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Velika slika na naslovnici: Položitev temeljnega kamna za 
dograditev in  prenovo Osnovne šole Dobrna, izgradnjo 
kulturnega doma, knjižnice ter prostorov za mlade. Te-
meljni kamen so položili g. Emanuel Čerček, ga. Darinka 
Stagoj in g. Martin Brecl.     Avtor fotografije: Marko Mazej.

INVESTICIJSKO OBARVANA JESEN

Še eno leto je naokoli in za nami je zelo razgibamo in naporno 
leto, predvsem na investicijskem področju. Še posebej smo veseli 
pričetka del na objektih družbenega standarda pri OŠ Dobrna, v 
polnem teku pa so tudi investicije na komunalnem področju. 

V teh prazničnih dneh, ki so pred nami, pa poskušajmo za trenut-
ke izstopiti iz tega hitrega sveta, zavedajmo se svoje minljivosti, 
zato namenimo nekaj več časa tistim, ki jih imamo radi ali so 
nam blizu … 

V letu, ki prihaja, pa naj vas spremlja obilo sreče, zdravja in oseb-
nega zadovoljstva. 

Zdenka Kumer

Obstaja čudovit, 
skrivnosten zakon narave,
da tri reči, 
po katerih najbolj
hrepenimo – srečo, 
svobodo in duševni mir – 
vedno pridobimo tako, 
da jih podarimo 
nekomu drugemu.
V letu, ki prihaja, 
jih podarite tudi vi.

Občinski svet, Župan,
Občinska uprava 

Občine Dobrna



3DOBRČAN, št. 40/2008

Leto je zopet naokoli, radi po-
rečemo, ko se srečujemo v 

teh prazničnih dneh. Leto v odho-
du vsakomur kaj prinese: nekaterim 
veselje, drugim žalost, nekaterim 
srečo, drugim manj sreče, nekate-
rim bogastvo, drugim zgolj mož-
nost preživetja, nekaterim uspehe, 
drugim neuspehe, nekaterim do-
bičke, drugim izgube … . 

Svet se nam vrti in vsega po ma-
lem  smo deležni v tem življenju. 
Kako in koliko vsega smo deležni, 
je mnogokrat odvisno predvsem 
od nas samih, od dojemanja naše 
okolice in sveta in od poslanstva, 
ki smo si ga izbrali. Vse, kar nam, na 
tem planetu, odmerjeni čas prina-
ša, pa le ni tako enoznačno, zato je 
življenje vedno lepo, vredno iskanja 
in raziskovanja ter polno izzivov in 
možnosti za prihodnost. Naj bo v 
tem duhu vsem naklonjen tudi čas, 
ki ga skupaj živimo in ustvarjamo. 
Nujno je, da ob materialnih do-
brinah gradimo svet vrednot, v 
katerem bodo življenje, svoboda, 
pravična delitev dobrin, človeko-

SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI!

BESEDA ŽUPANA

vo dostojanstvo in pošteno delo 
osnovno vodilo družbe, v kate-
ri živimo. Prav je, da ob vseh tre-
nutnih ekonomskih napetostih v 
svetu ohranimo medsebojno po-
vezanost, solidarnost in človeško 
dostojanstvo. Kvaliteta življenja ni 
pogojena z bogastvom, ki ga pose-
dujemo. Raziskave po svetu kažejo, 
da so revni ljudje bolj srečni od 
bogatih. To trditev potrjujejo tudi 
generacije, ki so odraščale v dolo-
čenem materialnem pomanjkanju 
in se ob tem spominjajo zadovolj-
stva in sreče ljudi, medtem ko je ob 
današnjem mnogo, mnogo boljšem 
materialnem standardu tega zado-
voljstva in sreče med ljudmi manj. 
Toliko stvari in možnosti je na tem 
svetu, ki nas lahko bogatijo in raz-
veseljujejo. Poskusimo najti vsak 
nekaj zase pa tudi za svoje bližnje 
in prijatelje. 

Kljub zavedanju mnogih možnosti 
se človek v življenju pogosto sooča 
s tovrstnimi problemi. Občina Do-
brna je trenutno v največjem inve-
sticijskem zagonu v vseh obdobjih 
svojega obstoja. Ob projektih, ki so 
v teku ali pripravi in se jim zaradi 
edinstvene možnosti sofinanciranja 
iz evropskih skladov nismo želeli 
odpovedati, nam za druge dejavno-
sti v prostoru ostaja  manj časa in 
možnosti. Zavedamo se dejstva, da 
takšne obremenitve močno vpliva-
jo na kvaliteto življenja vseh, ki so v 
te projekte aktivno vključeni, kakor 
tudi na razpoložljiv čas in možno-
sti za druge aktivnosti v prostoru. 
Reševanje ekoloških problemov 
občine - izgradnja kanalizacije in či-
stilne naprave, sanacije cest in pla-

zov po neurjih, izgradnja vodovoda 
za Klanc, Lokovino, Loko, Parož in 
Dobrno; izgradnja novega Heider-
jevega mosta in ceste, izgradnja 
kulturnega doma in knjižnice ter 
prenova in dograditev Osnovne 
šole Dobrna so projekti, ki smo jih 
v Dobrni pripravljali vrsto let in nas 
bodo skozi gradnjo in financiranje 
zaposlovali še nekaj let. To so po-
membni mejniki v razvoju Občine 
Dobrna, saj bodo občanom dolgo-
ročno zagotovili osnovno družbe-
no in komunalno infrastrukturo ter 
standard, kot ga zahteva današnji 
čas za hitrejši celostni razvoj obči-
ne, za delovanje društev in mladine, 
za delovanje knjižnice ter  razvoj 
šolstva in kulture. Prav je, da smo 
skupaj seznanjeni z aktivnostmi in 
projekti v občini, da bomo tako 
lažje sprejemali potrebne omejitve 
in racionalizacije s ciljem čim prej 
zaključiti in uspešno realizirati na-
vedene projekte.

Ob tako intenzivnem in raznolikem 
dogajanju v občini me veseli pestro 
in aktivno delovanje naših društev 
in organizacij. Vsak na svojem po-
dročju uspešno delujete in soob-
likujete življenje v občini. Vsem, 
iskrena hvala. 

Novo leto je čas obračunov za na-
zaj, je čas iskanj in pogledov naprej, 
je čas poln upov in želja za prihod-
nost. Pravijo, da je v življenju hudo 
brez marsičesa, brez upanja pa je 
človeku najtežje. Naj bodo ti praz-
nični dnevi ob božiču in pričakova-
nju novega leta, dnevi lepih želja in 
upanja za vse, kar si ljudje želimo. 

Župan Občine Dobrna:
Martin Brecl
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Podpis pogodbe

16. septembra letos je bila pred OŠ Dobrna položitev 
temeljnega kamna za dograditev in  prenovo Osnovne šole 
Dobrna, izgradnjo kulturnega doma, Knjižnice Dobrna ter 
prostorov za mlade. Ta do sedaj najzahtevnejši projekt smo 
v Občini Dobrna pripravljali zadnjih pet let. 

POLOŽITEV TEMELJNEGA 
KAMNA

učenci OŠ Dobrna pod vodstvom svojih mentorjev, nas je 
povezovalec programa, Gorazd Špegel, vse skupaj povabil še 
v telovadnico, kjer je bil podpis pogodbe z izvajalcem del in 
pogostitev vseh prisotnih.

Podoba Dobrne bo pri vstopu v kraj čez kakšno leto 
drugačna. Učenci in učitelji bodo dobili težko pričakovano 
prenovljeno šolo z nekaj dodatnimi prostori; društva svoje 
prostore, vsi krajani pa nov kulturni dom, kjer se bodo 
odvijale različne prireditve, in sodobno krajevno knjižnico. Z 
izgradnjo teh, za Dobrno zelo pomembnih objektov, bo tudi  
kvaliteta življenja krajanov boljša. 

       Zdenka Kumer

Položitev temeljnega kamna

Najprej smo pristopili k izdelavi projektne dokumentacije, ki 
smo jo morali uskladiti še z Ministrstvom za šolstvo in šport in 
Ministrstvom za kulturo. Potrebno je bilo mnogo dogovarjanj 
in usklajevanj, mnogo znanja in energije, da smo pridobili 
sofinancerski delež resornih ministrstev za različne vsebine, 
ki so združene v ta projekt. V mesecu marcu letos smo izvedli 
javni razpis za oddajo del in dobili najugodnejšega ponudnika 
za izvedbo investicijsko-vzdrževalnih del, rekonstrukcijo in 
dograditev Osnovne šole Dobrna s kulturnim domom in 
knjižnico, vključno z ureditvijo okolja in opremo, ki je CM 
Celje, d.d..  

Tako je napočil dan, ki smo ga vsi težko pričakovali, dan 
položitve temeljnega kamna za objekte družbenega standarda 
na Dobrni. Slovesnosti so se poleg svetnikov, članov odborov, 
društev in drugih krajanov udeležili tudi župani sosednjih 
občin in ostali, ki so kakorkoli sodelovali v tem projektu. Še 
posebej pa smo bili veseli obiska g. Emanuela Čerčka, vodje 
Službe za investicije na Ministrstvu za šolstvo in šport, ki 
je skupaj z županom in ravnateljico položil temeljni kamen. 
Po zanimivem kulturnem programu, ki so ga pripravili 

UTRINKI IZ GRADNJE 
NA TERENU

Izgradnja raztežilnika Povlak

Izgradnja vodovoda za naselja Loka, Lokovina, Klanc, Parož

Izgradnja raztežilnika Vračjek za napajanje naselja Klanc
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NEURJA IN POPLAVE 
V letu, ki je za nami, so poplave pogosto in močno prizadele 
naše kraje. Neurja so bila kratkotrajna, a zelo intenzivna in 
povzročena škoda na javni infrastrukturi velika. Škodo smo  
na terenu vseskozi odpravljali tako, da je danes deloma 
sanirana, da je vzpostavljena osnovna prevoznost cest, ob 
tem pa nam ostaja še veliko potrebnih del in ukrepov za 
trajno sanacijo vseh povzročenih škod na javni infrastrukturi 
po terenu. 

Napredovanje izgradnje čistilne naprave Dobrna

Novogradnja šole, kulturnega doma in knjižnice

Pogled na novogradnjo šole, kulturnega doma in knjižnice

Pogleda na sanacijo plazu Zabukovnik na Klancu

Neurja so poškodovala tudi večino kmetijskih površin, 
vinogradov in nasadov v naši občini. Tudi v tej zadevi ste se 
mnogi obračali na občino z vprašanji glede pomoči. Žal so 
bili s strani države postavljeni kriteriji za povračilo škode na 
kmetijskih površinah in nasadih takšni, da naši občani niso 
bili deležni nobenih povračil škode s tega naslova. 
Prav tako ste se nekateri občani na občino obračali z vprašanji 
sanacij povzročenih plazov na kmetijskih površinah. Tudi v 
teh primerih je potrebno povedati, da država za tovrstne 
posege ni predvidela nobenih sredstev.

Kadar je človek v nesreči, je pomembno hitro ukrepanje in 
pomoč. V času neurij so se naši gasilci še enkrat izkazali; 
reševali in pomagali so, kjer je bilo potrebno. Sodelovali 
so tudi v neurjih izven naše občine, ko smo doma imeli 
proste kapacitete. Spoštovane gasilke in gasilci, iskrena hvala 
za opravljeno delo in nesebično pomoč ter za ta občutek 
varnosti, da bo pomoč, ko jo bomo potrebovali, prišla. 

Župan Občine Dobrna: 
Martin Brecl
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ORGANIZIRANOST, PRISTOJNOSTI IN POOBLASTILA 
OBČINSKEGA REDARSTVA 
Bodo občine po novem imele svojo 
lokalno policijo? Bo občinski redar po 
novem občinski miličnik ali policist? Bo 
smel nositi strelno orožje? Bo moral 
posredovati ob gostilniških pretepih? 
Bo občina morala zagotoviti 24 urno 
pristojnost občinskega redarja ali 
več po celotnem svojem območju? 
Taka in podobna vprašanja je slišati 
vse od sprejetja Zakona o občinskem 
redarstvu. Glede na razlago snovalcev 
zakona so odgovori na zastavljena 
vprašanja negativni. Zagotovo pa zakon 
prinaša pomembne novosti in celovito 
ureditev tega področja.

Občinsko redarstvo je pristojno:
- nadzorovati varen in neoviran cestni 

promet v naseljih,
- varovati ceste in okolje v naseljih in 

na občinskih cestah zunaj naselij,
- skrbeti za varnost na občinskih javnih 

poteh, rekreacijskih in drugih javnih 
površinah,

- varovati javno premoženje, naravno 
in kulturno dediščino,

- vzdrževati javni red in mir.

Občinski redar ima pri opravljanju nalog 
naslednja pooblastila:
- opozorilo,
- ustna odredba,
- ugotavljanje istovetnosti,
- varnostni pregled osebe,
- zaseg predmetov,
- zadržanje storilca prekrška in 

kaznivega dejanja,
- uporaba fizične sile, sredstev za 

vklepanje in vezanje, ter plinskega 
razpršilca.

Občinski redarji se morajo strokovno 
usposobit, ter opraviti preizkus znanja. 
Pravilnik o strokovnem usposabljanju 
in preizkusu znanja občinskih redarjev 
določa:
- program in čas osnovnega 

strokovnega usposabljanja in način 
opravljanja preizkusa znanja,

- program in način obdobnega 
izpopolnjevanja.

Program osnovnega strokovnega 
usposabljanja obsega 370 ur 
strokovno teoretičnega in praktičnega 

usposabljanja. Za opremo občinskih 
redarjev se štejejo službena vozila, 
tehnična oprema in osebna oprema. 
Pod osebno opremo občinskega redarja 
spadajo: kovinske lisice, plastična zatega, 
plinski razpršilec, delovni pas s torbico 
za lisice in torbico za plinski razpršilec, 
službena torbica, odsevni brezrokavnik, 
piščalka z vrvico, STOP loparček in 
žepna svetilka. 

Nove naloge, ki jih natančno opredeljuje 
Zakon o varstvu javnega reda in ki 
jih poleg policije lahko od uveljavitve 
Zakona o občinskem redarstvu, ter 
sprejetja OPV opravljajo tudi občinski 
redarji, so:
- 7. člen; nedostojno vedenje;
- 9. člen; beračenje na javnem kraju 

(vsiljiv ali žaljiv način beračenja);
- 11. člen; uporaba nevarnih predmetov 

(zaseg predmetov);
- 12. člen; poškodovanje uradnega 

napisa, oznake ali odločbe;
- 13. člen; pisanje po objektih;
- 14. člen; vandalizem;
- 18. člen; kampiranje;
- 19. člen; uporaba živali (za 

zastraševanje drugih oseb);
- Prvi in tretji odstavek 22. člena; 

neupoštevanje zakonitega ukrepa 
uradnih oseb.

Na območju občin, kjer deluje 
Medobčinski inšpektorat se je do sedaj 
pokazalo največ potreb na področju 
mirujočega prometa. Stalna prisotnost 
občinskega redarja bi prekrške s tega 
področja močno zmanjšala. Globe, 
ki jih izreče občinski redar se stekajo 
na račun občine, kjer občinski redar 
deluje. 

Glede prekrškov s področja Zakona 
o varstvu javnega reda in miru, bi 
lahko ocenili, da se bo občinski redar 
največ srečeval s kršitvami 12. člena 
(poškodovanje uradnega napisa, 
oznake ali odločbe),13. člena (pisanje 
po objektih) in 14. člena (vandalizem). 
V šestih letih delovanja beračenja 
in nedovoljenega kampiranja nismo 
zasledili. Iz dosedanje prakse je sklepati, 
da bo verjetno potrebno ukrepati v 
primeru kršitve 19. člena – uporaba 
živali za zastraševanje. Pričakovati je 

težave pri dokazovanju omenjenih 
prekrškov.

Kaj prinaša Zakon o varstvu javnega 
reda in miru je natančneje težko 
napovedati, saj ga še občinska redarstva 
v celoti ne izvajajo. Izvajati ga bodo 
začela po sprejetju OPV in po uspešno 
zaključenem usposabljanju občinskih 
redarjev. 

Občinski program varnosti je temeljen 
strateški dokument. V njem so 
opredeljena izhodišča za zagotavljanje 
varnega in kvalitetnega življenja 
prebivalcev občine. Obsega naloge v 
zvezi z varnostjo, določene z zakoni in 
občinskimi predpisi, lahko pa tudi druge 
naloge, ki jih občinski svet določi na 
podlagi ocene varnosti v občini. Izvajanje 
OPV je potrebno redno usklajevati s 
programi policije. Za to usklajevanje, ter 
za redno medsebojno sodelovanje je 
odgovoren župan in vodja organizacijske 
enote policije, pristojne za območje 
občine. OPV sprejme občinski svet na 
predlog župana. Sprejeti ga je potrebno 
do 1. januarja 2009.

OPV zato predstavlja pomemben 
dokument za delovanje občinske 
redarske službe. V njem so opredeljena:
- izhodišča za zagotavljanje varnosti v 

občini,
- cilji in ukrepi za zagotovitev teh 

ciljev, 
- konkretni nosilci oziroma odgovorne 

službe za dosego želenih ciljev,
- opredelitev finančnih posledic.

Za območje vseh sedmih občin bodo 
za zagotavljanje zakonskih obveznosti v 
začetku zaposleni trije občinski redarji. 
Glede na pristojnosti občinskega 
redarja bo verjetno večkrat potrebna 
prisotnost vsaj dveh na kraju samem. 
Težave pričakujemo lahko tudi v 
primeru, ko bo prisotnost občinskega 
redarja hkrati potrebna na več lokacijah. 
Potrebno je upoštevati tudi odsotnost 
v času letnega dopusta, izobraževanja, 
morebitnega bolniškega staleža,... 
Ali bo to zadoščalo, bo pokazal čas.

Nataša Kos
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KOMPOSTIRAJMO BIOLOŠKE ODPADKE
V glasilu Dobrčan smo že predstavili projekt gradnje Regi-
onalnega centra za ravnanje z odpadki (RCERO Celje) ter 
pomen ločenega zbiranja in odlaganja odpadkov na ekološke 
otoke in v zbirne centre. Ker pa kar 40 odstotkov vseh od-
padkov v gospodinjstvih predstavljajo biološki odpadki, ki jih 
lahko odlagamo na kompostni kup, bomo tokrat predstavili 
kompostiranje bioloških odpadkov. 

