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Velika fotografija na naslovnici:  Podpis pogodbe za operacijo
»Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpad-
nih voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje« ua 
projekt Celje, v okviru katerega so vključene občine Celje, 
Dobrna, Vonjik in Štore

OBČINA DOBRNA 
PRAZNUJE 
DESETI ROJSTNI DAN
Človek kar ne more verjeti, da čas tako hitro beži. Kako hitro je 
naokoli leto, pet let; kako hitro je naokoli desetletje! V mesecu 
juniju Občina Dobrna praznuje že deseti občinski praznik, zato 
se bomo ob tej priložnosti v tej številki sprehodili tudi skozi čas in 
dogodke, ki so se zgodili v minulem obdobju. 
Utrip meseca junija je v naši občini drugačen, kajti v tem mesecu 
se v okviru občinskega praznika odvijajo različne prireditve, na 
katere ste, spoštovane občanke in občani, vljudno vabljeni.

Zdenka Kumer

Pomladni utrinek ...
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Ob delu čas hitreje mine, pravi pre-
govor, ki ga malo za šalo malo zares 
včasih mimogrede radi povemo, če 
kdo potarna, da je dolgčas, pa se ob 
tem niti ne zavedamo, kako veliko 
resnice je v njem. V življenju nas sreča 
veliko prijetnih pa tudi manj prijetnih 
nalog in izzivov in ko iščemo možno-
sti, rešitve in poti do cilja, je naenkrat 
mimo dan, leto, deset let, ...
Takšni so občutki časa ob pogledu 
nazaj, na prehojeno desetletno pot 
Občine Dobrna, od leta 1998, ko je 
Dobrna pridobila status samostojne 
občine; obogateni so z dobro ener-
gijo, poštenjem, iskrenostjo in vred-
notami naših ljudi, s katerimi smo se 
srečevali ob skupnem delu, ob različ-
nih projektih in srečanjih, ob raznih 
delovnih akcijah, ob otvoritvah novih 
pridobitev v občini, itd. Lepo je deliti 
mnenje občank in občanov, da se je 
življenje v Dobrni v teh letih precej 
spremenilo, da ima Dobrna danes 
povsem drugačno podobo, da smo 
zadovoljni z reševanjem ekoloških 
problemov v občini, da imamo Do-
brnčani dobre pogoje za kvalitetno 
življenje, ki jih še izboljšujemo, itd..  

Ob izvajanju vseh tekočih nalog ob-
čine, je obdobje, ki je za nami, zazna-
movano predvsem z iskanjem mož-
nosti zagotavljanja kvalitete življenja 
in dolgoročnega razvoja občine, ki se 
navzven zrcali v izvedenih javnih ak-
tivnostih in realiziranih projektih na 

SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI!

BESEDA ŽUPANA

terenu, v samem bistvu pa v  mnogih 
nalogah in projektih, ki so v različnih fa-
zah in skupaj usmerjajo zastavljen dol-
goročni razvoj občine. Vsi ti projekti se 
med seboj dopolnjujejo, s časom in no-
vimi spoznanji zorijo in se spreminjajo, 
tako se oblikujejo v končno vsebino, 
ko so pripravljeni in čakajo na čas in 
možnost realizacije. Takšen način dela 
zagotavlja racionalno in gospodarno 
rabo sredstev, saj se projekti večkrat 
preverjajo in med seboj usklajujejo, 
preden gredo v realizacijo. 

Ni življenja brez vode. Tega dejstva se 
ne zavedamo dovolj, saj je samo po 
sebi umevno, da imamo na vsaki pipi 
studenec pitne vode. Takšni studenci 
so privilegij manjšine Zemljanov. Med 
te srečneže spadamo tudi mi v Dobrni. 
Z realnimi problemi reševanja zado-
stne in varne  oskrbe z vodo, občank 
in občanov, smo se soočili takoj, že leta 
1998, ko smo postali sami odgovorni 
za to dragoceno dobrino. Potreben je 
bil kompleksen in strokoven pristop k 
iskanju trajnih rešitev.
Z izdelavo katastra obstoječega stanja 
smo evidentirali, kaj imamo. S hidro-
geološkimi raziskavami vodnih virov v 
občini smo ugotovili možnosti in rešit-
ve zagotavljanja potrebnih količin vode 
za dolgoročno oskrbo prebivalcev s 
pitno vodo v Občini Dobrna. Na osno-
vi vzpostavljenega katastra in hidro-
geoloških raziskav smo izdelali projekt 
– Idejne zasnove dolgoročne in varne 
oskrbe z vodo Občine Dobrna. Na tej 
podlagi so danes že realizirani nekate-
ri večji projekti, ki zagotavljajo času in 
predvidenemu razvoju občine primer-
no oskrbo naših naselij s pitno vodo. 
Vzpostavljena je ustrezna oskrba nase-
lja Dobrne, saniran in dograjen je »vo-
dooskrbni« sistem za Zavrh in Vrbo, 
v izvajanju je prenova in novogradnja 
vodovodnih omrežij za naselja Parož, 
Klanc, Lokovino in Loko, ki bo povezan 
tudi z vodovodom v Dobrni, itd.. 

Z vodo so močno povezani tudi eko-
loški problemi v prostoru. Osnovno 
pravilo, ki mora veljati, je, da mora vsak 
uporabnik uporabljeno vodo ustrezno 

očistiti, preden jo spusti nazaj v na-
ravo. V preteklosti pogosto zanemar-
jeno, sicer povsem logično pravilo, 
je do danes  na svetu pustilo precej 
ekoloških in tudi zdravstvenih pro-
blemov. Vsi se moramo zavedati, da 
nismo zadnja generacija na tem svetu 
in tako tudi ravnati. Okolju prijazne-
ga razvoja ni mogoče planirati brez 
upoštevanja tega pravila. Zato smo 
v Dobrni problem čiščenja odpad-
nih komunalnih voda izpostavili že 
ob snovanju dolgoročnega razvoja 
občine v letih 2001-2003.  Rezultat 
tega razmišljanja je gradnja Čistilne 
naprave za 4000 PE, ki se bo v Do-
brni izvajala v letih 2008-2009, tudi 
s pomočjo sredstev Evropskega ko-
hezijskega sklada. Vzporedno s tem 
projektom smo v minulih letih gradili 
kanalizacijska omrežja v centru Do-
brne in na jugo- zahodnem delu obči-
ne. Trenutno je v izgradnji kanalizacija 
Doler-Mogu-Deu-kolektor v Vinski 
Gorici. V sklopu operativnega progra-
ma urejanja kanalizacijskega omrežja 
pripravljamo projekte za izgradnjo še 
ostale potrebne kanalizacije v obči-
ni. Projekti so osnova za pridobitev 
strokovnih rešitev, urejanje upravnih 
postopkov, pridobivanja soglasij last-
nikov zemljišč in gradbenega dovolje-
nja za gradnjo. Predvsem pa so tudi 
osnova ob iskanju možnosti izvedbe 
in virov financiranja izgradnje. 

Življenje današnjega človeka je hi-
tro, stresno in vse bolj ekonomsko 
usmerjeno, tako je tudi v Dobrni. Z 
možnostjo koriščenja kapacitet zdra-
viliškega kompleksa v časih družbe-
ne lastnine  v Dobrni ni bila nikoli 
dovolj izražena potreba po objektih 
družbenega standarda, kot so knjiž-
nica, kulturni dom, razne galerije in 
podobno. Nove družbene razmere, 
opredeljeno lastništvo in  predvsem 
tržno usmerjeno obnašanje kapitala 
tudi do neprofitnih, kulturnih in dru-
gih dejavnosti v prostoru,  močno 
obremenjuje delovanje neprofitnih 
dejavnosti in društev v naši občini. 
Tako je v zadnjih letih tudi v Dobrni 
močno izražena potreba in interes 
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po lastnih prostorih za kulturne de-
javnosti, galerijah in primerni krajev-
ni knjižnici. Tudi 47 let stara šola ne 
zadostuje pogojem današnjega časa.  
V sledi navedenega smo na Občini 
Dobrna pristopili k iskanju rešitev in 
možnosti izgradnje tako imenovanih 
objektov družbenega standarda na 
enem mestu. Tako je nastal projekt 
prenove in dograditve Osnovne šole 
Dobrna, s Krajevno knjižnico in Kul-
turnim domom. Kar nekaj časa smo 
skupaj s projektanti iskali ustrezne 
rešitve, dokler nismo bili s projektom 
povsem zadovoljni. Potrebno je bilo 
zagotoviti avtonomnost in samostoj-
nost obratovanja vseh treh vsebin z 
možnostjo ustvarjanja sinergij in tudi 
skupnega obratovanja. Danes je izde-
lana že vsa potrebna projektna doku-
mentacija in  pridobljeno  gradbeno 
dovoljenje, intenzivno iščemo mož-
nosti in vire za sofinanciranje tega 
vsebinsko bogatega in finančno zelo 
zahtevnega projekta. Upamo, da nam 
bo v naslednjih letih uspelo sestaviti 
to zahtevno finančno konstrukcijo. 
Pričakujemo sofinanciranje projekta 
s strani resornih ministrstev, seveda 
pa mora občina ob tem zagotoviti 
tudi svoj lastni delež ( 60-70%) plus 
20% DDV, kar pa ni enostavno, saj 
je celotna vrednost projekta okoli 
3.800.000,00 €, kar predstavlja pri-
bližno dva celoletna proračuna Ob-
čine Dobrna. Projekt je pripravljen, in 
tako čaka na čas, ko bo možno zago-
toviti finančne  pogoje za realizacijo, 
nikakor pa se ne želimo zaleteti in s 
tem ogroziti ostale dejavnosti v obči-
ni, čeprav se zavedamo, da bodo za ta 
namen potrebna določena odrekanja 
in racionalno obnašanje vseh porab-
nikov proračuna.

Občanke in občani so najbolj zado-
voljni, kadar dobijo asfalt do doma ali 
v svojo vas. Tudi sam sem teh prido-
bitev vesel. Ti projekti in z njimi po-
vezani dogodki so precej posebni in 
prijetni. Ljudje so pripravljeni sode-
lovati, kar daje vsemu še več dobre 
energije in možnosti za uspeh; in kaj 
je lepšega kot deliti veselje z ljudmi in 
sokrajani? Zaradi velikega števila dru-

gih finančno zahtevnih projektov v ob-
čini je trenutno asfaltiranje cest manj 
prisotno v našem proračunu. Ob tem 
pa smo veseli, da nam uspeva, in ver-
jamem, da tudi občanke in občani  na 
terenu to opazite, da obstoječe ceste 
sistemsko, strokovno in v celoti ustrez-
no razširjamo, pripravljamo in urejamo 
v makadamski izvedbi do končne ure-
ditve in za potrebe današnjega prometa 
tako, da ob asfaltiranju ne bo več po-
trebno izvajati zemeljskih del, temveč 
samo nasipanje gramoza in asfaltiranje 
že utrjene ceste, kar pomeni ob asfalti-
ranju tudi manj stroškov, predvsem pa 
zaradi predhodne utrjenosti trajnejšo 
izvedbo ceste in kasneje manj poškodb 
asfalta. Z zaključevanjem večjih in fi-
nančno zahtevnih projektov (vodovodi, 
kanalizacija, čistilna naprava, knjižnica, 
kulturni dom, šola ...) v občini bo tudi 
asfaltiranje tako pripravljenih cest  lah-
ko hitreje in ceneje izvedeno.

Mnogo je še vsebin, ki se izvajajo in se 
tako ali drugače dotikajo naših ljudi, 
občank in občanov: to so  stanovanjska 
in energetska vprašanja, priprava ob-
činskega prostorskega načrta, projekti 
poslovnih, turističnih con,  projekti raz-
voja turizma in podeželja, odpravljanje 
posledic neurja itd.. Trudimo se, da bi 
bili vsi večji projekti v občini izvajani 
ob sofinanciranju resornih ministrstev 
Republike Slovenije ali Evropskih raz-
vojnih skladov, da bi tako lahko v občini 
največ in najhitreje postorili. Navede-
no nam dobro uspeva, seveda pa smo 
omejeni z obveznim zagotavljanjem 
lastnih deležev.   

Ustvarjalno energijo prostoru dajejo 
ljudje s svojimi ravnanji, delom in ude-
janjanjem svojih zamisli. Iskrena hvala 
vsem, ki ste nas ob različnih priložno-
stih razumeli in konstruktivno sodelo-
vali ter s svojimi dejanji prispevali, da je 
življenje in delo v občini potekalo tako 
uspešno in ljudem prijazno. Iskrena 
hvala vsem društvom, javnim zavodom, 
organizacijam in mnogim posamezni-
kom, ki ste vsak na svojem področju 
tako delovali. Iskrena hvala svetnikom 
občinskega sveta iz vseh mandatov ter 
članom odborov. Ob tem jubileju se 

želim posebej zahvaliti tudi sodelavcem 
v občinski upravi in v režijskem obratu 
za opravljeno delo in korektno sodelo-
vanje.

Prav je, da se ob občinskem prazniku 
posebej spomnimo tistih, ki svojo ener-
gijo udejanjajo tako, da plemenitijo in 
bogatijo življenje v občini. Med nami so 
to, letošnji nagrajenci. Vsem iskrena za-
hvala in čestitke.

Deset let je in ni veliko, odvisno, iz 
katere distance gledamo. Ne glede na 
distanco pa je prav, da smo  ponosni, 
saj je to prvo obdobje samostojnosti 
naše lastne države, Republike Slovenije, 
in tudi Občine Dobrna kot dela te dr-
žave. Če danes ugotavljamo, da smo se 
v teh letih samostojnosti Slovenci pov-
sem vključili v evropske gospodarske 
in druge tokove in dosegamo nadpov-
prečno gospodarsko rast in razvoj, po-
meni, da smo uspešni. K temu razvoju 
in skupnemu uspehu države kot celote 
so pomembno prispevale tudi občine, 
ki so po vseh pokazateljih in podatkih 
naredile neverjeten razvoj, kar pa se v 
dnevni politiki skoraj ne omenja. 
Prav je, da smo kritični, a moramo biti 
ponosni na lastno državo, na lastne ko-
renine, na lastne ljudi in lastne dosežke, 
če hočemo biti enakovreden partner 
drugim okoljem in narodom. Če ne 
bomo spoštovali sebe in lastnega dela 
ter svojih uspehov, nas tudi sosedje in 
drugi ne bodo. Zatorej bodimo ponos-
ni na to, kar smo bili,  na to, kar smo,  na 
to, kar imamo in kar znamo.

Spoštovane občanke in občani!
Hvaležen, da smo lahko skupaj gradili in 
ustvarjali deset let razvoja naše »Ob-
čine«, se vsem in vsakomur posebej za-
hvaljujem za dobro energijo, ki sem je bil 
deležen, ko smo se srečevali ob različ-
nih priložnostih. Ob desetem rojstnem 
dnevu »Občine«, Vam drage občanke in 
občani, iskreno čestitam. Bodimo sku-
paj ponosni na to, kar smo, na to, kar 
imamo in kar znamo in naslednja leta 
bodo, brez dvoma, še uspešnejša. 
  
                         Župan Občine Dobrna:

Martin Brecl
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DESET LET OBČINE DOBRNA
V mesecu juniju Občina Dobrna praznuje že deseti občinski 
praznik, in zato je prav, da na kratko povzamem obdobje, ki 
je za nami. 

Z reformo lokalne samouprave RS v letu 1998 je v okviru 
193 slovenskih občin tudi Dobrna pridobila status občine. 
Zato je bilo potrebno najprej vzpostaviti osnovne pogoje 
za delovanje le-te. S tem namenom so bili v letu 2000 
preurejeni in ustrezno opremljeni prostori v objektu 
Dobrna 19  za  delovanje občine in društev v njej.

Ob financiranju osnovnih, z zakonom predpisanih dejavnosti 
občine, kot so: predšolska vzgoja, šolska vzgoja, zdravstveno 
varstvo, socialno varstvo, varstvo starejših in mladine, 
vzpodbujanje društvene dejavnosti, kulture, športa; urejanje 
in vzdrževanje osnovne javne infrastrukture, vzpodbujanje 
razvoja turizma, kmetijstva, obrti in podjetništva, itd., 
smo mnogo pozornosti namenili področju komunalnih 
dejavnosti, okolja in prostora. Veliko časa, znanja in sredstev 
je bilo vloženih v pripravo projektov in razvojnih študij, ki 
pogojujejo možnost  izvajanja upravnih postopkov ob gradnji 
ter sodelovanju na razpisih države in skladov evropske unije 
za sofinanciranje investicij v Občini Dobrna. Rezultati teh 
projektov in študij, kot tudi mnoge investicije, so danes na 
terenu tudi vidni. 

Občina Dobrna je v  obdobju 1998 - 2008 pridobila spodaj 
navedene razvojne projekte in dokumentacijo ter realizirala 
naslednje investicije:

Ena večjih pridobitev za Dobrno je Informacijska pisarna 
Upravne enote Celje v Dobrni, ki deluje v prenovljenih 
prostorih  nasproti pošte. Dobrna je v objektu Dobrna 41 
dobila novo, sodobno opremljeno knjižnico. V tem 
objektu so bili tudi prostori Turistično-informacijskega 
centra Dobrna - TIC Dobrna, ki je v septembru 2002 
organiziral izobraževanje prvih 25 lokalnih turističnih 
vodnikov v Dobrni.  

Eno zahtevnejših, za Občino Dobrna dolgoročno zelo 
pomembnih, aktivnosti smo po letu pogajanj z d.d. Toplice 
Dobrna uspešno zaključili v novembru 2001 s poravnavo 
na sodišču v Celju. Z navedeno sodno poravnavo je d.d. 
Toplice Dobrna morala Občini Dobrna vrniti vsa 
nezakonito pridobljena zemljišča, v skupni izmeri 
13,52 ha, ki so po zakonu pripadala občini. Pretežni del teh 
zemljišč se nahaja na lokacijah, zanimivih za razvoj Dobrne 
in turizma v njej. Navedena zemljišča bodo pomembno 
prispevala k razvoju Občine Dobrna v naslednjih letih; tako 
v prostorskem in še posebej v finančnem smislu - možnosti 
prodaje zemljišč za gradnjo turističnih objektov in druge 
namenske gradnje itd..

Izdelan je kataster vodooskrbnih sistemov, ki je nujen 
za projektiranje in planiranje razvoja oskrbe z vodo 

v občini, izdelana je hidrološka karta vodnih virov 
in  končan projekt zaščite varstvenih pasov vodnih 
virov v Občini Dobrna. 
Za občino je pomembna študija Idejna zasnova ureditve 
dolgoročne varne oskrbe z vodo prebivalstva v 
Občini Dobrna, izvedena  na osnovi raziskav in pridobljenih 
novih vodnih virov. V sklopu teh raziskav sta bili  izvedeni 
dve vrtini, 130 m in 209 m, za pitno vodo za potrebe naselij 
Klanc, Lokovina, Loka in Parož. Na osnovi tega smo v letu 
2004 pridobili gradbeno dovoljenje za izgradnjo vodovoda 
Loka–Lokovina–Klanc–Parož in Vinska Gora iz 
vrtine Parož. Prva faza je bila končana v letu 2007, druga 
faza operacije pa je bila prijavljena na drugi javni razpis za 
prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi«, na 
katerem smo bili uspešni in smo pridobili sredstva evropskega 
strukturnega sklada za sofinanciranje predmetne operacije. 
Z izvedbo projekta bo Občina Dobrna prebivalcem naselij 
Loka, Lokovina, Klanc, Parož in Vinska Gora zagotovila 
količinsko ustrezno in kvalitetno pitno vodo. Navedena 
investicija bo predvidoma realizirana v letih 2008/2009.

Rezervoar na lovski koči

V okviru projekta dolgoročne zasnove varne oskrbe z vodo 
v Občini Dobrna je bil izveden tudi tlačni vod - črpališče 
Škoflek; rezervoar Zavrh za zagotovitev zadostnih 
količin vode v vodovodnem sistemu Vrba–Zavrh, in s tem 
omogočena priključitev naselja spodnja Vrba in vodovoda 
Gutenek na vodovodni sistem Zavrh–Vrba. 

Po nekajletnih usklajevanjih s Termami Dobrna smo v 
letu 2003 uspeli predati vodovodni sistem Dobrna 
(Vrtina Hudičev graben, Vodovod Uršek in Vodovod 
Lanšperg) v upravljanje z odlokom določenemu 
upravljavcu vodovodov v Občini  Dobrna, to je  
Vodovodu - kanalizaciji Celje. V sklopu teh aktivnosti 
je bilo saniranih cca 50 vodovodnih jaškov, dve črpališči in 
del vodovodnega omrežja za vzpostavitev normalnih tlačnih 
con v Dobrni. 
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S skupnim financiranjem treh občin sta Paški Kozjak in  
osnovna šola na Kozjaku dobila pitno vodo iz Velenja. 
Realizirana je bila  tudi sanacija zajetij vodovoda Zavrh 
-Vrba ter sofinancirana izvedba vodovodov za kmetije 
Papež, Okrožnik, Maršnjak in Slapnik.

Ena večjih pridobitev za Dobrno je zagotovo izgradnja 
Bencinskega servisa v Dobrni. Z izgradnjo le-tega je 
območje vhoda v Dobrno dobilo v celoti novo podobo. 
V sklopu ureditve bencinskega servisa se je uredila tudi 
kompletna komunalna infrastruktura naselja Pristova in 
Lokovina – spodnji del (kanalizacija, vodovod in cestna 
infrastruktura).  

 asfaltiranje ceste Koren–Dobrna  iz naslova urejanja 
državnih  cest, 

 rekonstrukcija  in asfaltiranje ceste Hobe-Golčer- 
Kolar na Klancu,

 rekonstrukcija in asfaltiranje ceste Pušker-Pohajač- 
Junke v Lokovini,

 rekonstrukcija in asfaltiranje ceste Šunk- Kačnik v 
Parožu,

 rekonstrukcija in asfaltiranje ceste Matjak- Orlčnik- 
Hrovat v Zavrhu, 

 rekonstrukcija in asfaltiranje ceste Štravs-Šotner, 
 asfaltiranje ceste Union–gasilski dom–mlin v 

Dobrni,
 asfaltiranje ceste Žerjav-Petek-rezervoar v  

Zavrhu,
 asfaltiranje ceste Novi grad–pokopališče v Dobrni,
 asfaltiranje ceste Sveti Miklavž–Doler  v Vrbi,
 ureditev in asfaltiranje pokopališča v Dobrni - na 

vzhodni in zahodni strani, 
 asfaltiranje cestne povezava Lokovina–Vinska Gora, 
 asfaltiranje ceste Kolar–Žužek in kapela–Jurko  na 

Klancu, 
 asfaltiranje ceste Kamnik–Dobovičnik–Bincl  v 

Parožu,
 asfaltiranje ceste Stropnik- Štravs na Brdcah nad 

Dobrno,
 asfaltiranje ceste Skutnik–Repas na Klancu,
 asfaltiranje ceste Mohorič–Šotner–Cicl na Brdcah 

nad Dobrno,
 asfaltiranje ceste Loka–Pohajač–Flis,
 asfaltiranje ceste Kuk–Rihter v Zavrhu, 
 asfaltiranje ceste Brusl–Pihler na Klancu, 
 asfaltiranje ceste Dolar v Vrbi, 
 asfaltiranje ceste Korenak–Kanižar v Lokovini, 
 asfaltiranje ceste Koštomaj v Vinski Gorici, 
 asfaltiranje ceste Mešl–Štravs v Zavrhu, 
 asfaltiranje ceste Polenek na Klancu, 
 asfaltiranje ceste Skutnik na Klancu, 
 asfaltiranje ceste Štepihar–Trnovšek na Dobrni.

Prav tako se vsako leto izvaja sistemska ureditev 
makadamskih in gozdnih cest na celotnem območju 
občine, ki zajema potrebno širitev in rekonstrukcijo cest 
ter strokovno odvajanje meteorne vode s cestišča. Urejene 
so bile naslednje ceste:
 cesta do domačije  Petre v Vinski Gorici,
 povezovalna - napajalna cesta Neroden–Tonač 

(povezava naših kmetij z Dobrno in Vitanjem), 
 povezovalna cesta Kačnik–Rebernik-Paški Kozjak,
 povezovalna – napajalna  cesta Urlčjek-Firer–Cvikl  

(prevozi otrok),
 cesta Urlčjek–Pečnik, 
 cesta Gutenik–Stišovič,
 cesta Žužek–Lovska koča–Jurk,
 cesta Šunk–Lovska koča,
 cesta Slapnik–Planinski dom na Paškem Kozjaku,
 cesta Vrba–Farma nojev,

Bencinski servis

Tako je bila v letu 2004 izgrajena tudi kanalizacija od bencinske 
črpalke do Novega gradu. S to investicijo je območje Novega 
gradu, Lokovine in Pristove v celoti ekološko sanirano. 

Na področju komunalne infrastrukture se je v letu 2006 
pričela izgrajevati vodovodna, kanalizacijska in cestna 
infrastruktura: trasa Pelicon–Mogu–Deu. V letošnjem 
letu pa bomo pristopili k Razširitvi čistilne naprave 
Dobrna, iz 1.800 PE na 4.000 PE. S to investicijo smo bili 
uspešni pri kandidiranju za sofinanciranje na kohezijski sklad. 
Navedena investicija bo predvidoma zaključena v letu 2009.

Asfaltiranje cest se izvaja v skladu z vsakoletnim sprejetim 
proračunom občine, s katerim občinski svetniki usklajujejo 
enakovredno zastopanje naselij in asfaltiranja tako imenovanih 
napajalnih cest, ki bodo omogočale enakovreden razvoj 
občine, ohranitev poseljenosti ter razvoj našega podeželja.  
Na tej osnovi so bile urejene in asfaltirane naslednje ceste 
v naši občini: 

 asfaltiranje ceste Čelan–Sveti Miklavž v Vrbi, 
 asfaltiranje ceste Gutenik – Golouh, 
 asfaltiranje ceste Snežna jama–Hudičev graben, 
 asfaltiranje ceste Vrba–Socka,  
 rekonstrukcija in asfaltiranje ceste Koren-Blazinšek 

v Pristovi,
 izvedba nove asfaltne prevleke odcepa za Lokovino–

Novi grad,   
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 cesta Rihter–Socka, 
 cesta Polenek–Skutnik na Klancu,
 cesta Zdraviliški dom–Božnik–Loka itd..

Za sanacijo škod po neurjih in poplavah je bila do leta 
2007 pridobljena naslednja projektna dokumentacija  in 
sanirani navedeni plazovi: 
 projekt  sanacije plazu na cesti  Dobrna–Paški 

Kozjak pri kmetiji Felicijan (saniran),
 projekt  sanacije plazu  na cesti  Dobrna- Klanc-

Lovska koča pri Zabukovnik,
 projekt  sanacije plazu  na cesti Čelan–Sv. 

Miklavž v Vrbi (saniran), 
 projekt  sanacije plazu  na cesti  pod domačijo 

Pohajač v Lokovini (saniran), 
 projekt  sanacije plazu  na cesti do kmetije 

Sedevšek v  Dobrni (saniran),  
 projekt  sanacije plazu  na cesti  Zavrh–Socka  

pri Martjak, 
 projekt  sanacije plazu  na cesti  Lokovina–

Vinska Gora (saniran),
 projekt sanacije zajede na cesti Dobrna–Klanc–

Parož pred Gutenikom (sanirana),
 projekt sanacije zajede na cesti Dobrna–Parož 

pred Hudičevim grabnom (sanirana),
 projekt sanacije plazu Rihter (saniran),
 projekt sanacije plazu v Parožu (saniran). 
 

 Švab–Kramer–Ovčar v Vrbi 
 Blažič v Zavrhu. 

S kamnito zložbo sta se sanirala dva plazova, in sicer 
Skutnik–Polenek na Klancu in Martjak–Hrovat v Zavrhu. Za 
najbolj kritične plazove, ki ogrožajo občinsko infrastrukturo, 
je občina pridobila geološko-geomehanske raziskave s 
predlogom sanacije plazov, na podlagi katerih je pristopila k 
izvedbi razpisov za izbor najugodnejšega izvajalca za sanacijo 
le-teh. Raziskave so pridobljene za naslednje plazove:
 plaz Rehar pod cesto Lamperček–Lokovina,
 plaz Habe pod cesto Lamperček–Lokovina,
 plaz Pohajač pod cesto Pod gradom–Srebotno, 
 plaz Žagar pod cesto Švent–Oprčkal–Močenik na 

Klancu,
 plaz Jurko pod cesto Štimulakova kapela–Kolar na 

Klancu.
Občina je bila prav tako uspešna na razpisu za sanacijo plazu 
Zabukovnik na Klancu.
V okviru škode po neurju se je pripravil program odprave 
posledic škode, po katerem se na terenu izvajajo strojna dela 
na makadamskih in asfaltnih cestah, izvaja se gramoziranje 
cest, urejujejo se bankine, urejuje se odvodnjavanje cest 
(čiščenje jarkov, prepustov), … Program sanacije bo 
realiziran v okviru pridobljenih državnih sredstev in v okviru 
proračunskih sredstev.

V letošnjem letu smo se prijavili na evropska strukturna 
sredstva s projektom Rekonstrukcija lokalne ceste 
Dobrna–Hudičev graben–Krištaje na tretji javni razpis 
za razvojne prioritete »Razvoj regij«. V primeru pridobitve 
sredstev se bo pristopilo k rekonstrukciji ceste od odcepa 
pri Memonu do odcepa Krulec v dolžini 295 m; razširilo 
se bo vozišče,  zgradil se bo pločnik, kolesarska steza, 
cestna razsvetljava in  nov most preko Dobrnice, ki je od 
septembrskega neurja v letu 2007 v zelo slabem stanju.

Vsako leto se nekaj sredstev nameni tudi za urejanje 
pokopališča na Dobrni. V tem času se je naredil vetrolov, 
uredila se je osrednja pot do pokopališča, prenovljena 
in urejena je kuhinja v mrliški vežici, narejena je bila nova 
fontana, ki bo služila namenu predvsem tistim, ki prihajajo na 
pokopališče z zahodne smeri.   

Ena od osnovnih nalog občine je tudi skrb za požarno 
varnost. Vsako leto za to področje v proračunu občine 
namenimo kar nekaj sredstev. Nabavljeno je bilo novo  
kombinirano gasilsko vozilo  GVC 16/24, novo kombi 
vozilo, gasilska črpalka ter druga oprema.  

Občina Dobrna je v mesecu februarju 2003 pristopila k 
spremembam in dopolnitvam 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 za območje Občine Dobrna – prostorski 
plan Občine Dobrna, dopolnitev 2003, s katerim 
so zagotovljeni prostorski pogoji za realizacijo nekaterih 

Sanacija plazu v Parožu

V mesecu septembru 2007 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 je Ministrstvo za okolje in prostor izdelalo program 
odprave posledic nesreče, ki je osnova za dodeljevanje 
sredstev za sanacijo škod. Večja vzdrževalna in obnovitvena 
dela so bila, s pomočjo treh zunanjih izvajalcev in delavcev 
režijskega obrata, izvedena na cesti:
 Kačnik–Rebernik-Paški Kozjak,
 Sveti Miklavž–Fižolek,
 kapela–Čelan v Vrbi, 
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pomembnih razvojnih projektov za celovit in hitrejši 
dolgoročni razvoj Dobrne. 
V novem  prostorskem planu so zagotovljeni prostorski 
pogoji za razvoj športno- rekreacijskega parka z večjim 
prireditvenim prostorom in zunanjimi vodnimi površinami 
pred Dobrno; prostorski pogoji za razvoj kliničnega turizma, 
turističnega naselja ali apartmajev v smislu varovanih 
stanovanj na območju Novega gradu; razširitev zdraviliškega 
kompleksa z Apart naseljem, itd.. Prav tako je z novim 
prostorskim planom dana možnost strnjene gradnje, kot tudi 
individualne gradnje. Sprejeti so bili trije lokacijski načrti za 
stanovanjsko naselje Zavrh, Gutenik in Zora. S tem je dana 
možnost  gradnje približno 40 stanovanjskih hiš. 

Z realizacijo dela ZN Center Dobrna se počasi začenja 
uresničevati zastavljena vizija razvoja občine. Namenu 
je predanih 48 novih stanovanj, od katerih jih je občina 
financirala 5, Stanovanjski sklad Republike Slovenije 11, 
ostala je Vegrad ponudil za trg. Dobrna pa je bogatejša še 
za šest poslovnih prostorov, v enem od teh je tudi nova 
Mercatorjeva trgovina. Poleg stanovanj je občina investirala 
izgradnjo 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 nadaljno širitev in priključevanje novih porabnikov izven 
samega centra Dobrne. 

razširiti in oblikovati nov trg s križiščem ter osrednjim 
prireditvenim prostorom z objektom za prireditve - za 
potrebe turističnega društva in TIC-a. 

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.

V decembru 2002 je bila otvoritev prenovljenih 
prostorov Vrtca Dobrna. V igralnicah in garderobah so 
bila prenovljena tla, opravljena so bila potrebna mizarska 
in pleskarska dela. Kompletno je bila zamenjana oprema 
v igralnicah, garderobah in v zbornici. Obenem je bila 
posodobljena in prenovljena vrtčevska kuhinja. Prav tako je 
vrtec dobil nova igrala.

