svojo malico, potem pa smo se lotili dela. Skupaj smo si ogledali dnevnik mladega
planinca in vanj narisali, kar nam je
bilo na poti všeč. Ura je bila že toliko,
da smo se morali počasi odpraviti. Na
koncu smo še naredili skupinsko fotografijo. Potem pa pot pod noge in
proti Dobrni. V Hotelu Vita je razstava
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planincev, zato smo si jo tudi mi ogledali. Bila je res lepa. Napisali smo tudi
misli in se podpisali v knjigo vtisov.
Potem smo odšli domov. Bilo je lepo
in prijetno. Hvala gospodu Horjaku,
gospodu Moguju in gospodu Seniču,
da so nam popestrili lep dan. Veselim
se že naslednjega izleta.
Laura Skale, 3. r.
Dobili smo se pred šolo. Bilo je mrzlo.
Vesel sem bil Tima, ki je tudi šel zraven.
Pohod se mi je zdel dolg. S Timom sva
po poti gledala, če bova našla kaj kostanja. Našla sva enega, in to divjega.
Najbolj všeč mi je bilo, ko smo se pri
Tadeju pogreli in spili čaj. Pot nazaj
pa se mi je zdela tudi kar dolga. Vesel sem pa tudi bil, ker je šel z mano
Urban.
Naslednjega pohoda se veselim in
upam, da bo že sneg.

Ula Pihler, 3.r.

Tilen U. Voršnik Kramberger, 1.r
Na tem izletu sem se imel lepo. Tudi
tukaj ni manjkalo zanimivih stvari.
Učili smo se, kaj so markacije, kako se
po njih ravnati, pa tudi, kako se obnašati v gozdu. In ko smo prišli na cilj,
nas je pričakal topel čaj. Zelo je bilo
zanimivo in lepo.
Aljaž Pečnik, 1. r.

Žan Štmulak, 3.r.
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Kaj mi je bilo všeč na izletu?

PROJEKTNA EKSKURZIJA KOROŠKA

• Zelo je bilo zanimivo in lepo. Aljaž Pečnik, 1. r.
• Na izletu mi je bila všeč velika kocka ledu, ki sem jo našel pri koči na Trojni. Tadej Senič, 1. r.
• Všeč so mi bile zgodbe gospoda Frančka in hribi, ki smo
jih videli v daljavi. Tadej Senič, 1. r.
• Vesel sem bil, ker je šel z mano Urban (ati). Tilen U. Voršnik Kramberger, 1.r.
• Všeč mi je bilo, ko sem nabirala koščke glinenih petelinčkov. Deja Adamič, 1.r.
• Lepo je bilo, ko smo tekali po hribu. Prvi je bil gospod
Franček, potem pa še vsi. Nastja Špes, 1.r.
• Všeč mi je bila hoja. Bila je zelo dolga, pa je vseeno šlo
do cilja. Vesela sem bila, ko smo tekli z gospodom Frančkom. Julija Štimulak, 1.r.
• Bilo je lepo, ko smo prispeli do lovske koče in ko smo pili
dober čaj. Alen Oblak, 3. r.
• Všeč mi je bilo, ko smo »letali« po listju za gospodom
Frančkom. Sara Božnik, 2. r.
• Bilo je res prijetno. Laura Skale, 3. r.

Okoli sedme ure zjutraj smo se v petek, 16. 11., odpravili izpred šole Slovenj Gradcu naproti. Tam je namreč bila
naša prva postojanka ekskurzije na Koroško, kjer naj bi si
ogledali izkopanine v cerkvi Sv. Jurija. Že ob vstopu vanjo
smo ugotovili, da to ni ''kar ena'' cerkvica, saj so nam na
noge nataknili gromozanske copate, takoj zatem pa smo
videli tudi zakaj! Namesto pa navadnih tleh smo hodili po
steklenih, pod njimi pa smo lahko opazovali okostja in
temelje cerkve. Vodič nam je pripovedoval, kako je ta cerkev nastala, po predstavitvi pa smo si pogledali še nekaj
drugih zanimivosti.

Kaj mi ni bilo všeč?
• Ni mi bilo všeč, ko so psi lajali na nas. Sara Božnik, 2. r.
• Bila sem premalo oblečena, pa me je zeblo.
Julija Štimulak, 1.r.

ZAHVALA
V imenu mladih planincev iz OŠ Dobrna se zahvaljujemo
Lovski družini Dobrna za prijetno gostoljubje na sobotnem izletu. Na cilju sta nas pričakala prijazna lovca (g.
Mogu in g. Senič) ter nas povabila v ogreto sobo in nas
postregla s toplim čajem.