Kaj so biološki odpadki?
Biološki so tisti odpadki, ki vsebujejo organske snovi in se 
na zraku ali tudi brez zraka razgradijo. Med biološke od-
padke spadajo ostanki hrane oziroma odpadki, ki nastanejo 
pri kuhanju, odpadki z vrtov in zelenic, kot so listje, odmrle 
rastline, pokošena trava in plevel, ter odpadki, ki nastanejo 
pri obdelavi lesa. 
Ker količina bioloških odpadkov predstavlja malo manj kot 
polovico vseh odpadkov, ki nastanejo v naši domovih, je po-
membno, da ločeno zbiramo in odlagamo tudi biološke od-
padke, saj s tem zmanjšamo količino končno odloženih od-
padkov na odlagališču. Če imamo vrt ali zelenico, je najbolj 
koristno, da jih kompostiramo. 

Kako pripravimo kompostni kup?  
Kompostiranje je okolju prijazna predelava organskih (ku-
hinjskih in vrtnih) odpadkov, s čimer vračamo hranljive snovi 
nazaj v zemljo ter zmanjšujemo količino hišnih odpadkov. 
Paziti moramo, da nanj ne odlagamo odpadkov iz materialov, 
ki se v naravi ne razgradijo (plastika, steklo, kovina).
Kompostni kup sestavlja več plasti. Na prvo plast naložimo 
bolj grob material, kot so razrezan les in listje. Nanjo pol-
ožimo drugo plast: mešanico organskih odpadkov, na katero 
ponovno naložimo veje in listje. Zatem izmenično nalagamo 
plasti bioloških odpadkov in vrtne zemlje. Skrbeti moramo 
za prezračevanje kompostnega kupa, zato je potrebno po 
treh ali štirih tednih preobrniti material na njem. Poleg tega 
pa je pomembna tudi zadostna vlaga. Za kompostiranje so v 

DA NE

Iz gospodinjstva:
• zelenjavni in sadni odpadki 

ter ostanki hrane,
• čajne in kavne usedline s 

filtrom, 
• papirne vrečke sadja in 

zelenjave
• papirni robčki in brisače, 
• odmrle sobne rastline, stara 

zemljo lončnic.
Z vrta: 
• pokošena trava, plevel, listje, 
• drevesa in grmičevje 

(razsekano ali razrezano),
• ostanki rož, stebla zelenjave 

in vsa neuporabljena 
zelenjava. 

• materiali, ki se v naravi ne 
razgradijo (steklo, plastika, 
keramika, kovine, barve, laki, 
olja),

• kosti, meso in maščobe,
• izločki domačih živali.

Kateri odpadki spadajo na kompostni kup in kateri ne?

V letošnjem letu so začeli poskusno obratovati vsi objekti, pred-
videni v prvi fazi izgradnje RCERO Celje: sortirnica, novo odla-
gališče odpadkov, kompostarna in spremljajoči objekti. Začetek 
rednega obratovanja pa je predviden v začetku leta 2009. Več o 
ločevanju in odlaganju odpadkov, ekoloških otokih, zbirnih cen-
trih in projektu RCERO Celje najdete na: www.simbio.si. 

nekaterih specializiranih trgovinah na voljo tudi kompostniki 
(preprost silos iz lesa ali plastike s pokrovom in režami za 
prezračevanje), ki jih prav tako postavimo na vrt ali zeleni-
co. 
Kompost izboljšuje kakovost prsti, povečuje njeno zmožnost 
za absorbiranje vode in zraka ter zmanjšuje erozijo in po-
trebo po umetnih gnojilih. Kompost, ki ga pridelamo doma, 
lahko uporabimo na tratah in gredah za rože ali pa ga do-
damo zemlji za presajanje sobnih rastlin.  

Simbio d.o.o.

Z ZASEDANJA OBČINSKEGA SVETA

Z ZASEDANJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE DOBRNA
Od zadnje številke glasila Občine Dobrna, ki je izšla v mese-
cu septembru, št. 39/08, so svetniki Občine Dobrna zasedali 
na dveh sejah, in sicer na 17. redni seji, ki je bila 15. 9. 2008, 
ter na 18. redni seji, ki je bila 27.11. 2008. 

Na 17. redni seji, dne 15. 9. 2008, so svetniki Občine Do-
brna med drugim potrdili predlog povišanja cene pomoči 
na domu, kot jo je predlagal izvajalec storitve pomoči na 
domu, Dom ob Savinji Celje-Center za pomoč na domu, in 
sicer na 16,43 € na efektivno uro od 1. 8. 2008 dalje, s tem 
da je ostala cena neposrednega uporabnika nespremenjena, 
zvišala se je le subvencija Občine Dobrna za uro cene po-
moči na domu. Na tej seji je Občinski svet Občine Dobrna 

sprejel tudi povišanje takse za onesnaževanje vode od 1. 10. 
2008 dalje, in sicer taksa znaša 21,70 € za enoto obremenit-
ve. Občinski svet Občne Dobrne je obravnaval in sprejel 2. 
Rebalans proračuna Občine Dobrna za leto 2008. Občinski 
svet Občine Dobrna je na 17. redni seji sprejel tudi sklep, da 
na območjih, kjer občina ni lastnik zemljišč in kjer ni pred-
videnih javnih objektov, so pa zemljišča v Občinskem pros-
torskem načrtu (OPN) predvidena, da se podrobneje ure-
jajo z Občinskimi preglednimi prostorskimi načrti (OPPN). 
Občina ni financer slednjih, temveč je financiranje slednjih 
obveznost pobudnikov oziroma zainteresiranih investitor-
jev, posledično je obveznost investitorjev tudi izgradnja po-
trebne infrastrukture tega območja. Na 17. redni seji je bil za 
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svetnike organiziran tudi ogled projektov na terenu, in sicer 
ogled izgradnje Čistilne naprave Dobrna ter ogled posodo-
bitve vodovodnega sistema Dobrna–Loka, Lokovina, Klanc, 
Parož in Vinska Gora ter drugih projektov v teku.

Na 18. redni seji, dne 27. 11. 2008, je Občinski svet Obči-
ne Dobrna obravnaval osnutek Pravilnika o sprejemu otrok 
v vrtec ter osnutek Pravilnika o sofinanciranju socialnih in 
humanitarnih dejavnosti v Občini Dobrna. Sprejet je bil let-
ni program turizma za izvedbo javnega razpisa za sofinanci-
ranje programov na področju turizma v Občini Dobrna za 
leto 2009, letni program kulture v Občini Dobrna za leto 
2009 in letni program športa v Občini Dobrna za leto 2009. 
Obravnavan je bil tudi osnutek Proračuna Občine Dobrna 

za leto 2009 ter osnutek Odloka o ustanovitvi Javnega za-
voda za turizem, šport in kulturo Dobrna. Svetniki so obra-
vnavali tudi pobudo za vzpostavitev območnega razvojnega 
partnerstva za območje »Osrednje Celjsko« in se seznanili z 
informacijo o možnih koncesijah za opravljanje javne službe 
v zdravstveni dejavnosti v javni zdravstveni mreži za podro-
čje splošne medicine na območju Občine Dobrna. Na 18. 
redni seji Občinskega sveta Občine Dobrna je bil potrjen 
kandidat za predstavnika Občine Dobrna v Nadzornem sve-
tu družbe Vodovod-kanalizacije, d.o.o in potrjen kandidat za 
predstavnika Občine Dobrna v Nadzornem svetu družbe 
Simbio, d.o.o..

Po gradivu Občinskega sveta Občine Dobrna povzela:
Mateja Smrečnik

HUMANITARNA DEJAVNOST

HUMANOST IN 
PROSTOVOLJNOST 
ZA LJUDI V STISKI

Leto se izteka in prav je, da pregledamo, če smo realizirali 
vse naloge, ki smo si jih zastavili za letošnje leto.
Naša prva naloga je socialna dejavnost, ki je čedalje bolj ne-
pogrešljiva. Po naših najboljših močeh pomagamo družinam 
ali posameznikom, ki so se znašli v hudih težavah in v po-
manjkanju sredstev za preživetje. Glede na brezposelnost, ki 
vedno bolj narašča, je le-teh čedalje več. 
Prošnje občanov se nanašajo na  pomoč v  prehrani, higien-
skih proizvodih, oblačilih in obutvi. Nekoliko manj v pohištvu 
in v beli tehniki. V letošnjem letu smo tako pomagali 14-tim 
družinam oz. posameznikom. Nekateri prejemajo pomoč ob 
rednih delitvah, nekateri pa občasno, odvisno od dohodka 
na družinskega člana in socialno ogroženost. Socialno šibkim 
družinam z malimi otroki smo razdelili 200 litrov mleka in 
20 kg koruznega zdroba. Vso pomoč nam nudi OZRK Ce-
lje.
Pozornost posvečamo tudi našim starejšim in bolnim ter ne-
pokretnim, ki  bivajo doma ali v raznih domovih. Obiščemo 
jih vsako leto in jim s skromnim darilcem voščimo zdrav-
ja ter jim tako dodatno polepšamo praznične dni. Socialno 
šibkejše pa obdarimo s paketom prehrane pri čemer nam 
zopet pomaga OZRK Celje. Vsakdo je našega obiska vesel, 
saj se zaradi bolezni ne more udeležiti raznih srečanj ali pri-
reditev.  

V naši občini pa veliko pozornosti posvečamo tudi krvo-
dajalstvu. V mesecu juliju smo organizirali krvodajalsko ak-
cijo, ki se je je udeležilo 48 krvodajalcev. Zelo smo veseli 
vsakega novega krvodajalca, ki se odloči za to humano  de-
janje. Imamo pa precej zvestih in dolgoletnih krvodajalcev. 
Ob vsaki akciji nam pomaga kolektiv Term Dobrna, ki nam 
pripravi prostor in malico za krvodajalce. Za vso pozornost 
se jim prisrčno zahvaljujemo. Vse krvodajalce vabimo, da se 

v mesecu juniju udeležijo izleta in srečanja na proslavi, ki 
je namenjena prav njim. Vabimo vse, ki se počutite zdrave, 
da darujete kri, in tako pomagate rešiti življenja. Ob koncu 
leta se vsem krvodajalcem iskreno zahvaljujemo za njihovo 
humano dejanje in jim želimo veliko zdravja.  Vse informacije 
v zvezi z delovanjem KORK Dobrna so vam na voljo na tele-
fonski številki: 051 223 452.

Predsednica KORK Dobrna:
Stanka Krajnc

PRAG PREŽIVETJA, PRAG 
ČLOVEKOVEGA DOSTOJANSTVA
Čas, v katerem živimo, je čas mnogih nasprotij, ki se na raz-
lične načine odražajo v družbi. Pogosto hodimo drug mimo 
drugega in ob vsakdanji naglici in naprezanju za potrebne 
ali nepotrebne dobrine in preživetje ne opazimo stisk ljudi 
okoli nas. V času, v katerem živimo, jih je na žalost vse več. 
Verjamem in vem, da je mnogo težje kot pomagati, prositi za 
pomoč. Mnogo je načinov, da lahko pomagamo v takšni ali 
drugačni stiski. Bodimo pozorni in dostopni in poskušajmo 
na nevsiljiv način pomagati, kjer je to mogoče in so ljudje 
pripravljeni pomoč sprejeti.

Primerjalni podatki kažejo, da se število ljudi, ki potrebujejo 
pomoč, veča. Zato je potrebno, da se družba na te pojave 
pravilno in pravočasno odziva tako, da se ustvari pravi od-
nos do dela in poštene delitve v družbi ustvarjenih dobrin. 
Za življenje ljudi je dobrin na svetu dovolj, le delitev ustvar-
jenega mnogim, kljub delu, ne omogoča človeka vrednega 
življenja. To napako ureditve sveta lahko skupaj vsaj malo po-
pravimo tako, da vsak pomaga po svojih močeh. 

Humanitarna dejavnost in pomoč, ki jo v Občini Dobrna 
izvajata Karitas in Rdeči križ, pogosto pripomore k reševa-
nju raznovrstnih stisk ljudi. Zaradi mnogih razlogov je težje 
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vzpostaviti neposredni stik s pomoči potrebnimi, je pa dana 
možnost pomagati ljudem v stiski preko  Karitas Dobrna, 
žiro račun: 06000-1921810665, ali Rdečega križa Celje, žiro 
račun: 06000-0004910730.

Iskrena hvala vsem, ki darujete in še posebej vsem, ki de-
lujete v okviru obeh humanitarnih organizacij,  in tako ne-
sebično pomagate.
 

Župan Občine Dobrna: 
Martin Brecl

NAJSREČNEJŠI DAN 
IN SOLZE SREČE
Dan, ki si ga bi še posebej zapomnil naš g. Franc Zupanc. Že 
nekaj časa smo v odboru Rdečega križa premišljevali kako 
pomagati našemu krajanu Francu Zupancu – Zupiju kot mu 
mnogi pravijo. Vsak dan smo ga srečevali, se z njim pogovar-
jali, a ko je prišel večer je ostal sam v temi in brez toplote. 
Družbo so mu delale le muce in druge nočne živali, saj je 
spal skoraj na prostem. Ob razmišljanju vseh možnosti, da 
najdemo pravo rešitev, ki bo glede lokacije najboljša za na-
šega Franca, saj je vajen določene poti, ki jo prehodi vsak 
dan. Izbrane ima tudi ljudi, ki jih obišče in komu tudi kaj 
pomaga. 

Tako smo ob prizadevanju g. župana Martina Brecla, g. pod-
župana g. Jožeta Majerja in ob pomoči Režijskega obrata 
Občine Dobrna uredili toplo sobico s sanitarijami in toplo 
vodo.
Sedaj ima Franc svoj novi dom, v stavbi na Novem gradu, v 
kateri je trgovina Kmetijske zadruge. Veliko pomoč in po-
zornost sta nam nudila g. Jože Suholežnik in žena ga. Tatjana, 
ki imata trgovino.

VERIFIKACIJA IN CERTIFIKAT ISO 
9001 TRANSFUZIJSKEGA CENTRA 
SPLOŠNE BOLNIŠNICE CELJE
V skladu z določili Zakona o preskrbi s krvjo in vsemi ostali-
mi pravnimi akti s področja transfuzijske dejavnosti je Sploš-
na bolnišnica Celje v začetku maja 2008 na Javno agencijo 
Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke 
naslovila vlogo za izpolnjevanje pogojev za opravljanje dejav-
nosti preskrbe s krvjo, in s tem za pridobitev dovoljenja za 
delo transfuzijskega centra. V začetku junija je agencija opra-
vila nadzorni pregled, pred nekaj dnevi pa našemu centru 
izdala odločbo, in s tem dovoljenje za opravljanje dejavno-
sti preskrbe s krvjo kot javne službe v dosedanjem obsegu 
dela in na dosedanjih lokacijah. Pregled je zajemal poslovnik 
kakovosti, kadre, dokumentacijo o postopkih, aparature in 
opremo, prostore ter vse postopke dela.

Med aktivno pripravo na verifikacijo in pri vzpostavljanju si-
stema kakovosti se je transfuzijski center oprl na standard 
ISO 9001, zato je bilo logično nadaljevanje tudi pridobitev 
certifikata. Po notranji je bila konec julija izvedena še zuna-
nja presoja. Njun rezultat je certifikat kakovosti po standar-
du ISO 9001:2000.     

Tako smo se 27. novembra ob 14. uri zbrali, da predamo 
ključ novega bivališča našemu Francu. Bil je tako vesel, da 
skoraj ni mogel dočakati trenutka, ko mu je g. župan Martin 
Brecl predal ključ od sedaj toplega in svetlega bivališča, v 
katerem bo srečen v teh mrzlih dneh. Solze so mu drsele 

po licu in ta trenutek je bil tudi za nas vse najlepša zahvala 
za naš trud in humano dejanje. Za trenutek nas je zapustil in 
zlezel v lepo urejeno in toplo posteljo. 

Čeprav ni bil vajen pospravljanja ima sobico lepo urejeno. 
Kupil si je tudi lopato, da bo lahko čistil sneg. Redno bomo 
spremljali njegovo počutje, če bi kaj potreboval, saj nam 
veliko pomaga OZ Rdečega križa Celje. Pomagajo nam pri 
opremi, obutvi in obleki.
Našemu Francu želimo, da bodo njegovi dnevi odslej lepi in 
zdravi ter polni topline.

Vsem, ki ste kakorkoli pomagali pa prisrčna hvala.
       

Predsednica KORK Dobrna
Stanka Krajnc
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Verifikacija transfuzijskega centra je veliko priznanje strokov-
nemu in organizacijskemu delu naših strokovnjakov, hkrati pa 
prinaša pomembno neodvisnost naše bolnišnice pri preskrbi 
s krvjo od Zavoda RS za transfuzijsko medicino Ljubljana ali 
Centra za transfuzijsko medicino UKC Maribor. 

Celjski transfuzijski center namreč že dolga desetletja od-
lično sodeluje s krvodajalci. V času, ko druge regije beležijo 

upad števila ljudi, ki darujejo svojo kri, v naši ta pripravljenost 
krvodajalcev ostaja enaka oziroma še narašča. Zato naj bo 
ta zapis o strokovnem dosežku naših strokovnjakov hkrati 
iskrena in velika zahvala vsem, ki nam s svojimi dejanji, pri-
pravljenostjo in razumevanjem omogočajo, da to dejavnost 
lahko uspešno opravljamo in svojim pacientom samozadost-
no zagotavljamo kri, ko jo potrebujejo.    
        
 Danijela Gorišek

DOGODKI

50 LET LOVSKE KOČE NA TROJNI

V prijetnem vzdušju je 13. septembra 2008 potekalo praz-
novanje častitljivega jubileja, ki se ga je poleg velikega števila 
članov lovcev, predstavnikov društev in Občine Dobrna ude-
ležilo tudi lepo število kmetovalcev iz naselij na področju 
naše lovske družine.
Ob zvokih Celjskih rogistov se je ob 15. uri začel kultur-
ni program, v katerem so sodelovale še Vaške pevke Aktiva 
kmečkih žena Dobrna in ansambel FUŠARJI. Kulturni pro-
gram je povezovala ga. Stanka Štravs. Starešina LD Dobrna, 
tov. Miran Freitag, je v slavnostnem govoru opisal zgodovino 
in pomen lovske koče v minulih 50 letih. Prisotne je pozdra-
vil predsednik SK ZLD Celje, tov. Arlič, in opisal dejavnost 
slovenske lovske organizacije v trenutnih razmerah. Pozdra-
ve in uspešno delo je LD zaželel tudi župan Občine Dobrna, 
g. Martin Brecl.

živinsko vprego. Ni bilo vode, elektrike in še marsičesa, kar 
danes ponuja sodoben način gradnje. Skoraj neverjetno se 
sliši, da smo morali les za bruna, iz katerih je bila prva koča, 
razžagati ročno na zato pripravljenem odru ob gradbišču. Ni 
bilo izolacijskih materialov, ki bi podaljšali življenjsko dobo 
brunarice.