V avgustu 2004 je bil nabavljen tudi nov šolski kombi za 
prevoz otrok.

Za oživitev športnih aktivnosti mladih so bila obnovljena 
igrišča (nova asfaltna prevleka rokometnega in 
košarkarskega igrišča ) ter na novo zgrajeno igrišče 
za odbojko na mivki. Nova pridobitev je tudi razsvetljava 
igrišč in nov pitnik vode za vse, ki se udeležujejo športnih 
aktivnosti na igriščih. 

Veliko pozornosti pa v Občni Dobrna namenjamo tudi 
urejanju kraja, saj se zavedamo, da je to sestavni del 
turistične ponudbe Dobrne. Veliko del 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. Poleg tega vsako leto v proračunu občine 
namenimo kar nekaj sredstev  za ureditev poti, neprometno 
turistično signalizacijo, vzdrževanje parka, itd., s čimer želimo 
turista pritegniti v objem neokrnjene narave in v turistično 
ponudbo občine vključiti tudi naše podeželje. Narejena je 
bila tudi nova turistična karta Občine Dobrna z označbo 
poti, naravne in kulturne dediščine ter turistične ponudbe 
kraja.  Do danes pa smo uspeli urediti naslednje poti: 
 ureditev Loške poti - po poteh naravne in kulturne 

dediščine: Dobrna–Klanc–Loka- Dolina mlinov-
Knajpovi tolmuni-Domačija Volk-Jelenja farma 
Lamperček–Dobrna;

 varna pot v šolo: sprehajalna pot ČN-Vinska 
Gorica;

 ureditev varne šolske in turistične poti od Dobrne 
do Arliča;

 ureditev ANINE poti - po poteh naravne in kulturne 
dediščine Občine Dobrna: Dobrna–Snežna jama-
(Birkeller)-Knajpovi izviri zdravja–Črna kuhinja 
Šumej  Zavrh -Sv. Miklavž–Dobrna.

Center Dobrne

V letu 2007 je bil namenu predan tudi nov sodobno 
opremljen Center za usposabljanje, delo in varstvo 
Dobrna, za katerega smo si vseskozi prizadevali pridobiti 
dokumentacijo za gradnjo.
 
Prav tako je bil izveden tudi razpis za  izvajalca  idejne 
zasnove ureditve celotnega območja trga Dobrne 
in TIC-a Dobrna. Občina Dobrna želi v osrednjem delu 
naselja Dobrna (na območju obstoječega trga pod cerkvijo, 
gostiščem  Triglav, občinsko stavbo  in  gostiščem Lovec) 
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Z namenom promocije in razvoja turistične ponudbe v Občini 
Dobrna smo v letu 2004 skupaj s Termami Dobrna, društvi, 
zavodi in podjetniki v Dobrni ustanovili Gospodarsko- 
interesno združenje Turizem Dobrna, ki je poleg 
promocije skrbelo za organizacijo različnih prireditev, za 
prijavo projektov na razpise, izdelavo prospektov; skrbelo je  
tudi za razvoj novih turističnih produktov, itd.. Eden takšnih 
je tudi ureditev kulturne dediščine Črne kuhinje pri 
Šumej na Brdcah nad Dobrno. Prav tako smo veseli 
obnovitve Vovkovega mlina v Dolini mlinov, ki so ga 
Pungartnikovi več let obnavljali in v lanskem letu, tudi ob 
finančni pomoči občin Dobrna in Velenje, pripravili do te 
mere, da je začel mleti. 

V jesensko-zimskem obdobju 2004/2005 se je izvajal 
projekt Živimo zdravo. To je naslov projekta, ki smo ga 
v sodelovanju z Zavodom za zdravstveno varstvo Celje in 
Ministrstvom za zdravje izvajali v Občini Dobrna. Živimo v 
času, ko ob vsakdanjih obveznostih mnogokrat pozabimo 
nase in na svoje zdravje. Tega se po navadi zavemo šele 
takrat, ko nas na to opozori naše telo. Mnogokrat pa bi 
lahko z majhnimi napori in spremembami pomembno 
prispevali h kvaliteti našega zdravja – življenja. 

V letu 2005 je bil obnovljen tudi Zdravstveni dom 
Dobrna. Nova streha, prenovljena fasada in obnovljena 
notranjost objekta nudijo možnost zagotavljanja osnovne 
zdravstvene dejavnosti in zobozdravstva v Dobrni v 
ustreznejših in prenovljenih prostorih.  

Leta 2003 se je sedem občin (Dobje, Dobrna, Oplotnica, 
Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče) odločilo 
medsebojno razvojno povezati in skladno z usmeritvami 
Ministrstva za kmetijstvo pristopiti k pripravi skupnega 
razvojnega programa podeželja. Namen razvojnega 
programa podeželja je zagotovitev skupne razvojne 
strategije celotnega projektnega območja vseh sedmih 
občin, trajnostnega razvoja podeželja, nadaljnjega razvoja 
kmetijstva, še posebej spodbujanje ekološke pridelave, 
razvoja dopolnilnih dejavnosti in osebnega dopolnilnega dela 
na kmetijah, stalnega izobraževanja različnih ciljnih skupin, 
razvoja podjetništva na podeželju ter vzpostavitev trajnega 
sodelovanja med lokalnimi skupnostmi, institucijami, društvi, 
kmetovalci, podjetniki in drugimi zainteresiranimi. 

Ker se zavedamo, da je v povezovanju, sodelovanju in 
iskanju novih virov možnost napredovanja, se Občina Dobrna 
preko različnih projektov ali različnih programov povezuje 
z drugimi občinami, tako na področju turizma, prometne in 
druge komunalne infrastrukture, odlaganja odpadkov, urejanja 
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda, varovanja 
vodnih virov itd.. V letu 2002 smo skupaj z občinami Zreče, 
Vitanje in Vojnik  ustanovili Skupno občinsko upravo - 
Medobčinski inšpektorat, čigar področje delovanja se je 
v letu 2007 razširilo še na občine Slovenske Konjice, Šentjur 
in Oplotnica. 

Ob sprotnem izvajanju tekočih nalog posvečamo v Občini 
Dobrna vseskozi posebno pozornost tudi razvoju in 
uvajanju elektronskega poslovanja z občani in s svetom. Tako 
ima Občina Dobrna uporabniku prijazno in preglednejšo 
spletno stran: www.dobrna.si. Tu lahko najdete vse 
podatke o občini, kot tudi druge koristne informacije in 
aktualne novice. V minulih letih nam je tudi uspelo vzpostaviti 
večino baz podatkov ter digitalizirati in vektorizirati kataster 
komunalnih objektov, naprav, cest, vodovodov, kanalizacije itd.; 
vse baze prostorskega plana, katastra občine, pridobiti orto-
foto posnetke občine in druge geodetske podlage. Prav tako 
so vsi ti podatki dostopni občanom in drugim uporabnikom 
na naši spletni strani pod Prostorsko-informacijski sistem 
občin (PISO).

Črna kuhinja na Brdcah

Skupaj z Javnimi napravami, sedaj družba za ravnanje 
z odpadki Simbio, ki vršijo organiziran odvoz 
komunalnih odpadkov na celotnem območju Občine 
Dobrna, in komunalno-cestno inšpektorico se ves ta čas 
vrši vključevanje v organiziran odvoz odpadkov. Na osnovi 
strategije za ravnanje z odpadki v Mestni občini Celje, ki je 
usklajena z državno strategijo ravnanja z odpadki, so tudi 
v Občini Dobrna nameščene posode na EKO otokih 
(papir, steklo, kovine). 

Občina Dobrna je v septembru 2003 začela izvajati projekt 
»Energetska zasnova Občine Dobrna« z namenom, da 
bi pridobila osnovne informacije o rabi in oskrbi toplotne 
energije v občini. Razlog za zbiranje teh informacij je 
ugotovitev energetskega stanja v občini, pregled optimalnih 
možnosti rabe energije ter možni energetski ukrepi v 
občini. 

Zaključena je tudi izgradnja kabelsko-razdelilnega 
sistema na področju Klanca, Vrbe in Zavrha nad Dobrno. 

V preteklih obdobjih je Občina Dobrna posvečala veliko 
pozornosti urejanju zemljiškoknjižnih zadev. Tako so se 
v zadnjih letih za večino zemljišč, kjer je bila v zemljiški knjigi 
še vknjižena družbena lastnina, skladno z delitveno bilanco 
občin bivše skupne Občine Celje, uredili vpisi na ime Občine 
Dobrna. 
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DESET LET OBČINE DOBRNA

Mnogi izmed vas se zagotovo sprašujete, čemu je namenjen 
računalnik v predprostoru stavbe Občine Dobrna (hodniku 
nasproti pošte)? Ta omogoča internetni dostop čim širšemu 
krogu občanov in drugim obiskovalcem Občine Dobrna 
(javne e-točke), v katerem bo omogočen javni brezplačni 
brezžični dostop do interneta, ki še v Občini Dobrna do 
sedaj ni bil nikjer vzpostavljen. 

Vsako leto občina objavi javne razpise o dodeljevanju 
proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in 
podeželja, dopolnilne dejavnosti na kmetijah, za dodelitev 
finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega 
gospodarstva in obrti v Občini Dobrna, za subvencioniranje 
novih delovnih mest v Občini Dobrna, kot tudi javne razpise 
za dodelitev sredstev društvom.
Prav tako se tudi mi redno prijavljamo na različne razpise 
ministrstev in iz tega naslova smo pridobili kar nekaj 
sredstev. 

V Občini Dobrna se razveselimo tudi vsakega novega člana 
skupnosti in kot pozornost se staršem novorojencev 
nameni priložnostno knjižno darilo, enoletna 
naročnina na revijo Otrok in družina ter denarna 
pomoč v višini 104,32 €  ob rojstvu  prvega otroka in 
125,19 € ob rojstvu drugega in vsakega naslednjega 
otroka. 

Ob tem pa nismo pozabili tudi na nekoliko starejšo generacijo, 
saj vsako leto ob dnevu starejših organiziramo srečanje 
starejših občanov, na katerega se  vedno odzove visoko 
število starejših. 

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 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 je 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 prvi polovici leta 2009.

Vseh aktivnosti, ki se odvijajo v občini, preprosto ni mogoče 
našteti, zato sem poskušala našteti le pomembnejše, ki so 
zaznamovale zadnjih deset let. V občini smo veseli prebujanja 
Dobrne, kar nakazujejo mnoge zastavljene in končane 
investicije. Nemalo truda je bilo vloženega, da so se izpeljali 
vsi postopki, ki so pripeljali do tega, da zastavljeni projekti 
tečejo oz. so končani.  Vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k 
temu, se iskreno zahvaljujem. 

Zdenka Kumer

NAGRAJENCI OB OBČINSKEM PRAZNIKU

NAGRAJENCI OBČINE DOBRNA OB 
OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE DOBRNA 2008

Na podlagi Javnega razpisa za podelitev priznanj Občine Dobrna za leto 2008, prispelih predlogov za po-
delitev priznanj ter predlogov Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Občine 
Dobrna, naslovljenih občinskemu svetu je Občinski svet Občine Dobrna na 15. redni seji, dne 28.5.2008, 
sprejel sklep za podelitev priznanj Občine Dobrna za leto 2008 naslednjim nagrajencem:

- Priznanje LISTINA OBČINE 
DOBRNA 2008 prejme g. Šenazij 
Ibrahimij 

Šenazi Ibrahimi, rojen 23. 7. 1960 v 
Tetovu – Makedonija, sedaj stanujoč 
Dobrna 25, Dobrna; je samostojni 
podjetnik z dejavnostjo slaščičarstva v 
središču Dobrne. 

Šenazi Ibrahimi se je naprej izučil za 
poklicnega slaščičarja, nato pa je ob 
delu dokončal tudi srednjo gostinsko 
šolo, smer gostinski tehnik.

Tradicija dejavnosti slaščičarstva v Do-
brni je prisotna že več kot četrt sto-
letja, sami začetki segajo v leto 1974, 
ko je z omenjeno dejavnostjo začel 

njegov oče Nazif Ibrahimi. Ob njem 
je g. Šenazi nabiral bogate izkušnje 
vse do leta 1988, ko je nasledil očeta. 
V uspešni družinski dejavnosti redno 
zaposluje še dodatno delovno moč iz 
kraja. 
Lepo opremljen lokal, obnovljen leta 
2005, prijetno počutje na pokritem 
vrtu, pestra ponudba  izvrstnih slaš-
čic, toplih in hladnih napitkov ter sve-
že pripravljenih okusnih sladoledov, 
vedno nasmejan lastnik in prijazno 
osebje so prepoznavni znaki, ki vsa-
kodnevno privabijo v »Slaščičarno 
Jagoda« ne samo domačinov, ampak 



11DOBRČAN, št. 38/2008

NAGRAJENCI OB OBČINSKEM PRAZNIKU

tudi turiste in goste iz bližnjega hotela 
Term Dobrna ter obiskovalce od blizu 
in daleč. 

Šenazi Ibrahimi je vedno pripravljen 
pomagati in sodelovati tudi kot spon-
zor pri raznih prireditvah, ki jih orga-
nizirajo Vrtec in Osnovna šola Dobr-
na, Center za usposabljanje, varstvo in 
delo Dobrna ter občinska društva in 
ustanove.

G. Šenazi Ibrahimi je zgled multikul-
turnega sožitja, ko vpet v življenje kra-
ja ohranja svojo nacionalno identiteto. 
Za njegovo 20-letno samostojno delo 
v Občini Dobrna zasluži zahvalo za 
poklicno dejavnost, ter za trud in pri-
spevek pri vzpodbujanju obrtništva, 
gostinske in turistične ponudbe v vaši 
občini v obliki Listine Občine Dobrna 
za leto 2008.

- ŽUPANSKO PRIZNANJE 2008 
prejme g. Andrej Olenšek

ko diplomiral na študijskem programu 
avtomatika – robotika, kjer mu je bila za 
raziskovalno delo podeljena Prešerno-
va nagrada Univerze v Ljubljani za leto 
2003. 

Kot mladi raziskovalec Inštituta Repu-
blike Slovenije za rehabilitacijo je Andrej 
Olenšek v okviru podiplomskega študi-
ja Fakultete za elektrotehniko v Ljub-
ljani opravljal obsežne raziskave, sinteze 
in analize ter eksperimentalno modeli-
ranje patoloških vzorcev hoje. Izsledki 
tega dela so izhodišča za matematično 
modeliranje patoloških vzorcev hoje. 
Izsledki eksperimentalnega modeliranja 
patoloških vzorcev hoje so danes že v 
pomoč pri analizah kliničnih primerov 
znotraj interdisciplinarnega tima inže-
nirjev in zdravnikov.  Dolgoročni pomen 
teh raziskav je tudi razvoj simulacijskega 
orodja patoloških vzorcev hoje. 
V okviru teh raziskav je Andrej Olenšek 
sodeloval na mednarodnih simpozijih v 
Barceloni, na Dunaju, v Manchestru v 
Veliki Britaniji ter v Luoyangu na Kitaj-
skem. Mnogi izsledki teh raziskav so bili 
objavljeni tudi v mednarodnih strokov-
nih revijah s področja robotike in bio-
mehanike.

Doktorsko disertacijo z naslovom Eks-
perimentalna analiza in modeliranje 
bipedalne hoje je Andrej Olenšek na 
Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani 
uspešno zagovarjal 25. 4.2008 in prido-
bil  strokovni naziv doktor znanosti.

Andrejevih uspehov se veselimo, še po-
sebej pa smo veseli in ponosni, da ostaja 
v našem kraju saj si  tu ustvarja dom in 
družino. 

Spoštovani g. Andrej Olenšek, iskrene 
čestitke za uspešno prehojeno razis-
kovalno pot. Še naprej Vam želim veliko 
uspehov v strokovnem in osebnem živ-
ljenju ter dobro počutje v Občini Do-
brna. 

- ŽUPANSKO PRIZNANJE 2008 
prejme g. Andrej Farkš

Andreju Olenšku podeljuje župan 
Občine Dobrna Župansko priznanje 
za odličnost v celotnem študijskem 
obdobju in za izjemne dosežke na po-
dročju raziskovalnega dela.  
Andrej Olenšek je uspešen predstav-
nik mlajše generacije, rojen 15. maja 
1979 v Zavrhu nad Dobrno. Z odlič-
nim uspehom je končal osnovno šolo 
v Dobrni in Gimnazijo center v Celju. 
Po opravljeni maturi se je leta 1998 
vpisal na Fakulteto za elektrotehni-
ko v Ljubljani. V letu 2003 je z odli-

Andreju Farkašu podeljuje župan Ob-
čine Dobrna Župansko priznanje za 
uspešno  podjetniško dejavnost in 
ohranjanje delovnih mest v Dobrni 
ter kot vzpodbudo za nadaljnje delo. 

Andrej Farkaš se je rodil 13. juli-
ja 1973 v Dobrni kot tretji otrok v 
šestčlanski družini Farkaševih. Po kon-
čani osnovni šoli v Dobrni se je izob-
raževal na Tehnični strojni šoli v Celju 
in si pridobival specialna znanja za 
dela v kovinarski stroki v Kovinopa-
sarstvu Škoflek v Celju, kjer je bil za-
poslen do leta 1991, ko je od desetih 
zaposlenih zaradi izgube trgov tedanje 
Jugoslavije ostalo brez dela devet za-
poslenih, med njimi tudi Andrej Far-
kaš. Ob iskanju možnosti zaposlitve 
je v letih od 1991 do 2001 opravljal 
različna priložnostna dela doma in v 
tujini ter ob delu opravi prekvalifika-
cijo za natakarja. Kot natakar je delal 
tudi v Hotelu Dobrna ter štiri leta pri 
hotelirju Štormanu, kjer se je, kot sam 
pravi, naučil reda in discipline, za kar 
mu je še danes hvaležen. 
Novi časi in spoznanja, da je človek 
za vsa svoja dejanja odgovoren sam, 
predvsem pa mladostna energija in 
nemiren ustvarjalni duh so Andreja 
usmerjali k iskanju novih možnosti. 
Tako je v letu 2001 pridobil licenco 
in si z nakupom kamiona zagotovil 
pogoje za delovanje na trgu dela kot 
samostojni podjetnik. V letu 2002 je 
odprl gostišče Arlič, ob tehnoloških 
viških v Termah Dobrna v letu 2003 je 
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s prevzemom obrata  pralnice ohra-
nil delovna mesta delavcem. Danes 
njegove dejavnosti zagotavljajo osem 
delovnih mest v Občini Dobrna. Svojo 
podjetnost pa uspešno širi na podro-
čje turizma. Kot novi lastnik kmetije 
Šumečnik v Strmcu nad Dobrno želi v 
bodoče ta  čudovit in neokrnjen  svet 
narave ponuditi tudi pohodnikom in 
turistom. 

Spoštovani g. Andrej Farkaš, iskrene 
čestitke za uspešno pot mladega pod-
jetnika in mnogo uspehov pri nadalj-
njem delu in razvoju vsega, kar načr-
tujete.
                                                      
                                   
- ŽUPANSKO PRIZNANJE 2008 
prejme družina Hrovat
 
Družini Hrovat, staršema Antonu in Idi 
ter hčerama Mihaeli in Marini, pode-
ljuje župan Občine Dobrna Župansko 
priznanje za nesebično sodelovanje in 

NAGRAJENCI OB OBČINSKEM PRAZNIKU

nad Dobrno, kjer sta si Anton in Ida 
ustvarila dom. 

Ob delu in šoli je družina Hrovat 
močno vpeta v družbeno, kulturno in 
društveno življenje v Občini Dobrna. 
Ida in Anton sta aktivna člana Prosto-
voljnega gasilskega društva  Dobrna, 
kraj njunega srečanja, folklorna skupi-
na Dobrna, kjer je Ida danes strokov-
ni vodja, ju povezuje tudi sedaj. Ob 
gasilstvu in folklori je Anton še član 
ansambla Safirji in Godbe na pihala 
Nova Cerkev. Ob študiju pedagogi-
ke na Glasbeni fakulteti v Mariboru 
sta Mihaela in Marina aktivni članici 
kvarteta Svit, obe igrata tudi klavir. 
Marina vodi Zbor upokojencev Do-
brna, igra citre in kitaro in če je tre-
ba zaigra tudi na klavirsko harmoni-
ko. Mihaela nas s svojo flavto včasih 
razveseljuje sama, večkrat v duetu z 
Marino ali kvartetom Svit in pogosto 
tudi v družbi Godbe na pihala Nova 
Cerkev. Mihaela je tudi ponosna čla-
nica cerkvenega dekliškega zbora v 
Dobrni. Tako v kraju skoraj ni dogod-
ka, kjer Hrovatovi ne bi sodelovali na 
njim značilen način.

Iskrene čestitke družini Hrovat za 
tako uspešno delo na društvenem, 
kulturnem in glasbenem področju 
ter velika zahvala za čas, prispevek in 
sodelovanje ob mnogih dogodkih v 
Občini Dobrna. Naj Vas ta pozitivna 
energija  plesa, pesmi in glasbe, krepi 
in povezuje tudi v prihodnje.

Priznanja Občine Dobrna za leto 
2008 bodo nagrajencem podeljena 
na osrednji prireditvi ob občinskem 
prazniku Občine Dobrna, ki bo v pet-
ek, 15.06.2008 ob 18. uri, v dvorani 
Zdraviliškega doma Dobrna.

Župan občine Dobrna
Martin Brecl

veliko angažiranost na področju gasil-
stva, kulturnih in drugih dejavnosti v 
Občini Dobrna.

Anton in Ida Hrovat sta odraščala 
v podeželjskem okolju Dobrne. Na 
manjši domačiji pri Hrovatovih v Za-
vrhu nad Dobrno je 17. avgusta 1961 
zagledal luč sveta Anton, Ida pa štiri 
leta kasneje, 4. decembra 1965, pri 
Petračevih v Lokovini. Osnovno šolo 
sta obiskovala v Dobrni, Anton je na-
daljeval šolanje v Velenju; kot elektro-
tehnik je zaposlen v Rudniku lignita. 
Po končanem šolanju v Celju se je 
tudi Ida zaposlila v Velenju kot projek-
tantka v projektivnem biroju Vegrada, 
kjer je zaposlena še danes.

Združila ju je folklora; tam  sta se 
spoznala in začela skupno pot v maju 
1985. Še istega leta se jima je rodi-
la hči Mihaela in čez dve leti še hči 
Marina. Družina Hrovat živi v Zavrhu 
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PRIREDITVE OB OBČINSKEM PRAZNIKU 2008

SOBOTA, 07. 06. 2008

POHOD PO OBRONKIH OBČINE DOBRNA 
- Organizator: Planinsko društvo Dobrna
- Koordinator: g. Andrej Pušnik
- Kraj dogajanja: obronki občine Dobrna
- Zbirališče: ob 8. uri pred Občino Dobrna
- Kulturni program ob spomeniku na Brdcah: ob 11. uri
- Nastopajoči: učenci OŠ Dobrna, Upokojenski moški pevski zbor Dobrna in 
Sestre  Jakop

PONEDELJEK, 09. 06. 2008 – PETEK 13. 06. 2008

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

PETEK, 13. 06. 2008

OSREDNJA PRIREDITEV OB OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE DOBR-
NA S PODELITVIJO PRIZNANJ OBČINE DOBRNA IN KULTURNIM PRO-
GRAMOM, SPREJEM ODLIČNJAKOV OŠ DOBRNA
- Organizator: Občina Dobrna
- Nastopajoči: Moški pevski zbor KUD Dobrna, Učenci OŠ Dobrna, Kvartet 

klarinetov 
- Kraj dogajanja: dvorana Zdraviliškega doma
- Začetek: ob 18. uri

SOBOTA, 14. 06. 2008

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

TEKMOVANJE V BALINANJU 
- Organizator: Društvo upokojencev Dobrna - Balinarska sekcija
- Koordinator: g. Drev Anton
- Kraj dogajanja: Balinišče v parku Term Dobrna
- Začetek: ob 15. uri

NEDELJA, 15. 06. 2008

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

PRIKAZ KMEČKIH OPRAVIL IN OBIČAJEV IZ OKOLICE DOBRNE
- Organizator: Občina Dobrna
- Koordinator: ga. Bogdana Mešl
- Kraj dogajanja: Ploščad pred Zdraviliškim domom
- Začetek: ob 16. uri

PONEDELJEK, 16. 06. 2008

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

PETEK, 20. 06. 2008

KONCERT PETRA GRAŠA
- Organizator: Terme Dobrna
- Koordinator: g. Predrag Canjko
- Kraj dogajanja: pred Zdraviliškim domom 
- Začetek: ob 20. uri

SOBOTA, 21. 06. 2008

KRESNI VEČER posvečen 500 – letnici PRIMOŽA TRUBARJA
- Organizator: KUD Dobrna
- Nastopajoči: Moški pevski zbor Kud Dobrna, Ženska vokalna skupina Kud 

Dobrna, Sekstet Vigred, Sestre Jakob, Folklorna skupina Dobrna, godba 
iz Hramš, Veseli muzikanti Lešnik, oblečen v Trubarja  - g. Žlavs bo ročno 
tiskal grafike posvečene temu večeru

- Kraj dogajanja: ploščad pred Zdraviliškim domom, v primeru slabega vre-
mena bo prireditev pred Hotelom Vita in na pokritem delu stare kavarne

- Začetek: prireditev se prične ob 20. uri s povorko članov KUD Dobrna 
izpred občinske stavbe proti ploščadi pred Zdraviliškim domom

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

NEDELJA, 22. 06. 2008

KONCERT BIG BENDA GLASBENE ŠOLE IZ VELENJA
- Organizator: Terme Dobrna
- Nastopajoči: orkester Big bend Glasbene šole Velenje, dirigent: Oto Vr-

hovnik
- Koordinator: g. Predrag Canjko
- Kraj dogajanja: pred Zdraviliškim domom (v primeru dežja v Zdraviliški 

dvorani)
- Začetek: ob 16. uri

NEDELJA, 29. 06. 2008

LOVSKO STRELSKA PRIREDITEV
- Organizator: Lovska družina Dobrna
- Koordinator: g. Anton Mogu
- Kraj dogajanja: Lovski dom na Trojni

ČETRTEK, 03. 07. 2008

KONCERT SLOVENSKE FILHARMONIJE
- Organizator: Terme Dobrna in Občina Dobrna
- Nastopajoči: orkester Slovenske filharmonije, dirigent: George Pehlivani-

an; 
- Koordinator: g. Predrag Canjko
- Kraj dogajanja: pred Zdraviliškim domom
- Začetek: ob 21. uri
- Snema RTV Slovenija
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PRIPRAVA PROSTORSKIH AKTOV 
OBČINE DOBRNA

Po dokončnem sprejetju krovne zakonodaje s področja 
prostorskega načrtovanja z vsemi podzakonskimi akti, ti so 
bili uveljavljeni v mesecu novembru 2007, je Občina Dobrna 
intenzivno pristopila k pripravi občinskih prostorskih aktov 
po zakonu o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Ur.l. RS, 
št. 33/2007).

ZPNačrt uvaja nove prostorske akte na državni in občinski 
ravni. 

Na občinski ravni predvideva en sam obvezen prostorski 
akt – občinski prostorski načrt (OPN). Pripravljal in spre-
jemal se bo kot enovit dokument, ki bo celovito obravnaval 
prostorsko problematiko občine in bo hkrati strateški in iz-
vedbeni prostorski akt ter podlaga za pripravo projektov za 
pridobitev gradbenega dovoljenja.

OPN je prostorski akt, s katerim se ob upoštevanju usme-
ritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine 
in varstvenih zahtev določijo cilji in izhodišča prostorskega 
razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega po-
mena ter določijo pogoji umeščanja objektov v prostor. Pri 
tem strateški del OPN določa izhodišča in cilje ter zasnovo 
prostorskega razvoja občine, usmeritve za razvoj poselitve 
in usmeritve za razvoj v krajini, za celovito prenovo, za do-
ločitev namenske rabe zemljišč in prostorskih izvedbenih 
pogojev ter zasnovo gospodarske javne infrastrukture. 

Izvedbeni del OPN pa določa območja namenske rabe pros-
tora, prostorske izvedbene pogoje kot jih določa 43. člen za-
kona (gre za pogoje glede namembnosti posegov v prostor, 
njihove lege, velikosti in oblikovanja, pogoje glede priključe-
vanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in gra-
jeno javno dobro, varstvene pogoje, ipd.) in območja, za ka-
tera bo občina pripravila občinski podrobni prostorski načrt 
(OPPN). Vsebina OPPN je podobna, kot so jo imeli nekateri 
izvedbeni prostorski akti v sistemu prejšnje zakonodaje, kot 
so občinski lokacijski načrti in zazidalni načrti. 

Obvezna izdelava OPPN je z zakonom predpisana med dru-
gim za območja sanacije razpršene gradnje, ki se vključi v na-
selje, za območja sanacije razpršene gradnje, ki se opredeli 
kot novo naselje ter za območja sanacije razpršene gradnje, 
ki se opredeli kot posebno zaključeno območje poselitve 
(npr. vinogradniška območja), poleg tega pa tudi za vsako ši-
ritev naselja. Slednje pomeni, da se vsaka prepoznana oblika 
razpršene gradnje v občini Dobrna, ki se bo sanirala (bodisi 

na način formiranja novega naselja ali na način priključitve 
k obstoječemu naselju) ter prav vsaka večja širitev naselja, 
nadalje ureja s podrobnejšim občinskim prostorskim aktom, 
t.j. z občinskim podrobnim prostorskim načrtom. Glede na 
izražen interes občanov Dobrne po sanaciji nekaterih ob-
močij razpršene gradnje ter po širitvah naselij, gre priča-
kovati, da bo število potrebnih novih OPPN precejšnje, kar 
predstavlja veliko postavko v občinskem proračunu. Ob tem 
opozarjamo, da je praksa pri pripravi OPPN in njihovem fi-
nanciranju predvsem taka, da Občina sama financira izdelavo 
OPPN na tistih območjih, ki so zanjo strateško pomembna, 
na primer na območjih družbene infrastrukture, športa in 
rekreacije, turizma, organizirane stanovanjske gradnje, še 
posebej, če gre za neprofitna stanovanja in podobno. V vseh 
ostalih primerih so investitorji OPPN navadno fizične ose-
be, lastniki zemljišč na območju OPPN oz. tisti, ki imajo na 
teh območjih največji interes, lahko pa tudi Občina, ki nato 
stroške priprave OPPN obračuna v komunalnem prispevku, 
ki je tako ustrezno višji. Čeprav način financiranja OPPN 
ni zakonsko določen, pa se morajo občani zavedati, da je 
občinski proračun omejen in da Občine navadno finančno 
udeležbo izkazujejo le pri pripravi OPPN na območjih z iz-
razitim javnim interesom oz. vsebino.

Večji poudarek financiranju predvidenih OPPN smo v tem 
članku namenili predvsem zato, ker želimo občanom pojas-
niti, da vsaka gradnja, ki ni vezana na strnjeno naselje, prinaša 
velike stroške že pri pripravi ustreznih prostorskih aktov, 
da o izgradnji potrebne komunalne opreme na običajno ko-
munalno neopremljenih območjih širitve naselij ali sanacije 
razpršene gradnje ne govorimo.

Striktno usmerjanje gradnje v strnjena naselja je tudi eden 
od glavnih poudarkov novega zakona, s čimer se optimalno 
izrablja vsa že izgrajena infrastruktura, oskrbne in storitvene 
funkcije naselij in podobno, vsa razpršena gradnja, ki pred-
stavlja negativen trend v prostoru pa se oblikovno in ko-
munalno sanira. Ob tem je v zakonu seveda dana ustrezna 
razvojna možnost kmetijam v območju avtohtone razpršene 
poselitve.

Novo vsebino OPN predstavlja tudi urbanistični načrt (UN), 
ki je v 41. členu določen kot podlaga za določitev vsebin 
strateškega in izvedbenega dela OPN za območja posamez-
nih mest ali naselij mestnega značaja ter drugih razvojnih 
središč, ki bodo zaradi predvidenega razvoja postala mesta 
ali naselja mestnega značaja.