Prav tako pa se zahvaljujemo planinskemu vodniku, Francu Horjaku, za dober planinski korak in orientiranje v naravi.
Otroci in spremljevalci planinskega krožka na OŠ Dobrna.
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Na ekskurziji po Koroški so se učenci 9. razreda
odpravili tudi v rudnik - muzej v Mežici.
Zatem nas je avtobus odpeljal v Dravograd in v gestapovske zapore. Vodič nas je pred začetkom razlage opozoril,
da kdor ima slab želodec, naj gre raje ven, saj nam je bila
namenjena pripoved o dogajanju v gestapovskih zaporih. Čeprav se nam je zdelo opozorilo iz trte izvito, pa se je
kmalu pokazalo ravno nasprotno: nekaj sošolcev je moralo iti na zrak, saj nam je gospod povedal tako grozljive
stvari, da nas je vse močno stisnilo pri srcu in na tihem smo
občudovali te pogumne ljudi, ki kljub hudemu mučenju
niso želeli izdati svoje domovine. Gestapovci, ki so imeli
dovoljenje, da so počeli z ujetniki, kar se jim je zljubilo, so
le-tega dodobra izkoristili. Uporabljali so najhujše oblike
mučenja, ki si jih mi sploh ne moremo zamisliti. Povrhu pa
smo si lahko zatem pogledali še te zloglasne celice, med
njimi tudi celico smrti, ki je bila najhujša izmed vseh, saj
je vanjo večkrat prodirala voda, poleg tega je imela zelo
nizek strop, tja noter pa so zapirali tiste najbolj ranjene,
tako da so še bolj trpeli. Ko sem stopila vanjo, se mi je
zdelo, da je v njej še vedno tista tesnoba in želja po čimprejšnji smrti. Prebrali smo lahko tudi pretresljive zgodbe
preživelih ljudi, ki so nekaj dni svojega življenja kot ujetniki preživeli med temi stenami. Njihove izpovedi se zdijo
kot iz kakšnega znanstveno-fantastičnega filma, vendar
je zelo žalostno, da je bilo vse to res. Mislim, da te izkušnje
zlepa ne bo nihče pozabil.
V Dravogradu smo videli tudi ribiški muzej, ki smo ga
samo na hitro preleteli, saj se mi je zdelo, da ribolov niko-
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gar ne zanima kaj dosti.
Na Ravnah na Koroškem, v obnovljeni Koroški osrednji
knjižnici, nas je že pričakala ena izmed delavk v tej knjižnici, ki pa se nahaja v gradu. Najprej smo izvedeli nekaj
splošnih podatkov o njej, videli pa tudi faksimile Dalmatinovega prevoda Sv. pisma. Gospodična nam je povedala,
da pri njih hranijo tudi original te knjige. Kmalu smo lahko vstopili v spominsko sobo Leopolda Suhodolčana, dr.
Franca Kotnika in Prežihovega Voranca. Presenečeni smo
bili nad najmanjšimi knjigami. Ena izmed njih je bila nemško-slovenski slovar, navkljub temu pa ni bila nič večja kot
vžigalična škatlica. Videli smo tudi, da imajo zelo bogato
zbirko vseh mogočih knjig. Za konec nas je gospodična še
prav prijazno povabila, naj še kdaj obiščemo to knjižnico.
Končno je prišel čas za malico. Ob Ivarčkem jezeru smo
se posedli, malicali in se nasmejali, ko je ena izmed sošolk
z nogo želela preizkusiti led, ta pa ni vzdržal in je z nogo
(na srečo samo z eno) občutila, kako hladna je voda v tem
letnem času. Počasi smo se odpravili nazaj proti avtobusu
in upali, da bosta tudi zadnji dve postaji zanimivi.
Pred Prežihovo bajto oz. pred kipom Prežihovega Voranca nas je pričakala gospa Suhodolčan, ki nam je povedala nekaj podatkov iz življenja Lovra Kuharja oz. Voranca.
Ogledali smo si njegovo hišo oz. hišo njegovih staršev. S
praga je bil tudi lep pogled na Kotlje.
Zadnji del naše poti pa je bil ogled rudnika svinca in cinka
v Mežici. Takoj smo si nadeli rudarske halje, čelade in si
pripeli luči, s katerimi smo si kasneje svetili v rovih, po katerih smo hodili. Komaj smo čakali, da se skozi temne rove
popeljemo v prostore, ki so bili včasih središče težaškega
dela rudarjev. V vagončkih je bilo manj prostora, kot smo
pričakovali, a vseeno smo se zelo zabavali in se smejali.
Tudi med sprehodom po rudarskem muzeju je bilo živahno in vse nas je zelo zanimalo. Mislim, da je bil večini sošolcev in sošolk najbolj zanimiv zadnji ogled, torej muzej
– rudnik. Tudi sama sem bila v tej večini.
Na poti domov smo se živahno pomenkovali o dogodkih
preteklega dne, nekaterim je bil ta dan všeč bolj, drugim
malo manj. Kakorkoli, vseeno mislim, da se je vsak naučil
vsaj nekaj novega. Če ne za pouk in za šolo, pa vsaj za
življenje.
Anja Turnšek, 9. b/9
Mentorica: Irena Pak

Kulturni dan
na predmetni stopnji

V sredo, 21. 11. 20007, smo imeli učenci predmetne stopnje kulturni dan. Odšli smo na Gorenjsko, v rodni kraj
Franceta Prešerna in Frana S. Finžgarja. Pot smo pričeli
zgodaj, saj je Gorenjska daleč.
Naša prva postaja je bila rojstna hiša Franceta Prešerna,
ki je ena najstarejših hiš v Vrbi na Gorenjskem in je danes
tudi spominski muzej. Prešernova rojstna hiša je bila nekoč prva hiša v vasi. Tam nas je pričakala vodička in povabila v hišo. Stiskali smo se v njenem osrednjem prostoru,
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Učenci na kulturnem dnevu v Gorenjskem muzeju Kranj:
ogled arheološke razstave Železna nit.
ki se mu preprosto reče hiša. V njem je bila velika peč, ki
nas je grela. Vendar to ni edini prostor v hiši. Vodička nam
je povedala veliko o Francetu Prešernu vse od rojstva pa
tja do smrti. Nato pa smo si ogledali še ostale prostore v
hiši. Čas nas je že preganjal, zato smo morali oditi.
Pot nas je nato vodila skozi lepe Gorenjske kraje do naslednje rojstne hiše, v kateri se je rodil Fran Saleški Finžgar, slovenski duhovnik, pisatelj in dramatik. Finžgarjeva
rojstna hiša v Doslovčah je muzej, ki priča o pisateljevem
življenju in delu, ter muzej gradbene in bivalne kulture
kajžarske družine konec 19. stoletja na Gorenjskem. Poleg razstave pisateljevih del in drugih dokumentov smo si
ogledali tudi vežo, črno kuhinjo, hišo in kamro ter prisluhnili vodički o njegovemu življenju.

Učenci na kulturnem dnevu po Gorenjski:
v eni od delavnic z naslovom Povratek v kameno dobo,
ki zajema tudi mletje žita.
Po končanem ogledu smo odšli v Kranj, kjer smo imeli delavnice z naslovom Povratek v kameno dobo. Zajemale so
izdelovanje orožja iz kamene dobe, izdelovanje nakita iz
gline, izdelavo oblačil iz živalske kože in mletje žita. Vsak
si je lahko izbral delavnico, ki mu je ustrezala. Nastali so
zelo zanimivi izdelki. Za konec pa smo si ogledali še arheološko razstavo z naslovom Železna nit. Popeljala nas je
skozi prazgodovinska obdobja, od kamene dobe pa vse
tja do železne. Bila je zelo zanimiva. In tako se je končal
naš kulturni dan. Polni novega znanja in dogodivščin smo
se vrnili domov.
Nina Cvikl, 9. b/9
Mentorica: Irena Pak
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NOVOLETNE DELAVNICE

Izdelovanje adventnih venčkov v novoletnih delavnicah.