Navzoče je pozdravil tudi predsednik Savinjsko–Kozjanske Zve-
ze lovskih družin Celje, tovariš Maksimiljan Arlič.

Nastop Celjskih rogistov.

Lovska koča na Trojni leta 1958.

Prisotni so si lahko ogledali razstavo fotografij, ki so prikaza-
le začetek gradnje stare lovske koče in obnovo ter zunanjo 
ureditev sedanje koče. Dišalo je po golažu, ki smo ga postre-
gli po končanem kulturnem programu, kar je dobro vzdušje 
pod šotori kljub kislem vremenu še povečalo.

Pogovor je tekel ob obujanju spominov, povezanih z gradnjo 
in vsemi težavami, ki so jo spremljale pred 50 leti, ko je bil 
dostop do gradbišča možen samo po strmem kolovozu z 

Leta 1988 je padla odločitev, da brunarico podremo in po-
stavimo novo kočo, ki po svoji funkcionalnosti služi vsem po-
trebam sedanjega časa. Le 100 m od koče smo zgradili stre-
lišče za umetne golobe, ki z avtomatskimi napravami služi za 
organizacijo strelskih tekmovanj med družinami. Letos pa je 
postavljeno tudi novo strelišče za malokalibrsko puško.
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Odkrito povedano, pošteno je bilo treba zavihati rokave, da 
lahko koča danes služi svojemu namenu. Pri vseh gradbenih 
delih pa smo bili deležni velike podpore krajanov, posestni-
kov – lastnikov zemljišč in drugih.
Poleg lovcev jo radi obiskujejo: turisti, planinci, pohodniki, 
skupine šolarjev in drugi.
»Še se vidimo,« je bilo slišati iz vrst udeležencev, ko se je dan 
prevesil v noč, prireditveni prostor pa se je začel prazniti.
                                                                                 

Anton Mogu     

DELO, TRADICIJA IN  PESEM
Delo žena na kmetijah je zahtevno in naporno, zaradi dru-
žinske povezanosti in idile podeželskega okolja pa tudi pri-
jetno opravilo. A vse prepogosto se dan, teden, mesec in 
leto končajo vedno enako, zgolj s trdim delom na kmetiji in 
s skrbjo za družino. Pravijo, da je človek ustvarjalno in druž-
beno bitje in želja po raznovrstnem ustvarjanju in druženju 
je del naše biti.

Tako so čutile tudi naše žene iz Aktiva kmečkih žena Do-
brna, ko so pred leti iskale nekaj, kar bi jih, ob delu na kme-
tijah, družilo in bogatilo. Ob svojem osnovnem poslanstvu 
so skozi čas postale aktiv, ki se s svojim  delom in ponudbo 
tradicionalnih kulinaričnih dobrot našega podeželja pojavlja 
na vseh večjih dogodkih v občini in vse pogosteje tudi izven 
nje. 

Na koncu koncerta so Vaške pevke tudi zaplesale.

Skupina Vaške pevke iz Dobrne so vse članice Aktiva kmeč-
kih žena Dobrna in skupaj pojejo že pet let. Peto obletnico 
so v mesecu septembru  proslavile v dvorani Zdraviliškega 
doma Dobrna, kjer so pripravile srečanje ljubiteljev ljudskega 
petja iz bližnje in daljne okolice. Dveurni koncert z mnogimi 
gosti je olepšal in popestril večer mnogim obiskovalcem in 
gostom Term Dobrna. 

Za jubilej iskrene čestitke in še naprej tako uspešno delo. 
 

Župan Občine Dobrna: 
Martin Brecl

RES LUŠTNO JE TU PRI NAS
Res luštno je tu pri nas je bil naslov prireditve, ki smo jo 
pripravile Vaške pevke v nedeljo, 14. septembra, v Zdraviliški 
dvorani Term Dobrna.

Vaške pevke sestavljamo kmečke žene iz Dobrne, ki nas že 
pet let druži veselje do dela, dobra volja in lepa domača pe-
sem. Pri svojem delovanju smo zelo aktivne, saj smo izdale 
že drugo zgoščenko, ki smo jo na prireditvi tudi predstavi-
le. V goste smo povabile mlade fante in dekleta z Dobrne 
in pevske skupine: Lipa iz Vitanja, Pevke treh vasi, Pevke iz 
Ponikve in Sestre Jakob, ki prepevajo ljudske pesmi, takšne, 
kot so se pele včasih. K veselemu vzdušju so prispevali tudi 
ostali gostje: Blaž in Katja, Veseli fušarji, Matej in David Švent, 
Petra Klinc, Rokovi harmonikarji, Dejan Krivec, ansambel La-
birint in Moški pevski zbor KUD Dobrna. Prireditev je vodil, 
tako kot on zna, na preprost, vaški način, Gorazd Špegel. 
Prireditve se je udeležil tudi župan Občine Dobrna, g. Martin 
Brecl, ki je Vaškim pevkam ob peti obletnici delovanja iskre-
no čestital. Obisk prireditve je bil dober in polna zdraviliška 
dvorana je dokaz, da si ljudje takšnih prireditev želijo, kar 
nam bo dodatna vzpodbuda za nadaljnje delo.

To so začetne uniforme Vaških pevk.

Vaške pevke v prazničnih oblačilih, značilnih za območje Dobr-
ne.

Tokratna prireditev ni bila prva, saj smo pred tem organizi-
rale že prireditve: Pozdrav jeseni, Žena praznuje, Pesem in 
harmonika nas združuje in seveda letošnjo Res luštno je tu 
pri nas, ki smo jo naslovile po istoimenski zgoščenki.
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Voditelj je pripeljal nastopajoče kar čez dvorano. Na sliki sta Go-
razd in Dejan.

Blaž z gostjo Katjo iz Ljutomera.

Vsi nastopajoči so skupaj zapeli: »Res luštno je tu pri nas.«

Sponzorji koncerta: Anton in Anica Brusl, Helmut Skutnik, 
Gostilna Lovec, Bife Pod gradom, Slaščičarna Jagoda,  Sinan 
Ibrahimi, Lovska družina Dobrna, Marjan Štravs, Lidija Red-
njak, Franc Černjak, Andreja Čerenak, CUDV Dobrna, Bojan 
Vrečer, Občina Dobrna in Gorazd Špegel – povezovanje pri-
reditve.
Ob tej priložnosti bi se rada zahvalila vsem, ki so nam do-
brosrčno pomagali, da je naša prireditev lepo uspela.

Marjana Dobovičnik

NOČ MODRIJANOV
Zgodilo se je nekaj neponovljivega. Noč Modrijanov, kot je 
še ni bilo. Ni bilo zaman, da smo celo poletje preživeli v 
studiu, kjer smo pripravljali pesmi za novo zgoščenko z na-
slovom Pusti mi pesmi, ter prav vsak dan vadili skupaj z glas-
benimi gosti, ki so v petek, 19. septembra, na Dobrni pustili v 
srcih ljudi neizbrisen pečat. Modrijani smo predstavljali nove 
pesmi, vse skupaj pa prepletli še z igranimi petimi vložki, ki 
so služili kot napovedi za ansamble. Peli smo skupaj z Vese-
limi Štajerkami, Navihankami, Veselimi svati. Modrijanu Roku 
Švabu se je izpolnila velika želja, ko je na odru zaigral in zapel 
skupaj z glasbenim mojstrom Jožetom Burnikom. Pesem Ne-
skončno zaljubljena so posebej za noč priredile pevke skupi-
ne A cappella, Novi spomini pa še eno zmagovalko festivala 
Slovenska polka in valček, Ajdo na polju. Obema pesmima 
smo Modrijani dodali še glasove, tukaj pa je začelo nekaj 
tisoč ljudi samo še aplavdirati. Tako rekoč nihče od izvajalcev 
ni prišel samo enkrat na oder. Vsaka izmed pesmi je doživela 
svojo ponovitev. Spontano je nastala himna Noči Modrija-
nov, pesem Skupaj zapojmo, ki jo je z Modrijani zapela odlič-
na pevka Veselih Begunjčanov, Sandra Križan. Tudi v drugo ji 
ljudje niso dovolili, da bi zapustila oder. Mravljinci pa so ježili 
kožo vsem muzikantom, ki smo bili skupaj na odru pri zna-
ni Avsenikovi Jadraj z menoj, igrali so Tamburaši Kavkler iz 
Poljčan, igrali in peli člani Ansambla Mira Klinca, glasove smo 
dodali še Modrijani in zvenelo je mogočno. Ob klavirju je s 
popevko presenetil Modrijan Franjo Oset, Slovenski zvoki 
pa s pesmijo Spomin na pevca še živi, pri uspešnici smo zdru-
žili moči in prav zanimivo je bilo slišati pesem Pohorskega 
godca Tineta Lesjaka in Francija Smrekarja v izvedbi odlič-
nega kvinteta Avsenikovega tipa. Tekle pa so solze, ko so na 
oder stopile Dame domače glasbe. Niso vsi verjeli, da se bo 
to res zgodilo. Pevke priznanih slovenskih narodnozabavnih 
ansamblov so že s svojo prisotnostjo mnoge spodbudile, da 
se je utrnila iskrena solza ganjenosti in veselja. 

Z Modrijani so namreč pele in igrale dame:  
Marija Ahačič - Pollak (Ans. bratov Avsenik),
Julija Avbelj (Ans. Marela),
Romana Cafuta (Ans. Braneta Klavžarja),
Cita Galič (Ans. Slovenija, Družina Galič),
Erika Zakonjšek (Ans. Slovenija),
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Joži Kališnik (Ans. bratov Avsenik),
Barbara Kolarič (Ans. Ekart),
Blanka Svenšek (Ans. Ekart),
Majda Korošec (Ans. Nika Zajca),
Stanka Kovačič (Ans. Borisa Kovačiča),
Erna Kramer (Sestre Potočnik, Dobri znanci),
Jelka Potočnik (Sestre Potočnik, Dobri znanci),
Tatjana Vidmar (Sestre Potočnik, Dobri znanci),
Jožica Mavsar (Ans. Petra Finka),
Hermina Šegovc (Štirje kovači). 

Večje časti Modrijani še nismo doživeli. Množica je bila osu-
pla in presunjena. Pred zadnjo pesmijo, zmagovalko letoš-
njega festivala Slovenska polka in valček, Pusti mi pesmi, se 
je šarmantnemu napovedovalcu noči, Andreju Hoferju, na 
odru pridružila še njegova so- voditeljica s tega festivala, 
Natalija Verboten, s katero sta obudila spomin na festivalsko 
dogajanje. Dobili smo več, kot smo pričakovali. Tudi srebrno 
ploščo Založbe Vox za projekt Kam šel je čas. Doživeli smo 
»Noč«, o kateri se bo zagotovo še dolgo govorilo. Dober 
glas pa bo vabil na naslednjo Noč Modrijanov 2009. Koncert 
bo kmalu moč videti tudi na drugem programu nacionalne 
televizije. Hvala številnim obiskovalcem iz vse Slovenije, ki so 
dihali z nami, se smejali in jokali. Hvala Termam Dobrna in 
Občini Dobrna za veliko pomoč pri organizaciji in pripravi 
koncerta. 

Večno vam bomo hvaležni! 
Modrijani 

ČLANI ČEBELARSKEGA 
DRUŠTVA DOBRNA DOSEGAMO  
ZASTAVLJENE CILJE
Med številnimi cilji, ki smo si jih na začetku leta 2008 zastavili 
na občnem zboru, je bil tudi obnovitev čebelarskega krož-
ka na Osnovni šoli Dobrna. Po nekajkratnih srečanjih pred-
stavnikov ČD in OŠ je bil učencem dan razpis za prijavo v 
čebelarski krožek, kot  druga oblika dela z učenci. Prijavilo se 
je precejšnje število zainteresiranih, tako da smo jih morali 
razdeliti v dve skupini, in sicer: v prvi skupini so učenci od 
drugega do četrtega razreda, in jih je 17;  v drugi skupini so 
učenci od petega do sedmega razreda, in jih je 15. Nekaj jih 
je zelo pozornih in že kar precej vedo o čebelicah, nekateri 
pa so še nekoliko igrivi.

Mlajša skupina čebelarjev  pri praktičnem pouku s čebelarskimi 
orodji v rokah.

Vsi udeleženci čebelarskega krožka so poučeni o nevar-
nostih čebeljega pika in o zaščiti pred njim. Predavanja in 
praktični pouk vršimo po učnem načrtu, ki ga je pripravila 
Čebelarska zveza Slovenije in velja za vso državo.

Mlajša skupina čebelarjev  pri praktičnem pouku s čebelarskimi 
orodji v rokah.

Najbolj je živahno, kadar gremo k čebelnjaku in v živo opa-
zujemo življenje in delo čebel. Oblečemo se v zaščitna obla-
čila in se brez bojazni sprehajamo med čebelicami ter se od 
njih učimo. Spoznavamo in pokušamo tudi čebelje pridelke, 
ki so zelo slastni in zdravilni.
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V obeh skupinah je nekaj deklic, ki pozorno spremljajo pre-
davanja. 

Čebelarska zveza Slovenije izvaja tudi instrukcije za men-
torje, kjer svetujejo in učijo, kako je treba delati z bodočimi 
čebelarji. Mentorje tudi opremljajo z literaturo in drugimi 
pripomočki za predavanja.

Skupina starejših krožkarjev z mentorjem pred čebelnjakom.

Običajno je ob zaključku tečaja na koncu šolskega leta pre-
cejšen osip mladih čebelarjev, toda če od dvajsetih tečajni-
kov postaneta dva prava čebelarja, smo naš cilj dosegli. Drugi 
doseženi cilj pa je, da je veliko mladih ljudi dobilo osnovno 
znanje o pomenu, življenju in delu čebel ter spoznalo čebelje 
pridelke. 
Čebelarsko društvo Dobrna sodeluje tudi na razstavah v 
kraju in organizira odprta predavanja o koristnosti ter upo-
rabi čebeljih pridelkov. Letno je tudi več strokovnih preda-
vanj za aktivne čebelarje iz našega kraja in okolice, kjer smo 
seznanjeni o novih načinih čebelarjenja, o zatiranju čebeljih 
bolezni in o praktičnih posegih za izboljšanje čebelarjenja. 
Največ zaslug za tako aktivno delo društva ima predsednica, 
gospa Lidija Senič. Kar tako naprej!      

Mentor, mag. Rudi Zanoškar

MED - ZAKLAD IZ 
ČEBELJEGA PANJA
Med je popolnoma naravno živilo, neposreden  dar narave 
– čebel, ki ne potrebuje postopkov predelave, da postane 
uporabno. Čebele oprašujejo rastline, in s tem pripomorejo 
k ohranjanju biološkega ravnotežja v naravi, pri tem pa nam 
dajejo čebelje pridelke. V »knjigi življenja« starih Indijancev 
je bilo zapisano, da se dolžina življenja podaljšuje, v kolikor 
vsakodnevno v svojo prehrano vključujemo med in mleko. 
Med ni zdravilo, je živilo živalskega izvora, ki ga je cenil že 
najslovitejši zdravnik antike Hipokrat. Tudi Pitagora ga je ce-
nil, na kar kaže njegova izjava: »Če ne bi jedel medu, bi umrl 
40 let prej.« Dragocenost medu so tako cenili že stari naro-
di. Stari Grki in Germani so dojenčkom takoj po rojstvu dali 
malo medu kot simbol naravnih sil, od katerih bo odvisno 
njihovo življenje. Med je odlično hranilo, krepčilo, pa tudi 
pomirjevalo, ker pa zavira rast bakterij in ima antioksidantne 

lastnosti, se uporablja tudi v ljudski medicini.
Zrel med je razmeroma koncentrirana vodna raztopina 
predvsem treh vrst sladkorja: grozdnega (tj. glukoze), sad-
nega (tj. fruktoze) in trstnega ali pesnega (tj. saharoze), ki 
jih lahko spremljajo še drugi sladkorji. Poleg sladkorjev pa v 
medu najdemo tudi številne druge sestavine, npr. beljakovi-
ne, aminokisline, encime, vitamine, rudninske in aromatične 
snovi. Ravno prava količina in kombinacija teh snovi v njem 
odmerjata dragocenost medu. 
Slovenski čebelarji se še posebej trudimo, da ohranjamo ka-
kovost medu, zato smo se združeni v Čebelarsko zvezo Slo-
venije odločili uvesti kolektivno blagovno znamko »Sloven-
ski med kontrolirane kakovosti«. Ta med je pridelan skladno 
z dobro čebelarsko prakso, ki je bila pripravljena na osnovi 
načel HACCP, s čimer je zagotovljeno, da je tako pridelan 
med varno živilo. Pridobivamo tudi znamko Slovenski med 
z zaščiteno geografsko označbo, ki bo nadgradila zdajšnjo 
blagovno znamko in bo uveljavljena tako na državni kot tudi 
na evropski ravni.
V letu 2008 smo slovenski čebelarji dobili svoj tipiziran ko-
zarec za slovenski med, ki naš med že na prvi pogled loči od 
tujega medu. Kozarce uporabljamo samo za med, pridelan v 
Sloveniji, in ga tako že na prvi pogled ločimo od uvoženega.
Slovenci smo že od nekdaj narod čebelarjev. V Sloveniji so 
med tisoč prebivalci kar štirje čebelarji, kar je edinstven pri-
mer v svetu. Ponašamo se tudi s tem, da je Slovenija izvorno 
območje podvrste medonosne čebele, ki ji čebelarji rečemo 
kranjska sivka zaradi sivih dlačic na obročkih zadka. Smo tudi 
edina članica Evropske unije, ki je svojo avtohtono čebelo 
zaščitila, kar pomeni, da se pri nas ne sme gojiti čebel drugih 
ras.
Na obisku pri čebelarju pa boste poleg medu našli tudi dru-
ge dobrote iz čebeljega panja: cvetni prah, matični mleček in 
izdelke iz čebeljih pridelkov: medica, medeni liker, mešanice 
osnovnih čebeljih pridelkov, ki vam bodo popestrili vsakdan 
in vam pomagali lajšati vsakdanje tegobe.

Nataša Lilek, svetovalka za varno hrano

Delavnica v okviru projekta 
Bioregija – regija naravne pestrosti
Dne, 12. 11. 2008, sta potekali na Dobrni, 13. 11. 2008 pa v 
Šentjurju, dve informativno-izobraževalni delavnici v orga-
nizaciji Razvojne agencije Kozjansko v sodelovanju z Med-
narodnim centrom za ekoremediacije, Kozjanskim parkom, 
Okoljskim raziskovalnim zavodom in Kmetijsko svetovalno 
službo iz Slovenskih Konjic. Predavateljice so predstavile 
projekt Bioregija – regija naravne pestrosti, ki je sofinan-
ciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt želi 
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prispevati k ohranjanju naravne in kulturne dediščine ob-
močja in jo v povezavi z drugimi vsebinami vključiti v turi-
stično ponudbo območja. Turizem bomo prilagajali zmožno-
stim naravnega okolja in ne obratno, zato ne želimo razvijati 
množičnega turizma, temveč ekoturizem. Operacija se izvaja 
v okviru prednostne usmeritve »Regionalni razvojni progra-
mi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih 
razvojnih programov za obdobje 2007-2013, razvojne pri-
oritete »Razvoj regij«. 