V tem članku navedene ugotovitve in poudarki novega zako-
na prinašajo v prostor občine Dobrna predvsem naslednje: 
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za občinsko središče, naselje Dobrna, se po kriterijih urba-
nističnega načrtovanja izdela strokoven dokument, urbani-
stični načrt. Ta je podlaga za izdelavo OPN. V OPN se poleg 
naselja Dobrna poudari razvoj obstoječih strnjenih naselij 
(kot so Klanc, Zavrh in podobno), kamor se usmerja na-
daljnja gradnja. V kolikor se določijo tudi območja širitve teh 
naselij, jih je med drugim potrebno dokazovati z ustreznimi 
bilancami, v katerih je potrjeno, da v obstoječem obsegu na-
selja ni več na voljo ustreznih zemljišč za gradnjo. Nadalje 
se določijo območja razpršene poselitve, ki je prepoznana 
kot avtohton poselitveni vzorec (npr. Paški Kozjak), kjer se z 
ustrezno določitvijo funkcionalnih zemljišč določijo prostor-
ske možnosti za razvoj obstoječih kmetij. V preostalem od-
prtem prostoru (kjer ne gre za strnjena naselja ali razpršeno 
poselitev) pa se določijo območja razpršene gradnje in način 
njihove sanacije (npr. priključitev k obstoječemu naselju, for-
miranje novega naselja), lahko pa tudi območja izrazite raz-
pršene gradnje, ki se povsem omeji v nadaljnjem razvoju in 
kjer se konkretno v kartografskih načrtih ne prikazujejo več 
stavbna zemljišča temveč zgolj fundusi obstoječih stavb. Gle-
de na razsežnost razpršene gradnje kot negativnega trenda 
v celotnem slovenskem prostoru, lahko pričakujemo, da bo 
kakšno od teh območij definirano tudi v občini Dobrna.

Poleg vsega navedenega se v OPN določajo tudi prostorski 
izvedbeni pogoji, ki bodo nadomestili prostorske ureditvene 
pogoje (PUP) – slednji bodo ob sprejemu OPN v celoti raz-
veljavljeni. Razveljavljeni bodo tudi izvedbeni prostorski akti, 
kot so občinski lokacijski načrti in zazidalni načrti, v kolikor 
bodo že izvedeni ali pa neskladni z vsebino novega OPN.

Kot je razvidno, je kompleksnost novih občinskih prostor-
skih aktov, predvsem pa zahtevnost njihove vsebine, bistve-
no večja kot je bila izdelava zadnjih sprememb in dopolnitev 
t.i. prostorskega plana občine v letu 2003. Tudi obravnava 
pobud fizičnih in pravnih oseb v postopku priprave OPN 
ima bistveno drugačen pomen kot pred petimi leti, ko se je 
opredeljevalo do posameznih pobud občanov. OPN temelji 
na kompleksnem urejanju zaključenih prostorskih enot, pri 
določevanju meja katerih so sicer pobude občanov lahko v 
pomoč, nikakor pa ne morejo biti edino vodilo pri izdelavi 
OPN. Prav tako zakon ne predvideva opredeljevanja Občine 
do vsake posamezne pobude, pač pa se le-te obravnavajo v 
fazi priprave strokovnih podlag, kjer se določajo usmeritve 
za določanje meja naselij in njihovih širitev, določanje meja 
načinov sanacije razpršene gradnje, prepoznavanje (privat-
nega) interesa in podobno. 

Vloga Občine Dobrna je, da postopke priprave prostorskih 
aktov ob pomoči ministrstva za okolje in prostor ustrezno 

vodi in v prostorske akte vključuje svoje razvojne potrebe, 
ki so v največji meri usklajene z željami občanov. Praksa, ki 
se postopoma vzpostavlja (in nikakor še ni vzpostavljena, saj 
sta na primer v Savinjski regiji zgolj dve občini, ki sta v letu 
2008 sprejeli nove občinske prostorske akte »nove gene-
racije«), govori o tem, da je pomen t.i. varstvenih režimov 
vedno večji in da so posegi na kateregakoli od območij, ki 
so s posebnimi predpisi opredeljeni kot varovano območje, 
močno omejeni. V času od leta 2003 pa je še posebej narasel 
pomen varstva kmetijskih zemljišč, kar v praksi pomeni, da 
so posegi na najboljša kmetijska zemljišča dovoljeni le izje-
moma in pod izredno strogimi pogoji, ob čemer se Občinam 
običajno nalaga izdelava dodatnih strokovnih podlag z vidika 
vpliva teh posegov na kmetijsko proizvodnjo. 

»Suverenost« Občine pri pripravi prostorskih aktov si tako 
ne gre razlagati na način vrisovanja stavbnih zemljišč v pros-
torske akte po lastni presoji, pač pa predvsem na način do-
ločanja razvojne paradigme lastnega prostora in prioritet 
razvoja ob upoštevanju javnega interesa ter v skladu z vsemi 
varstvenimi zahtevami, ki zadevajo prostor posamezne ob-
čine. Teh varstvenih zahtev je v občini Dobrna precej (šte-
vilna območja kulturne dediščine, obsežna območja narav-
nih vrednot, varovalni gozdovi, najboljša kmetijska zemljišča 
ipd.), kar pravzaprav ni omejitev v razvoju, pač pa predvsem 
prednost vašega prostora. Ohranili ste pestro kulturno de-
diščino, naravno ohranjenost Paškega Kozjaka, »zelena plju-
ča« obsežnih gozdov, čiste vodotoke in zrak. Naj bo tudi 
nadaljnji razvoj občine Dobrna sonaraven, saj je podobnih 
zelenih kotičkov v Sloveniji čedalje manj.

Občina Dobrna je takoj po novembru 2007 nadaljevala z 
izdelavo ustreznih urbanističnih strokovnih podlag, ki jih je 
zaključila v začetku leta 2008. Nato je tudi formalno pri-
čela s postopkom priprave OPN in sicer z objavo sklepa 
o ugotovitvi stanja pri pripravi občinskih prostorskih aktov 
Občine Dobrna in poteku njihove nadaljnje priprave (Ur.
l. RS, št. 22/2008). Izvedla je postopek izbire načrtovalca in 
izbranemu ponudniku posredovala vse potrebne podatke. 
Načrtovalec ja pristopil k izdelavi konceptualnega dela ur-
banističnega načrta za naselje Dobrna in k pripravi osnutka 
občinskega prostorskega načrta občine Dobrna.

Javnost bo o nadaljnji pripravi občinskega prostorskega na-
črta formalno obveščena tako, kot predvideva zakon (torej 
preko javnih razgrnitev in javnih obravnav), neformalno pa 
tudi preko člankov v Glasilu Dobrčan. 

Mojca Furman Oman, 
URBANISTI, d.o.o., Celje
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»BIOREGIJA – 
REGIJA NARAVNE PESTROSTI«

Občina Šentjur je skupaj s partnerskimi občinami: Dobje, 
Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče pri-
stopila k izvajanju projekta “Bioregija - regija naravne pe-
strosti”. Občina Šentjur je  objavila javni razpis na portalu 
javnih naročil dne 15. 2. 2008. Za najugodnejšega ponudnika 
je bila izbrana Razvojna agencija Kozjansko, ki se je na razpis 
prijavila v konzorciju s Kozjanskim parkom, Mednarodnim 
centrom za ekoremediacije s Filozofske fakultete Univerze v 
MB in Okoljsko-raziskovalnim zavodom, s katerimi bo v pri-
hodnje sodelovala pri izvajanju aktivnosti in nalog, določenih 
v Projektni nalogi.  
Vrednost projekta “Bioregija - regija naravne pestrosti” je 
236.400,00 €. Do višine 85% upravičenih stroškov projekt 
financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru prednostne 
usmeritve »Regionalni razvojni programi« v okviru Opera-
tivnega programa krepitve regionalnih razvojnih programov 
za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«. 
Razliko do celotne vrednosti zagotavlja naročnik - Obči-
na Šentjur in partnerji v projektu: občine Dobje, Dobrna, 
Oplotnica, Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče. Projekt se bo 
na omenjenem območju izvajal v času med aprilom 2008 in 
septembrom 2009.
Projekt »Bioregija - regija  naravne pestrosti« želi prispevati 
k ohranjanju naravne in kulturne dediščine območja in jo v 
povezavi z drugimi vsebinami vključiti v turistično ponud-
bo območja. Tovrstna ponudba bo vsebinsko dopolnjevala 
ponudbo velikih turističnih subjektov na območju, ki pro-
movirajo aktivno preživljanje prostega časa in počitnic ter 
krepitev zdravja skozi koriščenje njihovih uslug. Vendar ne 
bo gradila na množičnosti, ampak na unikatnosti in nosilni 
kapaciteti posamezne lokacije in okolja. Tako bomo turizem 
prilagajali zmožnostim naravnega okolja in ne obratno, zato 
ne želimo razvijati množičnega turizma, temveč ekoturizem. 
Ekoturizem predstavlja turistično panogo, ki doživlja svoj 
razmah v Evropi in svetu, medtem ko je pri nas še slabo po-
znana in v veliki meri neizkoriščena priložnost. Do sedaj niti 
ponudba niti marketing in trženje ne podpirajo tovrstnega 
turizma v ustrezni meri. 
Projekt “Bioregija - regija naravne pestrosti” gradi na izho-
dišču, da je naravna pestrost kvaliteta, ki jo je treba ohranja-
ti, in svoja razvojna prizadevanja prilagoditi tej predpostavki. 
Obenem želi promovirati naravno pestrost kot vrednoto, ki 
je razvojno izjemno pomembna, ne kot razvojna ovira tem-
več kot razvojna priložnost, ki jo lahko izkoristijo različne 
gospodarske panoge, seveda pa je ena najpomembnejših pa-
nog turizem oz. ekoturizem.

Jelena Zupanc

POROČILO O OPRAVLJENEM 
PREGLEDU PORABE SREDSTEV
V OBČINI DOBRNA V LETU 2007
V skladu s 37. členom Statuta Občine Dobrna in 9. členom 
Poslovnika NO Občine Dobrna smo na podlagi predlože-
nih dokumentov v februarju in marcu 2007 izvedli nadzor 
nad razpolaganjem z občinskim premoženjem - namenskost 
in smotrnost porabe proračunskih sredstev; pregledali po-
godbe, naročila, račune in knjigovodske listine v Občini Do-
brna.

Pregled smo opravljali člani nadzornega odbora:

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

Člani NO smo opravili preglede naslednje dokumentacije:

1. Realizacijo dodeljevanja državne pomoči  za do-
polnilno dejavnost v kmetijstvu in subvencionira-
nje naložb v kmetijsko gospodarstvo za opravlja-
nje storitev, trženja, izobraževanja in svetovanja v 
Občini Dobrna v letu 2007.

Ugotovitve so naslednje:

Sredstva za namene pomoči so bila  načrtovana v prora-
čunu občine za  leto 2007 na osnovi sheme, usklajene na  
Ministrstvu za kmetijstvo in na pristojni komisiji   Evropske 
skupnosti v Bruslju.

Razpisni postopek je bil voden pregledno in  s korektnim 
javnim obveščanjem v občinskem glasilu ter na spletnih stra-
neh.

Komisija za pregled vlog in izbor upravičencev je delovala v 
skladu z veljavnim Pravilnikom o dodeljevanju državnih po-
moči v Občini Dobrna. Celoten postopek do podpisa po-
godbe s prejemniki pomoči je transparenten in strokovno 
podprt.

Razdeljeno je bilo  približno 20%  predvidenih sredstev. Za-
radi  zamika pri potrjevanju  dovoljenih  postavk in  spre-
jemanja  ustrezne  zakonske regulative je bil razpis in posto-
pek dodelitve opravljen šele koncem leta. 
   
Razdelitev   sredstev   nadzira NO. Občina pa  je dolžna 
o  razdelitvah  obveščati Ministrstvo za kmetijstvo in Mi-
nistrstvo za finance o dodeljenih pomočeh za dopolnilno 
dejavnost.
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2. Financiranje športnih programov in ljubiteljskih 
kulturnih dejavnosti v Občini Dobrna.

Osnova za financiranje sta pravilnika, sprejeta 14. 3. 2005 na 
občinskem svetu:
• Pravilnik o vrednotenju športnih programov v Občini Do-

brna,
• Pravilnik za vrednotenje in financiranje ljubiteljskih kul-

turnih dejavnosti v Občini Dobrna.

Ugotovitve:
• Občinska uprava se dosledno drži pravilnikov.
• Kot zahtevata pravilnika, je bil objavljen razpis za finan-

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

• Župan je v skladu z navodili imenoval komisijo za odpira-
nje in obravnavo vlog.

• Za prejete vloge je bil narejen zapisnik, na podlagi kate-
rega je bilo izvedeno točkovanje in izračun sredstev, ki jih 
občina nameni za posamezno športno ali kulturno dejav-
nost v skladu s pravilnikoma.

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

• Le polovica društev je do pregledovanja dokumentacije 
poslala tudi že poročila o delovanju in porabi sredstev, kot 
zahtevata pravilnika. Rok pa je bil 28. 2. 2008.

3. Vloge za znižano plačilo vrtca, pripravljenih od-
ločb s strani Občine  Dobrna in zaračunavanja 
programa posameznim vlagateljem

Pregledali smo približno 1/3 vlog za leto 2007, ki so jih izpol-
nili starši, in pripadajoče odločbe Občine Dobrna ter račune 
za mesec november. Pri pregledu nismo ugotovili nobenih 
nepravilnosti. 

4. Dokumentacijo za dodelitev neprofitnih stano-
vanj v najem

V glasilu Občine Dobrna, št. 33, dne 27. 3. 2007 je bil objav-
ljen Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. 
Za dodelitev je bilo predvidenih 6 stanovanj v novozgraje-
nem objektu št. 4 na Dobrni. Na razpis se je prijavilo devet 
(9) prosilcev. Osem (8) vlog je bilo popolnih. Imenovana je 
bila Komisija za izvedbo oddaje neprofitnih stanovanj v naj-
em v Dobrni. Na podlagi ugotavljanja izpolnjevanja splošnih 
pogojev so bile popolne vloge ustrezno točkovane in raz-
vrščene od 1. do 8. mesta. Ker pa se je v času med izvede-
nim razpisom in izborom sprostilo eno od, v letu 2006, že 
dodeljenih stanovanj in stanovanje, ki je bilo prvotno pred-
videno za zdravnika, je bilo za dodelitev na voljo osem (8) 
stanovanj. Torej so vsi kandidati, ki so oddali popolne vloge, 
dobili stanovanje.

Pri pregledu dokumentacije NO ni ugotovil nepravilnosti.

5. Pregled izplačila plač v Občini Dobrna v letu 2007
Ugotovitve:
- do 30. 6. 2007 je bil v veljavi Pravilnik o sistemizaciji delo-

vnih mest v Občini Dobrna, št. 10100-0001/2005-2, z dne 
2. 11. 2005;

- od 1. 7. 2007 dalje je v veljavi Pravilnik o sistemizaciji de-
lovnih mest v Občinski upravi Občine Dobrna, št. 00700-
0013/2007-2(6);

- uprava je enovit organ, ki obsega eno (1) uradniško delo-
vno mesto na položaju (župan), pet (5) uradniških delo-
vnih mest in tri (3) strokovno-tehnična delovna mesta;

- vsebina  sistemizacije (zahtevana izobrazba, nazivi, pogoji, 
popis nalog) je pripravljena na osnovi Uredbe o notra-
nji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v 
organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni 
list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 22/04, 43/04, (58/04 - 
popr.), 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 
9/07); 

- prehrana in prevoz na delo sta bila izplačana v skladu s 
spremembami veljavne zakonodaje, glede na število dni 
zaposlenega na delovnem mestu v posameznem mesecu 
in upoštevaje morebitne druge spremenjene okoliščine 
(zaposleni, ki uporablja za prevoz na delo in z dela služ-
beni avtomobil, je prejel povračilo, kadar je bil avto v po-
pravilu);

- stimulativni del plače je bil izplačan v mejah zakonskih 
določil, in še to izjemoma v višini 15%, možno je 20%;

- nadurno delo je določeno z odredbo, potrjeno s poroči-
lom in nikoli ne presega zakonsko določenega normativa 
20 ur v določenem mesecu.

Sklep: 
Pri pregledu izplačevanja plač uslužbencem Občinske uprave 
Občine Dobrna, v letu 2007, ni bilo ugotovljenih nesklad-
nosti ali nepravilnosti. Dokumentacija o izvedenih izplačilih 
je pripravljena v skladu z veljavno zakonodajo in zelo pre-
gledno. 

Zaključek

Nadzorni odbor je na podlagi pregleda predloženih doku-
mentov ugotovil, da je upravljanje z občinskim premoženjem 
gospodarno in smotrno. Pri pregledu nismo ugotovili kršitve 
zakonskih predpisov, ki urejajo delovanje in financiranje ob-
čin.

Občinskemu svetu Občine Dobrna predlagamo, da potrdi 
zaključni račun Občine Dobrna za leto 2007 in sprejme Od-
lok o potrditvi zaključnega računa Proračuna Občine Do-
brna za leto 2007.

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

Nadzorni odbor Občine Dobrne:
 Predsednik, Aleš Štepihar, univ.dipl.pol.
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Z zasedanja občinskega sveta
Od zadnje številke glasila Občine Dobrna, ki je izšla v mesecu marcu, št. 37/08, so svetniki Občine Dobrna zasedali na eni 
seji, in sicer na 14. redni seji, ki je bila 19. 3. 2008. 

Na 14. redni seji, dne 19. 3. 2008, so svetniki Občine Dobrna, med drugim, obravnavali in sprejeli Letni program turizma za 
izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Dobrna za leto 2008. Seznanili so se s 
poročilom o delu Medobčinskega inšpektorata na območju občin Dobrna, Vitanje, Vojnik in Zreče za leto 2007, prav tako so 
se seznanili s poročilom Nadzornega odbora Občine Dobrna o opravljenem pregledu poslovanja Občine Dobrna za leto 
2007. Sprejet je bil Zaključni račun Proračuna Občine Dobrna za leto 2007, sprejete so bile tudi Spremembe in dopolnitev 
Odloka o vračanju vlaganj upravičencem v javno  telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Dobrna. Občinski svet 
Občine Dobrna je na tej seji obravnaval tudi dvig ekonomske cene v Vrtcu Dobrna in potrdil, da je od 1. 4. 2008 dalje eko-
nomska cena za 6-9 urni program za prvo starostno obdobje 396,54 €, ekonomska cena za drugo starostno obdobje za 6-9 
urni program je 343,28 € in ekonomska cena za drugo starostno obdobje za 4-6 urni program je 298,81 €. Obravnaval pa 
je tudi povišanje cene in povečanje obsega storitve pomoč na domu ter sprejel sklep o povišanju cene socialno-varstvene 
storitve pomoč na domu, kot jo je predlagal izvajalec storitev, Dom ob Savinji Celje – Center za pomoč na domu, v višini 
15,43 €  za efektivno uro in sprejel sklep, da ob upoštevanju subvencije Republike Slovenije in Občine Dobrna znaša končna 
cena za uporabnika v Občini Dobrna 3,60 € za efektivno uro. Prav tako se je občinski svet seznanil s projektom za rekon-
strukcijo lokalne ceste 464161 Dobrna– Hudičev graben–Krištaje in podal soglasje za aktivni pristop k prijavi projekta na 3. 
javni razpis za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih 
razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«.

Po gradivu Občinskega sveta Občine Dobrna povzela:
Zdenka Kumer

UPRAVNA ENOTA CELJE SVETUJE

NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA OBČANOV

Svetuje: Damjan Vrečko, načelnik

1. Kaj je GERK?
GERK je grafična enota rabe kmetijskega gospodarstva v 
okviru posameznega kmetijskega gospodarstva – kmetije. 

2. Kaj pomeni urejenost GERK-ov z vidika posamezne 
kmetije?
Urejenost GERK-ov z vidika posamezne kmetije pomeni, da 
ima nosilec kmetijskega gospodarstva vpisane oz. pravilno 
vrisane GERK-e za vse površine v uporabi in pravilno zajete 
vse podatke (npr. popravljene zamike, vneseno pravilno 

vrsto rabe zemljišča, vnesene morebitne nove GERK-e, 
vpis določenih kultur v posamezne registre, vnos pravih 
nosilcev in članov kmetije), kar je vse skupaj predpogoj, da 
lahko nosilec vloži vlogo za pridobitev subvencij s področja 
kmetijstva. 

3. Kakšna je vloga UE pri določanju in urejanju 
GERK-ov?
Vloga UE pri določanju in urejanju GERK-ov je v tem, da 
uradna oseba z nosilcem oz. njegovim pooblaščencem na 
usklajevalnem sestanku v aplikacijo GERK izriše morebitne 
nove GERK-e, da pregledata vse vnesene podatke, predvsem 
zarise GERK-ov in zajeto rabo. Uradnik je dolžan nosilca 
opozoriti na morebitne zamike, izločitev neopravičenih 
površin, obvezne vpise sadilnega materiala pri trajnih nasadih 
itd.. 

4. Kakšna je povezava med GERK-i in različnimi 
kmetijskimi subvencijami?
Urejeni GERK pomeni, da so urejeni vsi podatki v registru 
posameznega kmetijskega gospodarstva. Takšni GERK-i so 
predpogoj za oddajo zbirnih vlog na Agencijo za kmetijske 
trge in razvoj podeželja RS za pridobitev plačilnih pravic 
– subvencij za upravičene površine s področja kmetijstva. 

5. Do kdaj je potrebno urediti GERK-e, upoštevajoč 
izkušnje iz lanskega leta?
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Podatke v registru kmetijskega gospodarstva morajo nosilci 
urediti za svoje kmetijsko gospodarstvo najmanj en dan 
pred vnosom zbirne vloge, za katere oddajo je določen 
zakonski rok 15. maj. Po priporočilu MKGP naj se nosilci za 
usklajevalni sestanek na upravni enoti prijavijo do 21. aprila, 
da se izognejo gneči pred 15. majem. 

6. Katere kmetijske registre vodi UE Celje?
Upravna enota, Oddelek za kmetijstvo in gospodarstvo vodi 
naslednje registre: register dopolnilnih dejavnosti, register 
kmetijskih gospodarstev, register intenzivnih sadovnjakov, 
register ekstenzivnih sadovnjakov, register proizvajalcev 
grozdja in vina ter register hmeljišč. 

V Uradnem listu RS, št. 37/08, je bila sprejeta Uredba 
o vrstah objektov glede na zahtevnost, ki bo pričela 
veljati 15. maja 2008.

1. V čem se razlikuje ureditev na področju zahtevnih 
objektov v razmerju z ureditvijo, ki je veljala do 15. 
aprila  2008?

Po navedeni novi uredbi so kriteriji za določitev objektov, 
ki spadajo med zahtevne objekte, natančneje določeni kot v 
prejšnji. 

Vrste zahtevnih objektov so po 1. tč. te uredbe vsi tisti 
objekti, ki imajo

- velike dimenzije, kar pomeni, da seštevek prostornine 
vseh prostorov presega 5000 m3, ali da višina presega 
15 m, merjeno od terena do kapi ali vrha konstrukcije; 
ali je nosilni razpon večji od 8 m (pri prednapeti 
konstrukciji 10 m);

- globoko temeljenje, ko je pri pasovnih temeljih 
razmerje med globino in širino večje od 4; ali pri 
pilotnem temeljenju, če so piloti daljši od 20 m; ali pri 
kesonskem temeljenju

- podzemni deli, katerih globina presega 15 m;
- pomembne morebitne vplive na okolje in je zanje 

predpisana obvezna presoja vplivov na okolje.
      

V 2. in 3. točki te uredbe pa je določeno, da med zahtevne 
objekte spadajo tudi tisti, ki so uvrščeni v določene skupine 
objektov po enotni klasifikaciji vrst objektov in objektov 
državnega pomena, nekateri med njimi ne glede na obseg 
(npr. avtoceste, hitre ceste, glavne ceste, regionalne ceste, 
železnice, ...); drugi pa, če presegajo zakonsko določene mejne 
vrednosti (npr. stanovanjske stavbe z oskrbnimi stanovanji z 
več kot 30 stanovanj; gostinske stavbe z več kot 100 posteljami; 
upravne in pisarniške stavbe ter trgovske in druge stavbe 
za storitvene dejavnosti z uporabno površino več kot 4000 
m2; rezervoarji, silosi in skladišča, če je prostornina večja od 
1000 m3; stavbe za kulturo in razvedrilo z več kot 2000 m2 
pokritih površin ali z več kot 200 prostori za obiskovalce; 
stavbe za zdravstvo z več kot 2000 m2 površine; športne 
dvorane z več kot 2000 m2 pokritih površin ali z več kot 

500 prostori za gledalce; prenosni plinovodi s premerom 
150 mm in več; elektroenergetski vodi z napetostjo 110 KW 
ali več; cevovodi za odpadno vodo s premerom 1 m ali več; 
odlagališča odpadkov, če zmogljivost presega 500 ton, itd.).

2. Kateri pogoji morajo biti izpolnjeni in katere vrste 
objektov se uvrščajo  med enostavne objekte, 
za katere pa vemo, da od 15. aprila 2008 dalje ni 
potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja?

Najprej je potrebno opozoriti, da se objekt 
šteje za enostavni objekt, za katerega ni treba 
pridobiti gradbenega dovoljenja, če so skupaj 
(kumulativno) izpolnjeni naslednji pogoji:

- da je objekt v citirani uredbi izrecno določen kot 
enostavni objekt;

- da ima investitor pravico graditi na zemljišču, na 
katerem namerava zgraditi objekt (ustrezna pravna 
podlaga); 

- da gradnja objekta ni v nasprotju s prostorskimi 
akti (zazidalni načrt, lokacijski načrt, PUP, občinski 
prostorski načrt itd.);

-     da so upoštevani vsi pogoji in zahteve za gradnjo 
enostavnega objekta, določeni s  to uredbo.

Uredba razvršča enostavne objekte, za katere ni potrebno 
pridobiti gradbenega dovoljenja, glede na namen v več 
skupin, in sicer:

a) objekti za lastne potrebe,
b) pomožni infrastrukturni objekti,
c) pomožni obrambni objekti, 
d) pomožni kmetijsko-gozdarski objekti,
e) začasni objekti,
f) vadbeni objekti,
g) spominska obeležja,
h) urbana oprema.  

V nadaljevanju bodo po posameznih skupinah predstavljeni 
nekateri najbolj frekvenčni objekti oz. tisti, za katere stranke 
najbolj pogosto povprašujejo.

     
 2.1 V skupino enostavnih objektov za lastne potrebe 
spadajo: nadstrešek do 30 m2; rezervoar za utekočinjeni 
naftni plin ali nafto do 5 m3; mala čistilna naprava do 50 
populacijskih enot; zajetje, vrtina ali vodnjak do 30 m globine; 
zbiralnik za kapnico do 30 m3; enoetažni pritlični objekt s 
tlorisno površino do 4 m2; utrjena dvorišča do površine 300 
m2.

2.2 V skupino pomožnih infra-strukturnih objektov 
spadajo:

- pomožni cestni objekti, npr. objekti javne 
razsvetljave, varovalne in protihrupne ograje do 
višine 2,2 m;
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- pomožni železniški objekti, npr. zavetišče na 
železniških postajališčih, če je njegova tlorisna 
površina do 50 m2;

- pomožni letališki objekti;
- pomožni pristaniški objekti; 
- pomožni žičniški objekti;
- pomožni energetski objekti, npr. priključni plinovod 

za male kurilne naprave v enostanovanjskih 
stavbah; priključek na distribucijsko plinovodno 
omrežje; etažni plinski priključek za etažno 
ogrevanje; nizkonapetostno distribucijsko 
elektroenergetsko omrežje; 

- telekomunikacijske antene in oddajniki, katerih 
uporabni signal ne pokriva več kakor 100-metrski 
pas okoli oddajne točke;

- pomožni komunalni objekti, npr. vodovodni 
priključek na javno vodovodno omrežje; 
kanalizacijski priključek na javno kanalizacijsko 
omrežje; tipska oz. montažna greznica do 50 m3; 
cestni priključek na javno občinsko cesto, če je 
njegova višina do 3m, njegova dolžina pa  do 30 m 
in je pridobljeno soglasje upravljavca takšne ceste; 
priključek na vročevod oz. toplovod, vključno z 
vročevodno  in toplovodno toplotno postajo z 
nazivno močjo do 300 KW;

- pomožni objekti na mejnih prehodih;
- pomožni objekti za spremljanje stanja okolja;
- vrtina ali vodnjak, potrebna za raziskave.

2.3 V skupino pomožnih obrambnih objektov spadajo 
npr. objekti varnostne signalizacije, heliport, velikosti do 50 
m2, itd..

2.4 V skupino pomožnih kmetijsko–gozdarskih 
objektov spadajo  npr.:

- čebelnjak, to je montažen ali lesen, enoetažen 
in pritličen objekt, namenjen gojenju čebel, če je 
njegova bruto površina največ 20 m2 in višina 
najvišje točke največ 3m, merjeno od najnižje 
točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad 
prostorom;

- gozdna učna pot;
- poljska pot dolžine do 1 km, širine pa do 2,5 m;
- ribnik kot vodno zajetje, če nima stika z odprto 

vodo tlorisne površine pri betonskem koritu do 30 
m2, pri umetno narejeni ali naravni kotanji pa do 
100 m2, globina od terena oz. roba korita do dna 
pa do 2 m;

- vrtina ali vodnjak za namakanje kmetijskih zemljišč, 
če je njegova globina do 30 m,

- hlevski izpust, tlorisne površine do 180 m2;
- ograje za pašo živine, nižje od 1,5 m;
- kozolec, to je lesena konstrukcija za sušenje in 

shranjevanje kmetijskih pridelkov, praviloma krme, 
z dolžino največ 30 m in višino najvišje točke 
objekta največ 6 m;

- senik z bruto površino največ 30 m2.

2.5  V skupino začasnih objektov spadajo:
- odprti sezonski gostinski vrt, tlorisne površine 

največ 50 m2 in višina najvišje točke največ 4 m, 
merjeno od najnižje točke objekta;

- pokrit šotor z napihljivo konstrukcijo ali v 
montažnem šotoru, če je njegova tlorisna površina 
do 500 m2, višina najvišje točke pa do 6 m;

- oder z nadstreškom, tlorisne površine do 30 m2;
- pokrit prireditveni prostor, kamor sodi tudi 

športno igrišče, z napihljivo konstrukcijo ali v 
montažnem prostoru, vključno s sanitarnimi 
prostori, če je njegova tlorisna površina do 500 m2 
oz. več, če ima šotor certifikat;

- cirkus, če so šotori in drugi objekti montažni;
- začasna tribuna za gledalce na prostem, če je njena 

tlorisna površina največ 100 m2 in višina največje 
točke največ 6 m;

- objekti, namenjeni začasnemu skladiščenju 
nenevarnih snovi bruto površine do 15 m2.

2.6  V skupino vadbenih objektov sodijo: 
- objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem,
- objekti, namenjeni obrambi ter zaščiti ter 

reševanju,
- vojaško skladišče,
- zaklonilnik.

2.7 Spominska obeležja

2.8 Urbana oprema, kot npr. javna telefonska govorilnica 
s tlorisno površino do 10 m2; večnamenski kiosk oz. tipski 
zabojnik, če je njegova tlorisna površina do 100 m2, višina pa 
do 4 m nad terenom; otroško igrišče, če je njegova tlorisna 
površina do 500 m2, itd..

3. Kateri objekti se po novem uvrščajo v kategorijo 
nezahtevnih objektov, za katere je po 15. aprilu 
2008 potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje v 
skrajšanem ugotovitvenem postopku?
Tudi pri nezahtevnih objektih bodo v okviru 
posameznih skupin predstavljeni tisti objekti, 
za dovoljenja katerih stranke najpogosteje 
povprašujejo.

    Nezahtevni objekti, za katere si bo po novem potrebno 
pridobiti gradbeno dovoljenje, se glede na namen delijo 
v več skupin, in sicer so to: 

a) objekti za lastne potrebe, 
b) ograje,  
c) škarpe in podporni zidovi, 
d) pomožni infrastrukturni objekti, 
e) pomožni kmetijsko-gozda-rski objekti, 
f) začasni objekti, namenjeni sezonski turistični 

ponudbi ali prireditvam, 
g) spominska obeležja, 
h) objekt za oglaševanje, 
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i) prijavnica, 
j) objekt za telekomunikacijsko opremo.

 3.1 V skupino nezahtevnih objektov za lastne 
potrebe spadajo npr. drvarnica do 12 m2; garaža do 
30 m2; steklenjak (zimski vrt) do 30 m2; uta do 15 m2; 
bazen do 30 m2; lopa do 15 m2; nepretočna greznica do 
50 m3; utrjene dovozne poti do 300 m dolžine in širine 
do 4 m.

3.2 V skupino ograj, nižjih od 2,2 m, sodijo vse tovrstne 
ograje, razen ograj za pašo živine, nižjih od 1,5 m.

3.3 Škarpe in podporni zidovi, če njihova višina ne 
presega 1,5 m.

3.4 V skupino pomožnih infrastrukturnih objektov 
spa-dajo nezahtevni objekti, kot so pločnik in kolesarska 
steza ob vozišču ceste, če je skupna širina kolesarske 
steze in pločnika do 3 m; bazne postaje, namenjene 
javnim telekomunikacijskim storitvam; antenski drogovi 
največ 10 m nad površino strehe; mala komunalna čistilna 
naprava do 50 populacijskih enot itd..

3.5 V skupino pomožnih kmetijsko–gozdarskih 
objektov se uvrščajo npr.:
- kozolec tlorisa do 150 m2,
- kmečka lopa do 30 m2,
- rastlinjak, do višine največ 3 m,
- silos, tlorisne površine največ 30 m2 (stolpasti silos 

oz. 150 m2 (koritasti silos)),
- skedenj, do 150 m2,
- senik, do 150 m2,
- gnojišče, do 200 m2,
- zbiralnik gnojnice, do 150 m2,
- poljska pot, širine do 2,5 m,
- gozdna cesta, če je dolžina daljša od 2 km, širina 

vozišča pa do 3,5 m,
- obora za rejo divjadi.