Novoletne delavnice: tudi letos smo izdelali »ekološko« novoletno smreko.

Tudi letos je na naši šoli potekal tehniški dan, in sicer v sredo, 22. novembra. Organiziranih je bilo šest različnih
novoletnih delavnic. Medve, Rebeka
in Barbara, pa sva kot novinarki budno spremljali dogajanje na šoli. Najprej sva se ustavili v prvem razredu.
Izdelovali so smrečice, ki bodo krasile
šolska okna. Bilo je zelo hrupno, saj
so se kar prepirali, komu bo delo prej
dodeljeno.
V drugem razredu so slikali in barvali
ter izdelovali raznolike okraske. Tudi
tu je bilo prijetno vzdušje. Tretji in
četrti razred pa je izdeloval smrečice
malo drugače: nastajale so barvne
smrečice iz kartona … Vsi so nama
zagotovili, da jim je bilo delo nadvse
všeč.
Peti devetletke in sedmi sta izdelovala
venčke za vsako učilnico, ki so jih namestili na vrata. Venčki so bili izdelani
iz storžev in drugih gozdnih plodov.
Delo je bilo zahtevno, ampak so se
potrudili po najboljših močeh.
V petem razredu osemletke so nastajale papirnate snežinke. Vsi so se lotili
zahtevnega izrezovanja, le dvema
učencema je to delo povzročalo težave. Kljub temu pa so bili praznično
razpoloženi in nastalo je veliko število
snežink.
Nazadnje pa sva se odpravili k najstarejšim. Devetošolci so se res zatopili
v delo. Dekleta so na stekla naslikala
risbe, potem pa jih odtisnila na papir.
Nastale so res lepe voščilnice.
Fantje so se lotili izdelovanja ročajev
za kozarčke, v katerih bodo svečke na
naši novoletni prireditvi. Pa še prijetno spoznanje – učiteljica za biologijo
je res likovno nadarjena.
Na koncu so spretni devetošolci pritrdili še držala za okraske na hodnikih
in šola je dobila čisto drugo podobo.
Bili smo zadovoljni, saj je vsak prispeval k prazničnemu vzdušju na šoli.
Barbara Mastnak in Rebeka Rošer, 9. r/9
Mentorica: Sonja Špegel

Učenci so v novoletnih delavnicah izdelali zanimive okraske.
34

Dobrčan, št. 36/2007

DROBTINICE IZ VRTCA

JESEN V NAŠEM VRTCU
Z vso lepoto in bogastvom je v naš vrtec prišla jesen.V
skupini MUCE smo jo aktivno izkoristili. Praznovali smo "
PRIHOD JESENI" tako, da smo si skuhali kostanj, se sladkali
s sadjem in se družili s prijatelji drugih skupin. Vsak dan
smo imeli rjave jesenske delavnice. Ličkali in luščili smo
koruzo, jo lepili. Trebili smo buče, bučnice pa smo nato
spekli. Izdelovali smo figure iz poljščin, lepili lepljenko
sadje ter slikali različne buče.

V vrtcu nas je obiskal tudi ježek, otroci pa so ga z navdušenjem opazovali in se dotikali njegovih bodic. Zapeli
smo mu pesmico, ki pripoveduje o ježku.
Vsak dan smo se odpravili na krajši ali daljši sprehod. Večkrat smo obiskali gozd, nabirali jesenske plodove, jih spoznavali, primerjali, opisovali in klasificirali.
V naravo smo se odpravili tudi, ko je zunaj deževalo. Vzeli
smo vsak svoj dežnik; tisti otroci, ki so imeli škornje, so
čofotali po lužah, ostali pa so poskrbeli za mokre čevlje in
hlače, vsi pa smo neizmerno uživali.
Spoznavali smo tudi kraj; obiskali smo pošto, knjižnico,
lekarno in trgovino.

V okviru jesenskih dejavnosti pa so nas obiskali tudi gasilci in policisti.
Skratka, preživeli smo lepo jesen, otroške male glavice pa
so postale še bogatejše za kar nekaj pozitivnih doživetij
in izkušenj.
Nekaj utrinkov ...
Pripravili: Mihaela Podrzavnik, Majda Blažič

Uspeh dobrodelno-izobraževalne akcije
»En dan za zajtrk med slovenskih čebelarjev v naših vrtcih«
V petek, 16. novembra 2007, je po vseh vrtcih po Sloveniji potekala dobrodelno- izobraževalna akcija »En dan
za zajtrk med slovenskih čebelarjev v naših vrtcih«. Cilj
akcije je bil osvestiti otroke in njihove starše o pomenu
čebele za okolje in o koristih čebeljih pridelkov. Akcija je
bila podprta s strani Skupnosti vrtcev Slovenije in Združenja ravnateljev in ravnateljic, Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Ministrstva za šolstvo in šport,
Ministrstva za zdravje, Ministrstva za delo in socialne zadeve in Ministrstva za okolje in prostor, podprla pa jo je
tudi večina županov. Slednji so se s svojimi podžupani ali
drugimi predstavniki občin skupaj s čebelarji ali predstavniki Čebelarske zveze Slovenije pridružili našim otrokom
pri medenem zajtrku kar v dobri polovici vseh slovenskih
občin. Akcija je bila tudi zelo dobro medijsko podprta,
predvsem na lokalni ravni.
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Medenega zajtrka se je udeležil tudi podžupan
Občine Dobrna g. Jože Majer.
35

DROBTINICE IZ VRTCA
Čebelarji smo v dneh pred dobrodelno-izobraževalno
akcijo opravili ogromno delo, saj smo vrtcem podarili
več kot 1500 kg kakovostnega slovenskega medu, vsem
otrokom v vrtcih in šolah (skupno 55.000 otrokom v vrtcih in 178.000 otrokom v osnovnih šolah) pa smo razdelili
izobraževalno-promocijsko gradivo: zgibanko »Čebelica,
moja prijateljica«, plakate »Od čebele do medu« z izobraževalno vsebino in stripe o okoljski junakinji Čebelici Binci, ki skuša rešiti svet pred onesnaženjem.