Udeleženci delavnic so se seznanili še z izzivi za izboljšanje 
možnosti za samooskrbo s hrano s primerom mobilne trž-
nice, z modelom ekoturizma, ki gradi na treh temeljih – na 
doživljajskem ekoturizmu naravne in kulturne dediščine, na 
turizmu ekološkega kmetijstva, na poslovno-izobraževalnem 
ekoturizmu. Predstavljen je bil primer sonaravnega in celo-
stnega urejanja okolja z ekoremediacijami in trženja izdelkov 
ter storitev na podeželju, s prireditvijo Kozjansko jabolko 
kot primerom dobre prakse. Predstavnica Kmetijsko sveto-
valne službe je pojasnila nove in hitro spreminjajoče se po-
goje za registracijo dopolnilnih dejavnosti. Ena izmed novosti 
je, da izobrazba in delovne izkušnje niso več pogoj za regi-
stracijo dopolnilne dejavnosti. Slušateljem je bil predstavljen 
tudi program Leader ter razpisna dokumentacija za projek-
tne predloge za leto 2009.

Informativno-izobraževalna delavnica na Dobrni. 

Predavateljice in udeleženci delavnic so enotnega mnenja, 
da ima območje 7 občin, ki so vključene v projekt Bioregija 
– regija naravne pestrosti, zelo dobre izhodiščne možno-
sti za razvoj ekoturizma in podeželskega podjetništva, te-
melječega na dobro ohranjeni naravni in kulturni dediščini 
ter kakovostnih okoljskih parametrih in okoljsko osveščenih 
prebivalcih bioregije, ki se zavedajo bogatih potencialov ob-
močja od Pohorja do Bohorja, ki jih s ponosom pokažejo 
turistu, da doživi, okusi in se rad vrača v bioregijo.

Jelena Zupanc

O DEJAVNOSTI DU DOBRNA
Še malo, pa se bo izteklo leto 2008. Kaj vse smo opravljali 
in doživljali do septembra, smo poročali v predhodni številki 
Dobrčana. Navkljub starostni strukturi članstva pa je bilo 
zaznati živahen delovni utrip tudi v jesenskem času.

Zadnji dan septembra smo se udeležili že napovedanega 
Festivala za 3. življenjsko obdobje v Ljubljani. Zaradi zelo 
ugodne ponudbe smo se odločili, da se v Ljubljano in na-
zaj popeljemo z vlakom. Priznati moramo, da je potovanje z 
vlakom veliko bolj udobno in prijetno in da smo začutili kar 
malo nostalgije po časih »iz njega dni«. V Cankarjevem domu 
smo si nato z zanimanjem ogledali pestre programe in po-
nudbe za 3. življenjsko obdobje. Kasneje smo se z vzpenjačo 
povzpeli še na Ljubljanski grad, ki nam je ob lepem vremenu 
nudil čudovit razgled na Ljubljano z okolico. Malce utrujeni 
od hoje skozi tržnico in mesto smo si pri Starem Tišlerju 
»privezali dušo«, nato pa dobre volje odšli na vlak in nazaj 
proti domu.

Pri Starem Tišlerju.

Prve dni oktobra smo z roko v roki z Občino Dobrna pogo-
stili občane, starejše nad 70 let. Seveda smo ob tej priložno-
sti poskrbeli tudi za kratek kulturni program, v katerem so 
sodelovale Sestre Jakob in učenci OŠ Dobrna. Ko so kasneje 
zaigrali na inštrumente Šventovi (David, Matej in njun oče), 
se je prijeten klepet povabljencev razvnel v petje in ples. 
Vsem, ki so zaslužni, da je to srečanje občanov bilo prijetno 
doživetje. se lepo zahvaljujemo.

Srečanje starejših občanov.
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V »Martinovem času« bomo izvedli še izlet v Bizeljske vino-
rodne kraje, in kot se za martinovo spodobi, tudi poskusili, 
kakšno kapljico so letos pridelali. 
V času nastajanja te zadnje številke Dobrčana v tem letu smo 
v znak hvaležnosti in priporočila za sodelovanje na razstavi 
DU naše razstavljavce popeljali na ogled gledališke predstave 
v Trnovlje pri Celju. 

Zelo živahno je bilo tudi delo v sekcijah. Balinarji so na dr-
žavnem prvenstvu v Postojni osvojili 8. mesto, kar štejemo 
kot presenetljiv uspeh, če pomislimo, da sekcija deluje le do-
bra tri leta. Zaključeno je tudi prvenstvo članic in članov 
sekcije DU Dobrna. Tekmovalo je 7 članic, od katerih se je 
na 1. mesto uvrstila STIŠOVIČ, Dragica; na 2. mesto ČER-
NELČ, Marta in na 3. mesto ŠLAUS, Slavica. V tekmovanju 
članov je 1. mesto osvojil AMBROŽ, Dušan, na 2. mesto se je 
uvrstil ČERNELČ, Ivan in na 3. mesto JONA, Jože. Seveda pa 
so se balinarji zopet izkazali z delovnimi akcijami. Prizadevno 
so nadaljevali z urejanjem utice in njene okolice. Po zaslugi 
g. Poldeta ŠLAUSA je utica z lepo leseno ograjo dobila tudi 
bistveno lepšo zunanjo podobo, ki se še bolje vklopi v to 
okolje.

Balinarji DU Dobrna na državnem prvenstvu v Postojni.

Kljub poletnemu zatišju so bili aktivni tudi člani strelske sek-
cije, saj jih sosednja društva rada vabijo na svoja tekmovanja, 
saj se vselej izkažejo kot dobri strelci. Strelci s svojimi aktiv-
nostmi na strelišču v gasilskem domu PGD Dobrna pričnejo 

Udeleženci DU Dobrna na tekmovanju v Vojniku.

v mesecu novembru in z njimi nadaljujejo vse do konca maja. 
V tem času so organizirani redni treningi, ki se vršijo vsaj 2-
krat mesečno. Pri treningih se srečujejo tudi s težavami, ki 
se nanašajo na uporabo zračnih pušk, s katerimi razpolaga 
Strelsko društvo Dobrna, saj te puške niso vedno na razpo-
lago. Strelska sekcija pri DU Dobrna, kot tudi člani strelske 
sekcije, pa nimajo svojih zračnih pušk, zato bo potrebno ta 
problem čimprej rešiti z nabavo novih pušk ali pa kako dru-
gače.

V mesecu septembru pa so pričele z aktivnostmi tudi ostale 
sekcije. Pevci imajo redne vaje ob četrtkih zvečer v pred-
prostoru nekdanje kinodvorane. 

Pevci DU Dobrna smo se polepšali z novimi telovniki.

Telovadba je redno vsak ponedeljek zvečer v telovadnici OŠ 
Dobrna. Ob četrtkih zvečer so v šoli  ročna dela. Prav tako 
pa se ob sredah popoldne vztrajno izvaja pohodništvo.
V vseh teh dejavnostih si želimo še močnejšega sodelova-
nja oziroma vključevanja članic in članov društva. Vabljeni ste 
tudi na že omenjena družabna srečanja, ki so, in bodo po 
dogovoru občasno v dvorani gasilskega doma.
Še bežni pogled v december, zadnji mesec letošnjega leta. 
Lepih običajev ne kaže opuščati, zato bomo, kot leta poprej, 
tudi letos obiskali naše starejše občane ter članice in člane 
društva. Ob tem jim bomo izrekli novoletne želje in jih tudi 
skromno obdarili. Prav tako bomo po stari navadi organizi-
rali »Zaključno oziroma novoletno srečanje«, z namenom, 
da zapojemo in nazdravimo, da se spomnimo in da 
pozabimo.
Vsem, ki so nam v letu 2008 izkazali naklonjenost in nam 
pomagali pri uresničevanju zadanih nalog, se v imenu DU 
Dobrna najlepše zahvaljujemo; vsem občanom, sodelujočim 
ter našim članicam in članom pa voščimo:
 
»Lepe božične praznike ter veliko zdravja in sreče v 
prihajajočem letu 2009.«
 

Predsednik DU Dobrna:
Anton DREV 
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PENZIONSKA HIMNA

Četudi kdo je penzionist
in čeprav ne pleše tvist,
jurje vendar potrebuje,
da se nasiti in obuje.

ŽALIBOG je ta penzion
kakor zmrznjeni beton.
Zmeraj nekaj se zatakne,
redko nam se kaj premak-
ne.

Ti pa čakaš vdan in nem,
Kdaj te reši nov sistem.
Krompir in repa brez mesa,
To je penzionski ča, ča, ča.

 Martina Žužek

UPOKOJENSKA 
NARODNA
(prosto po 
Otonu Župančiču)

Osivela glava,
oglušeli ušesi,
oj mladosti ti moja,
kam si šla, oj kje si?

Ah, ti plača moja
kam si se zgubila?
V borno pokojnino
si se spremenila.

Pada dinar, pada
vsak dan manj zaleže.
Vsak dan tanjši kruhek
nam socialno reže.

Kaj mi je storiti?
Na tem širnem sveti
od obljub vsakdanjih
se ne da živeti.

Časi, zlati časi,
ko smo še verjeli,
da bomo na starost
dobro mi živeli.

Martina Žužek

PREGLED AKTIVNOSTI PGD DOBRNA
Člani Upravnega odbora 
PGD Dobrna smo na raz-
širjeni seji v ponedeljek, 10. 
novembra 2008, pregledali in 
ocenili delo PGD Dobrna v 
zadnjem obdobju letošnjega 
leta. V poročilih predsednika 
in poveljnika društva je bila 
podana vrsta aktivnosti, ki 
so spremljale delo društva. 
Pri tem so bile izpostavlje-
ne predvsem naslednje po-
membnejše aktivnosti:

- gasilsko tekmovanje na 
Dobrni,

- otvoritev prostora za vezo 
in sprejem novih črpalk, 

- srečanje s člani PGD Ška-
le,

- tekmovanja Gasilske zve-
ze Vojnik-Dobrna v vseh 
kategorijah,

- srečanje veteranov na 
Frankolovem,

- tekmovanje pionirjev na 
Frankolovem,

- redni mesečni pregledi in 
priprava vozil ter opreme 
za potrebe operativnih 
enot.

V okviru meseca požarne 
varnosti je potekala vaja eva-
kuacije osnovnošolcev in za-
poslenih v Osnovni šoli Do-
brna. Šola je bila izpraznjena 
v nekaj minutah. Hkrati z vajo 
je bila v šoli in vrtcu prikazana 
tudi strokovna uporaba gasil-
nih aparatov in drugih naprav 
za gašenje, kot tudi razloženi 
načini reševanja v primeru 
požara in drugih nesreč.
V petek, 7. novembra 2008, 
je prav tako v sklopu akcij v 
mesecu požarne varnosti po-
tekala gasilska vaja na doma-
čiji poveljnika društva (BOŽ-
NIK), kjer je šlo za splet 
okoliščin prometne nesreče, 
požara na gospodarskem po-
slopju, varovanja drugih ob-
jektov in reševanje ponesre-
čencev. V vaji so priskočili na 

Gasilsko tekmovanje na Dobrni. 

Otvoritev prostora veze. 

Sprejem črpalk. 

pomoč tudi člani PGD Socka, 
ki so v veliki meri pripomogli 
k uspešno izpeljani gasilski 
vaji. Namen prikazane vaje je 
bil predvsem usposabljanje 
in izobraževanje celotnega 
gasilskega kadra. Vaja je bila 

s strani poveljnika Gasilske 
zveze Vojnik-Dobrna, pred-
sednika in poveljnika PGD 
Dobrna ter župana Občine 
Dobrna, ki so si vajo tudi 
ogledali, ocenjena kot zelo 
uspešna.
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Srečanje s PGD Škale.

Nekaj udeležencev iz Dobrne na tekmovanju GZ Vojnik-Dobrna. 

Podelitev priznanj na tekmovanju GZ Vojnik-Dobrna. 

Srečanje veteranov na Frankolovem. 

Tekmovanje pionirjev na Frankolovem. 

Pionirji gasilci so se udeležili tekmovanja na Frankolovem.

Gasilska vaja v Vrbi - gašenje poslopja.

Gasilska vaja v Vrbi - reševanje ponesrečencev.
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V nadaljevanju seje upravnega odbora so člani že razmišljali 
o aktivnostih in nalogah, ki naj bi se realizirale v prihodnjem 
letu. Predvsem je bilo izpostavljeno vprašanje nabave opre-
me, potrebne za normalno delovanje društva, ter kot priori-
tetna naloga v naslednjem obdobju  nakup novega kombini-
ranega vozila (cisterna), saj je sedanje vozilo v dokaj slabem 
stanju in ga bo v bodoče zaradi pomanjkanja rezervnih delov 
in visokih stroškov praktično nemogoče vzdrževati.
Ker je to verjetno zadnja številka Dobrčana v tem letu, želi-
mo ob tej priložnosti vsem občankam in občanom Dobrne v 
prihajajočem letu čim več sreče, zdravja, seveda pa iz našega 
vidika tudi požarne varnosti, z gasilskim pozdravom:
Na pomoč!

    Za PGD Dobrna:
    Stanislav Pečnik

UTRINKI DELOVANJA ZB ZA 
VREDNOTE NOB VOJNIK-DOBRNA
Graška gora, 23. 8. 2008 –  sobota. Potekalo je 22. Tradi-
cionalno srečanje borcev, planincev, veteranov, častnikov in 
članov na Graški gori. Srečanje je potekalo v sklopu prazno-
vanja občinskega praznika Mestne občine Velenje. Slavnostni 
govornik je bil podžupan Mestne občine Velenje in poslanec 
Državnega zbora Republike Slovenije, Bojan Kontič. Udele-
žencev iz ZB za vrednote NOB Vojnik-Dobrna je bilo za 
avtobus. Vodja izleta je bil Maks Šuhel, ki je poskrbel, kot 
vedno, za dobro vzdušje udeležencev.

Šentrupert pri Laškem, 31. 8. 2008 – Člani združenja, s 
praporščakom, smo se udeležili svečanosti in odkritja spo-
minskega obeležja v Šentrupertu nad Laškim, pri Gobčevi 
domačiji. Obeležje je v spomin na padle borce Celjske čete, 
med katerimi sta bila tudi dva pripadnika Britanske vojske, 
po rodu Palestinca. Slavnostni govornik je bil minister za 
obrambo RS, Karel Rjavec, spominsko ploščo pa je slovesno 
odkril predsednik ZZB za vrednote NOB, Janez Stanovnik.

Srečanje borcev. 

Janez Stanovnik ob odkritju spominske plošče. 

Upokojenski moški pevski zbor iz Dobrne.

Dobrna, 13. 9. 2008 - ZB za vrednote NOB Vojnik-Do-
brna je organizirala tradicionalni pohod »PO POTI  XIV. 
DIVIZIJE«. Pričetek pohoda je bil iz Velike Ravni v soboto, 
20. 9. 2008, ob 8. uri. Pot je potekala preko Brdc, do glavnega 
spomenika v Dobrni, kjer je bila ob 12. uri spominska sloves-
nost. Pohoda se je udeležilo okoli 40 pohodnikov, naklonje-
no jim je bilo tudi vreme. Vodja pohoda je bil Karol Žibret, 
ki je pohodnike varno pripeljal pred osrednji spomenik na 
Dobrno. S koračnico jih je pričakala pihalna godba iz Nove 
Cerkve, ki je nato sodelovala pri spominski slovesnosti, so-
delovali so tudi učenci OŠ Dobrna in Upokojenski moški 
pevski zbor iz Dobrne. Slavnostni govornik je bil tov. Franjo 
Marošek, ki je lepo opisal pot XIV. in njene boje od Konjiške 
gore, preko Lindeka in Paškega Kozjaka. Pot in boje, v katerih 
je sodeloval tudi sam, je opisal zelo slikovito. V GD Dobrna 
je bila pogostitev za vse sodelujoče. Za pomoč se zahvalju-
jem županu Občine Dobrna, g. Martinu Breclu.
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29. in 30. 10. 2008 so v vseh krajevnih organizacijah ZB 
za vrednote NOB Vojnik-Dobrna po zastavljenem programu 
potekale, pri grobovih in obeležjih, spominske slovesnosti 
ob dnevu mrtvih. Posebej se moram zahvaliti pedagogom in 
učencem OŠ Vojnik in OŠ Dobrna ter vsem podružničnim 
OŠ za lepo pripravljene programe in udeležbo na komemo-
racijah. Posebno smo bili veseli najmlajših iz vrtca Mavrica, ki 
so prišli na Dobrotin.

Kot vsako leto tudi letos v decembru pripravlja ZB za 
vrednote NOB Vojnik-Dobrna obdaritev članic in članov, 
starejših od 80 let, ter vseh težko bolnih članov. Takšnih je 
v našem združenju preko devetdeset. S skromnim darilom 
obiščemo vsakogar od njih in jim voščimo božične ter novo-
letne praznike. Za marsikoga od njih je to edino darilo ob 
koncu starega leta in vsaj za trenutek si je nepozabno deliti 
veselje z njimi. 

Predsednik ZB za vrednote NOB Vojnik-Dobrna:
Marijan Oprešnik

Spominska slovesnost pri spomeniku na Dobrni. 

3. MARTINOV KONCERT
Slišala sem že začudenje v glasu: »Martinov koncert, pa žen-
ske ga organizirajo?« Seveda, zakaj pa ne! Pa prav »luštno« 
se imamo!

Zdraviliškega doma. Letošnji je bil že tretji po vrsti in upam, 
da bomo še naprej nadaljevale z dobrim delom ter ohranjale 
tradicijo petja.
Koncert smo pričele ženske, seveda, z nekaj bolj poskočnimi 
in nekaj bolj umirjenimi pesmimi.

Z namenom, da popestrijo žensko petje, smo letos v goste 
povabile mešani komorni pevski zbor iz Celja, ki je zapel ne-
kaj pesmi iz svojega repertoarja.

Ženska vokalna skupina KUD Dobrna.

Mešani komorni pevski zbor Celje.

V zadnjem delu pa smo tudi nastopale ženske, s prav posebej 
zbadljivo pesmijo. Seveda ni smelo manjkati vina. Z veseljem 
smo poskusili, kako uspešno je sv. Martin mošt spremenil »u 
vin«. Na pomoč nam je priskočil še Blaž Rošer, ki je zaigral 
na harmoniko. Tako smo s skupno pesmijo primerno zaklju-
čili letošnji koncert.