3.6  V skupino začasnih objektov, namenjenih sezonski 
turistični ponudbi ali prireditvam se uvrščajo objekti, 
kot so kiosk ali tipski zabojnik, največ 20 m2; pomol, če je 
dolžina večja od 5 m in manjša od 10m, širina pa manjša od 
1,5 m.

3.7 V skupino spominskih obeležij kot nezahtevni 
objekt ne sodijo spominske plošče, ki so sestavni del stavbe 
in so manjše od 1 m2, ter spomeniki in spominska obeležja 
na pokopališčih.

3.8 V skupino objektov za oglaševanje se uvrščajo 
reklamni stolp ali pano, na katerega so nameščena oglasna 
sporočila, s površino prostora za namestitev oglasnih 
sporočil do 20 m2 in višino najvišje točke 7 m.

3.9  V skupino prijavnic spada stavba za opravljanje 
nadzora na območju vojašnice, tlorisne površine do 50 m2.

3.10 V skupino objektov za telekomunikacijsko 
opremo spadajo objekti tlorisne površine do 30 m2 za 
nameščanje radijskih postaj za radioamaterje s pripadajočimi 
antenami do višine 10 m.

4. Kako je z vzdrževanjem objektov po novem?

Navedena uredba podrobneje določa redna in investicijska 
vzdrževalna dela. Če je s predpisom določeno, da je treba 
pred začetkom vzdrževalnih del pridobiti soglasje, mora 
investitor vložiti zahtevo za izdajo soglasja pri pristojnem 
organu oz. službi. Investicijska vzdrževalna dela so dela na 
objektu ali za potrebe objekta in vključujejo izvedbo popravil, 
gradbenih inštalacijskih in obrtniških del ter izboljšav, ki sledijo 
napredku tehnike, z njimi pa se ne posega v konstrukcijo 
objekta in tudi ne spreminja njegovo zmogljivost, velikost, 
namembnost in zunanji videz (v takšnih primerih je potrebno 
pridobiti ustrezno gradbeno dovoljenje). Med investicijska 
vzdrževalna delo spadajo zlasti: 

- namestitev agregata za proizvodnjo električne 
energije,

- namestitev naprave za ogrevanje,
- namestitev sončnega zbiralnika ali sončnih celic,
- namestitev toplotne črpalke, 
- namestitev vetrnice za proizvodnjo električne 

energije,
- izvedba vrtine za geosondo,
- namestitev klima naprav, 
- izvedba notranjih inštalacij,
- izvedba klančin za dostop v objekt,
- ureditev dvorišč,
- vgradnje strešnih oken,
- namestitev hišnih TV-anten.

Redna vzdrževalna dela pa vključujejo izvedbo manjših 
popravil in del na objektu ali v prostorih, ki so v objektu, 
kakršna so prepleskanje, popravilo vrat in oken, zamenjava 
poda, zamenjava stavbnega pohištva s pohištvom enakih 
dimenzij in podobno, ter s katerimi se ne spreminja 
zmogljivost inštalacij, opreme in tehnoloških naprav; ne 
posega v konstrukcijo objekta in se tudi ne spreminja 
zmogljivost, velikost, namembnost in zunanji videz objekta.

V vseh navedenih primerih investicijskih in rednih vzdrževalnih 
del torej ni potrebno pridobivati gradbenega dovoljenja.

5. Kateri objekti se po novi ureditvi uvrščajo med manj 
zahtevne objekte glede na ureditev, ki je veljala do 
15. aprila 2008?

Manj zahtevni objekti so vsi objekti, ki niso uvrščeni med 
zahtevne, nezahtevne ali enostavne objekte.
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Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Ur.list RS, št. 69/
03 in 18/04), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj 
v najem (Ur. list RS, št. 14/04, 34/04 in 62/06), Zakona o 
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/2006 - uradno 
prečiščeno besedilo), Zakona o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 
54/92 s spremembami), in na podlagi določil 2. odst. Pogodbe o 
soinvestiranju pri zagotavljanju neprofitnih najemnih stanovanj 
št. 23062-45/03 z dne 10.11.2004, Pogodbe o soinvestiranju 
pri zagotavljanju neprofitnih najemnih stanovanj št. 360-03-
0002-27/2003-1 z dne 10.11.2004, Dodatka št. 1 z dne 
11.04.2005 in Dodatka št. 2 z dne 09.08.2005, sklenjene med 
Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, javnim skladom, 
Poljanska cesta 31, Ljubljana, in Občino Dobrna, Dobrna 19, 
3204 Dobrna,  Občina Dobrna, po pooblastilu Stanovanjskega 
sklada Republike Slovenije, Javni sklad, Poljanska c. 31, 1000 
Ljubljana, objavlja 

JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO 
NEPROFITNEGA STANOVANJA-

GARSONJERE V NAJEM

I. PREDMET RAZPISA

1.1.
      
Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, po pooblastilu 
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada 
(v nadaljevanju: razpisnik) razpisuje oddajo v najem 
eno (1) neprofitno najemno stanovanje-garsonjero v 
velikosti 26,90 m2, št. stanovanje št. 4.1.N.7, ki se nahaja 
v 1. nadstropju stanovanjskega bloka Dobrna 14/b (ZN 
Center Dobrna – objekt št. 4) in bo uspelemu upravičencu 
oddana v najem predvidoma v mesecu oktobru 2008.

Oblikovani bosta dve ločeni prednostni listi:
- lista A za oddajo v najem prosilcem, ki so glede 

na socialne razmere po 9. členu Pravilnika o 
dodeljevanju neprofitnih stanovanj (Ur. list RS, 
št. 14/04, 34/04 in 62/06, v nadaljevanju: pravilnik) 
oproščeni plačila varščine;

- lista B za oddajo v najem prosilcem, ki so glede 
na določila 9. člena Pravilnika iz predhodne alinee  
zavezanci za plačilo varščine.

Prosilci se bodo uvrščali na ločene liste v okviru liste A 
(oproščeni plačila varščine) oziroma liste B (zavezanci za 
plačilo varščine), odvisno od dohodka gospodinjstva. 

Lastnik garsonjere je Stanovanjski sklad Republike 
Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, Ljubljana.  
Najemnik bo najemno pogodbo sklepal z lastnikom 
neprofitnega stanovanja, oddanega v najem.

1.2.

Najemnina za dodeljeno neprofitno stanovanje-garsonjero 
bo določena na podlagi Uredbe o metodologiji za 
oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih 
in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. 
list RS, št. 131/03 in 142/04) oziroma na podlagi predpisa, 
ki bo veljal v času sklepanja najemne pogodbe.

Najemnik, ki izpolnjuje pogoje, lahko uveljavljajo pravico do 
znižane neprofitne najemnine v skladu z uredbo, citirano v 
prejšnjem odstavku oziroma predpisom, veljavnim v času 
trajanja najemnega razmerja.

Za garsonjero veliko 26,90 m2, točkovano s 371 točkami, 
znaša najemnina izračunana v mesecu maju 2008, na 
podlagi navedenih veljavnih predpisov, 108,20  €.

Najemodajalec neprofitnega stanovanja ima pravico 
vsakih pet let od najemnika zahtevati, da predloži dokazila 
o izpolnjevanju pogojev za pridobitev neprofitnega 
stanovanja. Če najemnik ni več upravičen do neprofitnega 
stanovanja, se najemna pogodba lahko spremeni v najemno 
pogodbo za tržno stanovanje po merilih in postopku 
določenim s Pravilnikom o dodeljevanju neprofitnih 
stanovanj v najem.

1.3.

Pri dodelitvi neprofitnega stanovanja-garsonjere bo 
upoštevan naslednji površinski normativi:

Število članov 
gospodinjstva

Površina 
stanovanja brez 
plačila varščine 
– lista A

Površina stanovanja 
s plačilom varščine 
– lista B

1-člansko od 20 m2 do 30 m2 od 20 m2 do 45 m2

II.  RAZPISNI POGOJI

2.1.

Upravičenci za dodelitev neprofitnega stanovanja-
garsonjere v najem so državljani Republike Slovenije, ki 
imajo stalno prebivališče na območju Občine Dobrna.  

Upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem 
so tudi:

- žrtve družinskega nasilja, ki imajo začasno bivališče 
v materinskih domovih in zatočiščih – varnih hišah, 
zavetiščih, centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj 
na območju občine;

- invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega 
vozička ali trajno pomoč druge osebe, ne glede 
na kraj stalnega prebivališča, če imajo v občini, 
možnosti za zaposlitev ali imajo zagotovljeno 
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pomoč druge osebe in zdravstvene storitve;
- najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih 

o podržavljenju – prejšnji imetniki stanovanjske 
pravice, če izpolnjujejo splošne pogoje  do dodelitve 
neprofitnega stanovanja po pravilniku.

2.2.

Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega 
stanovanja, če dohodki njihovih gospodinjstev v letu 2007 
ne presegajo v točki 2.3. za listo B določenih odstotkov 
od povprečne neto plače v državi, ki je v letu 2007 znašala 
834,17 €.
Glede na višino dohodka gospodinjstva, kot je razvidno 
v točki 2.3., prosilci kandidirajo ali za stanovanja po listi 
A – oproščeni plačila varščine ali za stanovanja po listi B 
– zavezani za plačilo varščine.

2.3.

Prosilci za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem 
se ločijo na prosilce, ki so glede na višino dohodka 
gospodinjstva oproščeni plačila varščine – lista A in na 
prosilce, ki so zavezani k plačilu varščine – lista B.

Velikost 
gospo-
dinjstva

LISTA  A LISTA B

% Meja 
dohodka

% Meja 
dohodka

1-član. 90 % do 750,75 € od 90 % 
do 200%

nad 
750,75 € do 
1.668,34 €

2-član. 135 % do 1.126,13 € od 135 
do 250 % 

nad 
1.126,13 € 
do 
2.085,43 €

3-član. 165 % do 1.376,38 € od 165 
do 315 %

nad 
1.376,38 € 
do 
2.627,64 €

4-član. 195 % do 1.626,62 € od 195 
do 370 %

nad 
1.626,63 € 
do 
3.086,43 €

5-član. 225 % do 1.876,88 € od 225 
do 425 %

nad 
1.876,88 € 
do 
3.545,22 €

6-član. 255 % do 2.127,13 € od 255 
do 470 %

nad 
2.127,13 € 
do 
3.920,60 €

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se gornja 
lestvica nadaljuje na listi A s prištevanjem po 20 odstotnih 
točk, na listi B pa s prištevanjem 25 odstotnih točk.

2.4.

Upravičenci za dodelitev neprofitnega stanovanja-
garsonjere v najem morajo poleg navedenih 
pogojev izpolnjevati še naslednje splošne pogoje:

- da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva 
ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega 
za nedoločen čas in z neprofitno najemnino 
ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali 
stanovanjske stavbe, razen če je stanovanje ali 
stanovanjska stavba po zakonu oddana v najem 
za nedoločen čas, z neprofitno najemnino;

- da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva 
ni lastnik drugega premoženja, ki presega 40 % 
vrednosti primernega stanovanja.

Glede na število članov gospodinjstva vrednost drugega 
premoženja ne sme presegati naslednjih zneskov:

Število članov 
gospodinjstva

Vrednost drugega premoženja, 
ki ne sme presegati 40% 
vrednosti primernega 
stanovanja

1-člansko 15.154,85 EUR 
2-člansko 18.522,60 EUR
3-člansko 23.574,21 EUR 
4-člansko 27.615,51 EUR 
5-člansko 31.993,58 EUR 
6-člansko 35.361,32 EUR 

2.5.

Na razpisu ne morejo sodelovati:
- tisti, ki jim je bilo v času do uveljavitve 

stanovanjskega zakona v letu 1991 že dodeljeno 
družbeno stanovanje in so po sklepu sodišča 
stanovanjsko pravico izgubili;

- tisti, ki jim je bila najemna pogodba, sklenjena 
po letu 1991, po sklepu sodišča odpovedana iz 
krivdnih razlogov.

III. KRITERIJI IN MERILA ZA OCENJEVANJE 
STANOVANJSKIH IN SOCIALNIH RAZMER 
PROSILCEV

3.1.

Prednostna lista upravičencev za oddajo neprofitnega 
stanovanja v najem bo sestavljena na podlagi kriterijev, ki 
jih določa Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj 
v najem.
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Poleg kriterijev iz prejšnjega odstavka, se v skladu s 6. 
členom pravilnika upoštevajo še naslednje prednostne 
kategorije prosilcev: mladi, invalidi, državljani z daljšo 
delovno dobo, ki so brez stanovanja ali podnajemniki, 
žrtve družinskega nasilja.  
Skladno z določili  4. člena pravilnika, razpisnik določa še 
dodatne pogoji in sicer: 

 - stalnost bivanja v Občini Dobrna,
 - izobrazba prosilca in njegovega zakonca.

Točkuje se izobrazba prosilca in izobrazba njegovega 
zakonca, točke se seštevajo. V zvezi s stalnim bivanjem 
v Občini Dobrna se upošteva čas do objave razpisa. V 
primeru prekinitve stalnega bivanja v Občini Dobrna, se 
leta stalnega bivanja v Občini Dobrna seštevajo.

3.2.

Prednostne kategorije prosilcev in dodatni pogoji se za 
posamezno listo A oziroma listo B točkujejo z naslednjo 
višino točk:

PREDNOSTNE 
KATEGORIJE PROSILCEV
             

LISTA A LISTA B

1. mladi 60 60
2. invalidi 60 60
3. državljani z daljšo delovno 
dobo, ki so brez stanovanja ali 
podnajemniki (moški 13 let, 
ženske 12 let)

100 100

4. žrtve družinskega nasilja 100 100
DODATNI POGOJI LISTA A LISTA B

5. stalnost bivanja prosilca 
na območju Občine Dobrna 
(Upošteva se čas do objave 
razpisa, v primeru prekinitve 
stalnega bivanja v Občini 
Dobrna, se leta stalnega bivanja 
v Občini Dobrna seštevajo.)

• za bivanje od 5 do 10 
let 10 10

• za bivanje nad 10 do 15 
let 20 20

• za bivanje nad 15 do 20 
let

30 30

• za bivanje nad 20 let 40 40

6. Izobrazba udeleženca razpisa 
in njegovega zakonca (najmanj 
visoka izobrazba), 
v kolikor ima udeleženec razpisa 
ali njegov zakonec vpisan ali 
dokončan podiplomski študij še 
dodatno 

40

20

40

20

IV.  VARŠČINA

Varščina so denarna sredstva, ki so ob morebitni izselitvi 
najemnika iz stanovanja potrebna za vzpostavitev 
stanovanja v stanje ob vselitvi, ob upoštevanju običajne 
rabe stanovanja. Višina varščine znaša tri mesečne 
najemnine za stanovanje, ki se dodeljuje v najem. Varščina 
se vrne ali poračuna ob prenehanju najemnega razmerja.

Varščino so zavezani plačati upravičenci, katerih dohodek 
presega mejo določeno v 9. členu pravilnika (upravičenci 
po listi B), pred oddajo stanovanja v najem. Podrobnejši 
pogoji v zvezi s plačilom in vračilom varščine se opredelijo 
v odločbi in najemni pogodbi.

V.  RAZPISNI POSTOPEK

Prosilci, ki se želijo prijaviti na javni razpis za dodelitev 
neprofitnega stanovanja v najem, lahko dvignejo obrazec 
vloge, s katerim se prijavijo na razpis v času od 12.06.2008 
do vključno 30.06.2008, v tajništvu OBČINE DOBRNA, 
Dobrna 19, 3204 Dobrna, ali pa si vlogo natisnejo sami s 
spletne strani Občine Dobrna: www.dobrna.si

Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati upravno takso 
v višini 50 točk za vlogo in 200 točk za izdajo odločbe 
po tarifni številki 1 in 3 taksne tarife Zakona o upravnih 
taksah (ZUT-UPB3, Ur.l. RS, št. 126/07), kar znaša 17, 73 € . 
Upravna taksa v znesku 17,73 € se plača v upravnih kolkih 
ali s plačilnim nalogom na račun številka: TRR št. 01355-
5550309108, Sklic: 11 76546-7111002-2007. Občinske 
upravne takse, katerega fotokopijo se nalepi na vlogo.
Taksni zavezanci v slabih premoženjskih razmerah lahko 
zahtevajo oprostitev plačila takse, če izpolnjujejo zahtevane 
kriterije po 25. členu Zakona o upravnih taksah, s tem 
da status dokažejo s pravnomočno odločbo Centra za 
socialno delo ali drugimi dokazili. 
Vloge z dokazilom o plačani upravni taksi bo razpisnik 
sprejemal od 11.06.2008 do vključno 30.06.2008, in sicer: 
v ponedeljek, sredo in petek od 8.00 do 12.00 ure, v 
sredo tudi od 13.00 do 16.00 ure. Vloge oddajo prosilci s 
priporočeno poštno pošiljko ali oddajo osebno na naslov. 
Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna. Za osebno 
prejete vloge bo izdano potrdilo o prejemu vloge.

Šteje se, da se je prijava pravočasna, če je bila zadnji dan 
roka za oddajo prijav (30.06.2008) oddana na pošto s 
priporočeno pošiljko ali do 12.00 ure 30.06.2008 oddana 
v tajništvu Občine Dobrne.

Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo, bo pozvan, da 
vlogo v določenem roku dopolni z manjkajočimi listinami. 
Vloge prosilcev, ki v roku ne bodo dopolnjene, in vloge, 
oddane po zaključku razpisnega roka, bodo s sklepom 
zavržene.
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K vlogi za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem morajo 
prosilci priložiti naslednje listine navedene pod tč. 1., 2., 
3. in 5, druge listine pa, če na njihovi podlagi uveljavljajo 
dodatne točke:

1. izpolnjen obrazec opisa stanovanjskih in socialno-
zdravstvenih razmer;

2. izjavo o premoženjskem stanju prosilca in ožjih 
družinskih članov (s podpisi vseh družinskih 
članov oziroma njihovih zakonitih zastopnikov) ter 
izjavo, s katero prosilec in drugi polnoletni člani 
gospodinjstva dovoljujejo vpogled v svoje osebne 
podatke pri drugih upravljalcih zbirk podatkov; 

3. odločbo o odmeri dohodnine za l. 2006 in potrdilo 
o skupnem neto dohodku gospodinjstva za 
obdobje 01.05.2007-30.04.2008 (osebni dohodek, 
pokojnina, dohodek iz dela prek Študentskega 
servisa, invalidnina, itd.) z navedbo dobe zaposlitve. 
Kot dohodek se ne šteje dodatek za pomoč in 
postrežbo in drugi prejemki za nego in pomoč, 
otroški dodatek, preživnina, dodatek za nego 
otroka, štipendije, dohodki od občasnega dela 
invalidov, ki so vključeni v institucionalno varstvo, 
sredstva za odpravo posledic nesreče itd.;  

4. potrdilo o nezaposlenosti prosilca, njegovega 
zakonskega ali izvenzakonskega partnerja oziroma 
drugega družinskega člana (izda Zavod RS za 
zaposlovanje);

5. veljavno dokazilo o stanovanjskem statusu: najemna 
ali podnajemna pogodba oziroma izjava prosilca, 
zakaj pogodba ni sklenjena; 

6. dokazilo o zadnji plačani najemnini oziroma 
podnajemnini;

7. dokazilo o kvaliteti bivanja – stanovanje 
ovrednoteno z največ 110 točkami (točkovalni 
zapisnik) 

8. utesnjenost v stanovanju – v kolikor gre za 
prosilca, ki stanuje pri starših ali sorodnikih, se 
upošteva izjava prosilca o površini dela stanovanja 
ali stanovanjske stavbe, ki jo ima prosilec v uporabi 
oziroma v souporabi;

9. kopijo poročnega lista oziroma notarsko overjene 
izjave o obstoju izvenzakonske skupnosti;

10. kopijo izpiska iz rojstne matične knjige za vsakega 
otroka;

11. potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so starejši od 
15 let;

12. zdravniško potrdilo o nosečnosti;
13. odločbo socialne službe o ločenem življenju 

roditeljev in mladoletnih otrok zaradi neprimernih 
stanovanjskih razmer (rejništvo, oskrba v tuji 
družini, zavodu, če so razlog oddaje neprimerne 
stanovanjske razmere);

14. dokazilo o statusu roditelja, ki sam preživlja 
otroka (samohranilec) – potrdilo, da je preživnina 
neizterljiva oziroma odločbo o prejemanju 
preživnine iz preživninskega sklada;

15. potrdilo ustrezne institucije, če je prosilec ali 
njegov ožji družinski član, ki bo z njim stalno 
prebival, gibalno ovirana oseba, trajno vezana na 
uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč 

druge osebe;
16. dokazilo o invalidnosti I. kategorije (odločba 

Centra za socialno delo, Zavoda za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje oziroma Zavoda za 
zaposlovanje);

17. izvid osebnega zdravnika, s katerim se dokazujejo 
trajna obolenja prosilca ali družinskih članov, 
pogojena s slabimi stanovanjskimi razmerami;

18. odločba o razvrstitvi otroka, mladostnika ali mlajše 
polnoletne osebe glede na zmerno, težjo ali težko 
duševno ali težko telesno motnjo ali izvid in mnenje 
specialistične pediatrične službe;

19. strokovno mnenje centra za socialno delo ter 
vladnih in nevladnih organizacij (materinski 
domovi, zatočišča - varne hiše, zavetišča, centri za 
pomoč žrtvam kaznivih dejanj), ki nudijo žrtvam 
družinskega nasilja psihosocialno pomoč ob 
nasilju;

20. notarsko overjeno potrdilo o javno priznani 
izobrazbi (diploma), v kolikor ima udeleženec 
razpisa ali njegov zakonec vpisan ali dokončan 
podiplomski študij potrdilo o vpisanem študiju 
ali notarsko overjeno potrdilo o javno priznani 
podiplomski izobrazbi;

21. izjava o dobi bivanja v občini.

Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti 
starejša od 30 dni od objave razpisa.

Potrdila o državljanstvu in potrdila o stalnem prebivališču 
in številu članov gospodinjstva bo pridobil razpisnik 
neposredno od pristojnega državnega organa.

Razpisnik k vlogi priložene listine zadrži in jih po izteku 
razpisnega roka udeležencem razpisa ne vrača. 

VI. SPLOŠNE DOLOČBE

Strokovna služba razpisnika bo preverjala pravočasnost 
prispelih vlog in njihovo popolnost ter sedanje stanovanjske 
razmere prosilcev.

Komisija, ki jo imenuje razpisnik, bo proučila utemeljenost 
pravočasnih in popolnih vlog na podlagi prejetih listin, 
potrebnih za oblikovanje prednostne liste za oddajo 
neprofitnih stanovanj in dokumentiranih poizvedb, ki 
jih opravijo pri pristojnih organih in organizacijah ter 
posameznikih.

Komisija si lahko stanovanjske razmere prosilcev tudi 
ogledajo. V primeru ogleda se ta opravi nenapovedano in 
le pri tistih udeležencih, ki bodo na podlagi predložene 
listinske dokumentacije zbrali največje število točk glede 
na število razpisanih stanovanj.
Po proučitvi in točkovanju vlog bodo udeleženci razpisa 
uvrščeni na prednostno listo in sicer po številu zbranih točk. 
Če se na prednostni vrstni red uvrstijo udeleženci razpisa 
z enakim številom točk glede na oceno stanovanjskih in 
socialnih razmer, ki so določene v obrazcu, imajo prednost 
pri dodelitvi neprofitnega stanovanja tisti, pri katerih 
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predstavlja višina najemnine za primerno stanovanje večji 
delež v družinskem dohodku. 
Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi 
oziroma neuvrstitvi na prednostno listo upravičencev 
v roku 6 mesecev po zaključku javnega razpisa. Če se 
posamezni udeleženec razpisa ne strinja z odločitvijo, se 
lahko v roku 15 dni po prejemu odločitve pritoži. Pritožbo 
naslovi na razpisnika. O pritožbi odloči v 2 mesecih po 
prejemu popolne pritožbe župan. Odločitev župana o 
pritožbi je dokončna.
Po rešitvi pritožb se javno objavi upravičenec, ki mu 
bodo zagotovljeno stanovanje-garsonjera. Z uspelim 
upravičencem bo sklenjena najemna pogodbe za nedoločen 
čas in z neprofitno najemnino. Uspeli upravičenec, ki 
neupravičeno zavrne dodeljeno primerno stanovanje, ali 
ki se na ponovni poziv k sklenitvi najemne pogodbe ne 
odzove, se črta iz seznama upravičencev. 

Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo razpisnik ponovno 
preveril, če uspeli upravičenec še izpolnjuje pogoje in 
merila za dodelitve neprofitnega stanovanja v najem. V 
primeru bistveno spremenjenih okoliščin, zaradi katerih 
uspeli upravičenec ne izpolnjuje pogojev in meril tega 
razpisa,  lahko razpisnik postopek obnovi in prosilca črta 
iz seznama upravičencev.
Vloge za oddajo neprofitnih stanovanj v najem oddane na 
naslov Občine Dobrna pred objavo tega javnega razpisa, 
ki niso podane na ustreznih obrazcih in ne vsebujejo 
zahtevanih prilog, ne štejejo in ne obravnavajo v sklopu 
tega javnega razpisa. 
Vse informacije lahko dobite osebno na sedežu Občine 
Dobrna, med uradnimi urami: ponedeljek 8.00 –12.00 ure, 
sreda 8.00-12.00 in 13.00-16.00 ure, petek 8.00-12.00 ure 
ali na naslovu http://www.dobrna.si.

Občina Dobrna

POIZVEDBENI RAZPIS
za najem prostorov za potrebe

VARSTVENO-DELOVNEGA CENTRA DOBRNA

I.  Lokacija: Na območju Občine Dobrna

II. Pogoji:
1. Prostori morajo biti prilagojeni izvajanju 

socialnovarstvene storitve vodenja, varstva ter 
zaposlitve pod posebnimi pogoji (Pravilnik o minimalnih 
tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih 
storitev, Uradni list RS, št.67/06).

2. Dostop do prostorov mora biti brez arhitektonskih 
ovir in v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi 
objektov brez arhitektonskih ovir (Pravilnik o 
zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa 
in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih 
stavb (Uradni list RS, št.97/03).

3. Objekt mora biti vključen v okolje z urejeno prometno 
infrastrukturo in urejeno neposredno okolico.

III. Potrebni prostori in dodatni pogoji:
- bližina lokacije sedeža centra, Lokovina 10, Dobrna;
- potrebna površina prostorov je 430 m²;  s komuni-

kacijami in dodatnimi prostori pa je skupna površina 
640 m², za 40 oseb, od tega za 12 oseb varstvene 
skupine;

- potrebni prostori so: 3 ali 4 delavnice v skupni 
kvadraturi 190–200 m²; skladiščni prostori s prostorom 
za vzdrževalca v skupni površini 50-60 m²; jedilnica ter 
dnevni ali večnamenski prostor s čajno kuhinjo 70–
75 m²; soba za pomirjanje in za individualno vodenje 
– 20 m²; garderobe za uporabnike – 30 m²; toaletni 
prostori za uporabnike – ločeni po spolu in dostop 

prilagojen invalidom; negovalno-higienski prostor 10-
12 m²; pisarniški prostori z garderobo za osebje -15 
m²; toaletni prostor za osebje – 3 m²;

- pomožni prostori so: kurilnica – 5 m²; prostor za čistila 
2-3 m²; prostor za shrambo invalidskih vozičkov – 12 
m²;

- dodatni prostori v skupni površini 130 m² so: zunanje 
terase, nadstrešnica za avtomobile, pokrit dostop, 
razstavno-prodajni prostor; 

- vhodi morajo biti ločeni po namenu: glavni vhod in 
servisni dostop, ki mora imeti zagotovljen neposredni 
dovoz;

- vsi prostori morajo biti dostopni invalidnim osebam;
- potrebno je izkazati lastništvo;
- prostori morajo biti vseljivi do konca leta 2009, imeti 

morajo uporabno dovoljenje za izvajanje navedene 
dejavnosti oziroma je lastnik pred podpisom pogodbe 
dolžan le-to pridobiti;

- najemna pogodba se sklene za najmanj deset let z 
možnostjo podaljšanja in odpovedi;

- mesečna najemnina, ki vključuje tudi investicijsko 
vzdrževanje, se opredeli v ponudbi s ceno na m2 in 
skupno ceno, opredeliti je treba tudi plačilne pogoje;

- v ponudbi opredeliti druge morebitne dodatne 
ugodnosti: opremo, uporaba drugih površin, 
parkirišča.

Potrebni dodatni podatki so dosegljivi na sedežu centra, 
Lokovina 10, Dobrna, pri direktorici (Jožici Grubelnik) 
vsak delavnik po tel. 03/780-10-10.
Rok za zbiranje ponudb je deset dni po objavi v časopisu. 
Ponudbe pošljite na naslov: Center za usposabljanje, delo 
in varstvo Dobrna, Lokovina 10, 3204 Dobrna.
              

CUDV Dobrna
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Bližamo se polovici leta 2008. Od izdaje zadnje številke Do-
brčana je potekalo mnogo aktivnosti, ki bodo pričele roditi 
sadove šele v obdobju naslednjih mesecev, zato bom omeni-
la le nekaj najpomembnejših. 

Občina je uspešno prijavila dva projekta, ki se finan-
cirata iz nepovratnih sredstev Evropske unije, in si-
cer:
- Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih 

voda in varovanja vodnih virov na Povodju Savinje, Projekt Ce-
lje (Izgradnja čistilne naprave Dobrna);

- Posodobitev vodovodnega sistema Dobrna–Loka, Lokovina, 
Klanc, Parož in Vinska Gora.

Oba projekta se bosta predvidoma realizirala v letih 
2008/2009, podrobneje pa sta predstavljena v nada-
ljevanju.
 
Občina Dobrna je, poleg dvajsetih drugih občin, vključena 
v projekt Celostnega urejanja odvajanja in čiščenja komu-
nalnih odpadnih voda in varovanja vodnih virov na Povodju 
Savinje. S predlaganimi izgradnjami kanalizacijskih sistemov 
in čistilnih naprav se bo prispevalo k izboljšanju površinskih 
in podzemnih voda, zdravja in življenjskega standarda prebi-
valcev, gospodarske infrastrukture za pospešitev nadaljnjega 
razvoja regije in zaščiti naravnih virov. Celotna operacija, ki 
je razdeljena na fazo 1, fazo 2A, 2B in 2C, predvideva za Ob-
čino Dobrna nadgraditev čistilne naprave iz 1800 PE na 
4000 PE (1. faza) in izgradnjo kanalizacijskega sistema 
v skupni dolžini cca. 15 km. 
V mesecu maju 2008 se je za Projekt Celje (1. faza), ki vklju-
čuje izgradnjo čistilne naprave Dobrna za 4000 PE in kana-
lizacijskega sistema v občinah Celje, Vojnik in Štore v skupni 
dolžini 3.270 m, podpisala pogodba z izbranim izvajalcem za 
gradbena dela. Gradbena dela izvaja podjetje CM Celje, d.d., 
nadzor nad deli pa opravlja podjetje DDC, d.o.o. iz Ljublja-
ne.
V Občini Dobrna že deluje čistilna naprava, ki je locirana 
na levem bregu reguliranega potoka Dobrnice. Z razširit-
vijo zdraviliških kapacitet in predvidene stanovanjske grad-
nje se je povečal dotok odpadnih voda, zato se je opravila 
podrobna analiza in ocenitev, da bo potrebno kapaciteto iz 
sedanjih 1800 populacijskih enot povečati na 4000. Vezano 
na navedeno pristopa Občina Dobrna v letih 2008/2009 k 
razširitvi in obnovi čistilne naprave Dobrna iz 1800 PE na 
4000 PE, za kar je že pridobljeno gradbeno dovoljenje in, kot 
rečeno, podpisana pogodba z izbranima izvajalcema za grad-
njo in nadzor. Čistilna naprava bo brez DDV stala 1.233.749 
€, nadzor nad gradnjo 34.900 €, končana pa naj bi bila v 
prihodnjem letu. Kohezijski sklad Evropske unije zagotavlja 
62 %, Ministrstvo za okolje in prostor 28 %, občina pa 10 % 
upravičenih stroškov.  

Občina Dobrna je pristopila že tudi k nadaljnjim aktivnostim 
za realizacijo druge faze predmetnega projekta. Opravila je 

razpis za izbor izvajalca za projektiranje (PGD, PZI) fekalne ka-
nalizacije na območju Občine Dobrna, in sicer za vso fekalno 
kanalizacijo, ki je vključena v Operativni program odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Dobrna, z namenom 
pridobitve gradbenega dovoljenja in možnosti prijave na raz-
lične razpise za sofinanciranje izgradnje fekalne kanalizacije. 
Z operativnim programom so določena poselitvena območ-
ja, kjer je potrebno zaradi zahtev iz direktiv Evropske unije 
v določenih rokih zagotoviti odvajanje komunalne odpadne 
vode v kanalizacijo in čiščenje v čistilni napravi. 