Medeni zajtrk je potekal tudi v Vrtcu Dobrna. Na osnovi
povabila se je zajtrka udeležil podžupan Občine Dobrna,
g. Jože Majer, s strani medijev novinarka časopisa Dobro
jutro, Barbara Černe, in fotografinja Nataša Müller; s strani Čebelarske zveze Slovenije pa Lidija Senič. Po prihodu
v vrtec nas je ob vhodu presenetil lepo pripravljen plakat na temo čebelarstvo, ki so ga pripravili vzgojiteljica
Mateja Kos, pomočnica vzgojiteljice Suzana Adamič in
otroci. Skupina se je na dobrodelno-izobraževalno akcijo dobro pripravila, saj je bilo v vseh prostorih vrtca moč
videti izdelke otrok, ki so povezani s čebelarstvom. Po
uvodnih besedah podžupana smo si med, ki ga je podarilo Čebelarsko društvo Dobrna, namazali na popečene
kruhke in ga z užitkom tudi pojedli. Po zajtrku je sledila
»čebelarska urica«, na kateri smo spregovorili o čebelah,
čebelarstvu, čebeljih pridelkih in pomenu čebel v okolju.
Sledila je delavnica izdelovanja sveč iz voska, v kateri so
otroci z navdušenjem zvili svojo svečo, v pomoč otrokom
pa sta poleg vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice bila
tudi podžupan in novinarka. V veliko veselje otrokom
pa je bila novica, da bodo ves promocijsko-izobraževalni material in sveče iz voska odnesli domov. Po besedah
vzgojiteljice Mateje Kos se je tematika nadaljevala tudi v
tednu po dobrodelno-izobraževalni akciji, zato smo lahko
čebelarji še posebej zadovoljni.
Kot sem že zapisala, je bil s to akcijo naš cilj osvestiti otroke o pomenu čebele za okolje in o koristih čebeljih pridelkov zagotovo dosežen; ali je bil dosežen tudi cilj osvestiti
starše, pa bo potrebno vprašati kar njih. Menim pa, da ni
otroka, ki ne bi povedal doma, da jih je obiskal čebelar in
kaj vse so se naučili o čebelah.
Lidija Senič
Vodja Čebelarske svetovalne službe
pri Čebelarski zvezi Slovenije
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MED ZA ZAJTRK
Tudi v naši skupini najstarejših otrok smo se z veseljem
pripravili na sladek zajtrk.
Sladek, pa še zdrav povrhu.
Obiskala sta nas čebelarka, gospa Lidija Senič, in podžupan Občine Dobrna, gospod Jože Majer, ki sta z nami
uživala v sladkih medenih dobrotah, pa tudi novinarka in
fotografinja iz časopisa Dobro jutro.
Otroci so pripravili mize: prtičke, posodice z orehi, posodice z rozinami, z orehovimi jedrci in mletimi orehi. Seveda pa je največ bilo medu, akacijevega, ki je svetle barve
in je zelo zdrav ter sladek.
Kruh, kifeljček in toast smo najprej popekli, nato namazali z maslom in medom ter potrosili z orehi, rozinami in
veselo jedli.

Že dan prej pa smo se pogovarjali o medu, čebelah, izdelkih iz medu in napravili plakat, kjer smo zbrali vse, kar
vemo o medu.
Ugotovili smo, da je med res uporaben: za zdravje, za hrano, za preprečevanje bolezni, za kreme in da se čebelji
vosek uporablja za izdelavo sveč.
Tako smo imeli delavnico z gospo Lidijo Senič, ki nam je
pokazala, kako iz čebeljega voska naredimo sveče.
Timeja pripoveduje: »Najprej je gospa Lidija ploščo čebeljega voska razrezala v trikotnik, potem sem dala noter
vrvico, da bo svečka zagorela, in jo z voskom vred zavila
v polža.
Tako je nastala visoka ozka svečka rumene barve.«
Za skupino zapisala: Mateja Kos,
vzgojiteljica
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Utrinki iz jaslične skupine

Kdo bo prvi dosegel žogo?
Prvi koraki.
Mi pomagate pospravljati.
			

Pri nas pa hiško zidamo

Skupni zajtrk

Koliko kostanjev potrebujem,
da napolnim lonček.