Skorajda ne morem mimo zahval. Pa da slučajno ne bom 
koga pozabila, bom rekla takole: »Iskrena hvala vsem, ki ste 
na kakršenkoli način pripomogli k uresničitvi letošnjega kon-
certa. Vi že veste, kdo ste!!!«

Predsednica ŽVS:
Mateja Golčer

Zaenkrat nam projekt, ki smo si ga zastavile, kar dobro 
uspeva. Martinov koncert je potekal 14. novembra v dvorani 

MARTINOV KONCERT
Mnogo ljudskega izročila, ljudske šege in navade, praznovanja 
godov in svetnikov so se v drugi polovici prejšnjega stoletja 
skoraj izgubila. Del te pomembne dediščine naroda pa se v 
novejšem času ponovno oživlja po zaslugi mnogih, ki sta jim 
kulturno izročilo in duhovni svet naših prednikov temelj za 
razumevanje okolja, vrednot in lastne kulture, ki nas je skozi 
zgodovino ohranila na tem zemljevidu sveta.  

S praznovanjem sv. Martina – martinovanjem je povezanih 
mnogo prigod in zgodb. Slovenci smo narod, ki ga s svetim 
Martinom povezuje vino. Mnogo takšnih in drugačnih misli 
je zapisanih o vinu in času, ki Slovence povezujeta v dneh, ko 
»svet Martin iz mošta dela vin«. 
 
Že vrsto let Dobrna ta »praznik« obeleži na svojevrsten, kul-
turen način. Ženska vokalna skupina, skupaj s povabljenimi 
gosti, vsako leto prireja Martinov koncert, ki je splet vrhun-
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sko odpetih pesmi, povezanih v celoto z izbranimi besedili 
na temo svetega Martina, vina in človeka, kot del stvarstva 
vidnega in čutnega sveta. Tenkočutno izbrana besedila in njih 
interpretacija poslušalca pritegnejo in ga vzbudijo v razmiš-
ljanju in sprejemanju lepot ter možnosti tega stvarstva. 

Blaž Rošer na harmoniki z Žensko vokalno skupino.

Spoštovane dame! Iskrena hvala za vse, kar prispevate 
k ohranjanju kulturne dediščine in identitete naroda in k 
temu, da je kultura v Dobrni v dobri kondiciji in je prisotna 
pri mnogih dogodkih v občini in tudi izven nje.    

Župan Občine Dobrna: 
Martin Brecl

MLADA GOBARKA NAŠLA GOBE 
SREDI NOVEMBRA 

Ni se potrebno bati za prihodnost gobarjenja. To dokazuje 
tudi naša mlada Eva, ki se rada v spremstvu izkušenega očka 
potepa po gozdovih, in tudi njej se včasih nasmehne sreča 
ter nabere zelo lepe čvrste gobe celo za Martinovo, sredi 
meseca novembra.

Vesela Eva Voršnik z nabranimi marelami in jurčki.
        

Bogdana Mešl

SAMEBA IZ GRUZIJE
V petek, 6. novembra 2008, smo v kavarni Hotela Vita do-
živeli poseben večer. Med svojo turnejo po Sloveniji nas je 
obiskala znana plesno-umetniška skupina SAMEBA iz Gruzi-
je in prikazala delček svoje kulture. V programu so nam pri-
kazali 7 tradicionalnih plesov in zapeli 8 pesmi. Odziv gostov 
je bil resnično fantastičen.

      T.D.
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UTRINKI S POTEPANJA PO MEĐIMURJU

Člani Upravnega odbora Turističnega 
društva Dobrna smo za letošnji izlet iz-
brali potepanje izven naših meja, in sicer 
potepanje po Međimurju. V soboto, 18. 
10. 2008, se nas je kar 57 članov Turi-
stičnega društva ob 6.45 zbralo na par-
kirišču v Dobrni.
Pod vodstvom vodičke z agencije Pote-
puh smo potovanje pričeli ob 7. uri. Pot 
nas je vodila mimo Ptuja, Ormoža do 
meje s Hrvaško. Po ureditvi obmejnih 
formalnosti  smo nadaljevali pot do VA-
RAŽDINA – baročne metropole Hrva-
ške, ki sodi med najbolj urejena hrvaška 
mesta.  Najprej smo si ogledali varaž-
dinsko pokopališče, ki velja za najlepše 
pokopališče v Evropi. Zatem smo se 
sprehodili po starem mestnem jedru z 
bogato zgodovino in občudovali dvorec 
»Stari grad«, mestno knjižnico, mestni 
muzej, državni arhiv ter  številne stare 
zgradbe. Sledila je prava međimurska 
malica. Kljub temu da smo bili dobro 
založeni z raznimi sladicami, za kar so 
poskrbele članice aktiva kmečkih žena 
pa tudi druge pridne članice TD, se je 
‘’čorbica’’ s hrenovko prav prijetno pri-

Udeleženci izleta po ogledu term Sv. Martin ob Muri.

legla.
Naprej nas je pot vodila v ČAKOVEC. 
Ogledali smo si dvorec ZRINSKIH, ki 
je bil nekaj časa tudi v posesti Celjskih, 
danes pa je v njem muzej Međimurja, 
ki ima poleg številnih zbirk (arheološke, 
kulturne, zgodovinske, …) tudi bogato 
etnografsko zbirko Međimurja. 
Že kar nestrpno smo pričakovali nasled-
nji postanek – ogled tipične međimur-
ske vinske kleti. Veselo razpoloženi se 
nismo branili degustacije vin. Ob žlahtni 
kapljici smo zapeli in tudi zaplesali.

Pozno popoldne smo pot iz Međimur-
skih goric nadaljevali  v ŠTRIGOVO, 
kjer smo si na hitro ogledali toplice sv. 
Martina in si vzeli čas za kavico. Sledil je 
povratek v Slovenijo. 

Naše potepanje smo zaključili z  več-
erjo, kjer  ni manjkalo petja in plesa. 
Za prijetno druženje pa so poskrbele 
tudi Vaške pevke in Fušarji. Dobre volje 
smo v poznih večernih urah prispeli v 
Dobrno. Vsi pa upamo, da bomo takšno 
druženje še kdaj ponovili.

Za Turistično društvo:
Sonja Špegel

MOJA DEŽELA - LEPA IN 
GOSTOLJUBNA

V projektu Turistične zveze Slovenije Moja dežela 
– lepa in gostoljubna je med turističnimi kraji Do-
brna dosegla 2. mesto.

Turistična zveza Slovenije že kar vrsto let izvaja projekt 
MOJA DEŽELA – LEPA IN GOSTOLJUBNA. Osnova pro-
jekta je tekmovanje slovenskih mest in krajev na področju 
urejanja prostora, okolja in gostoljubnosti. Projekt prerašča 
v vseslovensko gibanje za urejeno okolje in gostoljubnost. 
Slednja pa na svoj način odkriva širino in vsebinski smisel 
slogana Turizem smo ljudje. 
Junija in julija je državna ocenjevalna komisija ocenila večja 
mesta, izrazito turistične kraje in zdravilišča oz. terme. V av-
gustu, septembru in oktobru pa je državna komisija ocenila 
srednja in manjša mesta, turistične kraje, vaška in mestna 
jedra, izletniške kraje, hribovske in druge kraje, kampe, vrtce, 
osnovne in srednje šole ter turistične kmetije.  
V sklop turističnih krajev je bila vključena tudi Dobrna in 
komisija je že ob obisku pokazala zadovoljstvo in navduše-
nje. Komisija je izbrala tri najlepše urejene turistične kraje v 

Sloveniji in Dobrna je dosegla drugo mesto. Tretje mesto si 
je prislužila Lipica, prvo pa Šmarješke Toplice.
V soboto, 15. 11. 2008, pa je v Podčetrtku potekala zaključna 
prireditev projekta Moja dežela – lepa in gostoljubna, kjer 
smo predstavniki Turističnega društva sprejeli priznanje za 
doseženo drugo mesto. Čestitke pa so seveda namenjene 
vsem, ki s svojim trudom oblikujejo lepo, domačo in gosto-
ljubno podobo Dobrne.

Ob prevzemu priznanja za 2. mesto med turističnimi kraji Slo-
venije.

Za Turistično društvo Dobrna: 
Sonja Špegel
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ŽEBLARJEVA PEČ
Pohodništvo postaja vse bolj način preživljanja prostega časa, 
predvsem pa način, kako vzpostavljati ravnovesje med vedno 
bolj sedečim delom današnjega človeka in nujo telesa po 
gibanju. Svoboda gibanja v naravnem okolju, premagovanje 
poti in samega sebe ter nagrada na osvojenem vrhu so ob 
prijetni družbi planincev ali pa miru in tišini narave, če želimo 
biti sami, gotovo razlogi, ki vsakogar, ko se enkrat poda na 
pot v gore, ponovno pritegnejo »nazaj v planinski raj«.

Žeblarjeva peč - otvoritev

V zadnjih letih je pohodništvo močno prisotno tudi v Občini 
Dobrna. Ob navedenih razlogih  Planinsko društvo Dobrna 
s svojim delovanjem veliko prispeva k temu, da se vsi, željni 
hoje in planin, družimo na različnih poteh v občini in tudi po 
drugih planinskih poteh. Planinsko društvo Dobrna vzorno 
skrbi za pohodniške in planinske poti v občini. V tem letu jim 
je uspelo urediti »v Občini Dobrna prvo s klini in jeklenimi 
vrvmi varovano« pot na Žeblarjevo peč. Razgledna točka 
v Klancu nad Dobrno nam odre lep pogled na Dobrno in 
Celjsko kotlino. Verjamem, da bo postala zelo obiskana toč-
ka. Spoštovane planinke in planinci, vsem želim varno pot, 
kjerkoli boste iskali svoj stik z naravo. V Planinskem društvu 
Dobrna je kar nekaj entuziastov: za delo, za pohodništvo, za 
markiranje, za vodništvo in še bi lahko naštevali. Vsem iskre-
na hvala za opravljeno delo in za to dobro energijo.  

Župan Občine Dobrna: 
Martin Brecl

ZAHVALA PD DOBRNA
Spoštovane bralke, spoštovani bralci!

Verjetno ste že opazili, da smo 
v Planinskem društvu Dobrna 
zelo aktivni in marljivi člani in 
članice. Kar si zadamo, tudi 
uresničimo! Poleg zelo kako-
vostnega programa izletov, vi-
soko usposobljenih vodnikov, 
delujoče spletne strani, pa še 

česa, smo zdaj uredili tudi plezalno pot na Žeblarjevo peč 
(574 m).

Na tem mestu bi omenili, da smo imeli v soboto, 15. novem-
bra 2008, otvoritev omenjene poti. Po kratkem slovesnem 
delu smo se povzpeli na vrh - po vseh jeklenicah in klinih 
- na koncu pa smo se okrepčali na lovski koči na Trojni. 

Iskrena hvala naj gre od srca do srca vsem sponzorjem, do-
natorjem, delavcem, županu in svetnikom, somišljenikom; 
hvala vsem, ki nam niste obrnili hrbta ali zaloputnili vrat, 
ko smo prišli do Vas. Donatorji, ki so nam priskočili na po-
moč, so: Občina Dobrna, Milan Grobelnik, Jolanda Podgraj-
šek, Peter Ramšak, Stane Rehar, Jože Škoflek, Jože Štimulak, 
Miroslav Jakop, Andrej Farkaš, Branka in Mitja Rošer, Šenazi 
Ibrahimi, Edmund Arlič, Milan Klobasa, Marjan Štraus, Silve-
ster Skutnik, Jože Klinc, Irena Majcen, Bogomil Šibanc, Dušan 
Skutnik, Breda Verbovšek in Jože Koprivnik. 
Posebna hvala gre vsem delavcem, ki so to pot »postavili na 
noge«: Florjanu Nunčiču in Jožetu Krašku iz Planinske zveze 
Slovenije ter našim Francu Horjaku, Pavlu Žužku, Boltežarju 
Orlčniku in Ivanu Zagrušovcem. Hvala tudi vsem vodnikom, 
ki nas bodo po tej in podobnih poteh varno sprehajali tudi 
v prihodnje.

Žeblarjeva skala - peč

Hvala pa seveda tudi vsem, ki nas boste počastili z vzponom 
na izjemno razgledišče na Žeblarjevi peči, in s tem dokazali, 
da naš trud ni bil zaman. Lep pozdrav na vrhu Žeblarjeve 
peči in planinski pozdrav - varen korak!

Za PD Dobrna:
Anže Djordjević
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NOVA PRIDOBITEV V 
OBČINI DOBRNA

V zgornji Vinski Gorici je v mesecu oktobru zagorela javna 
razsvetljava, ki se je je najbolj razveselila ga. Anica Kamšak. 
Gospa Anica Kamšak, po domače Kruharjeva Ančka, je na-
polnila častitljivih 87 let in ji bo javna razsvetljava omogočila 
lažje in varnejše gibanje v zgodnjih mračnih urah. Javna raz-
svetljava je velika pridobitev tudi za družine Kamšak, Ocvirk 
in Vitez. S to pridobitvijo oziroma investicijo je Občina Do-
brna ponovno pokazala, da ji je poglavitna skrb varnost in 
dobro počutje občanov. Svoj prispevek pri izvedbi javne raz-
svetljave pa je s svojim delom prispeval tudi krajan Vinske 
Gorice, g. Dani Koštomaj.

Zadovoljni krajani z novo javno razsvetljavo.

Odbor za javno razsvetljavo

DOMAČIJA »ŠUMEČEK« VABI

Od kod ime Šumeček v Strmcu nad Dobrno 11? Samo do-
brih 200 m nad domačijo si lahko ogledamo izvir potoka 
Šumečnica, ki iz apnenčastega masiva pod Smolnikom (10-
91m) nizvodno ustvarja nanose lahkega kamna, ki mu pravi-
mo lehnjak. »Plitvice v malem,« bi lahko rekli. Šumečnica se 
pri nekdanjem Zlodejevem mlinu združi s potokom Kačnik, 
ki priteče iz severozahodne strani naselja Strmec nad Dobr-
no, in tako združena predstavljata začetek Dobrnice, ki skozi 
sotesko Hudičev graben teče proti Dobrni.

Domačija Šumeček je v zadnjih 50 letih menjala gospodarje. 
Spomladi letos jo je kupil gospod Andrej Farkaš, ki se na 
Dobrni v Bistroju Arlič že ukvarja z gostinsko dejavnostjo. V 
zelo kratkem času je obstoječi objekt uredil tako, da je 13. 
oktobra lahko sprejel prve goste. Pravi, da bodo v bodoče 
na razpolago tudi apartmaji za prenočišča. DEJAVNOST, KI 
SMO SI JO V OKOLICI DOBRNE ŠE KAKO ŽELELI.

Šumečnikov slap ob domačiji je opredeljen kot naravna vrednota 
kot slap s sigasto kopo.

Domačija Šumečnik, po domače »Šumeček«.

V restavraciji, ki lahko sprejme skupine do 40 oseb, ponuja: 
divjačinski golaž, »segedinar«, gobovo juho z ajdovimi žganci 
in kruh iz domače peči ter prekmursko gibanico. Poleg na-
vedenega pa tudi vse vrste pijač.
Odpiralni čas: petek popoldne ter sobota in nedelja preko 
celotnega dne.
Naročila sprejema Farkaš, Andrej na tel.: 03 5778 617 ali 
GSM: 041 856 622.

Anton Mogu

NOGOMETNI KROŽEK
Z novim šolskim letom smo 
ponovno pričeli z delom v OŠ 
Dobrna. Vadba  poteka dvakrat 
tedensko. Mlajša skupina vadi 
ob torkih in četrtkih od 16.00 
do 17.30, starejša skupina ob 
torkih in četrtkih od 17.30 do 
19.00. Posebej smo ponosni na 
dejstvo, da vsako leto vadi več 
otrok, saj se je letos vpisalo in 
redno vadi kar 34 učencev. Tre-
ningi potekajo pod vodstvom trenerja, Draga Adamiča. Za 
vse, ki bi vas karkoli zanimalo, so na voljo informacije  na tel. 
št.: 041 794 052  - Drago.
Letos nameravamo z mlajšo skupino zopet sodelovati v pro-
jektu Rad igram nogomet, Žogarija. Projekta potekata na dr-
žavnem nivoju. Odigrali bomo tudi prijateljske tekme s klubi 
iz okolice. S starejšo skupino se bomo poskusili udeležiti 
kakšnega turnirja  z vrstniki, v planu imamo odigrati nekaj 
prijateljskih tekem. Poizkusili bomo organizirati nogometno 
srečanje s starši, ki ima poseben pomen pri otrocih, saj imajo 
v takšnih srečanjih ogromen motiv premagati starše. 



25DOBRČAN, št. 40/2008

Vsem učencem želimo čim manj poškodb in obilo športnih 
užitkov.

KMN Samorastniki: 
Drago Adamič

ZAKLJUČEK TEKMOVANJA 
ŠENTJUR OPEN 2008
Zaključila  se je še ena sezona tekmovanja v 1. ligi malega 
nogometa Šentjur 2008. Za KMN Samorastniki je bila to naj-
uspešnejša sezona v desetletni zgodovini kluba. V ligaškem 
tekmovanju smo osvojili 4. mesto, v pokalnem tekmovanju 
smo se uvrstili v finale  tega tekmovanja v absolutni konku-
renci, kjer smo morali priznati premoč ekipi Loke, ki tekmu-

je v državni nogometni  ligi in so z naskokom  osvojili prvo 
mesto v ligaškem in pokalnem tekmovanju. Finalna tekma je 
bila zelo razburljiva, v prvem polčasu smo bili enakovreden 
tekmec, imeli smo celo več izrazitejših priložnosti kot ekipa 
Loke, v drugem polčasu pa so nam pošle moči, kar so igralci 
Loke izkoristili in na koncu zasluženo zmagali s 5 : 2. Sledila je 
podelitev nagrad najuspešnejšim ekipam in posameznikom.

Čeprav se tekmovalna sezona končuje, v KMN Samorastniki 
že kujemo načrte za prihodnjo leto, naš cilj ostaja rekreacija 
in druženje, vseeno pa bi želeli ponoviti uspehe iz letošnje 
sezone. Teh uspehov ne bi bilo brez naših pokroviteljev, zato 
bi se radi zahvalili Občini Dobrna in  Mini Rosi baru za po-
moč pri delovanju kluba. 

KMN Samorastniki: 
Drago Adamič

KMN Samorastniki. Stojijo: Damjan Repar, Mitja Rošer, Andrej 
Božnik, Martin Cvikl, Matjaž Farkaš, Beno Arlič, Drago Adamič.
Čepijo: Klemen Jevnišek, Boris Šlavs, Marjan Jeseničnik, Jože Bun-
derla, Branko Špes.
Manjkata:  Goran Stegu in  Rafko Parfant.