Kot je bilo omenjeno že zgoraj, je Občina Dobrna uspeš-
no pridobila sredstva za sofinanciranje projekta Posodobitev 
vodovodnega sistema Dobrna–Loka, Lokovina, Klanc, Parož in 
Vinska Gora. Operacijo delno financira Evropska unija (v 
višini 80,44 % upravičenih stroškov) iz Evropskega sklada 
za regionalni razvoj v okviru operativnega programa kre-
pitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-
2013. Investicija zagotavlja možnost izkoriščanja potenciala 
obstoječega vodnega vira z dovodom vode preko novega 
cevovodnega sistema in objektov do območja potencialnih 
porabnikov in do obstoječih vodovodnih objektov, z na-
menom prebivalcem zagotoviti možnost priključitve na vo-
dovodni sistem in izboljšanje kvalitete vode v obstoječem 
vodovodnem sistemu, na katerega se projektirani vodovod 
priključuje. Trenutno stanje na področju oskrbe z vodo ne 
omogoča zagotovitve vseh izkazanih potreb, saj so obstoječi 
vodni viri predvsem površinski in zaradi tega občutljivi glede 
same kvalitete pitne vode ter kot taki ne zagotavljajo varne 
in dolgoročno zanesljive oskrbe z vodo. Posebej je potrebno 
poudariti, da sedaj delujoči vodovodni vir ne zadošča potre-
bam po količini pitne vode, saj ob sušnih obdobjih vodni vir 
usahne. V nasprotnem primeru pa večje deževje povzroča 
kaljenje vodnega vira s spiranjem vseh površinskih nesnag.
Predmet investicije je izvedba cevovodov v dolžini 6.488 m, 
od tega je neizvedenih 5.505 m. Projekt je razdeljen v pet 
odsekov, prvi odsek v dolžini 983 m je že izveden. Trasa ce-

DEJAVNOST KOMUNALE V 
PRVI POLOVICI LETA 2008

Slavnostni podpis pogodbe
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vovoda poteka po izredno razgibanem in delno skalnatem 
terenu, kar še posebej velja za odsek med vrtino oz. čr-
pališčem VH40m3 Č in vodohranom VH80m3 Lovska koča 
ter obstoječim vodohranom Mihelak. Iz vodohrana VH80m3 
Lovska koča se bosta, poleg povratne oskrbe Kačnika, gra-
vitacijsko oskrbovala projektiran R5m3 Žebljar in obstoječ 
vodohran VH5m3 Žebljarjeva kapela ter v nadaljevanju ob-
stoječ vodohran VH30m3 Mihelak, od tam pa preko obsto-
ječega R5m3 Čerjak priključitev na novo projektiran R5m3 
Povlak. Iz le-tega se bo izvršil priključek na obstoječi vodo-
vod Dobrna v jašku J2 Klanc. 
V mesecu marcu in aprilu je potekalo javno naročilo za iz-
bor izvajalcev, v mesecu maju pa se je podpisala pogodba z 
izbranima izvajalcema za gradbena dela in nadzor nad grad-
njo. Pogodbena vrednost gradbenih del za izvedbo vseh šti-
rih odsekov, ki jih izvaja podjetje Nivo, d.d., iz Celja, znaša 
576.178 €. Izvajanje nadzora vrši podjetje Izvir plan, d.o.o., 
iz Laškega, in sicer za pogodbeno vrednost 14.307 €. V letu 
2008 se bosta izvedla drugi (Parož–Kačnik) in tretji (Lovska 
koča–vodohran Mihelak) odsek, v letu 2009 pa predvido-
ma četrti (Žebljar) in peti (Čerjak–Uršjek) odsek. Z izved-
bo projekta bo Občina Dobrna prebivalcem naselij Loka, 
Lokovina, Klanc, Parož in Vinska Gora zagotovila količinsko 
ustrezno in kvalitetno pitno vodo.

Na področju komunalne infrastrukture se je v začetku me-
seca maja nadaljevalo z izgradnjo vodovodne, kanalizacijske in 
cestne infrastrukture na odseku Pelicon–Mogu–Deu. Kanalizacija 
se gradi iz sredstev okoljskih dajatev, rekonstrukcija vodovo-
da pa iz amortizacijskih sredstev. Gradbena dela, ki jih izvaja 
podjetje Gradnje Žveplan, d.o.o., iz Celja, bodo predvidoma 
končana v roku dveh mesecev.

lan v Vrbi, na cesti Švab–Kramer–Ovčar v Vrbi in na cesti 
Blažič v Zavrhu. S kamnito zložbo sta se sanirala dva pla-
zova, in sicer Skutnik–Polenek v Klancu in Martjak–Hrovat 
v Zavrhu. Za najbolj kritične plazove, ki ogrožajo občinsko 
infrastrukturo, je občina pridobila geološko- geomehanske 
raziskave s predlogom sanacije plazov, na podlagi katerih je 
občina pristopila k izvedbi razpisov za izbor najugodnejšega 
izvajalca za sanacijo le-teh. Raziskave so pridobljene za na-
slednje plazove:
- plaz Rehar pod cesto Lamperček–Lokovina,
- plaz Habe pod cesto Lamperček–Lokovina,
- plaz Pohajač pod cesto Pod gradom–Srebotno, 
- plaz Žagar pod cesto Švent–Oprčkal–Močenik na Klancu,
- plaz Jurko pod cesto Štimulakova kapela–Kolar na Klancu.
V okviru škode po neurju se je pripravil program odpra-
ve posledic škode, po katerem se na terenu izvajajo strojna 
dela na makadamskih in asfaltnih cestah; izvaja se gramo-
ziranje cest, urejujejo se bankine, urejuje se odvodnjavanje 
cest (čiščenje jarkov, prepustov), … Program sanacije bo re-
aliziran v okviru pridobljenih državnih sredstev in v okviru 
proračunskih sredstev.

Močno neurje v mesecu septembru 2007 je v Občini Dobr-
na povzročilo veliko škode na cestni infrastrukturi, sprožilo 
se je veliko zemeljskih plazov in cestnih usadov. Na podlagi 
poročila in ocenjene škode, sprejetega predhodnega delnega 
programa in programa odprave posledic škode na stvareh 
zaradi neurja s poplavo z dne 18. 9. 2007 je občina uspešno 
pridobila nekaj namenskih sredstev iz Ministrstva za okolje 
in prostor. S temi sredstvi so bile deloma sanirane poškodo-
vane ceste in zemeljski usadi. Večja vzdrževalna in obnovitve-
na dela so bila, s pomočjo treh zunanjih izvajalcev in delavcev 
režijskega obrata, izvedena na cesti Strmec proti Paškemu 
Kozjaku, na cesti Sveti Miklavž–Fižolek, na cesti kapela–Če-

KOMUNALA IN OKOLJE

Gradnja kanalizacije in vodovoda

Rekonstrukcija ceste v Strmcu

Rekonstrukcija ceste v Vrbi

Občina je bila prav tako uspešna na razpisu za sanacijo pla-
zu Zabukovnik na Klancu. Ministrstvo za okolje in prostor 
je občino pooblastilo, da izvede postopek javnega naročila 
za izbor najugodnejšega izvajalca, s katerim bo ministrstvo 
sklenilo pogodbo za sanacijo predmetnega plazu.
V mesecu maju je občina prijavila projekt rekonstrukci-
je lokalne ceste Dobrna–Gutenik na razpis »Regional-
ni razvojni program« za pridobitev nepovratnih evropskih 
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sredstev. V primeru uspešne pridobitve sredstev se bo re-
konstruirala cesta Dobrna–Gutenik v dolžini 295 m. Bistvo 
celotnega projekta je celostna in učinkovita ureditev lokalne 
ceste Dobrna– Gutenik, s čimer se bo omogočilo povečanje 
splošne prometne varnosti na cestišču in večja prometna 
pretočnost za lokalno prebivalstvo, turiste in ostale obisko-
valce Dobrne. Z rekonstrukcijo ceste se bo razširilo voziš-
če, zgradil se bo pločnik, kolesarska steza, cestna razsvetljava 
in nov most preko Dobrnice, tako da bodo izboljšani tudi 
pogoji za promet kolesarjev in pešcev. 

Vzporedno z deli na terenu potekajo postopki izvedbe javnih 
naročil, pridobivanja potrebnih projektno-tehničnih doku-
mentacij in ustreznih upravnih dovoljenj, vodenje projektov 
in prijava na različne razpise za sofinanciranje projektov, ki 
so uvrščeni v Načrt razvojnih programov Občine Dobrna. 

Naj omenim nekaj večjih projektov: 
- Adaptacija in novogradnja Osnovne šole Dobrna,
- Gradnja objektov družbenega standarda, 
- Energetska oskrba graščine Gutenik,

KOMUNALA IN OKOLJE

Medobčinski inšpektorat občin Zreče, Vitanje, Dobrna in 
Vojnik je bil ustanovljen v letu 2002 na podlagi 49. a člena 
Zakona o lokalni samoupravi in je z delovanjem pričel 1. 9. 
2002. S 1. 1. 2007 pa so k prvim štirim občinam pristopile še 
tri nove občine, tako da zdaj Medobčinski inšpektorat deluje 
na območju sedmih občin, in sicer Dobrna, Slovenske Ko-
njice, Šentjur, Oplotnica, Vitanje, Vojnik in Zreče. Ima status 
samostojnega skupnega upravnega organa in opravlja naloge 
izvajanja inšpekcijskega nadzorstva na področjih, ki jih ureja-
jo predpisi občin ustanoviteljic.
V Medobčinskem inšpektoratu je bila v poročevalskem ob-
dobju za delovanje na območju občin Dobrna, Vitanje, Vojnik 
in Zreče zaposlena ena komunalno-cestna inšpektorica, za 
območje občin Slovenske Konjice, Šentjur in Oplotnica pa 1 
komunalno-cestni inšpektor in 1 nadzornik.

Inšpekcijsko nadzorstvo se je izvajalo v obliki:
- rednih in izrednih pregledov,
- kontrolnih inšpekcijskih pregledov v primerih naložene 

odprave nepravilnosti,
- koordiniranih akcij z ostalimi inšpektorati in policijo,
- pogoste prisotnosti na terenu in preventivnega delovanja 

s sprotnim opozarjanjem na predpisane obveznosti. 

Na območju Občine Dobrna je komunalno-cestna inšpek-
torica opravila 48 inšpekcijskih ogledov, od tega:
- 17 na področju javnega reda in miru ter videza naselij,
- 14 na področju komunalnih odpadkov,
- 5 s področja cest,
- 11 s področja odvajanja odpadnih voda,
- 1 z ostalih področij,
- 10 ogledov, ko ni šlo za upravno stvar.

POROČILO O DELOVANJU MEDOBČINSKEGA 
INŠPEKTORATA V LETU 2007

Št. opravil po posameznih podroèjih Dobrna
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Pristojnim inšpekcijskim službam ali ostalim organom je v pristoj-
no reševanje bila odstopljena 1 zadeva.

Delež opravil po posameznih občinah
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- Program opremljanja stavbnih zemljišč,
- Priprava prostorskih aktov Občine Dobrna.
 
Kot vsako leto, je tudi letos občina pred veliko noč-
jo organizirala spomladansko čistilno akcijo, da bi 
spodbudila občane k večji ozaveščenosti in prispe-
vanju k čistejši okolici, v kateri živimo. Spomladan-
ska čistilna akcija je potekala od 17. do 21. marca na 
celotnem območju občine, kjer so bili na različnih 
lokacijah postavljeni kontejnerji za smeti, v katere 
ste lahko občani odlagali kosovne in ostale odpadke. 
V okviru spomladanske čistilne akcije je bila organi-
zirana tudi akcija pobiranja odpadkov po posamez-
nih naseljih Dobrne. S čistilno akcijo smo vsaj malo 
poskrbeli za to, da bo naš kraj tudi v bodoče ostal 
lep in čist.

Navedenih je samo nekaj večjih aktivnosti, ki se odvijajo v 
občini. Apeliramo na vse krajane, da nam dajte pobude, ki 
jim bomo z veseljem prisluhnili in jih v okviru zmožnosti 
tudi uresničili.

Urška Vedenik

Pregled inšpekcijskih zadev  - LETNO

občina 2003 2004 2005 2006 2007 skupaj
DOBRNA 22 45 28 33 22 150
VITANJE 23 15 18 25 29 110
VOJNIK 57 59 356 52 60 584
ZREČE 48 30 42 52 76 248
skupaj 150 149 444 162 187 1092

Nadzor se je izvajal na podlagi pobud upravljavcev, pobud 
krajevnih skupnosti, pobud vzdrževalcev, prijav občanov in 
lastne presoje. Pri svojem delu je inšpektorica sodelovala 
predvsem:



30 DOBRČAN, št. 38/2008

KOMUNALA IN OKOLJE

- z upravljavci cest,
- s Policijo,
- s Sveti za preventivo in varnost v cestnem prometu,
- z državnimi inšpekcijskimi službami,
- z Direkcijo RS za ceste,
- z zainteresiranimi krajevnimi ali vaškimi skupnostmi.
Poleg nalog, določenih z veljavnimi predpisi, je inšpektori-
ca poleg navedenega še: sodelovala v komisijah in delovnih 
skupinah s področja cest in prometa; sodelovala v delovnih 
skupinah za pripravo sprememb odlokov in novih odlokov; 
pripravljala odgovore in pojasnila s področja veljavne zako-
nodaje in problematike na cestah, javnih površinah, komu-
nalnih odpadkov; podajala predloge za izboljšanje prometne 
varnosti, pretočnosti prometa; sodelovala z republiškim in-
špektoratom za okolje in prostor; sodelovala s tržnim in-
špektorjem pri izvajanju nadzora nad pobiranjem turistične 
takse; skrbela za sprotno seznanjanje upravljavcev cest in 
izvajalcev rednega vzdrževanja z novostmi v zakonodaji.
Veliko pripomb, pritožb in problemov se pojavlja tudi na po-
dročjih, ki niso v pristojnosti inšpekcijskega nadzora. Tudi v 
teh primerih skušamo situacije reševati po svojih zmožno-
stih in jih, kjer z dogovorom med ljudmi z različnimi interesi 
ni mogoče rešiti problema, vsaj napotiti k za to pristojnim 
organom. Pri takem načinu dela, kjer smo pripravljeni pri-
sluhniti vsakemu problemu, je veliko časa potrebno nameni-
ti neposredni komunikaciji z ljudmi: tako osebni, kot preko 
telefona. Pogosto je že to, da stranki prisluhnemo, si zadevo 
ogledamo, skušamo razumeti njene probleme ter ji razloži-
mo predpis ali veljavno normo, četudi ni njim v prid, dovolj, 
da pomagamo k rešitvi konflikta, medsosedskega spora ali 
kaj podobnega. Takih primerov z različnih področij je veliko, 

ČISTILNA AKCIJA POBIRANJA ODPADKOV 
PO NASELJIH OBČINE DOBRNA
V sredo,16. aprila 2008, smo na Dobrni izvedli čistilno akcijo, ki se jo je kljub ne preveč lepemu vremenu udeležilo kar nekaj 
občanov. Zbralo se nas je okoli štirideset in številu udeležencev primerna je bila tudi količina zbranih odpadkov, ki so jih ude-
leženci na zbirno mesto dovažali kar s traktorji in avtomobilskimi prikolicami. V akciji so sodelovali svetniki Občine Dobrna, 
ki so občane motivirali vsak v svojem volilnem območju, društva in pa Osnovna šola Dobrna, ki je akcijo izvedla že v do-
poldanskem času in očistila šolski prostor in okolico šole. Da bi prijetno združili s koristnim, smo se ob koncu organizirane 

Čistilna akcija

vendar menimo, da se je v zadovoljstvo občanov kljub temu, 
da to ni osnovna naloga inšpektorata, potrebno vanje vklju-
čevati.

Nadaljnje delo

Tudi v prihodnje bomo veliko pozornosti namenili osveš-
čanju ljudi, komunikaciji z njimi in preventivnemu delovanju 
med njimi. Cilj inšpekcijskega nadzora bo usmerjen pred-
vsem k preprečevanju kršitev in k preprečevanju situacij, pri 
katerih lahko pride do pomanjkljivosti ali nepravilnosti, ki bi 
lahko imele škodljive posledice za ljudi, premoženje, skup-
nost ali pa tudi povzročile samo nejevoljo občanov. 
V okviru zmožnosti bomo sodelovali pri pripravi občinskega 
programa varnosti, ki ga sprejme  občinski svet in ga tudi 
vsako leto preverja ter usklajuje s predpisi in dejanskimi po-
trebami občanov. Program obsega naloge v zvezi z varnostjo, 
določene z zakoni in občinskimi predpisi, lahko pa tudi dru-
ge naloge, ki jih občinski svet določi na oceno varnosti v ob-
čini. Izvajanje občinskega programa varnosti je treba redno 
usklajevati s programi policije. Za to usklajevanje ter za red-
no medsebojno sodelovanje pa so odgovorni župani in vodje 
organizacijske enote policije, pristojne za območje občine.
Tudi v prihodnje bomo veliko pozornosti namenili osveš-
čanju ljudi, komunikaciji z njimi in preventivnemu delovanju 
med njimi. Cilj inšpekcijskega nadzora bo usmerjen pred-
vsem k preprečevanju kršitev in k preprečevanju situacij, pri 
katerih lahko pride do pomanjkljivosti ali nepravilnosti, ki bi 
lahko imele škodljive posledice za ljudi, premoženje, skup-
nost ali pa tudi  povzročile samo nejevoljo občanov. 

Nataša Kos,
komunalno-cestna inšpektorica

čistilne akcije zbrali na Novem 
gradu, kjer smo evidentirali 
količino zbranih odpadkov, se 
okrepčali z malico in malo po-
klepetali. 
Hvala vsem udeležencem, da 
ste prispevali svoj delež k či-
stejši okolici. Zavedati se na-
mreč moramo, da varovanje 
okolja ni le modna muha, am-
pak nuja sodobnega načina 
življenja. Ne sme nam biti vse-
eno kakšno dediščino bomo 
zapustili našim zanamcev, ker  
smo navsezadnje tudi mi samo 
gostje  »matere Zemlji« in ne 
njeni lastniki.

Alenka Rošer
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KAJ PONUJA ENERGETSKO 
SVETOVANJE?
V Sloveniji imamo državljani že 14 let dostop do strokov-
nih in nepristranskih informacij s področja učinkovite rabe 
energije v gospodinjstvih, tudi s pomočjo energetskega sve-
tovanja (ENSVET). Energetskih svetovalnih pisarn (ESP) je 
sedaj 35. Za pisarne poskrbijo občine. ENSVET je eden od 
projektov Ministrstva za okolje in prostor, koncesijo za stro-
kovno vodenje in organizacijo energetskega svetovanja pa 
ima Gradbeni inštitut ZRMK v Ljubljani. 
Primerov, ko kot lastniki hiše ali stanovanja potrebujemo 
strokovni nasvet, je veliko. Poglejmo samo dva.
Že med izdelavo gradbenega projekta se mora graditelj od-
ločiti o energentu in o načinu ogrevanja. To je pomembna 
odločitev, saj bo neposredno vplivala na bivalno ugodje v 
hiši in na stroške ogrevanja za zelo dolgo obdobje. Pri ener-
gentih je danes poleg lesa in fosilnih goriv možna tudi kom-
binacija z obnovljivimi viri energije ali pa, pri določenih po-
gojih gradnje, tudi samo obnovljivi viri (sončna energija). Pri 
takih dilemah vam prikažemo stroške ogrevanja, tehnične 
karakteristike posameznih ogrevalnih sistemov in ocenimo 
velikost investicije.
Drugi primer naj bo starejši ogrevalni sistem centralnega 
ogrevanja, ki pa še zanesljivo deluje, le stroški ogrevanja se 
nam zdijo visoki. Dilema je: zamenjati ali ne zamenjati ogre-
valni kotel. Če poznamo porabo goriva, pridemo hitro do 
ocene prihranka goriva, če kotel zamenjamo, in do nedvo-
umnega odgovora, ali je zamenjava ekonomsko upravičena.
Odgovore lahko dobite tudi na mnoga druga vprašanja, saj je 
ENSVET brezplačno energetsko svetovanje občanom 
na naslednjih strokovnih področjih:  

- toplotna izolacija stanovanjskih zgradb, toplotna izolacija 
strehe, fasade, stropa, …;

- ogrevalne naprave,  značilnosti posameznih energentov in 
njihov vpliv na okolje;

- priprava tople sanitarne vode, v ogrevalni sezoni in v po-
letnem času;

- regulacija ogrevanja, možnosti regulacije kurilnih naprav in 
regulacija temperature v bivalnih prostorih; 

- obnovljivi viri energije, toplotne črpalke, sprejemniki 
sončne energije;

- načini ogrevanja: lokalno, centralno, nizko temperaturno;
- stavbno pohištvo, okna, rastlinjaki, zimski vrtovi;
- gospodinjski aparati, hladilniki, zamrzovalniki, štedilniki, 

pralni in sušilni stroji;
- toplotni mostovi in njihov vpliv na rabo energije in klimo 

v prostoru;
- prezračevanje in klimatizacija stanovanjskih prostorov
 in pri vseh tistih odločitvah, ki vplivajo na rabo energije in 

na klimatsko ugodje v vašem domu.
Investicije v učinkovito rabo energije podpira tudi država z 
javnimi razpisi za subvencije in ugodne kredite. Še posebej 
so podprte investicije v obnovljive vire energije, ker nimajo 
kvarnega vpliva na okolje.
Pred nameravanim obiskom v pisarni se je potrebno prijavi-
ti. Pokličete  lahko:
041 250 577 ali 587 06 08, Anton Juršnik, energetski sveto-
valec ali
041 232 176, Robert Špegel, energetski svetovalec.
Energetska svetovalna  pisarna je v Velenju, Šaleška 19 a. 
Vhod je v hodniku za Mladinsko knjigo.

Anton Juršnik, en. svet.

DOGODKI

VRSTA PRIZNANJ VINSKEMU LETNIKU 2007 
Obiskal sem starosto dobrnskih vinogradnikov, g. Mihaela Šventa, na Klancu, kjer so že v času Avstro-ogrske monarhije gojili 
znamenito sorto KLANCBERGER, ki so ga pili tudi na cesarskem dvoru na Dunaju.
Vinogradniki s področja Občine Dobrna, včlanjeni v Vinarsko-vinogradniško društvo Slovenske Konjice in Vinogradniško-
vinarsko društvo Občine Vojnik, so tudi letos v aprilu pred ocenjevalno komisijo v Slovenskih Konjicah in v Vojniku prinesli 
vino iz priznanih sort, ki uspevajo na tem področju.
Vidno zadovoljen mi je g. Švent ob kozarcu frankinje postregel s podatki, ki jih je dobil od ocenjevalnih komisij. Takole so se 
odrezali naši vinarji in prejeli visoke ocene:

Matej Brecl           Brdce nad Dobrno 2       za mešano belo           18,06 točk     srebrno diplomo
Stanko Brecl  Brdce nad Dobrno 2      za modro frankinjo     18,16 točk      zlato diplomo
Karl Božnik           Klanc 7                          za modro frankinjo     17,70  točk     srebrno diplomo
Karl Božnik           Klanc 7                           za mešano belo           18,07 točk     srebrno diplomo
Sabina Brusl  Klanc 24                         za mešano belo           16,63 točk    bronasto diplomo
Martin Dražnik      Zavrh 48                         za modro frankinjo     18,16 točk    zlato diplomo
Martin Dražnik      Zavrh 48                         za mešano belo           18,30 točk    zlato diplomo
Marko Pirkmajer  Klanc 78                        za traminec                  17,92 točk    srebrno diplomo
Boris Repas  Klanc 22                        za modro frankinjo      18,13 točk    zlato diplomo
Roman Ramšak  Parož 17                         za modri pino              18,27 točk   zlato diplomo
Mihael Švent   Klanc 29                         za traminec                  18,22 točk    zlato diplomo
Mihael Švent  Klanc 29                         za sauvignon                18,18 točk    zlato diplomo
Mihael Švent  Klanc 29                         za modro frankinjo       18,13 točk    zlato diplomo
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Naj še kdo reče, da v okolici Dobrne nimamo dobrega 
vina!

Sicer pa bo najbolje, da jih obiščete in se o kvaliteti kar sami 
prepričate.

Pravijo, da ga imajo nekaj še na zalogi, saj je do Sv. Martina, 
ko bomo lahko poskusili novega, še daleč.

Vsem dobitnikom priznanj iskrene čestitke in dobro letino 
tudi v letu 2008.

Naj vas spomnim še na tisto staro pravilo, ki takole pravi:

                               Kdor vinca ne pozna,
                               deklet ne, ne petja, 
                                ta nikdar ne bo spoznal,
                                življenja cvetja.

Anton Mogu

DOGODKI

ČLANI ČEBELARSKEGA DRUŠTVA 
DOBRNA SMO PRIPRAVLJENI NA 
NOVO SEZONO
Le malo je počitka za skrbnega čebelarja. V zimskih mesecih 
mora skrbeti, da imajo čebelice dovolj toplo in predvsem mir. 
V pomladnih mesecih opazuje, kako čebelice prinašajo prvi 
cvetni prah in kako se vedejo. Ali so delovno ali pa roparsko 
razpoložene? Temu primerno mora nemudoma ukrepati.
Letna konferenca ČD je bila letos 20. januarja. Med po-
membnejšimi je bil sprejet tudi program dela za leto 2008, ki 
vključuje vzgojo mladih čebelarjev, izobraževanje čebelarjev 
ter koristnikov čebeljih pridelkov. 

Po nekaj letih premora se ponovno v sodelovanju z OŠ Do-
brna in ČD Dobrna organizira čebelarski krožek za mlade 
čebelarje, ki bo po vsej verjetnosti zaživel v jesenskem času. 
Pred leti sta za mlade čebelarje skrbela sedanji častni pred-
sednik ČD, g. Karel Žerjav, in g. Peter Rošer.
V torek, dne 11. marca 2008, je naše društvo organiziralo 
predavanje z naslovom: „ČEBELJI PRIDELKI – MOČ NARA-
VE“. Množično smo se zbrali v konferenčni sobi Hotela Vita. 
Gospa Andreja Kandolf, specialistka na področju zagotavlja-
nja varne hrane pri Čebelarski zvezi Slovenije, je s pomočjo 
predsednice našega ČD, gospe Lidije Senič, skrbno pripravila 
in izvedla predavanje z mnogimi koristnimi nasveti pri upo-
rabi čebeljih pridelkov.



33DOBRČAN, št. 38/2008

DOGODKI

Zelo prisrčen in zanimiv uvodni program so pripravili otroci 
Vrtca Dobrna pod mentorstvom gospe Mateje Kos in njenih 
sodelavk, ki so poskrbeli tudi za čebelarsko razstavo, ki je 
bila na ogled pred dvorano Vivad.
Predavanju je sledila degustacija različnih vrst slovenskega 
medu z odgovori na mnoga vprašanja, ki so jih udeleženci za-
stavljali. V preddverju Hotela Vita pa je potekala tudi prodaja 
čebeljih pridelkov in izdelkov.

Zaskrbljujoč je vpliv nečistega okolja na življenje in delo če-
bel. V zadnjem letu je po podatkih ČZ umrlo več kot 30% 
čebeljih družin. Nekatera slovenska območja so ostala sko-
raj brez čebel. Vemo, da je najpomembnejše čebelje opravilo 
opraševanje rastlin, zato se lahko v skrbi vprašamo, kaj bo 
s kmetijskimi pridelki v prihodnosti, če se bomo tako brez-
skrbno vedli do okolja?
Star pregovor pravi: „ČE DOBI STRD ČEBELA, KMET DO-
BRO ZRNO PRIDELA“!

mag. Rudi Zanoškar

NAŠ SNOP
Kako hitro je minilo eno leto in zopet se prazniki vrstijo 
eden za drugim, mi pa ostajamo tako nemočni in ne more-
mo tega drvenja časa ustavili niti za nekaj trenutkov. Mirno 
in tiho gredo med naše spomine, mi pa nemo opazujemo to 
naglico in doživljamo vsak po svoji strani razplet praznikov. 
Seveda eni bolj, drugi manj, so pa tudi takšni, ki nam še pose-
bej ostanejo skriti nekje v kotičku našega srca, pa najsi bodo 
to cerkveni prazniki, rojstni dnevi, obletnice, poroke … 
Tako kot lani smo si tudi letos v našem kulturnem društvu 
zadali nalogo, da naredimo snop, vendar večjega kot je bil 
lanski. Tako nekje globoko v sebi smo začutili, da je ohranja-
nje in obujanje tradicije nekaj zelo koristnega, ne le za naš 
kraj, temveč tudi za naše krajane. Prav zaradi tega smo se 
lotili izdelovanja snopa in naredili kar enajst metrov in pol 
dolgega, ki je na cvetno nedeljo krasil našo cerkev Sv.Jošta. Ta 
dogodek je bil resnično nepozaben, ne le zaradi snopa, tem-
več najbolj zaradi povezovanja krajanov pri izdelavi snopa. 
Dokazali smo, da  lahko z dobro voljo dosežemo marsikaj, 

da smo le vsi skupaj ključ do uspeha in tisti, ki lahko žanje-
mo, kar smo skupaj sejali. 
Zatorej, veselimo se naših uspehov in si kljub današnji naglici 
in neusmiljenemu tempu večkrat vzemimo čas za soljudi, saj 
nas to vendar bogati in nam daje dober občutek ter nove iz-
kušnje. Priznajmo si, da se prevečkrat obnašamo kot tujci ali 
slepci, da ne vidimo ničesar okoli sebe ali pa nočemo videti, 
čeprav je mogoče kje roka, ki se nam ponuja.Pa vendar za-
man. Še te ne želimo sprejeti, saj nam je lepše, če smo sami. 
Ampak pride čas, ko to spoznamo in takrat je prepozno. 
Nenadoma se zaustavimo in ugotovimo, da smo ostali sami. 
Pa še kako držijo te besede, se vam ne zdijo poznane? Vsi 
gremo po isti poti …

Zato si želimo še veliko takšnih dogodkov in druženj, ki nas 
navdajajo s ponosom in radostjo. Zavedati se moramo, da 
so takšni dogodki nekaj nepozabnega, nekaj, o čemer bomo 
lahko še dolgo govorili. In kaj naj rečemo na koncu? Samo to: 
»Naš snop, naš uspeh.« 
      Jelka Rek,

za KUD Paški Kozjak
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CVETLIČNI SEJEM 2008
Tudi letos smo člani Upravnega odbora  Turističnega društva 
Dobrna organizirali cvetlični sejem v sodelovanju z Vrtnar-
stvom Šibanc. Glede na izkušnje iz prejšnjih let pa smo se 
letos odločili za zgodnejšo izvedbo, in sicer v nedeljo, 20. 4. 
2008, saj se že v sredini aprila odločamo za to, kako bomo 
uredili balkonske ograje, okenske police in gredice.
Cvetlični sejem je potekal od 8. do 12. ure pred gasilskim 
domom v Dobrni. 
Sejma se je udeležilo kar veliko število ljudi, saj je poleg cvet-
ja za dobro razpoloženje poskrbelo tudi toplo pomladno 
sonce.
Da pa bi si olajšali delo pri urejanju balkonov, smo organizi-
rali predavanje  z naslovom  Balkonsko cvetje in zelenje 
– trendi v zasaditvah, pomlad 2008 (izbor rastlin, no-
vosti v zasajanju in oskrba balkonskega cvetja), ki ga 
je v petek, 18. 4. 2008, dvorani gasilskega doma izvedla pre-
davateljica iz vrtnarske šole iz Celja, ga. Štefanija Kos Zidar.
Strokovno podkovani smo tako izbrali lepe rastline, ki, upam, 
bodo krasile naše domove vse do pozne jeseni.

Za Turistično društvo Dobrna:
Sonja Špegel

DOGODKI

TRADICIONALNA TEKMA 
OŽENJENI : LEDIK
V soboto, 3. 5. 2008, se je na Dobrni odvijala že 46. tradi-
cionalna tekma »Oženjeni proti Ledik«. Vse se je odvijalo 
v prijateljskem vzdušju, tako na igrišču kot ob njem. Sonč-
no vreme je privabilo mnogo ljubiteljev ter občudovalcev 
nogometa. Tekma je bilo izjemno napeta. Oženjeni so si na 
začetku ustvarili nekaj lepih priložnosti za zadetek, vendar je 
bila »ledična« čvrsta obramba na čelu z izvrstnim vratarjem 
vedno na pravem mestu. Potem se je vse v trenutku spre-
menilo. Ledični so z nekaj lepimi akcijami hitro dosegli nekaj 
zadetkov. Potem so oženjeni poizkušali s svojimi izkušnjami 
in znanjem doseči zadetek, vendar jim to do konca ni uspelo. 
Tako so ledični zasluženo slavili z visokim rezultatom 6 : 0. 
Druženje se je nadaljevalo ob igrišču, kjer so nekateri anali-
zirali potek tekme, drugi pa obujali spomine. 