Že zmorem sam

Prispevek pripravili:
Urša Mastnak in Marjana Šet

UTRINKI IZ CENTRA ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOBRNA

PROJEKT
»DRUGAČNOST ZDRUŽUJE«
S projektom »Drugačnost združuje«, ki smo ga v časopisu
Dobrčan že predstavili, smo pričeli 25. septembra. Prvo
srečanje otrok iz vrtca z varovanci iz CUDV smo poimenovali »Spoznajmo se«. Otroke iz vrtca smo gostili še v
stari telovadnici Centra. V začetku je bilo vsem malo nerodno, vendar smo se ob »Palčku Ropotalčku« nekoliko
sprostili. Z naslednjo gibalno igrico smo imena še utrdili
in na koncu delavnice smo že vedeli, da se bomo večkrat
srečevali z Laro, Majo, Žanom, Janezom, Gašperjem in
z drugimi otroki iz vrtca. Nestrpno smo čakali tudi prvo
srečanje, kjer smo predstavili pravljico »Dedek Mraz in
škratje«. Vodja dramske skupine iz Centra, Anita, je skupaj s škratom Švrkom predstavila lutkovno pravljico. Nato
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smo se razdelili v različne krožke, odvisno od želja otrok
iz vrtca in varovancev iz Centra. Pod vodstvom Vesne se
pevci učijo pesmice. Mentorici je v veliko pomoč vzgojitelj iz vrtca, Miha. Robi je odkril glasbene talente tako pri
otrocih iz vrtca, kot tudi pri varovancu iz Centra. Dramska skupina, ki jo vodi Anita ob pomoči Petre, Klavdije in
Vanje ter vzgojiteljice iz vrtca, Suzane, pripravlja dramske
igralce na njihove vloge. Milena ima plesni krožek, kjer se
učijo koreografijo naše »zvezdice« in »snežinke«. Tej skupini se je priključila tudi vodja vzgojne skupine iz vrtca,
Mateja, ki je v začetku spoznala vsa področja lutkovne
igrice. Tako v vrtcu vsi skupaj pojejo, plešejo, in se tako
lažje pripravljajo na zahtevno lutkovno predstavo.
Lutkovna pravljica je zgolj en segment našega projekta.
Vsako sredo se ena skupina iz Centra in skupina iz vrtca
sreča tudi s krajani Občine Dobrna, ki delujejo v raznih
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Športne igre z Mladinskim klubom Dobrna.
društvih in klubih. Prvo takšno srečanje so pripravili mladi
iz Mladinskega kluba Dobrna. V, zdaj že novi telovadnici
Centra, so pripravili športne igre, kjer smo se v manjših
skupinah pomerili na zabavnih poligonih. Naslednjo sredo nas je gostila ga. Ivanka Štravs, predstavnica Aktiva
kmečkih žena, na svoji domačiji. Skupaj z njo smo spekli
kruh, ki smo ga nato odnesli domov. Tako so lahko domači kruh poskusili tudi starši otrok iz vrtca. Otroci iz Centra
pa so s kruhom razveselili druge vzgojitelje. Naslednja
jesenska sreda je bila rezervirana za pohod. Z izkušenim
planinskim vodnikom, g. Francem Horjakom, (iz Planinskega društva Dobrna) smo se odpravili na Kačji grad.
Malo pred vrhom nam je g. Horjak pripravil »plezalno presenečenje«. Kot pravi planinci smo se, s pomočjo plezalne vrvi, povzpeli do gradu. Navdušenje je vsem kar sijalo
iz oči. Za pohodom je prišla na vrsto kuharska delavnica.
Glavna kuharica iz Centra, Sabina, nas je seznanila s piramido zdrave prehrane, nato pa smo si čisto sami pripravili
sadne napitke. Mmmm, kako so bili slastni. Po jesenskih
počitnicah so delavnico pripravile vzgojiteljice iz Vrtca
Dobrna. Rajalna igra »Ali je kaj trden most?« je bila uvod v
likovno delavnico, kjer smo skupaj ustvarili pisana drevesa iz jesenskega listja. 14. november je zaznamoval obisk
dveh lovcev iz Lovske družine Dobrna. Našemu povabilu sta se odzvala g. Anton Mogu in g. Avgust Lavrinc. S
sabo sta prinesla bogato zbirko nagačenih gozdnih živali,
lovsko opremo in lovske revije. G. Mogu nam je pripravil
bogato predavanje o prebivalcih gozdov na Slovenskem,
lovstvu nekoč in danes ter značilnostih gozdnih živali, ki
jih srečujemo v okolici Dobrne. Medtem pa smo lahko
pobožali različne živali, ki nam jih je pokazal g. Lavrinc.
Na koncu sta nam lovca izdala še skrivnost o lovskem nahrbtniku. Pokukali smo vanj in v njem nas je čakalo sladko
presenečenje.
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Vrtec na obisku.
Do konca projekta nas čaka še kar nekaj skupnih srečanj,
na katerih spoznavamo, da je druženje v taki obliki zelo
zabavno. Še bolj pomembno pa je dejstvo, da se iz vsake
delavnice bolj poznamo in že komaj čakamo, da se zopet
vidimo. V teh nekaj vrsticah je težko predstaviti naše veselje, našo razigranost in dobro voljo vseh, ki sodelujejo
pri projektu. Zato Vas vabimo na zaključno prireditev
projekta, ki bo 18. decembra 2007 v telovadnici Centra
za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna. Podrobneje
bomo predstavili posamezne delavnice, kjer smo sodelovali s krajani Občine Dobrna, takrat pa bo tudi premiera
lutkovne predstave z naslovom »Dedek Mraz in škratje«.
Nosilka projekta:
univ. dipl. soc. ped. Tatjana Lavrinc
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Svetovne igre specialne olimpiade v Šanghaju
Od 2. do 10. oktobra 2007 so se Svetovne igre specialne
olimpiade, igre za osebe z motnjami v duševnem razvoju, prvič odvijale v Aziji - natančneje v Šanghaju, hkrati
pa so bile šele drugič organizirane izven Združenih držav
Amerike, kjer je družina Kennedy leta 1963 ustanovila
specialno-olimpijsko gibanje. Oči sveta so bile uprte v
Kitajsko tudi zaradi priprav na največji športni dogodek
prihodnjega leta, olimpijske in paraolimpijske igre. Na
igrah se je letos pomerilo več kot deset tisoč športnikov s
celega sveta, poleg tega pa je pri sami organizaciji v Šanghaju pomagalo več kot 40.000 prostovoljcev, ki so zaščitni znak gibanja. Igre so potekale pod motom »VEM, DA
ZMOREM«. Slovenijo je zastopalo 23 tekmovalcev, ki so
tekmovali v plavanju (4 tekmovalci), atletiki (4), balinanju
(2), kolesarstvu (2), namiznem tenisu (2) in nogometu (8),
prvič pa je imela slovenska reprezentanca tudi svojega
predstavnika v judu. Skupaj je delegacija štela 35 ljudi. V
ekipo se je uspelo uvrstiti tudi tekmovalcu iz Centra za
usposabljanje, delo in varstvo Dobrna, Roku Prašnikarju,
ki je nastopil v cestnem kolesarjenju na 10 in 15 km. Za
naše delo v CUDV Dobrna je Rokova uvrstitev v slovensko
ekipo veliko priznanje in nova priložnost, da se je izkazal
kot dobro pripravljen športnik, ki z rednimi treningi premaguje številne ovire, in se je v enakopravnem športnem
boju pomeril s sebi enakimi.