Podelitev pokalov Šentjur 2008.

DOGODKI
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RAZVAJANJE V DOBRI DRUŽBI
Novo leto, nove želje, novi cilji. Pravzaprav pa nič posebno 
novega. Spet stare dobre obljube in ideje, koliko stvari bomo 
v mladem letu spremenili, pa vendar se tam nekje meseca 
marca ali aprila zavemo, da še vedno hodimo po ustaljenih 
stezicah in da bomo nekaj res morali storiti zase … da, dru-
go leto.
Za vse nas, ki živimo v Dobrni, ki ponuja obilico narave in 
možnosti kvalitetnega preživljanja prostih trenutkov, bi mo-
rala biti zgornja odločitev toliko lažja. Mogoče bo storjen 
prvi korak že z obiskom bazenov in savn, torej krajšim eno-
dnevnim odklopom.

Posebno doživetje 
je lahko tudi razvaja-
nje v letošnjem letu 
odprtem Centru za 
revitalizacijo in rege-
neracijo, Savna stu-
dia Tisa, ki se nahaja 
v letos popolnoma 
prenovljenem hotelu 
Park, možen je dve in 
polurni zakup centra. 
Obiskovalci se bodo 
lahko razvajali v finski 
savni s temperaturo 
75oC, kjer vlažnost 
zraka doseže 25% in v 
turški savni s tempe-
raturo 45oC in 75% 
vlage v zraku.
Možen je tudi izbor 

dodatkov po lastni izbiri: masaža Tisa, čokoladni fondu, mesni 
in sirni narezek ali penina. Kapaciteta centra je maksimalno 
8 oseb hkrati. 
Ko boste želeli, bo mojster savne izvedel program posebej 
za vas. Vzdušje zasebnosti, primerna osvetlitev in dišave pa 
vas bodo napolnile z občutki dobrega razpoloženja, lahko se 
boste prepustili pozitivnim mislim. 
Do 19. decembra letos vabimo vse imetnike Mercator Pika 
kartice, da izkoristite izredno priložnost 2,5-urnega zakupa 
Centra za 50% znižano ceno, mi pa vam podarimo še čo-
koladni fondu. Potrebna je predhodna rezervacija želenega 
termina.

Izkoristite čas razvajanja in sprostitve za druženje s tistimi,
ki so vam najbolj pri srcu – v Termah Dobrna, kjer je dobro po-

čutje že stoletja doma.
T.D.

VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR 2008

Letošnje državnozborske volitve so bile 21. septembra in 
mislim, da bodo ostale nepozabne. Toliko nepomembnih do-
godkov, ki so se vrstili eden za drugim in šokirali slovensko 
javnost, a na koncu nas, davkoplačevalce, pustili brez končnih 

odgovorov?
Razvpita in napihnjena afera Patria, ki je bila pomembnejša 
pri predstavljanju programov strank, kot pa programi sami, 
in nič koliko podtikanj, vroče krvi, ki nas, navadne državljane, 
ne zanimajo (dale pa so nam za misliti); vse to se je odvijalo 
pred našimi očmi pred volitvami. Soočenja pred televizijski-
mi ekrani, od katerih smo pričakovali nove ideje in zamisli, 
dobre programe, rešitve za boljše življenje … pa smo ostalih 
praznih rok in ob koncu oddaje brez jasnih rezultatov in na-
črtov za prihodnost.  
Pravijo, da naj bi bile volitve ogledalo demokracije, kjer se 
ljudje odločajo, koga bodo volili.  Res je in ne vem, zakaj niste 
te priložnosti izkoristili. Zato mi je žal, da vas ni prišlo na 
volišča več, saj ste se imeli priložnost odločiti po svoji vesti.

In kako smo volili v naši Občini Dobrna? 
Predstavili bi vam nekaj podatkov:

 1. SDS  31,7%        
 2. SD  15,7%
 3. DeSUS 14,9%
 4. SLS in SMS 11,8%
 5. LDS  7,7%
 6. SNS  7,0%

Predstavili smo vam prvih šest uvrščenih strank, med ostali-
mi devetimi strankami pa so bile zelo majhne razlike. 
Čeprav je v naši Občini Dobrna zmagala Slovenska demo-
kratska stranka - SDS (za kar se vam zahvaljujemo), je po 
ugotavljanju uradnega izida volitev zmagala SD.  
Komu smo zaupali vodenje naše Slovenije? Čas bo pokazal 
svoje. Želimo si, da bi nova vlada imela posluh za delavce; za 
manjšo populacijo, upokojence; za pravno in socialno drža-
vo in da bi kdaj pa kdaj zanemarila svoje osebne interese. 
Upamo, da bodo tudi prevzeli odgovornost za spremembe, 
saj je pred nami težko obdobje. Naša prihodnost je vse prej 
kot lahka, zato v njej ne bo časa za spletke, žalitve in igrice, 
ampak bo čas samo za zdrav razum in pametne odločitve.
        

Jelka Rek

MALOMARNEŽ IN MUČITELJ ALI 
SAMO POSEBNEŽ?

Pod takim naslovom je v 88. številki NT, stran 17, dne 7. 11. 
2008, novinarka, ga. Bojana Avguštinčič, med drugim zapisala 
naslednje:
Človeška privoščljivost ne pozna meja. Človeku, ki kakorkoli 
izstopa po svojem vedenju in načinu življenja, kaj radi napr-
timo še kakšen nečeden posel. Pred dnevi se je v uredništvo 
oglasila oseba, zabičala nam je, da je ne smemo imenovati, 
in nam zgrožena hitela pripovedovati o čudaku iz okolice 
Dobrne, ki živi kot pračlovek in muči svojo živino. Da mu je 
ena krava letos od lakote celo poginila, pripoveduje, enako 
naj bi mučil psa. Poginulo kravo naj bi nato nevesten lastnik 
razkosal, meso pa pojedel.
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S takšnimi obtožbami se je anonimna oseba spravila nad Iva-
na Reharja s samotne kmetije v Vinski Gorici pri Dobrni. 
Označila ga ni le kot malomarneža in mučitelja živali, temveč 
tudi kot človeka, ki naj bi ustrahoval celotno sotesko. »Tudi 
vi boste v veliki nevarnosti, če se mu boste približali,« me 
resno opozori. »Zgodba, vredna tveganja, » sem si rekla in se 
še isti dan odpravila proti Dobrni preverit, koliko, če sploh 
kaj, od navedenega drži. A preden sem stopila pred »straš-
nega Ivana«, sem vseeno želela slišati še kakšno mnenje ljudi 
o njem.
»Nikar ne hodite sami tja gor. Človek je napadalen. Z nožem 
in s sekiro hodi okoli, enega soseda je že hotel ubiti,« so me 
z velikimi očmi opozarjali ljudje, ki sem jih zmotila na poti v 
Vinsko Gorico. »Potem ga pa policija redno obiskuje,« skle-
pam. »O, to pa ne. Saj se je nihče ne upa poklicati. Tu živimo v 
velikem strahu pred tem norcem. Gorje ti, če se mu zameriš. 
Najbolje ga je pustiti na miru. Samo živina se nam smili, ko 
mora tako trpeti. Krave so sestradane in do kolen v gnoju. 
Čeprav se mu hiša in hlev dobesedno podirata, ni reven. 
Zelo bogat kmet je z ogromno zemlje in gozda. Od države 
prejema subvencije. Toliko denarja ima, da ne ve, kam bi z 
njim. A je tudi nenormalno skopušen. Koruza mu bo zgnila 
na njivi, sena še zdaj ni pospravil s travnika. Krave pa v hlevu 
»crkujejo« od lahkote,« so pripovedovali krajani. »Kdaj ste 
pa nazadnje videli njegovo živino?« me je še zanimalo. »Nis-
mo je videli, saj nikogar ne pusti blizu,« so odvrnili. »Pa ste ga 
prijavili inšpekciji, da bi ugotovili, ali res muči svojo živino?« 
ne odneham. »Pa kaj še? Nočemo, da nas dobi na piko,« so 
odgovorili.
Cel kup hudih obtožb torej, ki pa po odgovorih sogovor-
nikov sodeč stojijo na precej temeljih. A da ne bi prehitro 
sodili, sem se s fotografom odpravila preverit še drugo plat 
zgodbe. Ivana ob najinem prvem obisku ni bilo doma. Na 
bližnjem travniku sva opazila zvrhan voz sena, dobro zalo-
žena s krmo sta bila tudi kozolec in skedenj. Ko sva se pri-
bližala hiši, naju je z laježem pozdravil mešanec, privezan na 
kratko verigo, ki pa ni bil videti prav nič sestradan. Okoli 
hleva je bila spokojna tišina. Nobenega mukanja in tuljenja, ki 
bi ju pričakovali od sestradane živine, ni bilo slišati. Ker Ivana 
le ni bilo od nikoder, sva jo mahnila nazaj v dolino. Čez nekaj 
dni sva spet poskušala srečo. 
Ponovno sva potrkala na vrata propadajoče hiše, v kateri 
sam živi Ivan. Nekoč je morala biti to bogata domačija, ško-
da, da takole propada, sva razmišljala, ko iz hiše stopi drob-
cen možic. Ne da bi sploh vprašal, od kod sva in kaj hočeva, 
je začel prijazno kramljati z nama. O nasilnežu, pred katerim 
so me opozarjali krajani, ni bilo ne duha ne sluha. Ko sem 
mu razkrila, v katerem grmu tišči zajec in da bi rada slišala 
še njegovo plat zgodbe, ni bil niti malo presenečen. »Ljudje 
iz doline mi že lep čas očitajo, da stradam živino in psa. Na 
vse mogoče načine mi nagajajo. A se jim ne pustim. Tu gori 
na samem moram biti uporen in se postaviti zase. Kam bi pa 
prišel, če bi se vsem pustil »komandirati in okoli prinašati«? 
Ljudje, ki mi nagajajo, na ta način poskušajo pokriti lastno 
svinjarijo,« je začel pripovedovati. »Ampak, zakaj vam nagaja-
jo?« sem bila radovedna. »Eh, eni bi radi, da bi jim dal v najem 
zemljo. In to zastonj. To pa ne gre. Tudi jaz moram od nečesa 

živeti. Imam kar precej zemlje, 20 hektarjev. A, saj veste, kako 
je s kmetijstvom, z njim se ne da obogateti. Pa za vse sem 
sam. Nihče mi nič ne pomaga. Treba bi bilo popraviti »štalo«, 
hišo, kozolec, vse. A sam ne morem,« je 66-letni Ivan sko-
mignil z rameni in nadaljeval: »Imam sicer dve sestri in brata. 
Ena živi nedaleč stran, druga je v Kranju, brat v Prekmurju. 
Oženil se nikoli nisem. Danes nobena noče priti na grunt. 
Take, ki bi samo ležala, pa nočem.« »Koliko živine pa imate?« 
sem počasi vrtala vanj. »Štiri krave in eno kuro. Pa mačke in 
psa. Včasih sem imel 14 glav živine. Spomladi sem mislil dati 
eno kravo ubiti, a sem si premislil. Ko so v vasi izvedeli, da 
razmišljam o zakolu, so hodili vohunit, ali sem kravo ubil ali 
ne. Samo, da bi me lahko zatožili inšpekciji. Enkrat so me že, 
ker nisem imel vseh krav oštevilčenih. Drugih nepravilnosti 
inšpekcija ni ugotovila,« je dejal in iz hleva prignal kravo, da 
bi nam dokazal, da za svojo živino le ne skrbi tako slabo. Kra-
va res ni bila debela, a tudi sestradana se nam ni zdela. »Jih 
tudi pasete?« vprašam. »Prejšnja leta sem jih, zdaj pa ne več. 
Veste, ni vseeno, kje paseš živino. Teren moraš dobro pregle-
dati, ali ni med travo kakšna rastlina, ki bi živini lahko škodila. 
Vse takšne zeli je treba pokositi in odstraniti, preden začneš 
pasti.« Kmalu mi je postalo jasno, da je Ivan zelo razgledan 
človek in poln znanja. Čeprav nima televizije, radio pa mu 
ne `vleče` dobro, je natančno seznanjen z vsemi aktualnimi 
političnimi in drugimi dogodki doma in po svetu. Tudi bere 
rad. Časopise in knjige. In pazi, kako in s čim se prehranjuje. 
Da je hrana v trgovinah polna pesticidov, povrhu tega pa je 
še neokusna, potarna, zato si jo raje prideluje sam. Ob hiši 
mu lepo uspeva paradižnik, tudi solato ima posejano, obrodil 
mu je tudi krompir. Iz brajde pridela okoli 80 litrov vina. »Kaj 
boste danes dali v lonec?« ga vprašam. »Krompir si bom 
skuhal in juho. Jutri se bom pa česa drugega spomnil,« se na-
smeje, »mesa ne jem veliko. Pa tudi kam ga nima shraniti, ker 
nimam skrinje. Nekaj ga posušim na ventilator, `povojenega` 
pa tako ne smem jesti«.
Ivan je posebnež, a ne nujno v negativnem smislu. Čeprav 
kmetovanja ne obvlada najbolje in se mu domačija dobe-
sedno podira, verjetno ni slab človek. Sicer pa, kako že pravi 
znan pregovor? Da lepa beseda lepo mesto najde …
Da g. Ivan ni slab človek, sem mnenja tudi jaz in verjetno še 
marsikdo. Ivan je tudi dober človek iz preteklosti, saj je pred 
mnogimi leti na svojem zemljišču dovolil zgraditi vodno za-
jetje, iz katerega se je več kot 30 let s pitno vodo oskrbovala 
celotna vas Landek v sosednji občini.
Če bi bil Ivan res tako problematičen, kot ga prikazuje ano-
nimnež, bi lahko hladnokrvno podrl tudi »Stražiškovo lipo«, 
ki je omenjena tudi v turistični karti občine, in bi bila ena 
zanimivost manj za turiste. Upam, da si je anonimna ose-
ba natančno ogledala naslikano kravo v časopisu, in mogoče 
ugotovila, da ima g. Ivan Rehar verjetno čistejšo `štalo`, kot 
pa anonimni prijavitelj svoj wc na štrbunk.
Nedvomno pa se strinjam tudi z razmišljanjem gospoda Iva-
na, ko je povedal novinarki: »Nekateri se bahajo z najboljšimi 
avtomobili in razkošnimi vilami, a kaj, ko si tega bogastva 
niso ustvarili s svojim denarjem. Do vratu in še čez so za-
dolženi. Vsak naj dela po svojih realnih zmožnostih.«

Jurij Cvikl
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KRST BRUCEV
Brucovanje je v Sloveniji postalo že dolgoletna tradicija 
sprejemanja brucev v študentsko življenje, ki ga vsako leto 
prakticiramo tudi v našem klubu. Dogodek se je na Dobrni 
zgodil v četrtek, 30. oktobra 2008, v prostorih kavarne Zdra-
viliškega doma.

Tematska zabava je bila letos v stilu piratov, ki so burili našo 
domišljijo pri oblikovanju scene in oblačenju v morske raz-
bojnike. Vsekakor je ta del priprav najbolj zabaven, saj nam 
kreativnih idej in norih zamisli nikoli ne zmanjka. Program 
je bil sestavljen iz tematskih iger, s katerimi smo testirali 
vzdržljivost novopečenih študentov iz okolice Dobrne. Po 
končanih nalogah so vsi bruci dobili diplome v znak oprav-
ljene preizkušnje vstopa v naporno študentsko življenje. Ob 
uspešnem preskoku v nov svet ˝študentarije˝ so jim čestitali 
tudi starejši študentje, imenovani ˝stare bajte˝. Ples piratov 
se je zavlekel dolgo v noč, kot se za ˝morske tatove˝ spod-
obi.

Špela Pavlin

ALI STE VEDELI?
Ste se kdaj vprašali, kdo vse se združuje pod kratico MKD? 
Kdo je začetnik MKD-ja? Kakšen je sploh pomen delovanja 
Mladinskega kluba Dobrna? Na takšna in podobna vprašanja 
smo vam pripravljeni odgovoriti v tem prispevku.
Ali ste vedeli, da: 

… je ustanovitelj MKD-ja Drago Pungartnik;
… aktivno delujemo že od leta 2002;
… je v MKD vključenih že več kot 140 članov, starih od 15 

do 30 let;
… vsak član deluje prostovoljno;

… MKD partnersko sodeluje 
še z ostalimi študentskimi dru-
štvi (KŠOC, DMŠ …);
… je naše poslanstvo, pove-
zovati mlade in jim omogočiti 
aktiven način preživljanja pro-
stega časa;
…  pokrivamo športne, zabav-
ne, kulturne in izobraževalne 
dejavnosti za mlade;
… za vse projekte pridobimo 
finančna sredstva od sponzor-
jev in razpisov;
… je MKD politično neopre-
deljen;
… je MKD edini mladinski klub 
v Občini Dobrna, ki deluje za 
mlade in mlade po srcu?

Špela Pavlin
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16. ALPSKA ŠOLA V NARAVI 
UČENCEV 5. RAZREDA
Kaj mi je bilo v AŠN najbolj všeč?
• Ko sem plezal/-a. (Tjaša, Anita, Blaž P., Bruno, Žan F., 

Matej G., Katarina, Anja, Eva, Tomaž K., Tine, Tjaša B., 
Patrik)

• Planinski krst. (Nina, Bruno, Žan F., Matej G., Katja, Pija, 
Hana, Tjaša B., Timi)

• Vrnitev domov. (Sara, Valentina)
• Ko smo videli gamse in svizce. (Tomaž, Žan V., Tine)
• Videl sem planiko. (Tomaž)
• Kosilo na poti domov. (Blaž P., Marko, Patrik)
• Triglavska jezera. (Žan V., Pija)
• Pot čez Štapce. (Blaž S.)
• Lumparije v sobah. (Marko, Tomaž A.)
• Dekleta smo se igrala. (Valentina)
• Pogled na Triglav s Prehodavcev. (Katja, Anja, Eva, To-

maž A.)
• Vožnja s pletnjo na Blejski otok. (Hana)
• Vožnja po Bohinjskem jezeru. (Timi)

Kaj bi rad najhitreje pozabil?
• Dolgotrajno hojo. (Timi, Patrik, Pija, Katja, Katarina, 

Marko, Matej G., Tjaša Š.)
• Ko so fantje svetili s svetilkami. (Anita)
• Nošnjo težkih nahrbtnikov. (Timi, Tomaž A., Anja)
• Spolzke kamne. (Patrik)
• Deževne razmere. (Tjaša B., Hana)
• Večerjo pri Sedmerih jezerih. (Tjaša B., Hana, Žan F., 

Bruno, Blaž S.)
• Neurejene sanitarije in kopalnice. (Pija, Tomaž A., To-

maž K., Eva, Anja, Katja)
• Mazanje z zobno pasto. (Tine)
• Ko sem padel. (Tine, Blaž S., Blaž P.)
• Ko vodnik Srečko ni dovolil počivati. (Eva)
• Krst. (Valentina)
• Na slabo hrano. (Marko, Matej G., Tjaša Š.)
• Ko smo zlomili posteljo. (Žan F., Tomaž M.)
• Ko sem skoraj padla vznak. (Nina)

Učenci 5. razreda na najvišji točki alpske šole v naravi – pri Za-
savski koči na Prehodavcih (2071), v ozadju Triglav.