Ekipa ledik

Ekipa oženjeni

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem, ki so s svojo ude-
ležbo popestrili dogajanje na in ob igrišču. Seveda pa tega 
zanimivega športnega dogodka ne bi bilo brez naših zvestih 
članov, ki so pomagali pri urejanju igrišča, in brez naših dona-
torjev. Zato še enkrat posebno hvala Občini Dobrna in PGD 
Dobrna ter vsem ostalim, ki so s svojimi prispevki omogočili 
ta svojevrsten športni dogodek.

Tajnik ND:
Klemen Jevnišek

O DEJAVNOSTI DU DOBRNA
Dejavnost v DU Dobrna se izvaja po programu. Zelo je za-
živelo delo v sekcijah. Člani balinarske sekcije redno vadijo. 
V aprilu so z vadbo pričele tudi članice. Članom se zavzeta 
vadba dobro obrestuje. Na meddruštvenem tekmovanju v 
Celju so zasedli I. mesto in prevzeli v 1-letno varstvo pre-
hodni pokal. Ta uvrstitev jih tudi vodi v nadaljnje regijsko 
tekmovanje. Naša ekipa tekmuje v Šaleško-Savinjski ligi in 
je tudi tukaj uvrščena v sam vrh lige. Dajmo naši – le tako 
naprej! Vas, krajane, pa vabimo, da pridete bodriti naše tek-
movalce, kadar igrajo na balinišču v Dobrni. 

Strelska sekcija v tem mesecu zaključuje obdobje svojih ak-
tivnosti - strelskih vaj, ki se izvajajo od novembra do maja 
oziroma v zimskem obdobju. Strelske vaje se izvajajo dva-
krat mesečno in potekajo v prostorih PGD Dobrna. Člani 
strelske sekcije smo se udeležili meddruštvenega tekmova-
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nja na strelišču Petriček v Celju ter v močni konkurenci za-
sedli zelo dobro tretje mesto, kar si štejemo za velik uspeh. 
V poletnih mesecih planiramo izvedbo tekmovanj v strelja-
nju z zračno puško. Že prvo tekmovanje bo v okviru ob-
činskega praznika v mesecu juniju. Kasneje pa načrtujemo še 
tekmovanje s sosednjimi društvi in tekmovanje v streljanju z 
malokalibrskim orožjem, ki bi se izvedlo na strelišču v Trojni. 
Strelci si v svoje vrste želimo pridobiti še več članov, zato 
vse člane, ki so zainteresirani za ta šport, vabimo, da se nam 
pridružijo v sezoni 2008/2009.

Pevska sekcija – člani MoPZ pri DU Dobrna redno obisku-
jejo vaje, ki so ob petkih zvečer v prostorih nekdanje kino-
dvorane. Pridno se pripravljajo za revijo, ki bo junija v Na-
rodnem domu v Celju. Močno si želijo, da se jim pridružijo 
še novi člani, da bi bili številčnejši oziroma še bolj glasovno 
dopolnjeni. Za nami je tudi že prvi izlet. 8. maja smo se poda-
li na Avstrijsko Koroško in si ogledali lepote Vrbskega jezera 
in Minimundus v Celovcu. Udeleženci so se zelo pohvalno 
izrazili o programu in vsebini izleta. Naslednji izlet načrtuje-
mo v Trubarjevo Rašico, Stično in Bogenšperk. Upamo, da bo 
tudi ta tako prijeten, kot je bil predhodni. 

kolikor bi želeli z izdelki tudi tržiti, morate izdelke opremiti 
tudi s cenami. Lani so obiskovalci razstave v »knjigo vtisov« 
zapisali veliko lepih mnenj in pohval. Želimo in upamo, da 
bo tako tudi letos. Pomemben projekt, ki se ga loteva naše 
društvo, je »STAREJŠI ZA STAREJŠE«. Zaživel naj bi jeseni. V 
okviru tega projekta naj bi morebitno osamljenost preganjali 
z občasnim druženjem. Zbrali bi se v gasilskem domu, kjer 
bi bile organizirane razne dejavnosti in družabne igre. For-
mirane bi bile interesne skupine; znotraj teh skupin pa bi se 
ukvarjali z ročnimi deli, prebirali literaturo, pesnili in prepe-
vali, sedeli za računalnikom, se igrali družabne igre in še kaj. 
Seveda bi bil vmes tudi čas za kavico ali čaj, morda za malico 
in seveda klepet. V tej fazi projekta nas zanima, ali menite, 
da bi to druženje lahko zaživelo, ali si ga želite in v katere 
oblike dejavnosti bi se želeli vključiti. Odgovore na ta vpra-
šanja si bomo skušali pridobiti z anketnim vprašalnikom, ki 
vam ga bodo posredovali poverjeniki. Vaše mnenje pa lahko 
posredujete tudi članom upravnega odbora društva. Uradne 
ure, ki jih člani UO izvajajo vsak petek med 10. in 11. uro v 
sejni sobi Občine Dobrna, so lahko dobrodošle za tovrstno 
izmenjavo mnenj in prejemanje morebitnih drugih informacij 
v zvezi z dejavnostjo DU Dobrna. 

Anton Drev in Stane Pečnik

 UO društva izvaja priprave na »tradicionalno razstavo DU« 
ob prazniku Občine Dobrna. Naša skupna želja je, da bi bila 
ta razstava tudi letos bogata z eksponati ter zanimiva in pe-
stra po vsebini. Na razstavi naj bi bilo prikazano, kaj znajo 
pripraviti in izdelati naše babice ter dedki. Vključiti pa želimo 
tudi zeliščarstvo in starine. Tudi Čebelarsko društvo Dobrna 
bo pripravilo svoj del razstave. Člane DU Dobrna napro-
šamo, da se s svojimi izdelki smelo vključijo v razstavo. V 

MAJSKI UTRINEK
V popoldan binkoštne nedelje, 11. maja, se je milo oglasil 
zvon podružnične cerkve Sv.Miklavža Zvonar, Pintarjev ata, 
je vabil k srečanju bolnikov,invalidnih in starostnikov, ki ga 
je Župnijska karitas Dobrna letos pripravila že sedmič za-
pored. Člani ŽK smo se te naloge lotili z iskreno željo, da 
v tem pomladnem mesecu skupaj z njimi obudimo spomi-
ne na šmarnična srečanja iz njihovih mladih let, ko so se v 
majskih večerih zbirali ob vaških kapelicah in križih, molili 
litanije Matere božje,prepevali in bili veseli medsebojne po-
vezanosti. Predvsem pa  smo jim želeli dati priložnost za 
druženje, da se vsaj za nekaj bežnih ur izmaknejo enoličnosti 
vsakdanjika.

Srčika teh srečanj je sv. maša; tokrat nas je vokalna skupina 
»Vaške pevke« s petjem priljubljenih šmarničnih pesmi na-
ravnala na globljo doživetost bogoslužja. 
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Kako svetle so postajale naše oči, ko je zazvenela pesem  
Spet kliče nas venčani maj!
Gospodu župniku Niku Krajncu in pevkam prisrčna hva-
la za duhovno obogatitev srečanja. Besedo zahvale name-
njam tudi vsem tistim,ki so na kakršenkoli način prispevali 
k prijetnemu razpoloženju v tem popoldnevu. Pesem in  še 
kakšen vrisk vmes so potrjevali, da človek ne živi samo od 
vsakdanjega kruha, ampak tudi od vsake dobre in prijazne 
besede,ki prihaja od bližnjega; v starosti še posebej.

Za ŽK:                                                                         
 Herta  Rošer

DOGODKI

V MOZIRSKEM GAJU
Člani Upravnega odbora Turističnega društva Dobrna, aktiva 
kmečkih žena in zbora vaških pevk smo se odpravili med ro-
žice – v četrtek, 15. 5. 2008, smo popoldne obiskali Mozirski 
gaj. Sprehodili smo se med gredicami tulipanov in mačeh, ki 
se počasi že poslavljajo, okrasnih grmov in rododendronov, 
ki se bohotijo v najrazličnejših barvah, ter drugih rastlin in 
grmovnic, ki se počasi razvijajo, da bodo poleti krasile gaj. 
Čeprav smo se bali, da nas bo Zofija kaj poškropila, nam je 
sonce podarilo lepo, toplo popoldne. Živahen klepet pa je 
spremljalo žuborenje potoka in ptičje petje. 

Bilo je čudovito in upam, da bo takšnih druženj še več!

Za TD:
Sonja Špegel

USPEH NAŠEGA ŠPORTNIKA
Gimnastična zveza Slovenije je 17. in 18. 05.2008 v Murski 
Soboti organizirala tekmovanje za pokal Slovenije v športni 
gimnastiki. Pomerili so se telovadci in telovadke iz vseh klu-
bov v Sloveniji. V kategoriji kadetov (dečki od 12-14 let) pa 
nas je s kar 4 zlatimi medaljami zoper presenetil naš 12-letni 
občan Peter Lampret, sicer član ŠD Maribor Center.

Za uspeh izrekamo Petru vse čestitke in še naprej toliko 
uspeha na gimnastičnih tekmovanjih!

Mateja Smrečnik

 “DRUGAČNOST ZDRUŽUJE”
Nosilci dejavnosti:
1. JVIZ OŠ Dobrna, Vrtec Dobrna - 
    heterogen oddelek; starost otrok od 4 let do vstopa v 

šolo
2. CUDV – Center za usposabljanje, delo in varstvo Do-

brna:
  OVI III (oddelek vzgoje in izobraževanja)
  Ostali varovanci centra (izbrani po sposobnostih)

IZHODIŠČA:
 Sodelovanje otrok vrtca z drugimi otroki in odrasli-

mi udeleženci projekta.
 Ustrezna komunikacija.
 Izmenjava mnenj in izkušenj ter prilagajanja.
 Razvijanje strpnosti in sodelovanja.
 Spoznavanje navad in ugotavljanje razlik.
 Predstavljanje posameznika kot ključnega člena
            pri sodelovanju in izvajanju dejavnosti.

“DRUGAČNOST ZDRUŽUJE” - - vidik učinkovite prakse:

Delavnice oziroma srečanja otrok vrtca, OVI III in:

 Likovna delavnica z motivi jeseni.

 Aktiv kmečkih žena – peka kruha v krušni peči.
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 Kuharski mojstri – priprava zdravega napitka iz sadja 
in sokov.

 Dišeči medenjaki.

 Mladinski klub Dobrna.

Razvojne pridobitve otrok:
 Spoznavanje, sprejemanje in razumevanje drugačno-

sti.
 Iskanje načinov sporazumevanja, druženja, skupinske 

dinamike s sodelujočimi.
 Zavedanje o svojih zmožnostih in zmožnostih dru-

gega.
 Spoznavanje načinov sodelovanja, igre, dramatizaci-

je, plesa ...
 Seznanjanje s široko paleto medčloveških odnosov 

in mnenj.
 Prilagajanje in reagiranje v novih situacijah.
 Doživljanje pozitivnega in prijetnega vzdušja med 

projektom.
Predvsem pa veselje in zadovoljstvo ob druženju otrok 

z otroki in odraslimi.

 Športne igre in tekmovanje na poligonu ter naredi-
mo velik ...

 Lovska družina Dobrna – ogled živali, ki živijo v naši 
bližini.

 Planinsko društvo Dobrna – pohod na Kačji grad.

Sodelovanje vrtca, OVI III in ostalih varovancev CUDV  - 
LUTKOVNA PREDSTAVA 

“DEDEK MRAZ IN ŠKRATJE”
 Plesna skupina:
    snežinke, zvezdice ...
 Dramatizacija – škratje
     in pevski zbor.
 Sodelovanje na X. regijskem tekmovanju »Lutkarije 

in vragolije« v muzeju novejše zgodovine.

Vtisi skozi refleksijo
Spoznanje, da se lahko brez omejitev družimo različni ljudje, 
otroci, odrasli in ob tem doživljamo vsi veselje, potrebo po 
sodelovanju in zadovoljstvo ob uspešno izpeljanem projek-
tu.
Ob opazovanju vseh sodelujočih sem spoznala, da je potreb-
no spodbujati dejavnosti, ki postavljajo v ospredje enakost in 
ne različnost.
Možnost vživljanja v različne, pestre okoliščine in med raz-
lične ljudi, je pomembno izkustvo za predšolskega otroka.
Ustrezna vzgoja, podkrepljena s pravilno izbranimi cilji, nače-
li in umeščenost le-teh v področja dejavnosti, od otroka za-
htevajo osamosvajanje in pridobivanje novih znanj in ustrez-
nih reagiranj v različnih situacijah. Vse to sproži v otroku 
zadovoljstvo, motivacijo in zanimanje za njegovo okolico.
Vrtec je institucija, kjer moramo otrokom ponuditi različne 
vsebine, ki se dotikajo vsakdanjega življenja. 
Življenje, ki ga imamo, je eno samo. Skušajmo ga polepšati 
sebi in drugim. Ozirajmo se na prijaznost, ljubezen, veselje in 
dobroto in vse to skušajmo dajati drug drugemu.
Način pa je seveda izključna domena posameznika. Res je, vsi 
smo različni, in to nas bogati.

Pripravila: Mateja Kos, dipl. vzgojiteljica
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IZVIDI NEGATIVNI – BOLEČINE PA POVSOD
SPOZNAJMO SINDROM FIBROMIALGIJE (SFM)
Ime fibromialgija je sestavljeno iz treh 
besed: “ fibro” – izhaja iz latinske bese-
de fibra = vlakna (strukture, ki so naj-
pogosteje v kitah, vezeh in ovojnicah 
mišic), “my” – izhaja iz grške besede in 
je ime za mišico (myos), “algos” – v gr-
ščini pomeni bolečina. Beseda sindrom 
pa izraža skupino znakov in simptomov, 
ki se pojavijo skupaj in označujejo spe-
cifično nenormalno stanje.

Simptomi in znaki:
Sindrom fibromialgije je idiopatski, kro-
nični bolečinski sindrom, za katerega 
je značilna razpršena bolečina mišično 
– kostnega sistema in številne točke bo-
lečnosti na pritisk (imenovame “tender 
točke”) v mišicah in mišično skeletnih 
narastiščih, kjer lahko pri bolniku že s 
sorazmerno blagim pritiskom izzovemo 
močan bolečinski odziv.
Najpogostejša je bolečina vratu, ramen-
skega in medeničnega obroča, zgornjega 
dela prsnega koša, komolcev in kolen. 
Bolečina ima različno intenziteto, je iz-
črpavajoča, zbadajoča in pekoča, traja 
dalj časa kot tri mesece, izžareva v oko-
lico in je lahko močnejša od bolečine 
vnetega sklepa pri bolniku z revmatoid-
nim artritisom.

Spremljajoči znaki:
Vedeti moramo, da ima lahko fibromi-
algija tudi značilne spremljajoče znake. 
Več kot četrtina bolnikov pogosto nava-
ja subjektivne občutke, kot so kronična 
utrujenost, nemoč, motnje spanja, gla-
vobol, vrtoglavice, motnje občutljivosti, 
motnje spomina in koncentracije, bole-
čine v sklepih, razdraženost mehurja in 
črevesja, depresija, nemirne noge, ote-
kanja okončin in pobledevanja prstov, 
jutranja okorelost ter kožni srbež.

Skupna značilnost bolnikov s SFM je 
utrujenost podnevi, slabša mišična tre-
niranost in zmanjšana aerobna kapaci-
teta. Delozmožnost bolnikov je dosti-
krat okrnjena, saj jih veliko ni sposobnih 
niti vsakodnevnega opravljanja opravil 
na službenem mestu in v domačem 
okolju.

Pogosto se simptomi poslabšajo z mra-
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zom, stresom, nepravilno telesno dejav-
nostjo in izboljšajo s toploto, počitkom 
in pravilno izvajano telesno vadbo.

Pogostnost pojava sindroma fibromial-
gije:
SFM  je najbolj pogosto revmatično 
obolenje takoj za osteoartritisom in 
revmatoidnim artritisom. Pojavi se lah-
ko pri vseh starostih, tako pri otrocih 
in odraščajoči mladini, kot pri ženskah 
in moških. Povprečna starost obolenja 
je med 26. in 35. letom. Sindrom pogo-
steje prizadene ženske (86%), v Sloveniji 
med 30. in 60. letom starosti.

Zdravljenje:
Za SFM ne poznamo zdravila, vendar je 
simptome mogoče obvladati s kombi-
nacijo različnih terapevtskih postopkov. 
Ker simptomi rastejo in pojemajo je ob-
ravnava nepretrgan proces. Zdravljenje 
bolnikov je lahko uspešno le, če bolnik 
sprejme aktivno vlogo pri zdravljenju 
samega sebe, kot enakovrednega člana 
strokovne terapevtske skupine Prav 
tako pa je pri zdravljenju pomembno 
tudi poznavanje patofizioloških meha-
nizmov in multidisciplinaren pristop.  

Kaj storiti:
Najpametneje je, če zdravljenje poteka 
pod strokovnim nadzorom fizioterapev-
ta, ki bo najbolje vedel, kako pristopiti k 
posamezniku in njegovim težavam, saj je 
individualna obravnava ključ do uspeha. 
Bolezen je pri vsakem od bolnikov v 
različni fazi, poleg tega so tudi bolniki 
različno zmožni za opravljanje telesnih 
dejavnosti, zato enotna vadba ne bi bila 
smiselna in primerna.

Kako lahko pomagamo:
Osnovni cilj je, da bolnik razume naravo 
bolezenskega stanja in dejstvo, da fibro-
mialgija ne povzroči invalidnosti, kot jo 
povzročijo vnetne revmatične bolezni. 
Bolnik mora spoznati, da je lahko redna 
telesna vadba, ki mora vključevati tudi 
gibanje v naravi, najučinkovitejši način 
odpravljanja njegovih težav. 
Torej, bolnika je potrebno usmeriti k 
prilagojenemu načinu življenja. Glede 
na rezultate raziskav naj bolniki, po pri-

poročilu fizioterapevtov, z močno izra-
ženim bolečinskim sindromom in slabo 
telesno pripravljenostjo začnejo z vad-
bo postopoma, z največ petimi minuta-
mi vadbe na dan, nato pa čas podaljšu-
jejo na tri do štiri dni za minuto. Cilj je 
vadba, ki jo opravljajo tri- do štirikrat 
na teden v skupnem trajanju od 30 do 
40 minut s 60-70% frekvenco maksimal-
nega srčnega utripa glede na starost.
Za začetek je hoja najbolj primerna 
aerobna vadba, ki je najbolj dostopna 
vsakomur in možna vsak dan, hkrati 
pa je tudi najbolj fiziološko gibanje, ki 
izboljšuje kondicijo in krepi več mišič-
nih skupin hkrati. Sprva so priporočljivi 
kratki sprehodi za 5-10 minut, kasneje 
pa naj bi hoja trajala vsaj 15-20 minut 
dnevno. 
Sčasoma se lahko bolnik udeleži tudi 
drugih oblik vadbe, kot so plavanje, ko-
lesarjenje, hitra hoja ali ples. Program 
telesne vadbe mora vsebovati vaje za 
dobro držo, raztezanje, aerobno vadbo 
in vaje za moč z nizko stopnjo inten-
zitete. Med vadbo do bolečine ne sme 
priti. Pomembno je, da je pri vadbi tudi 
velik poudarek na krepitvi šibkih tre-
bušnih in hrbtnih mišic, za kar so najbolj 
primerne izometrične vaje z manjšim 
številom ponovitev ter dihalne vaje, saj 
je za bolnike s SFM značilno, da dihajo 
le z zgornjim predelom pljuč, pri čemer 
uporabljajo le pomožne dihalne mišice, 
njihovo telo pa je še bolj napeto. 
Obenem morajo biti tudi izredno paz-
ljivi pri opravljanju dnevnih opravil, pri 
čemer je glavnega pomena, da pazijo na 
pravilno držo.

Uspeha bolnik ne sme pričakovati hitre-
ga uspeha, torej kar čez noč. Izboljšanje 
nastopi postopno, po večmesečni tele-
sni vadbi in sicer v 3-6 mesecih. Vmesna 
poslabšanja ga ne smejo prestrašiti in 
odvrniti od nadaljnjega zdravljenja. Zato 
je pomembno, da z vadbo prične posto-
poma, da je vadba ustrezno izbrana, ne 
pretirana in izvajana s predhodno ogre-
timi mišicami, kajti v nasprotnem pri-
meru lahko dosežemo ravno nasprotni 
učinek in simptome še poslabšamo.

Poleg vadbe pa imajo vpliv na zmanj-
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šanje simptomov tudi drugi fiziotera-
pevtski pristopi. V resnici je vsestranski 
pristop pravzaprav tudi najbolj učinko-
vit pri lajšanju simptomov. Priporoča 
se predvsem terapija z vlažno toploto 
(voda), masažo, TENS, ultrazvok, ročna 
terapija in laser. Korist pri zdravljenju 
imajo tudi relaksacijske tehnike.

Zaključek:
Zdravljenje je torej nepretrgan in mul-
tidisciplinaren proces, ki je uspešen le, 
če bolnik aktivno sodeluje v njem. Na 
žalost pa so učinki zdravljenja dokaj 
kratkoročni, zato se morajo v procesu 
zdravljenja tudi nenehno ponavljati.

Ugotovimo, ali tudi mi bolujemo za 
sfm?
Že dlje časa opažate, da vaše počutje ni 
najboljše? Morda vam življenje grenijo 

nenehne bolečine, nedefinirana utru-
jenost, slab spanec in do zdaj še niste 
dobili pravega odgovora na to kaj vam 
sploh je? Rešite spodnji vprašalnik in 
morda vam bo bolj jasno, če imate mor-
da tudi sami fibromialgijo?

 vas mučijo bolečine, ki trajajo že več 
mesecev?

 se zjutraj redno zbujate utrujeni in ne-
prespani, predvsem pa z okorelimi in 
trdimi sklepi?

 se ponoči pogosto prebujate in se za-
radi bolečin težko obračate?

 se zjutraj redno zbujate utrujeni in ne-
prespani, predvsem pa z okorelimi in 
trdimi sklepi?

 so te bolečine prisotne v obeh polovi-
cah telesa, v vratni hrbtenici, ledvenem 
delu, prsnem kosu, rokah in nogah?

 vas mučijo glavoboli?

 imate prebavne težave (driske, zapr-
tost, bolečine v trebuhu)

 morate preko dneva večkrat počivati?
 ste že kdaj iskali pomoč pri različnih 

specialistih (revmatolog, nevrolog, kar-
diolog…), vendar so bili vsi izvidi ne-
gativni?

 ali jemljete tablete proti bolečinam?
 imate občutek tesnobe, strahu, vas 

muči depresija?

Če ste na sedem ali več vprašanj od-
govorili z DA, obstaja velika možnost, 
da bolujete za Fibromialgijo. Pojdite k 
svojemu izbranemu zdravniku in skupaj 
z njim poiščite najboljše možnosti za 
lajšanje simptomov.

Goubar Patricija, dipl.fth
Vodja centra za balneologijo

in fizioterapijo, Terme Dobrna d.d.

OBČNI ZBOR
Leto je naokoli in kot se za društvo spodobi, pripravi na za-
četku novega leta občni zbor, namenjen vsem članom, sode-
lujočim društvom in drugim institucijam, ki skozi določeno 
obdobje sodelujejo z Mladinskim klubom Dobrna.
Občni zbor se je zgodil v petek, 21. marca 2008, ob 20. uri 
v prostorih Gasilskega doma Dobrna. Poleg župana Občine 
Dobrna in predstavnikov Kluba študentov Občine Celje je 
prišlo še nekaj članov našega kluba. V dnevnem redu smo za-
jeli poročila sekcij preteklega leta, dodali nekaj manjših spre-
memb v upravnem odboru in predstavili načrte v tekočem 
letu. Polni novih izkušenj preteklega obdobja in ambicij za 
prihodnost se veselimo izzivov novih projektov, ki smo si jih 
zadali za naprej. 
Ob koncu občnega zbora nam je Tomaž Kumer, vodja pla-
ninske sekcije, predstavil svoje potopisno predavanje o X. Po 
uradnem delu smo se prepustili toku debate ob prigrizkih in 
osvežilni pijači.

Špela Pavlin

KRESOVANJE
Vse se je začelo s pripravo na kres. Dan pred dogodkom 
smo se zmenili, da bomo pripravili vse potrebno za izvedbo 
samega kresa. Za prizorišče dogodka smo izbrali travnik »pri 
Švent« (pri Minki). Ni se nas zbralo ravno veliko, a vseeno 
dovolj, da smo opravili tisto, kar je bilo potrebno. Vreme nam 
ni bilo najbolj naklonjeno, a vendarle smo bili zelo pridni 
in smo kres postavili kljub dežnim kapljam. Pomagali pa sva 
seveda tudi predstavnici nežnejšega spola. Po končanem delu 

smo se tudi zasluženo okrepčali. 
Naslednji dan pa je le napočil čas za kres, ki smo ga prižgali 
ob 21. uri. Ko je postalo hladno, smo posedli okoli kresa in 
se malo stiskali, da nam je postalo topleje. Rajanje se je pri-
čelo s prihodom harmonikarja, nakar smo se ob dobri do-
mači glasbi in »rujni« kapljici zabavali vse do jutranjih ur. Ko 
je kres začel počasi ugašati, pa smo zapustili prizorišče in se 
polni lepih spominov odpravili domov. 

Tadeja Vrečič in Tamara Oprčkal

Utrinek s kresovanja
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SODELOVANJE MLADINSKEGA 
KLUBA DOBRNA NA PROJEKTU 
“DELUJMO LOKALNO”

Mladinska mreža MaMa je v sodelovanju s Skupnostjo ob-
čin Slovenije in ob podpori Urada RS za mladino pripravila 
projekt »Delujmo lokalno«.  Od začetka aprila do konca 
maja 2008 bo izvedenih 10 regijskih dogodkov po Sloveniji.
V četrtek, 15. maja 2008, je v prostorih Celjskega mladin-
skega centra potekal regijski dogodek projekta »Delujmo 
lokalno«, katerega namen je bil priprava izhodišč za podro-
čje mladinske politike, ki bi jih lokalna skupnost vključila v 
svoje razvojne strategije in načrtovanja. Koordinator pro-
jekta »Delujmo lokalno« za celjsko regijo je Celjski mladin-
ski center skupaj z Mladinskim klubom Dobrna, Mladinskim 
centrom Dravinjske doline, Mladinskim centrom ŠMOCL 
Laško ter Razvojno agencijo Kozjansko. Barve Mladinskega 
kluba Dobrna smo zastopali v zasedbi: Špela, Rok in Jernej.
V delavnicah, ki so se začele v dopoldanskih urah, smo ana-
lizirali delo na mladinskem področju v lokalnem okolju, kjer 
smo kot izzive mladih izpostavili  ustvarjanje skupne raz-
vojne vizije  za celotno regijo, večjo povezanost mladinskih 
organizacij, problematiko »beg možganov«, večjo soudelež-
bo pri odločanju o zadevah, ki se jih dotikajo; ureditev pros-
torov za druženje – igrišča, parkovne površine ter  zastavili 
cilje nadaljnjega razvoja mladinskega področja s konkretnim 
akcijskim načrtom:
-  ustanoviti odbor za mlade, 
-  sprejeti odlok za mladino, 
-  vzpostaviti oz. urediti mladinsko infrastrukturo in javne 

površine za prostočasne aktivnosti mladih. 

V popoldanskem delu je sledila konferenca, kjer so pred-
stavniki Ministrstva za šolstvo, NA Mladina, MO Celje, raz-
iskovalci mladinskega področja ter Mreža MaMa predstavili 
pomen mladih in razvoja mladinskega področja ter sodelo-
vanja. 
Na konferenci so sodelovali: predstavnik  Mreže MaMa  -  
Uroš Skrinar,  EVS SPO - Rada Drnovšek, raziskovalec - dr. 
Fištravec, Urad RS za mladino – Aleš Ojsteršek,  MOVIT NA 
MLADINA - Primož Ferjančič, predstavniki občin (Šentjur, 
Rogaška Slatina, Slovenske Konjice), direktor CMC – Primož 
Brvar, MO Celje – Stane Rozman ter mladi iz cele regije.

Zaključek projekta bo priprava enodnevne nacionalne mla-
dinske konference, katere osrednja tema bo Neorganizirani 
mladi –  naš izziv prihodnosti, kjer bo Mreža MaMa z mladin-
skimi centri in v sodelovanju s partnerji predstavila primere 
dobrih praks dela z neorganizirano mladino in dokument, 
sestavljen iz zaključkov vseh regijskih srečanj.    
    Jernej Škoflek

VETER V LASEH SPET ZAPIHAL TUDI NA DOBRNI
Tako kot v Športni uniji Slovenije se 
tudi v Mladinskem klubu Dobrna zave-
damo tesne povezanosti med športom 
in zdravjem. Naš cilj je razvoj športa 
za vse, še posebej za mlade. Med njimi 
jih vse več išče rešitev v drogah, mi pa 
smo prepričani, da je bolje izbrati šport. 
V njem lahko sproščajo svojo energijo, 
spoznavajo sebe in druge na pozitivne 
načine. 
Z boljšo telesno in psihično kondicijo 
je vsakdo lažje kos vsakodnevnim stres-
nim situacijam. Da bi slednjim uspešno 
kljubovali tudi mladi v našem kraju, smo 
člani Mladinskega kluba Dobrna že če-
trtič organizirali prireditev “Veter v 
laseh - s športom proti drogi.”, do-
brodelno akcijo, katere namen je opo-
zoriti in spodbuditi mlade k aktivnemu 
preživljanju prostega časa, obenem pa 
jim ponuditi drugačen pogled na živ-

ljenje – aktiven, prijazen, vesel, spro-
ščen, dinamičen, skratka – prevetren. 
Na igriščih pri osnovni šoli so se mladi 
pomerili v košarki, odbojki, nogometu 
in rolanju, moč in spretnost so pokazali 
tudi pri vleki vrvi ter namiznem tenisu. 

Med izvajanjem košarkarskega dela tek-
movanja je najmlajša in najbolj prisrčna 
kategorija mladih (do 10 let) uspešno 
krstila nove pridobitve na igrišču. Naj-
več moštev se je prijavilo na nogomet, 
saj jih je v kategoriji do 15 let sodelovalo 

Gasilska slikca
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NAŠ SOŠOLEC
TIMI ZAJC
V drugem razredu imamo sošolca, ki je pravi športnik. To je 
Timi Zajc. Zelo je skromen, nič se ni hvalil s svojimi dosežki,  
zato dolgo nismo vedeli, da trenira smučarske skoke.  

Star je 8 let. S smučar-
skimi skoki se ukvarja že 
dve leti. Aktivno trenira 
najmanj dvakrat na teden, 
tako pozimi na snegu kot 
poleti na plastičnih pod-
lagah. Preteklo zimo je 
dosegel kar veliko lepih 
rezultatov. Na medna-
rodnih tekmovanjih, kjer 
sodelujejo Italija, Avstrija 
in Slovenija, je v kategoriji 
dečki do 9 let kar na treh 
tekmah zmagal, na ostalih 
tekmah pa kar 15-krat 
stal na stopničkah. Tako 
ima sedaj skupno 22 po-
kalov. Največ mu pome-
ni 2. mesto na državnem 
prvenstvu, kjer je postal 

 Timi Zajc, učenec 2. razreda 
OŠ Dobrna, je lahko ponosen 
na svoje športne dosežke v 
smučarskih skokih.

podprvak v kategoriji dečki do 9 let. Njegov vzornik, med 
smučarskimi skakalci, je Thomas Morgenstern. 
Pravi, da ga smučarski skoki zelo veselijo, zato bo še naprej 
vztrajal in treniral ter se udeleževal tekem.  Celoten razred, 
z razredničarko, pa mu želi še veliko uspehov pri tem športu 
in vsi si želimo, da bi ga v bodoče kdaj gledali na televiziji, na 
svetovnem prvenstvu v smučarskih skokih, ko bo zastopal 
našo državo Slovenijo. 

Učenci 2. razreda z razredničarko Silvo Pintar

POMLADNE DELAVNICE
Letos za naše starše nismo pripravljali kulturnega programa 
za materinski dan, ampak smo jim pripravili pomladne delav-
nice. S temi delavnicami smo dan popestrili z druženjem s 
starši in sošolci. 
Skupaj smo izdelovali različne izdelke iz gline, največ je bilo 
košaric, ker se je bližal velikonočni čas. Z mamo ali atijem 
sva skupaj izdelala izdelek, ki se je v naslednjih dneh posušil 
in zapekel v posebni peči za glino. Po delu pa smo se ob pe-
civu, kavi in soku še kaj pogovorili.