Ko smo prispeli v Šanghaj, smo se udeležili t.i. Host Town
Programa, v katerem smo spoznali številne običaje Kitajcev, njihovo kulturo, tradicijo itd. ter si ogledali enega izmed najboljših in največjih kitajskih živalskih vrtov. Med
največjimi atrakcijami so bile pande, pingvini, krokodili
in južno-kitajski tiger. Ogledali smo si številne kulturne
programe in kar nekaj časa preživeli pri tipičnih šanghajskih družinah, kjer smo si pripravili bogat tradicionalni
kitajski obrok s številnimi okusnimi jedmi. Seveda pa je
bilo ogromno časa namenjeno za treninge in priprave
za tekmovalne nastope. 2. oktobra ob 19. uri zvečer smo
končno dočakali slavnostno in pompozno otvoritev svetovnih letnih iger specialne olimpiade na centralnem mestnem stadionu, ki sprejme 80.000 gledalcev. Slovenska
delegacija je na osrednji šanghajski stadion vkorakala kot
126. med 165. delegacijami. Triurna otvoritev je bila po
zagotovilih obiskovalcev predhodnih iger najbolj spektakularna v vsej zgodovini iger specialne olimpiade. Po
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otvoritvi se je kolesarska ekipa, v kateri sva bila tudi midva z Rokom, premestila na otok Chongming. Rok se je v
cestni dirki na 10 km uvrstil na 7. mesto, na 15 km pa na 6.
mesto v hudi svetovni konkurenci. Na otoku smo obiskali
Konfucijev tempelj, številne muzeje in naravne parke ter
rezervate in se vrnili v Šanghaj na zaključno slovesnost.
Osrednji gost na tej slovesnosti je bil španski tenorist Jose
Carreras, ki nas je ponovno navdušil s pesmijo »Prijatelja
za vedno«, ki je že označevala olimpijske igre leta 1992 v
Barceloni. Letošnje igre so potekale tudi pod geslom: This
world for me is made (Ta svet je narejen zame). Z geslom,
s katerim se mogoče najbolj udejanja ideja specialne
olimpiade, saj je ta svet naš skupni dom, narejen za vse;
ne glede na spol, raso, versko pripadnost ter ne glede na
takšno ali drugačno vrsto posebnih potreb. In s to idejo
smo se specialni olimpijci in njihovi trenerji, simpatizerji,
udeležili teh iger z namenom, da bi bili nosilci lepšega in
boljšega jutri. Prav zaradi tega pa ideja specialne olimpiade, ki daje vsem enake možnosti za uspeh, postaja vse
bolj univerzalna. Moja osebna izkušnja kaže, da takšne
igre specialne olimpiade močno motivirajo naše športnike, kar je pogoj za razvoj njihove lastne kompetentnosti
na kognitivnem, emocionalnem, psihičnem in socialnem
področju. Prav tako moram poudariti velik pomen njihove udeležbe na teh igrah, ki ga ima le-ta na vseživljenjsko
učenje in na zagotavljanje večje avtonomije ter kvalitete
njihovega življenja.
Avtor prispevka:
asist. mag. Tine Kovačič, dipl. fiziot.
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OGLED PREMOGOVNIŠKEGA
MUZEJA SLOVENIJE

KOSTANJEV PIKNIK
OZ. NE-SELITVENO POPOLDNE

Vsak drug teden imamo na programu izlet po Sloveniji.
Tokrat smo se odpravili v Velenje, kjer smo si ogledali stari
Rudnik lignita, v katerem imajo dandanes muzej premogovništva v Sloveniji. Ko smo prispeli, smo najprej dobili zaščitno obleko in prave rudarske čelade. Zatem smo
od kuharice dobili rudarsko malico, ki smo si jo shranili v
globoke žepe. Ob vstopu v dvigalo smo zaradi varnosti
oddali vsak svoj »žetonček«, ki nam je služil za varnostno
število. Ob povratku se je število vseh nas moralo ujemati
s številom »žetončkov«.

Ni lepšega od prijetno tople jeseni, od živopisnih barv, ki
se pretakajo po gozdovih, ter seveda od pridelkov in dobrot, ki jih s seboj prinaša Tetka Jesen.
In »kaj dogaja« v Centru za usposabljanje, delo in varstvo
Dobrna?! Nič novega, le to, kar se odvija že skoraj mesec
dni ali mogoče celo malo več. Ta omara sem, ono mizo
tja … tu bi potrebovala še to, sem ne sodi tisto … barvna
kombinacija je nemogoča … prinesi iz starega Centra še
… DOSTI JE TEGA! No, vsaj za eno popoldne smo si rekli
…
Po pravici povedano, se moramo vsi skupaj malo ohladiti od vseh selitvenih naporov iz starega v novi »Center«
in vendarle zaužiti nekaj jesenskih čarov. In kaj je lahko
boljšega od popoldneva s pečenim kostanjem?! Mogoče
povrhu še kakšen kozarec sveže stisnjenega jabolčnega
soka. Idealna kombinacija za prebavne motnje in visoko
koncentracijo vsemogočih plinov v zraku. Pa poskusimo,
smo si rekli, in stvar izpeljali na dan, 9. 10. 2007, s pričetkom ob treh popoldne. Ker pač imam dober nos za vreme
in izbiro primernih dni, sem našel najbolj vetroven in hladen dan v celem tednu. »No, ja, vsaj sneži še ne.« Pravijo,
da je jesenski čas primeren čas za nostalgijo in čeprav smo
že slab teden vseljeni v novi »Center« na hribu, se mi že
pošteno toži po čudovitem parku starega »Centra«. Torej
bo piknik na igrišču starega »Centra« v objemu mogočnih
dreves - mogoče bodo pa malo olajšala sunke vetra. Kot
pravi Savinjčan sem bil seveda zelo skromen pri kurjavi in
pripeljal premalo drv, zato sem izkoristil močne fante, ki
so z veseljem nabrali suhih vej po parku, in ni manjkalo
dosti, pa bi naredili iz kostanjevega piknika - kresovanje.
Ampak nisem pa »šparal« pri kostanju in sladkem jabolčniku. Pa pustimo neresnične zgodbice o »škrt« Savinjčanih.