Moj nepozabni izlet na 
Sedmera jezera

Sem plastična steklenica, modrikaste barve. Izdelali so me v 
tovarni brizganih plastičnih steklenic. Nato so me odpeljali 
v polnilnico vode in me napolnili z vodo. Zložili so nas  v za-
boje in s tovornjakom odpeljali v trgovino. Poleg mene pa je 
na polici sedela domišljava Radenska. 
Nekega dne je prišla v trgovino deklica, ki me je vzela s poli-
ce in dala v nakupovalni voziček. In tako se je začelo. Nasled-
njega dne me je posadila v nahrbtnik in odšla proti šoli. Tam 
je že čakal avtobus. Odpeljali smo se proti Gorenjski. 
Avtobus je počakal pri Koči pri Savici in s prtljago so nas 
naložili na vlečno žičnico. Zelo me je bilo strah; ker smo se 
hitro vzpenjali, mi je bilo slabo in premetavalo me je sem 
ter tja. Po končani poti so nahrbtnike zložili v vrsto in čakali 
smo svoje lastnike. Končno je le prispela deklica in si oprtala 
nahrbtnik. Ni bilo dolgo, ko ga je odložila, ga odprla, me za-
grabila za vrat, odvila zamašek in pila vodo iz mene. O, kako 
sem se olajšala, bila sem pol lažja! Potem me je dala nazaj v 
nahrbtnik, ga ponovno oprtala na hrbet in odšli smo skupaj 
proti Koči pod Bogatinom. Pred kočo smo nato čakali, ker 
so otroci dobili topel čaj. Tudi meni bi se prilegel, da bi se 
malo ogrela. Otroci so odšli v kočo, jaz pa sem samevala v 
nahrbtniku in mrazu. Po kosilu so nas odnesli v svoje sobe. 
Tam me je deklica postavila ob posteljo in kdaj pa kdaj malo 
srknila. Tako sem postajala vedno bolj prazna. Zvečer, ko so 
otroci zaspali, sem se lahko pogovarjala s svojimi prijatelji-
cami.
Naslednji dan smo se odpravili proti Koči pri Sedmerih jeze-
rih. Tam me je deklica napolnila z vodo. Počutila sem se zelo 
osvežujoče. Nato smo se odpravili proti Prehodavcem. O, in 
kako sem bila vesela, ko sem zagledala Triglav. Kaj takega si 
nisem nikoli mislila. 
Četrti dan smo se odpravili proti  Planini jezero, kjer sem 
dobila ponovno sveže vode. Ko je oskrbnik zaigral na har-
moniko, me je zasrbelo dno, da bi najraje zaplesala. Potem 
smo se odpravili dalje proti Vogarju. Tam je otroke čakal to-
pel čaj in sobe. Odnesli so nahrbtnike v sobe. Medtem so se 
otroci zunaj igrali s psičko, ki ji je bilo ime Čojs. Metali so ji 
mojo prijateljico plastenko, ki je nosila Fanto. Kar groza me 
je bila, da bi bila v njeni koži, saj bi me psička pregriznila s 
svojimi ostrimi zobmi. Nato so otroci imeli pouk prve po-
moči, učili so se o vremenu in orientaciji. Kasneje so sledile 
vaje za zaključni večer. Po večerji je bil zaključek. Najbolj mi 
je bilo všeč, ko so otroci zapeli: »Mi gremo pa v hribe za 
prvi šolski dan, hodili bomo po strmini in to vsaki dan … » 
Sledila je pravljica o Zlatorogu in pesem Gorska mafija. Nato 
je bil planinski krst. Držala sem pesti za mojo deklico, ki so 
jo spraševali, kako se obnašamo v koči. Potem pa, bum, in 
dobila je s »štrikom po riti«. Postala je prava planinka. Škoda, 
da še mene niso narahlo po ta zadnji. 
Zadnji dan je otroke vodila pot na Bohinjsko jezero. Vodnik 
je povedal legendo o Hudičevem mostu. Sledila je vožnja po 
Bohinjskem jezeru in nato še po Blejskem jezeru ter na oto-
ček. Nato je sledilo kosilo v gostilni Lovec, kjer smo videli 
dva medvedka. Deklica me je nato, ko je spila vso vodo, vrgla 
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v koš za smeti. Naslednje jutro so koš izpraznili smetarji in 
smeti odpeljali v sortirnico odpadkov. Tam so me vrgli na 
kup z ostalimi plastenkami. Odpeljali so nas nazaj v tovar-
no, kjer sedaj čakam, da me zmeljejo in stalijo ter ponovno 
naredijo nove plastenke. Imela sem kratko, vendar čudovito 
življenjsko pot.

Hana Brecl, 5. b
Mentorica: Terezija Audič

Alpska šola v naravi: ob klinih in jeklenici čez preval Štapce.  

PREDSTAVITEV ALPSKE ŠOLE V 
NARAVI
V začetku septembra se je v alpsko šolo v naravi odpravila 
že 16. generacija učencev OŠ Dobrna. Da bi letošnji peto-
šolci delili svoje vtise še s svojimi starši, sorodniki in učitelji, 
so v četrtek, 2. 10. 2008, pripravili predstavitev. Uživali smo 
ob spremljanju pestrega programa. Petošolci so spoznavanje 
alpskega sveta predstavili z diaprojekcijo, pripravili pa so tudi 
zanimivo igrico o obnašanju v gorah. Prisluhnili smo tudi nji-
hovi himni. 
Na predstavitev smo bili povabljeni tudi šestošolci, saj smo 
prejeli priznanja.    

Člani novinarskega krožka
Mentorica: Sonja Špegel

SREČANJE STAREJŠIH OBČANOV

V našem kraju se vsako leto srečajo starejši občani, ki so že 
dopolnili sedemdeset let. Tudi letos so nas povabili v svojo 
sredino. Veselo druženje smo jim v petek, 3. 10. 2008, pope-
strili s kratkim kulturnim programom. Nastopili so: vokalna 
skupina, plesna skupina ter instrumentalista Matic Pinter (ki-
tara) in Primož Pesjak (harmonika).

Člani novinarskega krožka  
Mentorica: Sonja Špegel

DEJAVNOSTI  I. TRIADE

Šolsko leto so verjetno najbolj z negotovostjo pričakovali 
učenci in starši naših novih prvošolčkov. Tako so v ponede-
ljek, 1. 9. 2008, slovesno sedli v šolske klopi, si ogledali šolo, 
spoznali svoje učiteljice in se posladkali s torto. Tudi drugo-
šolci in tretješolci so se ta dan prvič srečali s svojima novima 
razredničarkama. 
Vreme je bilo zelo toplo, zato so kar hitro izvedli prvi šport-
ni dan. 12. 9. 2008 so odšli na pohod in si ogledali farmo 
jelenov. Vsi so bili navdušeni, tudi hoja  ni nikogar preveč 
utrudila. 

Na Pikinem festivalu v Velenju so tudi letos ustvarjali učenci 1., 2. 
in 3. razreda. 

Jesen je polna idej: Tetka jesen na obisku pri učencih 1., 2. in 3. 
razreda.

Kmalu za tem pa je v Velenju županovanje za teden dni pre-
vzela Pika Nogavička. Tudi učenci od 1. do 3. razreda so se 
z njo zabavali na delavnicah in si v okviru Pikinega festivala 
ogledali predstavo z naslovom Miši v operni hiši. 
Na zadnji dan v septembru, to je  30. 9. 2008, je v šoli zatulila 
sirena, ki je naznanjala požar. Vsi smo hitro izpraznili šolske 
prostore in v šolskem parku počakali na navodila. Seveda je 
bila vse le vaja. Vse so zelo navdušili tudi posebno izurjeni 
psi reševalci. 
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Mesec oktober je potekal v pričakovanju počitnic in spo-
minskih dni. Kljub temu smo četrtek, 9. 10. 2008, učenci 1., 
2. in 3. razreda posvetili jeseni. Praznovali smo Tetko jesen, 
se seznanili z jesenskimi plodovi, z naravo v jeseni in z ob-
likovanjem izdelkov iz naravnih materialov. Ob koncu pouka 
smo se posladkali s kostanjem, ki nam ga je skuhala prijazna 
gospa kuharica. Nabrali pa smo ga seveda sami, saj nas lepi 
jesenski dnevi še kar vabijo v pisano naravo. 
Dobro smo zakorakali v šolsko delo in vestno opravljamo 
vse naloge in obveznosti, ki nam jih prinaša pester vsakdan. 
Ob koncu meseca smo se spomnili tudi padlih borcev in jim 
v spomin prižgali svečke. 
Vsi veseli in rahlo utrujeni smo v petek, 24. 10. 2008, šolske 
torbe pospravili v kot za teden dni. Počitnice so hitro minile, 
mi pa smo v pričakovanju novih doživetij. 
        

Za 1. triado: Ksenija Ulaga

KOMEMORACIJA V SPOMIN NA 
PADLE BORCE
Mesec oktober se je hitro bližal h koncu. Narava se je po-
barvala v pisane barve in začela se je pripravljati na počitek. 
V času, ko se svetli del dneva občutno skrajša in ko lahko 
daljše večere izkoristimo za skupne dejavnosti in pogovore, 
je prav, da se spomnimo tudi na tiste, ki so zaslužni za to, da 
lahko mi uživamo v svobodi in blaginji.
Tako smo skupaj z Zvezo borcev Dobrna v četrtek, 23. 10. 
2008, pripravili komemoracijo s kratkim kulturnim progra-
mom pri spomeniku padlim borcem v centru Dobrne. Na-
stopila je vokalna skupina, recitatorji in instrumentalisti.
Predstavniki Zveze borcev in Občine Dobrna so k spomeni-
ku položili venec, vsi pa smo padle junake počastili z minuto 
molka.

Tudi letos so učenci OŠ Dobrna pripravili program ob komemora-
ciji pri spomeniku NOB na Dobrni.

Člani novinarskega krožka 
Mentorica: Sonja Špegel

ZBIRALNA AKCIJA PAPIRJA

Letošnja prva zbiralna akcija papirja, ki jo je organizirala 
Skupnost učencev OŠ Dobrna pod mentorstvom ge. Vale-
rije Pečnik, je potekala od 6. 10. do 8. 10. 2008. Vse oddelč-
ne skupnosti so sodelovale pri akciji in skupaj jim je uspelo 
zbrati 12845 kg papirja.
Izmed vseh pa so največ papirja na učenca zbrali četrtošol-
ci.
Seznam oddelčnih skupnosti glede na količino zbranega pa-
pirja na učenca:
 1. r – 38 kg  2. r – 78 kg
 3. r – 57 kg  4. r – 86 kg
 5. a – 82 kg  5. b – 62 kg
 6. r. – 34 kg  7. r. – 70 kg
 8. r. – 39 kg  9. a – 64 kg
 9. b – 32 kg

S količino zbranega papirja smo zadovoljni in upamo, da bo-
sta tako uspešni še prihodnji dve akciji.
Posebej pa smo ponosni na 3. mesto med osnovnimi šolami 
na Celjskem. 
Na tem mestu pa se želimo zahvaliti vsem, ki ste nam kakor-
koli pomagali pri zbiralni akciji papirja.

Člani novinarskega krožka  
Mentorica: Sonja Špegel

TEKMOVANJA

Logika
Šolsko tekmovanje iz logike je bilo v petek, 26. 9. 2008. Tek-
movanja se je udeležilo 84 učencev od 3. do 9. razreda. 
Bronasta priznanja iz znanja logike prejme 22 učencev. 
Na državno tekmovanje iz znanja logike, ki je bilo v soboto, 
18. 10. 2008, na OŠ Hudinja v Celju, so se uvrstili: Iza Smreč-
nik, Tjaša Žerjav, Špela Hrovat, Patricia Povšnar, Darjan Če-
renak in Jasna Cehner. 
        

Vodja šolskega tekmovanja: 
Martina Jovan 

Biologija
V sredo, 22. 10. 2008, je potekalo tekmovanje iz znanja bio-
logije za PROTEUSOVO priznanje. Tema letošnjega tekmo-
vanja so netopirji Slovenije.
Tekmovanja se je udeležilo 5 osmošolcev in 15 devetošol-
cev.
Bronasta priznanja so osvojili naslednji učenci: Matic Pinter, 
Špela Hrovat, Mateja Koštomaj, Matej Mešl, Jasna Cehner, 
Darjan Čerenak, Luka Rošer, Matevž Špes, Igor Pečoler, Mo-
nika Jakob in Žan Pudgar. Rezultati tekmovanja so še neurad-
ni, ravno tako še niso dokončno znani kriteriji za uvrstitev 
na državno tekmovanje.

Vodja šolskega tekmovanja: 
Zdenka Velečič
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Male sive celice
V torek, 23. septembra 2008, sta se dve skupini sedmošol-
cev udeležili kviza Male sive celice, ki je potekal na 4. OŠ v 
Celju. 
Prijavljenih je bilo 24 šol, kar pomeni, da je tekmovalo 48 
skupin, ki so štele po 3 učence. Po prijavi učencev in dobro-
došlici organizatorja so tekmovalci odšli po navodilih ekipe 
RTV Slovenija v razrede, kjer so tekmovali v pisnem delu 
kviza.
Naši učenci, to so Iza Smrečnik, David Pušnik, Jernej Kralj, 
Tjaša Žerjav, Sanja Blazinšek in Luka Felicijan, se sicer niso 
uvrstili med 4 najboljše ekipe, ki so se na koncu pomerile 
še v ustnem delu kviza, so pa s svojo uvrstitvijo dokazali, 
da znajo streti marsikateri trd oreh. To je bila za vse dobra, 
pozitivna izkušnja in učenci tudi v prihodnje ne bodo pustili 
spati svojim sivim celicam.
        

Jasmina Repolusk, 
mentorica tekmovanja

Atletika 
V torek, 7. 10. 2008, je bilo na atletskem stadionu Kladivar 
v Celju Ekipno področno prvenstvo OŠ v atletiki. Udeležili 
smo se ga tudi učenci OŠ Dobrna. Ekipa je štela 38 učenk 
in učencev, ki so nastopali v osmih panogah: teku na 60m, 
300m in 1000m, štafeti, skoku v daljino in višino, metu žogice 
in suvanju krogle.
Imeli smo kar nekaj uspešnih posameznikov: 2. mesto je 
osvojila Darja Švent v teku na 60m (8,75s) in Matevž Špes 
pri skoku v višino (1,53m); 3. mesto je pri teku na 60m osvo-
jil Robert Božnik (8.16s); zelo uspešna pri teku na 1000m 
sta bila tudi Matjaž Podpečan (5. mesto - 3:19,41min) in Igor 
Pečoler (8. mesto - 3:23,84min). V skoku v daljino je bil 6. 
Luka Šteger z osebnim rekordom 4,85m. Uspešni smo bili 
tudi v obeh štafetah 4x100m; fantje smo osvojili 4. mesto z 
rezultatom 52,46s, dekleta pa 6. mesto z rezultatom 59,26s. 
Ekipno smo osvojili 11. mesto. 
Komaj čakamo na tekmovanje posameznikov za MAP in VAP, 
ki bo v mesecu maju 2009.
  

Ekipno področno prvenstvo v atletiki – uspeh učencev OŠ Do-
brna.  Na fotografiji je Darja Švent, 9. r. – najuspešnejša atletinja 
na OŠ Dobrna.

Nevenka Tratnik, športna pedagoginja
Mentorica: Sonja Špegel

Tehniški dan – ŽIVIMO VARNO 

V torek, 30. 9. 2008, je potekal celostni tehniški dan z na-
slovom Živimo varno. Učenci od 1. do 9. razreda so se naj-
prej pripravili na evakuacijo, ki so jo izvedli v sodelovanju z 
dobrnskimi gasilci. Zatem so sledile delavnice: v 1. r – Otrok 
v prometu, v 2. r – Številka 113, v 3. r – Človekoljubne orga-
nizacije, v 4. r – Varni v prometu, v 5. r – Varna vožnja s 
kolesom, v 6. r – Predstavitev potapljačev in varnosti na smu-
čišču, v 7. r – Predstavitev radiovezistov, v 8. in 9. r pa – Prva 
pomoč.  Po delavnicah so kinologi predstavili reševanje z 
reševalnimi psi.

Z a č e t n o 
vznemir j e -
nost zaradi 
ev a ku a c i j e 
so vsi učen-
ci uspešno 
premostili in 
tudi evakua-
cijo uspešno 
izvedli. Vsi pa 
so izvedeli 
veliko nove-
ga o varnem 
življenju.   

Pester in bogat program tehniškega dneva OŠ Dobrna z naslo-
vom Živimo varno: obiskali so nas člani kinološkega društva.

V okviru tehniškega dneva Živimo varno so nas 
obiskali radiovezisti.
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Športni dan – ATLETIKA 

V petek, 19. 9. 2008, je bil 1. športni dan (atletika) za učence 
od 6. do 9. razreda na atletskem stadionu Kladivar v Celju. 
Vsi učenci so tekmovali v petih oz. šestih disciplinah, in sicer 
v skoku v daljino z zaletom, suvanju krogle, metu žogice, 
teku na 60 m in teku na 600 m. Na koncu so tekmovale še 
razredne štafete – ena dekliška in ena fantovska. Tekmovali 
so samo 4 najhitrejši med fanti in dekleti iz razreda.

Najboljši rezultati:
60 m – fantje: BOŽNIK, ROBERT, 8.49 s
60 m – dekleta: ŠVENT, DARJA, 9.22 s
600 m – fantje: ŠTEGER, LUKA, 1.58 min
600 m – dekleta: KOŠTOMAJ, MATEJA, 2.30 min
Daljina z zaletom – fantje: ŠPES, MATEVŽ, 465 cm
Daljina z zaletom – dekleta: ŠVENT, DARJA, 365 cm
Žogica – fantje: ŠPEGEL, TOMAŽ, 44 m
Žogica – dekleta: ŠKOFLEK, EVA, 35 m
Krogla – fantje: ŠPES, MATEVŽ, 10.80 m
Krogla – dekleta: ŠKOFLEK, EVA, 7.50 m
Štafeta – skupno: 9. b – fantje, 54.88 s

POSTAVITEV TEMELJNEGA 
KAMNA ZA KULTURNI DOM, 
KNJIŽNICO IN ADAPTACIJO 
OSNOVNE ŠOLE  

 V torek, 16. 9. 2008, je bil za našo šolo pomemben dan. 