Zakaj nam je bilo všeč?
• Zato, ker smo delali različne izdelke. (Lara, Sara)
• Zato, ker sem naredila lepo košarico. (Dominika, Timi)
• Glina mi je bila všeč. (Žiga)
• Zato, ker so bile zraven mamice. (Maja, Tim, Tina, Roksa-

na)
• Ker so bili lahko starši zraven. (Sara)

Učenci 2. razreda
z razredničarko Silvo Pintar

Druženje staršev in učencev od 1. do 3. razreda v po-
mladnih delavnicah.

kar 10, v kategoriji nad 15 let pa 7. Med-
se smo povabili tudi uspešno slovensko 
atletinjo, našo sokrajanko Jolando Če-
plak, ki je mlade nadebudneže s svojo 
prisotnostjo in spodbudnimi besedami 
zagotovo razveselila, podelila pa je tudi 
zaslužena odličja. Potrudili smo se, da 
je bilo po končanem športnem delu 
prireditve poskrbljeno tudi za zabavo. 
Obiskala nas je namreč simpatična pev-
ka Nina Pušlar. Svoj pevski nastop je 
izpeljala odlično, predstavnike moškega 
spola, ki jim je podelila medalje, je raz-
veselila še s poljubčki. S svojim pogu-
mom in izjemnim pevskim talentom pa 
nas je presenetila tudi naša članica Ma-
teja, ki je nekajkrat zapela celo z Nino! 
Punci sta navdušili vse prisotne in tako 
zaključili letošnji Veter v laseh.

Sodeč po dobrem odzivu na letošnji 
prireditvi si upamo napovedati, da bo 
dogodek prerasel v tradicionalnega. Ve-
ter bo torej na Dobrni še pihal … :) 

Brigita Rebernik
Nina in Mateja sta nekaj komadov 
zapeli tudi v duetu.

Poskočna tekma na košarkarskem 
igrišču.
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BRALNA ZNAČKA
Letos smo se učenci 2. razreda že kar celo leto pripravljali 
na podelitev bralne značke. Že v mesecu novembru, ko smo 
še zelo slabo brali, smo s pomočjo staršev osvojili že prve 
točke, ki so prispevali k osvojitvi bralne značke. Bralno znač-
ko smo osvojili vsi.
Letošnji gost, ki nam je podelil bralno značko, je bil g. Ivan 
Sivec, ki smo ga med poukom kar dobro spoznali preko nje-
govih čudovitih zgodb za otroke. Eno od zgod smo se tudi 
naučili na pamet in jo na podelitvi bralne značke zaigrali. To 
je bila igra Abeceda na potepu. Od samega avtorja smo bili 
pohvaljeni. 

ŠOLSKI KOTIČEK

Eno od njegovih zgod pa smo likovno izrazili. Te izdelke smo 
poslali na Državno likovno razstavo v Šoštanj, kjer pa je bila 
izbrana slika Dana Pavljaka. 
Vsem, ki ste osvojili bralno značko, iskrene čestitke, prav 
tako pa čestitke Danu za razstavljeno sliko na Državni likov-
ni razstavi v Šoštanju. 

Učenci 2. razreda
z razredničarko Silvo Pintar

Ob zaključku bralne značke je učence OŠ Dobrna obis-
kal pisatelj Ivan Sivec.

IZLET IZŽREBANCEV MEGA 
KVIZA
Že drugo leto zapored je potekal slovenski knjižnično-mu-
zejski mega kviz, katerega glavna organizatorka je knjižnica 
Otona Župančiča v Ljubljani. Kviz je bil sestavljen iz petih 
sklopov, v katerih smo učenci spoznavali znamenite Sloven-
ce in njihove spominske hiše: Jožeta Plečnika in Arhitekturni 
muzej Ljubljana, Ito Rino in Škrateljnovo hišo v Divači, Janeza 
Puha in Puhov muzej v Sakušaku, Friderika Ireneja Barago in 
njegovo rojstno hišo v Mali vasi pri Dobrniču  ter Primoža 
Trubarja in Trubarjevo domačijo na Rašici. 
Na naši  osnovni šoli smo kviz reševali učenci od 5. do 9. 
razreda. Izžrebanih nas je bilo 12 učencev, ki smo se skupaj z 
učenci iz občin Vojnika in Celja odpravili na nagradni izlet, ki 
ga je organizirala celjska knjižnica Pri Mišku Knjižku.         
Na izlet smo se odpravili 23. aprila, na svetovni dan knjige. 
Najprej smo si ogledali Muzej motociklov Vransko.  Skozi 

muzej nas je vodil zelo prijazen gospod in nam povedal ve-
liko  zanimivosti o najstarejših motociklih; kdo jih je izumil, 
kje so bili najdeni ipd.. V muzeju   so bili tudi snemalci oddaje 
Dobro jutro. Skupaj z Moniko in Barbaro smo se jim pri-
družile in nastal je intervju z našimi vtisi o muzeju. Potem  
je sledila vožnja do Trojan, kjer  nas je čakala sladka nagrada 
– veliki slastni trojanski krofi. S Trojan smo se odpeljali v Za-
savski muzej Trbovlje. V muzeju mi je bila zelo všeč razstava 
o slepih in slabovidnih. Nekaj posebnega  so bile   tudi hiške 
v ulici, ki so bile  narejene posebej za rudarje. Prostori, kjer 
so živeli rudarji z družinami, so bili zelo majhni. Gospa, ki nas 
je vodila po Zasavskem muzeju,  nam je povedala, da so imeli 
dojenčki še najbolj luksuzno posteljo, saj so lahko spali sami, 
kar  za druge ni bilo možno reči, saj je v eni  zelo mali hiški 
živelo okoli 10 ljudi. 

PRIREDITEV OB ZAKLJUČKU 
BRALNE ZNAČKE
Letos je  potekala  že 48. sezona bralne značke.  Tudi mi smo 
tekmovali za bralno značko in  skozi celo šolsko leto pridno 
brali. Že četrto leto zapored smo za zaključek bralne značke 
imeli posebno prireditev, na kateri smo gostili znanega lite-
rarnega ustvarjalca. Tokrat je bil naš gost pisatelj in pesnik 
Ivan Sivec. 
Prireditev je bila v torek, 6. maja 2008, v telovadnici Osnov-
ne šole Dobrna.

Skupinska slika »megakvizovcev« s knjižničarko Valerijo 
Pečnik  pred Zasavskim muzejem v Trbovljah.

Našega gosta smo na začetku razveselili s pripravljenim pro-
gramom. Prebrali smo nekaj misli o njegovih delih, ki so jih 
napisali naši osmošolci: 

Na poti domov  nas je na avtobusu čakal  nagradni kviz z 
zelo privlačnimi nagradami. Ko smo se vrnili na Dobrno, smo 
se kar težko poslovili od svojih novih prijateljev. Ob slovesu 
smo si zaželeli, da se še kdaj srečamo.  

Nina Goršek, 8. a
 Mentorica: Valerija Pečnik
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Meni so Sivčeve knjige zelo všeč, ker so čustvene in skrivnostne. 
Tudi sam pisatelj je verjetno zelo čustvena in dobrosrčna oseba. 

(Luka Šteger) 

Menim, da je Ivan Sivec zelo dober pisatelj. Najbolj všeč mi je 
to, da zna zelo dobro opisovati čustva. Všeč so mi njegove knjige, 
v katerih nastopajo mladi z raznimi težavami, ki so precej po-
dobne našim. Ob prebiranju takih zgodb lahko najdeš odgovore 
na tisočera najstniška vprašanja in prebrisane rešitve za mlado-
stniške težave. 

(Jasna Cehner) 

Zelo rad berem Sivčeve knjige, še posebej njegove pustolovske 
zgodbe, v katerih ne manjka napetih in skoraj skrivnostnih do-
godivščin. Rad pa posežem tudi po socialno-psiholoških zgodbah, 
ki na realističen način opisujejo življenjske situacije mladostnikov, 
in s tem odkrivajo veliko življenjskih resnic. 

(Žan Pudgar) 

Bralni značkarji 3. razreda z razredničarko Alenko Teša-
novič, mentorico  bralne značke Darinko Stagoj in pisa-
teljem Ivanom Sivcem.

Bralni značkarji 9. razreda z mentoricama bralne znač-
ke Ireno Pak in Sonjo Špegel  ter literarnim ustvarjal-
cem Ivanom Sivcem.

Mislim, da so Sivčeve knjige zelo zanimive zaradi same tematike, 
saj piše o aktualnih, resničnih dogodkih. Še posebej mi je všeč nje-
gova knjiga z naslovom Zelena kri, saj je  pri branju le-te čutiti, da 
je pisatelj kar izlil svoja čustva na list papirja, saj sem nekje pre-
bral, da je Ivan Sivec goreč navijač Olimpije. Zgodba torej govori 
o bojih med Olimpijo in Mariborčani. Užival sem ob branju le-te. 
Všeč pa so mi tudi njegove knjige, ki govorijo o mladostniških 
težavah, saj se lahko iz njih mnogo naučimo. 
Lahko rečem, da mi je pri Ivanu Sivcu všeč to, da zna zelo dobro 
kombinirati čustva, realni svet in domišljijo. 

(Darjan Čerenak)

Nina in Rebeka sta odpeli pesem Ko lastovke gnezdijo, saj je 
sam tudi pisec tega besedila. Na koncu smo Petra, Barbara, 
Rebeka, Mateja, Suzana, Nina, Zala in jaz odigrale dramati-
zacijo iz knjige Zadnji mega žur. Nato smo besedo predali 
našemu gostu in ta nas je kar nekaj časa odlično zabaval 
s svojim pripovedovanjem. Štirim izmed nas je podaril tudi 
eno svojih knjig.

Sledila je podelitev bralnih priznanj. Vsi bralni značkarji smo 
se fotografirali s svojimi mentoricami in pisateljem, nazadnje 
pa g. Sivcu podarili še majhno presenečenje.

Ob tem bi se rada v imenu vseh učencev zahvalila mentori-
cam za njihovo spodbudo pri ‘’osvajanju’’ bralne značke, pa 
tudi našemu gostu, g. Ivanu Sivcu, brez katerega podelitev 
bralne značke še zdaleč ne bi bila tako zanimiva. 

Anja Turnšek, 9. b
Mentorica: Valerija Pečnik

NA TURISTIČNI STOJNICI …
Turistični podmladek na OŠ Dobrna se je že lansko leto 
novembra prijavil na projekt Turizmu pomaga lastna glava, ki 
ga organizira Turistična zveza Slovenije, z letošnjo temo Od 
zrna do mize. Skupina devetošolcev je pod mentorstvom 
Sonje Špegel pripravila turistično nalogo z naslovom Stare 
kmečke žitne jedi iz krušne peči v Dobrni. Med pripravo tu-
ristične naloge so učenci raziskovali, katere jedi iz moke so 
se včasih pripravljale v krušni peči. Pri tem so jim pomagali 
stari starši, starejši občani, aktiv kmečkih žena in drugi. Na-
stala je naloga, ki predstavlja način pridobivanja moke, načine 
priprave starih  žitnih jedi, recepte za te jedi in idejo za način 
promoviranja in trženja teh jedi.
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V sredo, 19. 3. 2008, pa so v Celju v Mercatorjevem centru 
potekale turistične stojnice, ki so temeljile na turističnih na-
logah. Naša skupina je  na turistični stojnici, ki smo jo ob-
likovali kot krušno peč, predstavljala stare kmečke žitne jedi, 
kakršne so včasih v Dobrni in okolici pripravljale gospodinje 
v krušni peči. Ponujali smo razne vrste kruha, kot so rženi, 
koruzni, pšenični in mlečni; več vrst slastnih potic, in sicer 
orehovo, makovo in ocvirkovo; jabolčni zavitek, buhteljne in 
koruzne ter ajdove žgance z domačim mlekom. Za popestri-
tev dogajanja na stojnici smo pripravili tudi krajši program 
– utrinek iz kmečkega življenja, kar je pritegnilo številne ob-
iskovalce. Še posebej smo se razveselili obiska župana Ob-
čine Dobrna, g. Martina Brecla, ravnateljice OŠ Dobrna, ge. 
Darinke Stagoj, in drugih Dobrnčanov, ki so nam namenili 
nekaj svojega časa.

Za pripravljeno turistično  nalogo in turistično stojnico smo 
dosegli srebrno priznanje.

Pripravila: skupina devetošolcev
Mentorica: Sonja Špegel

ŠOLSKI KOTIČEK

V SLOVENSKEM ŠOLSKEM 
MUZEJU IN HIŠI KSPERIMENTOV
Meseca marca smo imeli učenci 4. razredov in 5. razreda 
devetletke tehnični dan v Ljubljani. Ob 8. uri smo se zbrali 
pred šolo in počakali na avtobus. 

Učenci 4. in 5. razreda pri pouku ... v Slovenskem šol-
skem muzeju, seveda.

V Ljubljani smo si najprej ogledali  šolski muzej. Vodič nam je 
povedal nekaj o zgodovini šolstva na Slovenskem, del tega pa 
smo si ogledali tudi na posnetku po TV. Imeli smo tudi čisto 
“ta pravi” pouk,  kot  je bil leta 1905. Pred vstopom v učilni-
co smo si nadeli šolske uniforme in posedli v staro učilnico. 
Tudi naše “prave učiteljice” so postale šolarke. Gospodična 
učiteljica nam je razdelila učne liste z nalogami, kot so jih ne-
koč  reševale naše babice in dedki. Imeli smo uro računstva. 
Računali smo s pomočjo kroglic na lesenem računalu. Pisali 
smo s peresom, ki smo ga namakali v črnilnik na klopi. Go-
spa  učiteljica, kot smo jo morali nazivati, je bila zelo stroga. 
Poredni učenci so morali klečati na koruzi. Kdor ni poslušal 
gospe učiteljice, je moral na lesenem oslu prebirati šolski 
red in ga ponoviti učiteljici. Učenec iz 4. b razreda je moral 
celo zapustiti učilnico. Pri pouku je vladala popolna tišina. 
Naša razredničarka je s strahom povedala, da moramo za-
pustiti učilnico, ker smo najavljeni v Hiši eksperimentov. Ko 
smo zapustili učilnico, smo spet postali učenci sedanjosti.

V Hiši eksperimentov v Ljubljani so učenci 4. in 5. razre-
da spoznavali skrivnosti znanstvenega raziskovanja.
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Peš smo se napotili v Hišo eksperimentov. Vsi smo praktično 
sodelovali pri različnih poizkusih, ki so se nam zdeli nena-
vadni in zelo zanimivi. Meni je bila najbolj všeč postelja “iz 
žebljev”. S strahom sem legla nanjo, pa ni prav nič bolelo. 
Vsi smo ugotovili, da smo ob učenju neizmerno uživali in se 
zabavali. Ob koncu smo si ogledali še dogodivščino z naslo-
vom Tlakologija. Spoznali smo, zakaj se sneg manj udira, ko 
po njem hodimo s krpljami, kako globoko pod vodo še lahko 
dihamo z dihalko in ali zrak pritiska na nas. 
Čas je prehitro minil in zapustiti smo morali tudi  Hišo eks-
perimentov. Ob koncu sem sama pri sebi sklenila, da to ni bil 
moj prvi in zadnji obisk v tej hiši. Še jo bom obiskala.

Nina Bunderla, 4. a-razred 
Mentorica: Olga Vaukner  

VESELA ŠOLA PIL-a 
v šol. l. 2007/08 na OŠ Dobrna
V tem šolskem letu se je za tekmovanje v Veseli šoli odlo-
čilo 38 učencev. Učenci so tekmovali  trikrat. Februarja so 
se prijavljeni učenci pomerili na  razrednem tekmovanju, v 
mesecu marcu pa je potekalo tekmovanje II. stopnje. Z več 
kot 80% sta se na državno tekmovanje uvrstila dva učenca: 
Timotej Strahovnik Šibanc iz 4. a-razreda in Iza Smrečnik iz 
5. razreda osemletke.
Državno tekmovanje je potekalo 15. 4. 2008  na OŠ Vojnik. 
Omenjena učenca sta odlično zastopala našo šolo. Naslov 
državnega prvaka je osvojil Timi, kot mu rečejo sošolci, s 
35,5 točkami od možnih 40. Učenec se bo 1. junija udeležil 
podelitve naslova državnega prvaka v Cankarjevem domu v 
Ljubljani. 

Mentorica Vesele šole: Olga Vaukner

STRIPBURGER
Učenec 4. a-razre-
da, Timotej Stra-
hovnik Šibanc, je 
meseca aprila so-
deloval na med-
narodnem mladin-
skem stripovskem  
natečaju  Živel 
strip 2008. Glavna 
junaka njegovega 
stripa sta Mišima 
in Pippi. Delo je 
bilo razstavljeno v 
KUD France Pre-
šeren v Ljubljani 
od 29. aprila do 
19. maja 2008. 

Mentorica: 
Olga Vaukner

Timotejev  strip  z razstave v Ljublja-
ni z naslovom: Pustolovščine Arnolda 
in Mišima.  

O VODI – NA 
NARAVOSLOVNEM DNEVU

V četrtek, 24. 4. 2008, je na naši šoli potekal naravoslovni dan 
na temo Voda. Učenci od 5. razreda osemletke do 9. razre-
da  smo se razdelili v osem skupin. Novinarska delavnica je 
spremljala delo v vseh skupinah. S fotoaparatom in vprašal-
nikom smo obiskali vse delavnice.

Najprej smo obiskali delavnico, kjer so izdelovali različne 
plakate in  razne umetnine na temo voda. Učenci so se v 
to delavnico vpisali predvsem zato, ker zelo radi oblikujejo 
in ustvarjajo. Tudi zanimanje za to delavnico ni bilo slabo. 
Udeleženih je bilo 11 članov. Mentorica te skupine je bila ga. 
Andreja Kveder. Učenci so se najprej dogovorili, kdo bo kaj 
delal, potem pa so na razne plakate začeli risati in pisati. Iz-
delovali so plakate o pomenu in deležu vode v našem življe-
nju. Učencem je bilo delo v delavnici kar všeč, saj je vladalo 
delovno in sproščeno vzdušje.
Druga delavnica je potekala v učilnici za tehnični pouk. De-
lavnico smo obiskali v tehniki. Pod vodstvom g. Marka Šte-
gerja so učenci izdelovali različne izdelke iz lesa. Učenci so 
povedali, da so se v to delavnico prijavili predvsem zato, ker 
jih veseli delo z lesom in radi izdelujejo različne izdelke. 
Vzdušje v tej delavnici je bilo zelo ustvarjalno. Zanimanje 
za to delavnico je bilo zelo veliko, saj je sodelovalo  kar 12 
članov. Izdelovali so ladje iz lesa in druge izdelke.
Naslednjo delavnico smo obiskali v učilnici slovenščine. Ime-
novala se je literarna delavnica. Vzdušje je bilo na videz pre-
cej mirno, a ko smo povprašali učence o delu v delavnici, 
smo kar hitro ugotovili, da je bilo precej zanimivo. V tej de-
lavnici so na temo voda risali razne stripe, pisali razne pes-
mice in spise, odšli so pa tudi v park. Učenci so bili z delom 
zelo zadovoljni. 

Člani naravoslovne delavnice Vodni viri so se na teren-
skem delu, skupaj s strokovnjaki, seznanili z zajetji pitne  
vode v domačem kraju.
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V torek, 15. 4. 2008, smo imeli učenci 4. razredov in 5. raz-
reda devetletke zadnji kulturni dan v tem šolskem letu. Z 
avtobusom smo se odpeljali v Velenje.
Najprej smo si ogledali knjižnico. Razdelili smo se v 2 sku-
pini. Medtem ko je prva spoznavala posamezne oddelke 
knjižnice, je druga skupina spoznala način izposoje knjig s 
pomočjo računalnika. Najbolj zanimivo pa je bilo, ko smo se 
preko računalnika povezali s Statističnim uradom Slovenije 
in ugotavljali pogostost svojega priimka in imena v sloven-
skem prostoru. Spoznal sem, da se ime Tine pojavlja v 992 
primerih, manj pogost pa je moj priimek, ki se pojavlja v 68 
primerih.

Še bolj zanimivo pa je bilo v Glasbeni šoli Velenje. V veliki 
dvorani smo si najprej ogledali abonmajski koncert, ki so ga 
izvajali harmonikarski, godalni in pihalni orkester. Name je 
napravil največji vtis prav slednji z izvedbo pesmi Kan-kan. 
V orkestru je nastopala tudi učenka naše šole, ki je igrala 
na klarinet.  Po koncertu pa smo spoznali še samo zgradbo, 
ki sodi med največje daleč naokoli. V glasbeno šolo je vklju-
čenih več kot 600 gojencev. Najbolj zanimivi sta zame bili 
Baletna dvorana in Orgelska dvorana, v kateri opravljajo tudi 
poročne obrede.
 Dan je prehitro minil in že smo se polni bogatih vtisov  z 
avtobusom odpeljali nazaj na Dobrno. 
                      

Tine Višner, 4. a-razred
Mentorica: Olga Vaukner

Utrinek z obiska učencev 4. in 5. razreda v Knjižnici Ve-
lenje.

ŠOLSKI KOTIČEK

Čakala pa nas je že naslednja delavnica pod imenom Izdelava 
plakatov, vodni slovar. Učenci so se v to delavnico vpisali 
zato, ker so v njej bili že lansko šolsko leto in jim je bila zelo 
všeč. Vzdušje je bilo zelo prijetno in predvsem zabavno. Delo 
je potekalo tako, da so se razdelili v skupine in si najprej 
razdelili delo. Nekateri so iskali besede, nekateri pa so jih 
zapisovali. Iskali so predvsem vodne športe, živali in vodovja 
v angleškem in nemškem jeziku. Izdelali so štiri plakate.

Tudi naslednja delavnica z imenom Pesmi o vodi in zvok z 
vodo, vodni športi je bila precej zanimiva. Vzdušje je bilo po 
mnenju učencev precej dobro, saj so se zelo veliko naučili. 
Zanimanja za to delavnico je bilo kar veliko. Udeleženih je 
bilo 11 članov. Pogovarjali so se o raznih zanimivostih, na-
števali razne vodne športe in se o njih tudi natančno po-
govorili. Terenskega dela ni bilo, vendar so bili učenci zelo 
zadovoljni.
Člani delavnice z naslovom Vodni viri so se najprej odpravili 
na Občino Dobrna, kjer so izvedeli, kje so zajetja pitne vodo 
v Dobrni, kdo skrbi za pitno vodo ipd.. Potem so se odpravili 
na terensko delo, in sicer v Parož, kjer so si ogledali vodno 
zajetje. Učencem je bilo všeč terensko delo.
Najbolj obsežna je bila delavnica pod imenom Ribnik, po-
tok- terensko delo. Za to delavnico je bilo največ zanimanja, 
saj je bilo kar 15 udeležencev. Najprej so si ogledali kaseto, 
reševali učne liste, nato pa so se odpravili k ribniku. Tam so 
si ogledovali življenjske prostore raznih živali, delali razne 
poskuse, reševali učne liste in merili temperaturo. Učenci so 
se v tem dnevu naučili predvsem to, da je voda vir življenja 
in življenjski prostor mnogim živalim.
Celotni naravoslovni dan je bil zelo zanimiv. Vsem je bil všeč 
način dela.

Doroteja Švent, Lara Mogu, Maša Firer 9.r/9
Mentorica: Sonja Špegel

 Izdelovanje plovil v okviru naravoslovnega dneva Voda.
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V ŽIVALSKEM VRTU IN V 
TEHNIŠKEM MUZEJU
V sredo, 26. 3. 2008, smo imeli na predmetni stopnji nara-
voslovni dan. Sedmošolci smo se odpravili v živalski vrt in 
Tehniški muzej  Bistra.

Izpred šole smo odšli ob 7.30. Pred živalski vrt smo prispeli 
ob 9. uri. Pred živalskim vrtom nas je že pričakala vodička. 
Imeli smo enourni ogled. Najprej smo si ogledali morske 
leve. Spoznali smo, da se od tjulnjev najbolj razlikujejo po 
ušesih. Potem smo si ogledali dva sibirska tigra. Bila sta brat 
in sestra. Nato smo si še ogledali medveda Jaka in njegov 
podmladek, medvedko Čupo. Žal pa njene mame Mete nis-
mo videli, ker je spala zimsko spanje. Skupaj smo si še ogle-
dali noja. Vodička nas je kmalu zatem odpeljala v učilnico. 
Prinesla nam je kačo - ameriškega rdečega goža. Skoraj vsi 
smo si upali dati kačo okoli vratu. Vodička nam je prinesla 
kuščarja pasme agama. 

preteklosti. Najprej smo si ogledali velike stare žage. Nato 
smo spoznali, kako ljudje uničujemo gozd in igrali igrico pre-
hranjevalne verige. Hoteli smo si še ogledati lesarsko sobo, 
a so nas nevljudno odslovili. Proti koncu smo si še ogledali 
stare avtomobile. Nekateri so imeli celo neprebojna stekla.
Nama je bilo zelo všeč. Upava, da bomo imeli še kdaj takšen 
naravoslovni dan.

Anita Javornik in Anita Videc,  7. r./9
Mentorica: Zdenka Velečič  

Učenci so pri naravoslovnem dnevu spoznavali živali v 
Živalskem vrtu Ljubljana.

Učenci so pri naravoslovnem dnevu v Tehniškem muzeju 
Bistra

SPOZNAVALI SMO 
BOTANIČNI VRT
V sredo, 26. 3. 2008, 
smo imeli učenci od 
5. r./8 do 9. r. nara-
voslovni dan. Peto-
šolci smo se odpra-
vili v Botanični vrt 
Ljubljana. Najprej 
smo dobili učne li-
ste. Nato smo odšli 
v rastlinjak, kjer nam 
je vodička predstavi-
la rastline, ki potre-
bujejo veliko toplote 
in vlage, zato lahko 
uspevajo le v rastli-
njaku. Izvedeli smo, 

Utrinek iz Botaničnega vrta Ljub-
ljana (učenci 5. r. osemletke).

Njega smo si pa upali pobožati vsi učenci. Končno smo imeli 
prosto ogledovanje živalskega vrta. Videli smo še kenguruje, 
slona, žirafe, sove, kozoroge, dva pitona in ostale živali. Ob 
11. uri je bilo hranjenje morskih levov. Vsi smo veselo gledali, 
saj so morski levi delali smešne trike. Po hranjenju smo si 
šli v bližnjo trgovino kupiti male spominke. Ob pol enajstih 
smo se z avtobusom odpeljali v Tehnični muzej Bistra. Pri-
čakal nas je prijazen vodič, ki nam je govoril o navadah v 

da vanilija spada med orhideje. Ko smo slišali, kako se hitro 
razmnožuje vodna trava, in zato izpodrine druge vodne ras-
tline, ki potrebujejo dovolj sonca in življenjskega prostora, 
smo bili zgroženi. Opazovali smo tudi monstero, ki ima zrač-
ne korenine. Ker je v ozračju, v tropskih krajih, veliko vlage, 
z njimi črpa vlago iz zraka. Vodička nam je razjasnila, da se 
veliko ljudi moti, ko pravijo, da se mesojede rastline na hitro 
zaprejo in pogoltnejo plen. 
Ampak je drugače, saj se ‘’mesojedke’’ počasi zaprejo. Spo-
znali smo rastlino, ki je živela v času dinozavrov in potem 
dolgo nič več, to je volemija. Po dolgih letih so jo odkrili v 
Avstraliji in plodove poslali v nekaj botaničnih vrtov po sve-
tu. Čeprav je v današnjem času veliko manjša kot takrat, ko 
je živela z dinozavri, je v Botaničnem vrtu Ljubljana zaščitena 
z ograjo, da je ne bi kdo odnesel, saj je živi fosil. Ko smo pri-
šli spet na svež zrak, smo si ogledali drevo ginko, ki zaudarja, 
ko se razcveti. Zaskrbelo nas je ob pripovedovanju, kako 
je plod tise strupen oz. natančneje notranjost ploda. Rdeči 
ovoj, ki ovija plod, predelajo v marmelado. Pozor! Če samo 
en plod pade po nesreči v marmelado, ne zadostuje več niti 
zdravniška pomoč. Izvedeli pa smo tudi, da bršljan ne unič-
uje drevesa, ampak se samo ovija okoli njega. Ne zadržuje 
se čisto pri drevesu, saj to ne bi imelo dovolj sonca in bi mu 
s tem bršljan škodoval. Dlje, ko bo drevo živelo, dlje se bo 
tudi bršljan ovijal okoli njega. Nazadnje pa smo se odpravili 
še ročno sestavit rastlino z njenimi deli. 

Iza Smrečnik, 5. r. osemletke
Mentorica: Zdenka Velečič
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NARAVOSLOVNI
DAN

V sredo, 26. 3. 2008, smo imeli naravoslovni dan. Učenci 8. 
razredov smo se odpravili v Tržič. Najprej smo odšli v muzej 
- LOVCI NA MAMUTE, kjer je bilo res kot v ledeni dobi. 
Bilo je zelo mrzlo. Tam smo videli razvoj človeka. Videli smo, 
kako so si naši predniki izdelovali orožje, oblačila, s čim so se 
prehranjevali, kako so lovili mamute in kako so si izdelovali 
svoja bivališča. Vse je bilo tako nenavadno in drugačno, kot 
smo navajeni. Videli smo tudi okostje ženskega bitja, staro 
3,6 milijonov let. Rekli so, da je to naša “prababica” in jo po-
imenovali Lucy. Potem smo odšli v Dovžanovo sotesko. Tam 
smo videli zelo različne vrste kamenin. Videli smo, da skozi 
Dovžanovo sotesko poteka del geološke poti. 
Skozi cel ogled pa smo reševali tudi učne liste, ki smo jih 
dobili v muzeju in nam jih je učiteljica tudi ocenila. To je bil 
zelo zanimiv dan, saj smo videli in spoznali veliko novega in 
zanimivega. Pa tudi zelo veliko smo se naučili. Se pa vsi stri-
njamo, da je bilo zelo mrzlo in nas je pošteno zeblo.  

Barbara Vohar, 8. a/9
Mentorica: Zdenka Velečič

Učenci 8. razreda so spoznavali  razvoj človeka od lede-
ne dobe dalje pri ogledu zbirke Lovci na mamute, Tržič.

DROBTINICE IZ VRTCA

KRATKA PREDSTAVITEV PROJEKTA »VARNO S SONCEM«
Vrtec Dobrna se je odzval vabilu Skup-
nosti vrtcev Slovenije o varnosti in za-
ščiti pred sončnimi opeklinami oziroma, 
kako se naj predšolski otrok zaščiti pred 
škodljivim delovanjem sonca.
V projektu, ki poteka na državnem 
nivoju, bodo v Vrtcu Dobrna sodelo-
vali otroci oddelka od 5 let do vstopa 
v šolo. V projektu bodo sodelovali še 
starši, lekarna Hus in Terme Dobrna.

Raziskovalno delo obravnava škodlji-
ve vplive sončnega sevanja na kožo in 
osnovna priporočila za zaščito.

Preko analize akcijskega projekta dejav-
nosti vplivajo na intenzivnejše in  večjo 
osveščenost bivanja na prostem in izpo-
stavljanja soncu.
Projektno delo nudi možnost aktivne 
udeležbe vseh sodelujočih in bo osnova 
za uvrstitev vsebinskih tem o škodljivih 
posledicah in možnostih zaščite pred 
sončnimi žarki med redne zdravstveno-
vzgojne vsebine v kurikularni program 
vrtca.

Ideja za projekt je nastala že v pre-
teklem letu, in sicer zaradi vse večje 

obolevnosti zaradi škodljivih učinkov 
izpostavljanja UV sevanju in možnosti 
učinkovite zaščite.
Kljub velikim naporom in vlaganjem v 
preventivne programe, se miselnost o 
škodljivosti sončnih žarkov na naše telo 
počasi spreminja.
Še vedno mnogo ljudi pojmuje porjave-
lost kot znak zdravja in dobrega počutja 
ter zdravega izgleda.
V vrtcu se bomo preko različnih dejav-
nosti, delavnic, sodelovanja s širšo skup-
nostjo srečevali s tematiko varnosti in 
nevarnosti sončnih žarkov.

Spoznavali in pridobivali bomo izkušnje 
o zaščiti pred škodljivim delovanjem 
sonca, hkrati pa v interakcijskih odnosih 
pridobivali izkušnje, jih med seboj izme-
njali in jih prenašali v svojo neposredno 
okolico (vzgoja družine o škodljivem 
vplivu sonca).
Otroštvo je čas, ki je zaznamovan z ve-
doželjnostjo, enkratnostjo in neobre-
menjenostjo s končnim rezultatom. 
Pomen in bistvo otrokovega doživljanja 
sveta v predšolskem obdobju je tukaj in 
zdaj. Seveda pa je otrokova aktivna in 
pasivna umeščenost odvisna od okolja, 

od pobud, dejavnosti, osebne lastno-
sti posameznega otroka, lastnih inter-
esov...

Otrokom je potrebno in pomembno z 
vzgojo približati posledice škodljivosti 
vplivov sončnih žarkov in jim ponuditi, 
da sami z lastno aktivnostjo, vedoželj-
nostjo in učljivostjo, seveda ob podpori 
in spodbudi ter strokovni utemeljenosti 
ostalih sodelujočih (predvsem vzgojite-
ljic v oddelku), spoznajo, kako se s svo-
jim obnašanjem, dobrim zgledom, varno 
izpostavljajo soncu.
Projekt bo potekal v mesecu maju in v 
začetku junija, ko bo opravljena evalva-
cija izvedenih dejavnosti. Predstavili ga 
bomo staršem, širši lokalni skupnosti, 
medijem ...