S skupino rudarjev smo se vkrcali na dvigalo in odpeljali
sto petdeset metrov v globino. Od tu naprej smo sledili
rovu, ki nas je popeljal vse od kapelice (Sv. Barbare, ki je
zavetnica rudarjev), v kateri so rudarji molili za srečo in
varnost pri delu, do ostalih predelov, kjer so bila prikazana stara orodja, oprema, prvotni načini vrtanja in pridobivanja premoga.
Sprva so rudarji za prevoz premoga uporabljali konje, kasneje so jih nadomestili z vozički. Danes pa že uporabljajo
motorizirane trakove, ki omogočajo odvoz ogromnih količin premoga.
Spoznali smo, da so se v tem času spremenila tudi svetila.
Najprej so si rudarji svetili z baklami, kasneje s petrolejkami. Danes pa že imajo elektriko, ki jo dobivajo od Termoelektrarne Šoštanj, ki ji v zameno priskrbijo premog.
Med napornim »šihtom«, kakor pravijo rudarji, smo si privoščili slastno klobaso in kos kruha ter sok. Včasih je klobaso dobil le merilec in šef, ostali rudarji pa so se morali
okrepčati s kosom kruha in jabolki.
Med samim ogledom rova smo bili priča tudi simulaciji
rudarske nesreče, ki so bile včasih kar pogoste. Da pa je
bilo za nas še bolj zanimivo, je poskrbel naš »šusmajster«,
kakor pravijo rudarji tistemu, ki izvrši eksplozijo, s katero
poglobijo in razširijo rudarski rov.
Vse skupaj se je hitro končalo in že smo veselo pozdravili
svoje rudarske »kamerate« po rudarsko: Srečno!
Gabi Lampret ob pomoči vzgojiteljice Polone Kuzman.
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Navkljub močnemu vetru so na igrišče starega »Centra«
vendarle prikapljali eden za drugim iz te in one skupine
in ponovno je bilo kot v starih dobrih časih - polno igrišče
smeha in dobre volje - čeprav je pošteno vleklo. Po nekaj
opravljenih pekah in številnih črno zapečenih olupljenih
kostanjih smo se iz belcev počasi spreminjali v … No, vsaj
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po rokah in okrog ust smo postajali vse bolj črni. V prijetni in pestri družbi se tudi čas kar hitro obrne naokrog in
večerja, ki se seveda vedno prileže, ne glede na piknik,
je bila že tukaj. Ostali smo le še organizatorji piknika, ki
smo iskali rešitve, kako pogasiti žerjavico, če nimaš vode
na dosegu rok. Glede na to, da smo med piknikom zaužili tudi veliko tekočine in so tudi mehurji klicali po izpraznitvi … Ne, seveda ne, da ne bo kdo tega resno jemal.
Uspelo nam je, in to je tudi glavno. Kostanjev piknik je
v celoti uspel, pa čeprav veter res ni bil prizanesljiv - mi-

mogrede ga krivim tudi za moje zažgane hlače, ker pač
ni pihal v pravo smer, in še dobro, da so bile službene. Po
pričevanju nočnih delavcev sem naslednji dan izvedel, da
so bili vetrovi v pižamah in plenicah varovancev vendarle
prizanesljivejši in milejši ter niso s seboj prinašali nobenih
večjih neviht.
Za CUDV Dobrna zapisal
David Stergar

OBVESTILA

ANKETA O VZPOSTAVITVI ULIČNEGA SISTEMA V DOBRNI
Spoštovane občanke in občani!
V zadnjem času je bilo podanih nekaj pobud za vzpostavitev uličnega sistema v Občini Dobrna. Ulični sistem bi
zajemal celotno naselje Dobrna, del naselja Vinska Gorica, del naselja Lokovina, del naselja Pristova in del naselja
Klanc.
Vzpostavitev uličnega sistema zahteva spremembo hišnih številk, v celoti spremembo osebnih in drugih dokumentov občanov, celotno novo označitev ter vsesplošno informiranje poslovnih in drugih partnerjev po spremembi naslova ipd.
Vezano na zgoraj navedeno je prav, da se za uvedbo navedenih sprememb predhodno pridobi mnenje občanov
preko ankete.
V tej zvezi Vas prosimo, da spodnji anketni del lista izpolnite skladno z Vašim mnenjem ter tako izpolnjeno anketo
pošljete na naslov Občine Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna ali pa jo oddate v poštni nabiralnik Občine Dobrna,
ki se nahaja v preddverju občinske stavbe Dobrna 19, najkasneje do 15. 1. 2008.
O rezultatih ankete Vas bomo obvestili v naslednji številki glasila Občine Dobrna, ki bo izšla v mesecu marcu
2008.
Iskrena hvala za sodelovanje in Vaše mnenje
Dobrna, 23. 11. 2007
Ustrezno obkrožite:

ALI NAJ OBČINA DOBRNA PRISTOPI K ZGORAJ NAVEDENIM SPREMEMBAM
IN UREDITVI ULIČNEGA SISTEMA ?

NE

Prosim, odrežite.

DA
Občina Dobrna
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Pa ljubeče naj usoda
stke vam dneve v novem letu.
Skrbno trenutke naj izbira,
previdno naj poti utira,
da vam bo lepo v naslednjem letu.
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Dragi občani!
V zadnjem veselem mesecu letošnjega leta vsem našim članom in občanom ob prihajajočih
praznikih želimo, da z lepimi spomini ter obdani z dobrimi prijatelji čim lepše preživite božične praznike, novo leto 2008 pa naj vas napolni z upanjem, prinese veliko zdravja, osebnega
zadovoljstva in izpolnjenih želja.

Spoštovani!
V novem letu želimo,
da bi imeli srečo, zdravje, mir in
da bi skupaj ustvarjali lepe trenutke,
ki se jih bomo ob letu z veseljem spominjali …
Vesele božične praznike, polne miru in topline,
ter srečo v letu 2008 Vam želimo!
Slovenska ljudska stranka
Občinski odbor Dobrna

Liberalna demokracija Slovenije, Občinski
odbor Dobrna, želi vsem občankam in
občanom Občine Dobrna vesel BOŽIČ
in srečno NOVO LETO 2008.
Sredstva, namenjena novoletnim čestitkam, smo
namenili KUD-u Dobrna za novoletne in božične
koncerte v mesecu decembru.

Občinski odbor Dobrna
Vinska Gorica 1b, 3204 Dobrna

Vljudno vabljeni, tam se bo pelo, pilo čaj in kuhano
vino, pripravili smo medenjake in sadni kruh.
OO LDS Dobrna
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Naj Vam iskrivost pisanih decembrskih luči
polepša drobne trenutke v mozaiku časa.
Naj Vas toplina in iskrenost besed
osrečujeta vse leto.
Sreča naj Vam šepeta melodijo neizpeto,
ki se Vam naj pomnoži v novem letu
ter postane vaše življenje!

zgodaj zjutraj za gorami
mlado sonce se predrami,
zabučijo skale speče.

Vesele božične praznike
in srečno novo leto 2008!

Zadovoljne božične praznike in obilo sreče,
uspehov in osebnega zadovoljstva v letu
2008.

Otroci, učenci in kolektiv
JVIZ Osnovne šole Dobrna

Planinsko društvo Dobrna!

sreča ni v glavi
in ne v daljavi.
ne v žepu
in ne pod palcem zaklad.
sreča je,
če se delo dobro opravi
in če imaš nekoga rad.
(tone Pavček)

misli nam uhajajo
med iskrene ljudi, med prijatelje…..
Vam je namenjeno veliko
dobrih želja, ki niso zveneče,
a s seboj prinašajo za prihajajoče
praznike kar največ sreče.