Pridružili se bomo ostalim vrtcem v 
Sloveniji s predstavitvijo nekaterih naj-
bolj inovativnih izdelkov, dejavnosti in 
iger na temo poznavanja škodljivosti 
sončnih žarkov in ustreznih načinov za-
ščite.

Likovni izdelki otrok (mentorica likov-
nih izdelkov otrok je Suzana Adamič):
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Lea Verdel, 5 let

Lana Pihler, 5 let

Janez Zagrušovcem, 6 let

Ana Božnik, 6 let

                                  Mateja Kos, 
dipl. vzgojiteljica

MISLI OTROK  Z 
IZLETA 
NA LEMBERŠKI GRAD
Gospod Franci Zidar je novi lastnik gradu. 
Povedal nam je veliko zanimivosti o gradu. 
Dovolil nam je, da smo si ga lahko ogledali.
Upam, da ga bodo hitro obnovili.

DEJA Adamič, 1. razred

Na pohodu so mi bili najbolj všeč nemški 
ovčarji, ki smo jih videli pri kmetijah.
Žalosten pa sem bil, ko sem videl na travi 
dva mrtva krtka.

TADEJ Senič, 1. razred

Na izletu sem se lepo imela. Videli smo ve-
liko psov, ki so glasno lajali.
Tudi dva mlaja sem videla. Zelo mi je bilo 
všeč, ker smo na cilju iskali naloge. Zraven 
smo se veliko smejali.
Ni mi pa všeč, ker se grad podira. Gospod 
nam je obljubil, da ga bo obnovil.

SARA Božnik, 2. razred

Zahvala

Mladi planinci se skupaj s starši zahva-
ljujemo gospodu Franciju Zidarju  za 
prijaznost, ki smo je bili deležni na gra-
du. Gospod Franci nas je popeljal skozi 
»gradbišče« ter nam razložil in pokazal 
veliko zanimivih stvari. 
Prav tako pa nas prijazno vabi na obisk, 
saj ima po obnovitvi gradu precejšnje 
načrte. 

Prispevke pripravila vodja izletov, 
Marjana Šet

Zaslužena malica.

Gospod Zidar nam deli informacije.

Z atijem bo naloga prej gotova.

Vračanje.

Prva pomoč nikoli ne počiva.

Deja Adamič, 1. r.

Sara Božnik, 2. r.

Žan Rebernik, 1. r.
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MALČKI SKRBIMO ZA ZDRAVJE
Posebej pozorni na naše zdravje smo 
bili v mesecu aprilu. Naše zdravje smo 
krepili z rednim gibanjem, zdravo pre-
hrano, zračenjem prostorov in osebno 
higieno. Vsak dan smo se razgibavali, ho-
dili na sprehode, si sami pripravili sadno 
in zelenjavno malico ter si skrbno umi-
vali roke. Pogovarjali smo se o našem 
telesu, o čistoči našega telesa, o obisku 
pri zdravniku in zobozdravniku, poime-
novali in opisovali smo sadje in zelenja-
vo ter odtiskovali stopala in dlani.
S tem bomo nadaljevali tudi v naprej, 
vendar bo poudarek predvsem na giba-
nju. 

Poseben dogodek pri nas je bil seveda, 
ko smo si odtiskovali stopala. Bosi smo 
stopili v barvo, nato pa stopali po belem 
papirju. Pri tem je nastala barvna sled 
in otroci so z navdušenjem opazovali, 
kaj so pustili za sabo in med sabo pri-
merjali sledi. Ko sva pripravili še banjo 
z vodo, da si umijemo barvo s stopal, je 
eden izmed otrok vprašal: »Ali se bomo 
kopali tudi?« S smehom sva odgovorili: 
»Seveda ne, umili si bomo samo naša 
barvna stopala.« 
Pozabili pa nismo tudi na svoje dlani. 
Dlani smo pobarvali s čopiči in si jih 
odtisnili na liste. Ustvarili pa smo tudi 
nekaj risbic, na katerih smo obrisali svo-
je dlani z voščenkami in jih pobarvali z 
različnimi barvami. S čopiči smo nato še 
poslikali ozadje.  
Naj svoje povedo tudi fotografije: 

Pripravili smo si tudi zelenjavno malico. 
Korenček smo naribali, nekaj pa nare-
zali na kose. Bil je zelo okusen, saj smo 
ga poskusili vsi. Sadno malico pa smo 
si pripravili čisto sami. Spremenili smo 
se v male kuharje in si nadeli kuharske 
kape. Vzeli smo plastične nožke in sami 
rezali kivi in jabolka. Tudi najmlajšim je 
šlo rezanje dobro od rok, starejši pa so 
bili že pravi mojstri. Vse smo slastno po-
spravili v naše želodčke. Bila je prav po-
sebna malica za nas. 
Veliko smo se pogovarjali o različnem 
sadju in zelenjavi, ga poimenovali in 
opisovali. Igrali smo se igro »čarobna 
vreča«. V to vrečo smo dali sadje in ze-
lenjavo, plastično seveda, in poskušali s 
tipom ugotoviti, kaj se skriva v vreči. 

Janez opazuje svoje modre stopinje.

Tjaš pri »kopanju«.

»Moja dlan je rumena, moja pa zele-
na,« razmišljata Matic in Rene.

»To je moja dlan,« kaže Matic s pr-
stom.

Luka pri poslikavi svojih dlani.

»Njam, njam, kako je dobro in zdravo!«

Režemo in sproti okušamo sadje.

Tjaša in Janez sta že prava mojstra 
v rezanju.

»Le kaj bom izvlekla iz vreče?« se 
sprašuje Tjaša

Laura pravi: »To je limona.«

Za malčke pripravili 
Urška Mastnak in Marjana Šet
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MALČKI SKRBIMO ZA ZDRAVJE
Četrtek, dan za škrate in Dedka Mraza. Dan za lutkarije in 
norčije, dan za naš nastop na lutkovnem festivalu v Celju. 
Varovanci Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna 
in otroci Vrtca Dobrna smo se z predstavo Dedek Mraz in 
škratje, ki smo jo pripravili v okviru projekta »Drugačnost 
združuje«, udeležili Regijskega srečanja lutkovnih skupin 
»LUTKARIJE IN VRAGOLIJE 2008« v Celju. 

Že zjutraj pred odhodom smo bili vsi panični. Smo vse vzeli, 
so lutke pripravljene, imamo vse tehnične pripomočke, so 
vsi otroci zdravi. Skratka panika brez potrebe, ker četudi 
nam kdaj kaj ostane skrito, to potem z iznajdljivostjo na-
domestimo in naredimo kot v pravljici: »Stari naredi zmeraj 
prav.« 
Z Vrtcem Dobrna se je naš center tistega četrtka odpeljal 
v Celje. Kaj odpeljal? Pustili smo se peljati z avtobusom, saj 
štirideset nastopajočih res ne gre v osebni avto.
Ker smo bili prvi na vrsti, smo imeli tako cel oder za sebe 
in smo si lahko v miru pripravili sceno za naš nastop. Brez 
treme, brez živčnosti in brez brade za Dedka Mraza. Igra po-
teka kot namazana, naš pevski zbor v B-duru odpoje pesmi z 
odliko in vse lutke do konca predstave odigrajo svojo vlogo 
brez napake. 

Aplavz, ki smo ga poželi na koncu igre, smo morali skoraj na 
silo prekiniti, saj bi publika verjetno ploskala še danes. Kar se 
da hitro smo potem naredili prostor za naslednje nastopajo-
če, sami pa odšli na pogostitev v zgornje prostore Hermano-
vega brloga. Varovanci in otroci so bili zelo zadovoljni, njihov 
nasmeh je krasil njihova lička in vsi so bili zelo ponosni nase. 
Prav tako pa smo bili ponosni tudi mi, ustvarjalci predstave.
Preživeli smo čudovit dan, poln lepih … oh, čakajte no. Tako 
se končujejo vsa takšna poročila. Škratje so po koncu odšli 
neznano kam, verjetno čistit sani za drugo leto, pevski zbor 
je še dolgo v noč prepeval, vendar v C-duru; mi ostali pa smo 
samo obljubili, da drugo leto spet pridemo.
Tako približno je izgledal naš nastop iz mojega zornega kota. 
In srečno smo živeli do konca svojih dni.

                                                                                     
  Anita Požin

MALČKI SKRBIMO ZA ZDRAVJE

Po priporočilu naših kolegov smo se odločili, da obiščemo 
podzemni svet rudnika v Velenju. Eni z navdušenjem, drugi 
malo s strahom, smo pripravili vse potrebno za izlet in se 
odpravili proti Velenju. Pot je hitro minila in že smo v spre-
jemnici. S tem se začne naše potovanje v podzemni svet.
Najprej smo dobili žetone (seveda proti plačilu vstopnine), 
ki  smo jih nato obesili na desko prisotnosti v garderobi. 
Tako se rudarji prijavijo na vstop na delovno mesto.

Če pride do kakšne nesreče v jami, se točno ve, kdo je spod-
aj. Dobili smo delovno obleko in čelado. Čelade so barvne, in 
vsaka barva služi vrsti dela v jami. Rdeči smo bili električarji, 
zeleni transporterji, modre čelade služijo zračenju, beli so 
»knapi«, sivi pa učenci. 
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Nato smo stopili do okenca, kjer je vsak dobil svojo malico 
za v jamo. Mmmmm, so se nam že cedile sline ob misli, da 
bomo na pol poti ogleda rudnika zmazali kranjsko klobaso, 
štručko in sok. Sedaj smo opremljeni za spust v podzemlje. 
Na poti proti dvigalu nas Jernej preseneti s
Vzklikom: »Poglejte, zobek sem izgubil!« Seveda spravimo 
zobek na varno, saj bo ponoči prišla miška in mu prinesla 
bonbonček, v zameno za zobek.

Stopimo v  dvigalo in se spustimo 157 metrov pod zemljo. 
Dvigalo se spušča s hitrostjo 4m/s. To je za nas že kar hi-
trost, ki jo občutimo kot prijetno ščemenje v trebuhu. Iz-
stopili smo in najprej smo si ogledali, kako je potekalo delo 
rudarjev pred 120 leti. Ta del je bil najbolj zanimiv za ogled. 
Prikazano je težko delo »knapov«, ki so delali 12 ur na dan. 
Imeli so samo en obrok hrane na dan. Čelade in svetilke so si 
morali priskrbeti sami. V jami so na začetku delali tudi otro-
ci. Premog so od izkopa pa do transporta vozili s konji, ki so 
celo življenje preživeli v rudniku. Najbolj zanimiva se nam je 
zdela simulacija, kjer so prikazali, kako se strese rudnik, če 
pride do eksplozije butana. Vse se je treslo, mi pa smo kričali 
in se stiskali eden k drugemu. Pošteno nas je bilo strah. Na-
stopil je najboljši del izleta, težko pričakovana malica. Pojedli 
smo jo kar pod zemljo, tako kot včasih. Po malici je sledil 
ogled novega dela rudnika oziroma, kako poteka delo rudar-
jev danes. V tem delu je bil najbolj zanimiv prikaz miniranja 
jame. Zopet je vse pokalo in se rušilo. Nekateri so si vzeli 
košček premoga za spomin in že smo odhiteli proti vlaku, 
ki nas je odpeljal proti dvigalu. Ob prihodu na površje smo 
vrnili delovno obleko in čelade. Dobili smo sliko, na kateri 
se vidi, kakšno vrsto dela smo opravili v jami (glej barvo 
čelade). Nato je sledil še končni  del izleta, in sicer odhod 
na sladoled.
Izlet smo končali z lepimi vtisi in z mislijo, kako je delo ru-
darjev res težko. Nato pa smo že kovali načrt za nove do-
godivščine.

UTRINKI IZ CENTRA ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOBRNA

SREČNO!
Tanja Ramšak

ZIMSKA ŠOLA V NARAVI 2008
Zopet je prišel čas zimskih počitnic in odpravili smo se na 
Roglo, da se naužijemo zimskih radosti in obnovimo naše 
smučarsko znanje. Letošnja šola smučanja je trajala od 25. 
do 27. februarja. Zjutraj pred odhodom smo še zadnjič pre-
verili, če imamo vse, kar potrebujemo, si oblekli kombinezo-
ne in že smo se peljali proti Rogli. Letošnjo ekipo so sestav-
ljali: Tatjana, Pavle, Tadej, Jernej, Bine in jaz. Prvi dan se nam je 
pridružil še Aljaž, ki je zamenjal Bineta. 
                                                    

Ko smo prispeli, nas je čakala prava zimska pravljica. Sonce in 
sneg sta takoj privabila nasmeh na obraze. Potem pa smučke 
na noge in v trenutku smo se prelevili v prave smučarje. Ker 
je od lanske šole v naravi minilo že leto dni, so bili nekateri 
bolj drugi pa manj pogumni. Aljaž, ki je že izkušen smučar, se 
je takoj pognal po belih strminah.  

Skupaj smo se odpravili na smučišče, namenjeno otrokom. 
Razdelili smo se po parih in že smo smučali. Po nekaj  na-
svetih smo se odpravili na vlečnico. Jernej je hitro pokazal, 
kaj se je naučil lani, ko smo na Rogli preživeli pet dni in sta z 
nami bili tudi še dve odlični učiteljici smučanja, Vanja in Mile-
na. Jernej in Tatjana sta smučala kot za stavo. Gor po vlečnici 
in dol po smučišču.  Smučali smo se do poldneva, nato pa se 
odpravili proti šoli, kjer je otroke čakalo kosilo.      



53DOBRČAN, št. 38/2008

UTRINKI IZ CENTRA ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOBRNA

Drugi in tretji dan se nam je pridružil še Bine, ki je priznal, 
da je prvič na tako velikem smučišču. Ko je premagal prvi 
strah in se pognal po belih strminah, se je takoj pokazalo, 
da se zelo hitro uči. Poslušal je nasvete in  kmalu se je že 
smučal sam, pa tudi vlečnica mu ni delala težav. Vlečnica pa je 
bila najbolj všeč Tadeju, ko sva se peljala, je kar vriskal od ve-
selja. Pri smučanju pa je bil napredek kljub mnogim padcem 
očiten. Smučali smo se do onemoglosti in se med počitki 
odžejali s čajem. Kaj kmalu je prišel zadnji dan in vsi smo bili 
prav prijetno utrujeni, zato smo si zadnji dan privoščili pizzo. 
Tudi pot nazaj proti šoli je bila prav vesela, kajti celo pot sta 
v avtu odmevala smeh in petje. Ko smo prispeli na Dobrno, 
smo imeli glavo polno vtisov in dogodkov zadnjih dni ter v 
srcu majhno željo - kdaj bi to spet ponovili. 
 

Miha Sreš (varuh v skupini 
OVI III)

Za konec pa še ena šala: 

SMUČANJE
Stonoga je bila žalostna:
“Tako rada bi smučala, toda ne 
morem! Preden bi si nataknila 
vseh sto smučk, bi bilo zime že 
konec.”

BOSI NA RIFNIK
Pravijo, da »dober glas, seže v deveto vas«! Tako je novica 
o eni izmed izjemno pestrih planinskih  prireditev dosegla 
tudi našo vas.
Planinsko društvo Gorica pri Slivnici je 30. aprila, na kresno 
noč, že tretje leto zapored organizirala pohod Bosonogih na 
Rifnik. Z željo, da bi bili del tradicije prebujanja pomladi, ki 
jo na ta način obujajo, smo se pohoda udeležili tudi nekateri 
člani Planinskega krožka CUDV Dobrna. Kljub počitnicam in 
posledični odsotnosti nekaterih izmed naših članov, se nas je 
nabralo za cel kombi. Po kosilu smo se odpeljali v Šentjur, do 
Rifniškega gradu. Tam se je že nabrala peščica domačinov, ki 
se niso dali zmotiti pretenju črnih oblakov. Nekateri smo se 
sezuli, dali planinske čevlje za vrat in oči na peclje, da ne bi 
stopili na kak »špičast« vrat. Tudi ostali so bili pogumni, saj 

je bilo potrebno ogromno spretnosti pri stopanju po kore-
ninah med v nebo dvigajočimi se bukvami. Pot k sreči ni bila 
predolga; tudi sonce je držalo z nami. Na vrhu pa se je bo-
hotil kres, ki je sicer še čakal svojo moč na svojo noč. Na nas 
pa so že čakali voditelji ustvarjalnih delavnic. Poizkusili smo 
se v igranju melodije na glavnik, v barvanju na lubje in izdelo-
vanju verižic iz eko-materialov; v metanju diabola in hoji na 
hoduljah. Seveda pa ni manjkala bogata kuhinja, ki je ponudila 
vse od jajčnih omlet do svežega, biološko pridelanega, sadja. 
Želeli bi si še ostati, se pridružiti koncertu vokalne skupine 
GRIČ ter rajanju ob luni, a nas je vabila večerja. Upamo, da 
se še vrnemo. Morda tudi kdo od Vas gre z nami, drugo leto, 
k sosedom v deveto vas.

LETOVANJE SKUPINE 
OVI IV B V TOPLI
V času pred prvomajskimi prazniki smo se odpravili na le-
tovanje v Toplo. Najprej smo se ustavili v Centru za uspo-
sabljanje, delo in varstvo Črna, kjer smo prevzeli ključe in 
dobili dodatne napotke, kako priti do našega novega doma. 
Po krajši vožnji po strmih pobočjih smo končno prispeli na 
cilj, kjer nas je sprva ob idilični pokrajini pričakalo sonce. 
Kmalu po kosilu pa so se na nebu nakopičili temni oblaki, ki 
so nas spremljali skoraj ves teden. Kljub dežnim kapljam in 
vetru smo pogumno odprli dežnike in se odpravili raziskovat 
nove poti.

Za CUDV Dobrna 
Polona Kuzman in David Stergar

V dolini Tople smo iskali dom kralja Matjaža, ki še vedno spi 
nekje pod Peco. Tokrat ga nismo našli, morda nam uspe pri-
hodnje leto.

Vinko Rovšnik, Vanja Sušec                                                 
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OBVESTILO STARŠEM O SESTANKU ZA OTROKE, KI SE BODO V JESENI VKLJUČILI 
V VRTEC DOBRNA

Sestanek za starše otrok novincev, ki bodo začeli obiskovati vrtec 1. septembra 2008, bo v torek, 26. 8. 2008, ob 17. uri v glasbeni učilnici OŠ Do-
brna. 

Mateja Kos, dipl. vzgojiteljica

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

Obveščamo vas, da je potrebno za otroke, ki se bodo na novo vključili 
v vrtec v mesecu septembru 2008, oddati popolno vlogo za znižano 
plačilo, in sicer najkasneje do 15. avgusta 2008.
K vlogi je potrebno priložiti odločbo o dohodnini za leto 2006? za 
člane družine, ki so zavezanci za dohodnino in izjavo vlagatelja o pre-
moženju družine. Zasebniki, ki se jim ugotavlja dobiček na osnovi po-
slovnih knjig, priložijo tudi odločbo o davku iz dejavnosti. Če vlaga-
telj prejema preživnino za otroka, mora predložiti tudi potrdilo o višini 
preživnine. Enako velja tudi za pokojnino.
Če se socialne razmere v družini med letom spremenijo (nova zaposli-
tev ali pa prenehanje del.razmerja), se plačilo določi na novo. Potreb-
no je predložiti potrdilo delodajalca za obdobje zadnjih treh mesecev 
pred oddajo vloge oziroma potrdilo o brezposelnosti.

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

če;

- otroke, ki imajo na njenem območju stalno prebivališče skupaj z 
enim od staršev;

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

Plačilo staršev določi občina na podlagi lestvice, ki razvršča starše v 
razrede, kjer se upošteva bruto mesečni dohodek (plača) na družin-
skega člana v primerjavi s povprečno plačo zaposlenega v RS in pre-
moženje družine. V primeru, da starši prejemajo denarni dodatek, so 
po Zakonu o vrtcih in Pravilniku o plačilih staršev za programe v vrtcih 
oproščeni plačila oskrbnine za otroka.

Vlagatelj je materialno in kazensko odgovoren za resničnost podatkov, 
ki jih navede v vlogi.

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

Milena Krušič

KAKO PRIDOBITI STATUS VARUHA PREDŠOLSKIH 
OTROK NA DOMU?

Novela Zakona o vrtcih (Ur.l.RS, št. 25/08) je 
prinesla možnost vpisa vseh oseb, ki želijo le-
galno opravljati varstvo predšolskih otrok na 
domu, v register, ki se vodi pri Ministrstvu za 
šolstvo in šport. Namen vpisa v  ta razvid je, 
da se s strani ministrstva predhodno ugotovi 
izpolnjevanje pogojev za opravljanje varstva 
otrok na domu. Ti pogoji so naslednji:

1. IZOBRAZBA

Oseba mora imeti končan najmanj program 
srednjega strokovnega ali splošnega izobra-
ževanja z dodatno poklicno kvalifikacijo oz. 
izpolnjevati pogoje za strokovnega delavca 
na področju vzgoje in izobraževanja. Ta po-
goj se bo v polni meri uveljavil šele leta 2013, 
do takrat pa se lahko registrirajo tudi vsi tisti, 
ki imajo konačno najmanj srednje poklicno 
oz. strokovno izobraževanje ali najmanj 10 
let delovnih izkušenj kot strokovni delavci na 
področju vzgoje in izobraževanja. 

Posebna prehodna določba torej omogoča 
nižji izobrazbeni pogoj za varuha predšolskih 

otrok do leta 2013, z namenom, da se čim 
širšemu krogu oseb, ki so do sedaj varstvo 
otrok opravljale »na črno«, omogoči registra-
cijo njihove dejavnosti. Do 1. 1. 2013 se lah-
ko kot varuh registrira vsak, ki ima končano 
najmanj srednjo poklicno šolo ter seveda tudi 
tisti, ki ima končano srednje strokovno izob-
raževanja (ne glede na smer). 

2. NEKAZNOVANOST

Nekaznovanost zaradi kaznivih dejanj zoper 
spolno nedotakljivost oz. zaradi naklepnega 
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti, za katero je predpisana kazen zapo-
ra v trajanju več kot 6 mesecev, ki se izkaže s 
potrdilom iz kazenske evidence Ministrstva za 
pravosodje.

3. PROSTORSKI POGOJI

Varstvo otrok lahko poteka v stanovanju ene 
ali večstanovanjske stavbe, ki mora imeti v 
skladu s predpisi o graditvi objektov izdano 

uporabno dovoljenje, lahko pa se uporabljajo 
v ta namen tudi prostori, ki izpolnjujejo po-
goje, ki so predpisani za vrtce. 

4. VPIS V REGISTER PRI MINISTRSTVU 
ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT

Oseba, ki se želi vpisati v register pri ministr-
stvu, mora vložiti vlogo na obrazcu, ki se na-
haja na spletni strani ministrstva (Predlog za 
vpis v register varuhov predšolskih otrok). K 
vlogi priloži dokazila o pridobljeni izobrazbi, 
izpisek iz kazenske evidence Ministrstva za 
pravosodje ter uporabno dovoljenje za ob-
jekt, v katerem se bo izvajalo varstvo otrok. 
Ministrstvo o vpisu v register fizični osebi 
izda odločbo. Na podlagi odločbe se oseba 
registrira kot samostojni podjetnik in vpiše v 
poslovni register. 

Posebej opozarjamo, da zakon omejuje šte-
vilo otrok, ki jih lahko varuh varuje na svojem 
domu, in sicer to število ne sme presegati 
šest otrok.  
 Ministrstvo za šolstvo in šport
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OBVESTILA

Program izletov Planinskega društva Dobrna za leto 2008:

Družba za ravnanje z odpadki

Simbio, d.o.o.
Teharska 49
3000 Celje

Tel.: +386 (3) 425 64 00
Fax: +386 (3) 425 64 12
info@simbio.si
www.simbio.si



56 DOBRČAN, št. 38/2008

OBVESTILA

KOLEDAR PRIREDITEV OD JUNIJA DO SEPTEMBRA 2008

Naziv in vrsta prireditve -
(glej opombo) Kratek opis prireditve Kraj

Izvajanja
Datum

prireditve
Organizator
prireditve

Naslov, telefon, 
fax, e-mail 

POHOD PO OBRONKIH OBČINE 
DOBRNA

TRADICIONALNI PLANINSKI POHOD Z 
VMESNIM POSTANKOM NA BRDCAH 
PRI SPOMENIKU PADLIM BORCEM

ODHOD IZPRED 
OBČINE ob 8. uri, ob 11. 

uri na Brdcah
7. 6. 2008

PLANINSKO DRUŠTVO DOBRNA
in

ZVEZA BORCEV DOBRNA

041 763 362
pd@dobrna.si

LIKOVNA RAZSTAVA
UČENCI OŠ DOBRNA IN OTROCI 

VRTCA SE PREDSTAVIJO V LIKOVNIH 
DELIH

AVLA HOTELA VITA 9. 6. -13. 6. 2008 OSNOVNA ŠOLA DOBRNA (03) 780 11 52

OSREDNJA PRIREDITEV OB 
OBČINSKEM PRAZNIKU

PRIREDITEV OB OBČINSKEM 
PRAZNIKU S PODELITVIJO 

OBČINSKIH PRIZNANJ

ZDRAVILIŠKA DVORANA 
V DOBRNI 13. 6. 2008 ob 17. uri OBČINA DOBRNA (03) 780 10 50

obcina@dobrna.si

NOGOMETNI TURNIR TURNIR ŠOLSKO IGRIŠČE 
DOBRNA 14. 6. 2008 ob 14. uri NOGOMETNO DRUŠTVO DOBRNA 041 794 306

TEKMOVANJE V BALINANJU TURNIR
BALINIŠČE V 

ZDRAVILIŠKEM PARKU 
DOBRNA

14. 6. 2008 DRUŠTVO UPOKOJENCEV DOBRNA 03 57 78 003 

PRIKAZ KMEČKIH OPRAVIL IN 
OBIČAJEV IZ OKOLICE DOBRNE

TRADICIONALNA PRIREDITEV S 
PRIKAZOM STARIH OBIČAJEV

PLOŠČAD PRED 
ZDRAVILIŠKIM DOMOM 15. 6. 2008 ob 16. uri OBČINA DOBRNA (03) 780 10 50

obcina@dobrna.si

RAZSTAVA KULINARIČNI DOBRO IN 
ROČNIH IZDELKOV

RAZSTAVA ROČNIH DEL IN 
KULINARIKE S KRATKIM KULTURNIM 

PROGRAMOM

ZDRAVILIŠKI DOM 
DOBRNA

 15. 6. 2008
z otvoritvijo ob 9. uri 

DU DOBRNA in ČEBELARSKO 
DRUŠTVO DOBRNA 03 57 78 003

TEKMOVANJE V STRELJANJU TURNIR GASILSKI DOM 
DOBRNA 16.6.2008 ob 18. uri STRELSKO DRUŠTVO DOBRNA 03 57 78 065

KONCERT POP GLASBENIKA 
– PETRA GRAŠA

KONCERT PETRA GRAŠA 
vstopnina 10 € 

PRED ZDRAVILIŠKIM 
DOMOM DOBRNA 20. 6. 2008 ob 20. uri TERME DOBRNA 03 78 08 000

KRESNI VEČER POSVEČEN 500-
LETNICI PRIMOŽA TRUBARJA

KONCERT KUD-A DOBRNA
OB BAKLAH

ZDRAVILIŠKI PARK 
DOBRNA 21. 6. 2008 KULTURNO- UMETNIŠKO DRUŠTVO 

DOBRNA
(03) 780 10 50
041 769 984

NOČNI POHOD NA PAŠKI KOZJAK TRADICIONALNI NOČNI POHOD NA 
PAŠKI KOZJAK 21. 6. 2008 PLANINSKO DRUŠTVO DOBRNA 041 763 362

pd@dobrna.si

KONCERT
BIG BENDA GLASBENE ŠOLE IZ 
VELENJA

DIRIGENT: OTO VRHOVNIK - prost 
vstop 

NA PROSTEM PRED 
ZDRAVILIŠKIM DOMOM 
DOBRNA (V PRIMERU 

DEŽJA V DVORANI 
ZDRAVILIŠKEGA DOMA)

22. 6.2008 ob 16. uri TERME DOBRNA 03 78 08 000

LOVSKO-STRELSKA PRIREDITEV LOVSKA PRIREDITEV S 
TEKMOVANJEM V STRELJANJU

LOVSKA KOČA NA 
TROJNI 29. 6. 2008 LOVSKA DRUŽINA DOBRNA

POHOD NA SNEŽNIK POHOD 29. 6. 2008 PLANINSKO DRUŠTVO DOBRNA 041 763 362
pd@dobrna.si

KONCERT SLOVENSKE 
FILHARMONIJE

SLOVENSKA FILHARMONIJA 
(KONCERT BO SNEMALA RTV 

SLOVENIJA ),
  vstopnina 10 €

NA PROSTEM PRED 
ZDRAVILIŠKIM DOMOM 

DOBRNA
3. 7.2008 ob 21. uri TERME DOBRNA

OBČINA DOBRNA 03 78 08 000

POHOD NA MONTAŽ POHOD 12. 7. 2008 PLANINSKO DRUŠTVO DOBRNA 041 763 362
pd@dobrna.si

POHOD NA MLINARSKO SEDLO POHOD 26. 7. 2008 PLANINSKO DRUŠTVO DOBRNA 041 763 362
pd@dobrna.si

POHOD NA TRIGLAV POHOD 10. in 11. 8. 2008 PLANINSKO DRUŠTVO DOBRNA 041 763 362
pd@dobrna.si

POHOD NA MOLIČLO PEČ 
KOROŠICA POHOD 15 .8. 2008 PLANINSKO DRUŠTVO DOBRNA 041 763 362

pd@dobrna.si

NOČ POD KOSTANJI

TRADICIONALNA PRIREDITEV
(30. OBLETNICA):

ŠTAJERSKIH 7 S SKRITIMI GOSTI,
ATOMIK HARMONIK

in drugimi gosti

POD ŠOTOROM PRED 
ZDRAVILIŠKIM DOMOM, 

POD ŠOTOROM NA 
IGRIŠČIH ZA OŠ 

DOBRNA

23. 8. 2008
OBČINA DOBRNA, TERME DOBRNA, 

MKD DOBRNA in
PGD DOBRNA

03 78 08 000 in
mk.dobrna@gmail.
com in
obcina@dobrna.si

POHOD NA BEGUNJŠČICO POHOD 6. 9. 2008 PLANINSKO DRUŠTVO DOBRNA 041 763 362
pd@dobrna.si

MLINARSKA NEDELJA KONCERT KUD-A DOBRNA
V DOLINI MLINOV

DOLINA MLINOV V 
LOKOVINI 7. 9. 2008 KULTURNO- UMETNIŠKO DRUŠTVO 

DOBRNA
(03) 780 10 50
041 769 984

50. OBLETNICA LOVSKE KOČE NA 
TROJNI PRIREDITEV LOVSKA KOČA NA 

TROJNI - DOBRNA 13. 9. 2008 LOVSKA DRUŽINA DOBRNA

NOČ MODRIJANOV ZABAVNA PRIREDITEV
POD ŠOTOROM PRED 
ZDRAVILIŠKIM DOMOM 

DOBRNA
19. 9.2008 MODRIJANI

041 745 619 (Peter 
Švab) ali 031 225 863 
(Rok Švab). e-mail:
peter.svab@siol.net    ali 
rok@vox.si.

KOLESARSKI VZPON NA PAŠKI 
KOZJAK ŠPORTNA PRIREDITEV CESTA NA PAŠKI 

KOZJAK 20.9.2008 MLADINSKI KLUB DOBRNA
mk.dobrna@gmail.com
spletna stran: http://
www.mk.dobrna.si
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NEKAJ DOGODKOV IZ DESETLETNEGA DELOVANJA 
OBČINE DOBRNA

Asfaltiranje ceste Pušker-Junke v Lokovini

Nova asfaltna cesta Parož - Strmec nad Dobrno

Otvoritev Informacijske pisarne Upravne enote na Dobrni

Delo na odbojkarskem igrišču pri šoli

Otvoritev TIC Dobrna

Otvoritev asfaltne ceste Habe-Vovk-Vinska gora
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NEKAJ DOGODKOV IZ DESETLETNEGA DELOVANJA 
OBČINE DOBRNA

Otvoritev bencinske črpalke Nova bencinska črpalka

Obnovljen zdravstveni dom na Dobrni Nova asfaltna cesta v Zavrhu

Obnovljena črna kuhinja v Brdcah nad Dobrno Nova asfaltna cesta v Brdcah nad Dobrno

Otvoritev nove asfaltne ceste v Vinski Gorici Prenovljen vrtec na Dobrni
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Otvoritev poslovno-stanovanjskih in stanovanjskega pros-
tora v centru Dobrne

Center Dobrne

Nov center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna Sanacija plazu Skutnik-Polenek na Klancu

Rekonstrukcija ceste Ožetačeva kapela-
Sv. Miklavž v Vrbi

Rekonstrukcija ceste Kačnik-Rebernik-Paški Kozjak

Podpis pogodbe Povodje Savinje za razširitev 
čistilne naprave Dobrna

Namenu predan vodovod Loka-Lokovina-Klanc-
Parož-Vinska gora