Srečno v letu, ki prihaja!

vEsElE boŽiČnE praZniKE
tEr UspEhov polno novo lEto 2008
vaM ŽEliMo GasilCi DobrnE!

Turistično društvo Dobrna
Dobrčan, št. 36/2007
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ČLANI KULTURNEGA DRUŠTVA DOBRNA VAM VSEM ŽELIMO MIREN BOŽIČ,
V NOVEM LETU PA MNOGO LEPIH TRENUTKOV V KROGU DRUŽINE IN
PRIJATELJEV.

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 - sreda
07.30 - 14.30

ponedeljek - sreda
07.30 – 14.30

četrtek
12.30 - 19.30

Lekarna Apoteka pri teatru
Dobrna 9, telefon: 781 81 11
Odprta:
ponedeljek - sreda
08.00 - 14.00

četrtek
12.00 - 18.00

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
44

nedelja
08.00 - 13.00
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ÿETRTEK, 13. 12., OB 18. URI V DVORANI ZDRAVILIŠKEGA DOMA
NOVOLETNA PRIREDITEV OSNOVNE ŠOLE DOBRNA »PRIŽGIMO SI
LUÿKE«
NEDELJA, 16. 12., OB 14. URI PRED ZDRAVILIŠKIM DOMOM
BOŽIÿNO RAJANJE ZA OTROKE Z ROMANO KRAJNÿAN IN BOŽIÿKOM
S PALÿICAMI
TOREK, 18. 12., OB 17. URI V TELOVADNICI CENTRA ZA
USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO
ZAKLJUÿNA PRIREDITEV PROJEKTA DRUGAÿNOST ZDRUŽUJE Z
LUTKOVNO IGRICO »DEDEK MRAZ IN ŠKRATJE«
ÿETRTEK, 20. 12., OB 9. URI V GLASBENI UÿILNICI OŠ DOBRNA
OTROŠKA PREDSTAVA »MUCA COPATARICA NA OBISKU« ZA VSE
NAJMLAŠE – TUDI TISTE, KI NE OBISKUJEJO VRTCA
ÿETRTEK, 20. 12., OB 19. URI V DVORANI ZDRAVILIŠKEGA DOMA
KULTURNA PRIREDITEV OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI Z NASTOPOM
MOPZ DU DOBRNA, OŠ DOBRNA IN ŽENSKE VOKALNE SKUPINE
DOBRNA
SOBOTA, 22.12., OB 17. URI NA PLOŠÿADI V CENTRU DOBRNE PRI
OBÿINI
BOŽIÿNO-NOVOLETNI KONCERT KULTURNO UMETNIŠKEGA DRUŠTVA
DOBRNA, VAŠKIH PEVK IZ DOBRNE TER VOKALNIH SKUPIN FORTUNA
IN SIJAJ IZ VINSKE GORE OB SIJU SVEÿK
SREDA, 26.12., OB 10. URI V CERKVI MARIJINEGA VNEBOVZETJA
NA DOBRNI
BOŽIÿNI KONCERT MOPZ KUD DOBRNA TER VOKALNIH SKUPIN
FORTUNA IN SIJAJ IZ VINSKE GORE
PONEDELJEK, 31. 12., OB 22. URI SILVESTROVANJE NA PROSTEM
V CENTRU DOBRNE Z DUOM JASA IN OGNJEMETOM
VLJUDNO VABLJENI!

Mercator Supermarket Dobrna
Dobrna 14, Dobrna; tel.: 03 780 28 32

sobota, 15.12. ob 9. uri

ZIMSKA ZABAVA

Vabimo vas pred našo prodajalno, kjer vam bomo postregli z
vrocimi napitki in s štruklji po receptu naših babic. Vabljeni!
V mesecu DECEMBRU bomo vsak vaš SOBOTNI NAKUP
nad 30 EUR, nagradili. Pustite se presenetiti!

Akcija čiščenja struge Dobrnice.

1+1=3!
NLB Naložba
Vita Multi

Poplava v osnovni šoli.

Gasilci črpajo vodo celo noč.

Čiščenje osnovne šole.

NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana; foto: Mateja Jordovič Potočnik

www.nlbvita.si

Brez skrbi, vaše znanje matematike še
vedno velja! Je pa res, da ima sklad
znotraj življenjskega zavarovanja NLB
Naložba Vita Multi 50% donos že v
primeru vsaj minimalne rasti ob dospetju.
Vpisno obdobje je omejeno od 2.11. do
28.12. 2007, z možnostjo predčasnega
zaključka, zato pohitite, da bo 1+1 tri tudi
za vas! Več v poslovalnicah NLB Skupine
ali na spletni strani www.nlbvita.si.
NLB Naložba Vita Multi je storitev življenjske
zavarovalnice NLB Vita.

Zavarovalnica, ki sklepa zavarovanje: NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d., Ljubljana.
Zavarovanja tržijo: NLB d.d., NLB Banka Domžale d.d., NLB Koroška banka d.d., NLB
Banka Zasavje d.d. in Banka Celje d.d., ki pri tem nastopajo kot zavarovalni posredniki. NLB
Naložba Vita Multi ni depozit in ni vključena v sistem zajamčenih vlog. NLB Naložba Vita
Multi je naložbeno življenjsko zavarovanje, pri katerem je donos odvisen od gibanja vrednosti
enot investicijskih skladov. Obstaja tveganje, da bi bil lahko znesek izplačila naložbenega
življenjskega zavarovanja nižji od neto vplačane premije. To tveganje, ki ga sicer prevzema
zavarovalec, zmanjšuje jamstvo KBC Bank NV, opisano v pogodbeni dokumentaciji.

Nujna intervencija.

Posledice neurja

Škoda v objektih – uničljiva moč vode.

Potok namesto ceste.

Slapnikova lipa – 200 let je kljubovala vsem vremenskim pojavom,
orkanskemu vetru septembra letos pa se ni mogla več upirati.

Plaz je zaprl cesto.

Zlomljen asfalt.

Spodjeden most.

Porušena drevesa v vodotoku.

Čiščenje po poplavi.