Zjutraj smo učenci pripravili na dvorišču šole oder in stole. 
Ob 12. uri smo imeli generalko. Vsi smo bili že malo na trnih 
zaradi programa, vendar veseli, da bodo postavili temeljni 
kamen. Učiteljica nam je še povedala, da moramo biti ob 
15.30 pred šolo. Ko smo prišli, je bilo že vse pripravljeno. 
Vsi smo nestrpno pričakovali goste. Kaj kmalu je bila ura 
15.45 in gostje so začeli prihajati. Gostov je bilo veliko, zato 
so morali učenci prinesti še nekaj stolov. Učenka Tamara je 
povabila goste, da so sedli. Kmalu se je prireditev začela. 

Postavitev temeljnega kamna -  na prireditvi so zaplesali tudi 
člani folklornega krožka pod mentorstvom Albine Gril.

Postavitev temeljnega kamna: »Tudi mi gradimo ...«

Nastopali smo učenci OŠ Dobrna, sekstet Vigred, pianistka 
Zala, flavtistka Anamarija ter klarinetist Darjan. Program je 
vodil g. Gorazd Špegel, ki je poskrbel, da je bila prireditev 
še zanimivejša. Tudi župan Občine Dobrna, g. Martin Brecl, 
je bil z nami. Imel je zelo lep govor, v katerem se je zahvalil 
gospodu Emanuelu Čerčku za sofinanciranje z Ministrstva za 
šolstvo. Nato so župan, g. Martin Brecl, ravnateljica, ga Da-
rinka Stagoj, in g. Čerček postavili tablo na temeljni kamen. 
Na koncu  pa smo bili vsi povabljeni v telovadnico, kjer je 
bila pogostitev. Mi smo pa še vse pospravili in se odpravili 
domov. Zelo smo veseli, da bo šola pridobila nove prostore. 
Upamo pa, da bo gradnja čim prej končana, da se bomo tudi 
starejši učenci učili v novih in prenovljenih prostorih. Lah-
ko se bomo  lažje učili, saj bomo imeli več pripomočkov in 
prostora za različne poizkuse in podobno.

Anita Javornik in Mateja Koštomaj, 8. r.
Mentorica: Sonja Špegel

ZDRAVI ZOBJE – LEP NASMEH

Naravoslovni dan, 2. razred 
V petek, 24. 10. 2008, smo imeli drugošolci drugi naravos-
lovni dan z naslovom ZDRAVI ZOBJE – LEP NASMEH. Uči-
teljica nam je naročila, naj v šolo prinesemo  svojo zobno 
ščetko, lonček, peresnico in zvezek za spoznavanje okolja. 
Zjutraj nam je učiteljica povedala, zakaj vsak dan jemo in 
kakšno hrano potrebuje naše telo, da zadosti vsem potre-
bam. Nato nas je  obiskala sestra Karolina in nam povedala, 
da je za ohranitev zdravih zob poleg pravilnega in rednega 
čiščenja zelo pomembno tudi navajanje na zdravo prehrano 
ter omejevanje uživanja sladkorja. Spoznali smo, katera je 
zdrava in katera nezdrava hrana za naše zobe.
Ogledali smo si zanimive, a hkrati tudi grozne slike zob 
otrok, ki ne skrbijo za svoje zobe. Mi si takšnih zob nikakor 
ne želimo. Ko smo izvedeli veliko koristnega o skrbi za zdra-
ve zobe, smo se lotili umivanja zob. Sestra nam je praktično 
predstavila pravilno umivanje zob. Nekateri učenci so po-
trebovali pomoč sestre Karoline. Kdor ni s seboj prinesel 
sebi primerne  zobne ščetke, jo je lahko kupil kar pri sestri. 
Sklenili smo, da bomo od zdaj naprej še bolj skrbeli za čisto-
čo naših zob, saj želimo imeti zdrave zobe in lep nasmeh.
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Z navajanjem otroka na redno umivanje zob in na 
redne obiske zobozdravnika mu dajete starši veliko 
popotnico za nadaljnje življenje. 
Mislimo torej na svoje zobe in zobe svojih otrok že danes in 
jim zagotovimo zdrav, brezskrben, široko nasmejan in uspe-
šen jutri. Bodimo ponosni na svoje zobe, bodimo ponosni 
nase in bodimo zgled svojim otrokom.

Svoje vtise so povedali učenci 
2. razreda z razredničarko Albino Grilc

PROJEKTNA EKSKURZIJA PO 
NOTRANJSKI

V četrtek, 25. 9. 2008, smo se učenci 7. in 8. razreda odpravili 
na ekskurzijo na Notranjsko. Od šole smo se odpravili ob 
osmi uri zjutraj. Potem smo se odpravili proti Križni jami. 
Pred Križno jamo smo si obuli škornje in se odpravili v jamo. 
V jami pa smo še dobili lučke, s katerimi smo si svetili, ker 
je Križna jama zelo naravna in v njej ni razsvetljave. V jami 
smo se še popeljali po jezeru in si jo ogledali še globlje. Ko 
smo prišli iz jame, smo malicali. Počasi smo se odpravili proti 
Cerkniškemu jezeru. Tam smo si ogledali maketo presihajo-
čega jezera. Izvedeli smo tudi, kako “JEZERO JE IN JEZERA 
NEJ“. Ogledali smo si še video, na katerem je jezero v vseh 
štirih letnih časih. Po ogledu smo se učenci popeljali z loj-
trnikom, med vožnjo pa smo si še ogledali pravo Cerkniško 
jezero. Ob povratku sta dve učenki osmega razreda lahko 

Učenci OŠ Dobrna so spoznavali lepote in bogastvo Notranjske: 
vožnja z lojtrnikom po Cerkniškem jezeru.

zajahali konja in jezdili do avtobusa. Odšli smo na kosilo. 
Bilo je zelo okusno. Najbolj smo bili veseli sladoleda. Potem 
pa smo se še odpravili proti Velikemu in Malemu naravnemu 
mostu, od koder smo si ogledali mosta od zgoraj navzdol in 
spodaj navzgor. Za konec pa še skupna »fotka« in odpravili 
smo se proti Dobrni. Bili smo utrujeni in veseli, da smo se 
vrnili domov. Misliva, da smo vsi res uživali in se imeli lepo. 
Upava, da bo še več takšnih ekskurzij.

Anita Javornik in Anita Videc, 8.r.

UTRINKI IZ CENTRA ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOBRNA

PIKIN TEDEN
Oddelek OVI III že nekaj let zapovrst-
jo praznuje praznik Pike Nogavičke. 
Da pa lahko preizkusimo vse Pikine 
vragolije, smo se dogovorili, da bo pi-
kast kar ves teden. Najprej se seveda 
seznanimo z literarnim delom Astrid 
Lindgren o legendarni Piki Nogavički. 
V knjigi piše, da se Pika oblači narobe 
(gumbi naj bi bili zadaj), da Pika sedi na 

mizi in jé s stola; pri čiščenju stanovanja si Pika natakne krta-
če in se drsa, glavo pa si umiva kar v škafu. Ooooo! Tale naša 
Pika! Naučili smo se, da je Pika najmočnejša deklica, da ima 
dva živalska dobra prijatelja, družbo pa ji delata še Anica in 
Tomaž. Da njenih rdečih kitk in pegic na ličkah sploh ne ome-
njamo. Njene vragolije smo si ogledali tudi na video kasetah 
tik preden smo šli spat. Tako je bila Pika z nami tudi ponoči, 
ko smo se v sanjah igrali z njo v cirkusu, si ogledali knjižnico, 
se sprehodili na konjskem hrbtu po mestu in kupovali slast-
ne »medikamente«. Seveda pa smo hoteli Piko Nogavičko 
videti tudi v živo. Ravno zato smo kar dva dneva preživeli v 
Velenju na 19. Pikinem festivalu. Prvi dan sta nas spremljala 

Natalija in Miha, in tako smo iz različnih materialov ustvarjali 
najbolj norčave izdelke. Drugi dan pa smo si z Mihom in Tat-
jano ogledali plesno predstavo, kjer smo spoznali luno, zvez-
dice, packe, grom, strelo in oblake. O plesni predstavi pa kdaj 
drugič. Aja, še to: kaj pa tele fotografije, ki jih vidite tukaj? Da, 
glavno vlogo igrajo naši nagajivi špageti! Iz knjig in iz filmov 
smo videli, da je 
Pika Nogavička 
pravi mojster v 
kuhanju. No, zdaj 
smo se želeli tudi 
sami lotiti takšne 
kuhe. Skupaj s 
Sonjo in Tatjano 
smo sestavili je-
dilnik za najbolj 
slastno Pikino 
pojedino. Na na-
šem seznamu je 
pisalo: za sladico  
pisana solata, za 
predjed nagajivi 
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špageti in za glavno jed okrogle palačinke. Je z vrstnim re-
dom vse OK? Ah, Piki Nogavički bi se to zdelo sila smešno! 
Tako: nam je ta teden minil kot blisk in zato upamo, da bo 
naslednje leto še en teden čisto pikast!

OVI III:
Tatjana Lavrinc

PRAZNOVANJE JESENI

Sredi meseca oktobra smo v našem centru pozdravili pri-
hod jeseni in ga veselo praznovali kar tri dni. Začelo se je v 
ponedeljek, 13. 10. 2008, ko so popoldne pripravili kostanjev 
piknik.
Ob uspešno zakurjenem ognju so najprej narezali kostanj, 
nato pa je glavno skrb za ravno prav pečen kostanj prevzel 
»tovariš« David. V tem času so se otroci malo poveselili in 
nekateri tudi zaplesali. Ob sladki dobroti so si vsi veselo 
mazali roke, in tako poskrbeli za site trebuščke. 

In končno glavni dan ... sreda, 15. 10. 2008, … Tokrat je od-
padel pouk in delo pa tudi v dopoldanskem času smo se po-
svetili Tetki jeseni. Najprej smo po skupinah izdelali strašila, 
za katera smo si vse potrebne stvari nabrali že prej. Zopet 
se je pokazala ustvarjalnost vsake skupine in končni rezultati 
so bili res vredni večkratnih pogledov. Vsi so se potrudili 
po svojih najboljših močeh, in tako je nastalo dovolj veliko 
število strašil, ki bodo naš center obvarovala pred vsemi ne-
pridipravi …

Po dobro opravljenem delu je sledila zaslužena malica, po 
njej pa je bil čas za posebno veselo nalogo, in sicer peko 
pite. Ker se v našem centru veliko trebuščkov rado sladka, 
je tudi veliko rok zavihalo rokave in začelo pridno delati. Eni 
so zamesili testo, drugi olupili in pripravili jabolka za nadev, 
tretji pito ali zavitek  naredili, spet četrti pa so le preverili, ali 
se bo pita dobro spekla.

Sledilo je še zadnje dejanje, in sicer skupna razstava strašil na 
zelenici pred centrom. Tokrat je postavitev strašil prevzel naš 
likovnik Silvo in jih »naštimal« lepo po vrsti. Ves čas pa nas je 
spremljala glasba, ob kateri so se nekateri tudi zavrteli.

V torek se je nadaljevanje praznovanja zopet odvijalo v po-
poldanskem času. Tokrat so otroci in mladostniki po sku-
pinah okraševali, izrezovali in ustvarjali buče. Vsaka skupina 
s svojimi idejami, s svojimi načrti in svojimi bučami. Vsaka 
drugačna, a vsaka lepa … Vanja Sušec
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6. DRŽAVNE IGRE  SPECIALNE 
OLIMPIJADE MATP

Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna je v četrtek, 
23. oktobra 2008, organiziral 6. državne igre specialne olim-
pijade MATP. Dejstvo je, da se z dobro promocijo programa 
prilagojenih športnih aktivnosti-MATP vsako leto veča števi-
lo tekmovalcev in ekip iz vse Slovenije. V četrtek, 23. oktobra 
2008, smo podrli rekord v zgodovini državnih MATP iger 
specialne olimpijade Slovenije. V celjski dvorani Golovec se 
nas je srečalo in družilo krepko čez 500 športnikov, njiho-
vih trenerjev in spremljevalcev, organizatorjev prostovoljcev, 
častnih gostov, organizatorjev ter nenazadnje vseh prijate-
ljev MATP-ja. Pomagalo nam je 100 sodnikov prostovoljcev 
iz fakultete za šport, pedagoške fakultete, iz Društva joga v 
vsakdanjem življenju Celje in približno 35 prostovoljcev-de-
lavcev CUDV Dobrna.

S programom MATP (motor activities training program) si 
specialna olimpijada prizadeva, da bi omogočila vsem šport-
nikom ne glede na prizadetost ali oviranost vključevanje v 
družbo in uresničevanje lastnih potreb po športnem udej-
stvovanju in interesov v njem. Tako kot evropska družina dr-
žav gre tudi Slovenija po poti zagotavljanja enakih možnosti 
in enake obravnave športnikov specialne olimpijade s po-
sebnimi potrebami. Dejstvo, da smo lahko nekaterim drugim 
državam za vzor, nam nalaga dolžnost, da pomagamo tistim v 
najbližjem sosedstvu in v svetu, ki tega ne zmorejo. S tem se 
bližamo idealu enakovrednosti in enakopravnosti športnikov 
specialne olimpijade na področju športnega udejstvovanja 
ter lepši in prijaznejši prihodnosti oseb s posebnimi potreba-
mi z motnjo v duševnem in telesnem razvoju. S programom 
treninga motoričnih aktivnosti-MATP načrtno, strokovno in 
celostno vplivamo na mlade ali starejše generacije šport-
nikov specialne olimpijade, na njihovo pozitivno doživljanje 
prilagojenih športnih aktivnosti in predvsem na zdrav kreati-
ven način preživljanja prostega časa ter nenazadnje na boljšo 
kvaliteto življenja. Dejstvo je, da z MATP vplivamo na mo-
torično učenje športnikov in posledično na razvoj tako finih 
kot grobih motoričnih spretnosti; na spoznavanje osnovnih 

športnih pravil, spodbujanje zdrave tekmovalnosti, spoštova-
nje športnega obnašanja, strpnosti in nenazadnje na načrtno 
razvijanje spretnosti za vključitev v širše socialno okolje.

Častni govorci na državnih igrah so bili mag. Franc Hoče-
var, svetovalec predsednika RS za zdravstveno in socialno 
varstvo ter humanitarna vprašanja, Stane Rozman, podžupan 
MO Celje, Marjan Lačen, predsednik Specialne olimpijade 
Slovenije, mag. Tine Kovačič, vodja tekmovanja in predsednik 
organizacijskega odbora iger, dr. Tjaša Filipčič, predstavnica 
Pedagoške fakultete v Ljubljani, Tanja Princes, glavna trenerka 
za MATP pri SO. Kulturni program so s svojo plesno toč-
ko popestrili varovanci CUDV Dobrna in plesalke Plesnega 
Foruma Celje. Slovesno zaprisego specialne olimpijade je iz-
rekla športnica specialne olimpijade, Nina Notersebrg:«Pu-
stite mi zmagati, če pa že ne morem zmagati, naj bom vsaj 
pogumna v svojem poizkusu!« Po svečani zaprisegi je Jožica 
Grubelnik, direktorica CUDV Dobrna, slavnostno otvorila 
igre. Tekmovalci specialne olimpijade so se pomerili na 7 tek-
movalnih disciplinah, in sicer v vožnji z vozičkom skozi tunel, 
trakove in čez oviro; v zbijanju žog s stožca; v podiranju keg-
ljev; v metu na koš (elementi košarke); v brcanju žoge v gol 
(elementih nogometa); v elementih hokeja; v hoji  oz. vožnji 
z vozičkom med količki.

Ob nastopih skoraj 160-ih tekmovalcev specialne olimpijade, 
ki so se pomerili na 7 tekmovalnih MATP postajah, je navijala 
nabito polna športna dvorana Golovec. Nekateri športniki z 
motnjo v duševnem in telesnem razvoju so na teh državnih 
igrah MATP postavili osebne rekorde. Njihovi napori so bili 
poplačani! In prav vsak, ki je dobil bitko proti lenobi, je bil 
zmagovale. In ta dobljena bitka proti lastni lenobi jim daje za-
upanje vase, samospoštovanje, samopotrditev, samozavest in 
predvsem moč ter pogum za nove športne podvige in nove 
dosežke v življenju. 

Ne smemo pa pozabiti, da je poudarek na sodelovanju in ne 
na storilnosti oz. tekmovalnosti za vsako ceno. Ni slučajno, 
da je že Pierre Coubertain poudaril, da je važno sodelo-
vati in ne zmagati. Seveda je na koncu tudi važno zmagati, 
vendar je pomen 6. državnih iger specialne olimpiade MATP 
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ravno v druženju, srečevanju športnikov iz celotne Slovenije 
iz različnih socialno-varstvenih zavodov, varstveno- delovnih 
centrov in osnovnih šol s prilagojenim programom. Zma-
govalci so namreč prav vsi športniki, ki opravijo nalogo na 
posamezni  MATP tekmovalni postaji. Urška Žolnir in Pet-
er Kavzer, priznana slovenska športnika sta ob zaključku 6. 
državnih iger MATP specialne olimpijade podelila medalje in 
priznanja vsem športnikom specialne olimpijade. Eva Černe 
pa je slovenskim specialnim olimpijcem zapela nekaj svojih 
uspešnic, med njimi tudi svojo zmagovalno pesem slovenske 
popevke.

Avtor: mag. Tine Kovačič, 
vodja tekmovanja

ZAHVALA VSEM OB SMRTI 
NAJINEGA SINA ROKA !

Ni smrt tisto, kar loči nas, 
in živl jen je tisto, kar 
druži nas, 
so vezi močnejše, 
nepomembne zan je so 
razdal je, kraj in čas. 

M. Kačič

Iskreno se zahvaljujeva vsem, ki ste nama 
nudili moralno in finančno podporo ob 

tragični  izgubi najinega sina Roka.

Iskrena hvala!

Dragica in Bogdan Rovan

 O B V E S T I L A  

NAPOVEDNIK IZOBRAŽEVANJ ZA KMETE
1. SKOP/KOP IZOBRAŽEVANJA

Vsi, ki ste vključeni v program SKOP ali KOP, morate od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009 opraviti vsaj 4 ure izobraževanj. 
Vsi, ki pa ste vključeni v program SKOP, ne pozabite tudi na udeležbo na vsaj enem prikazu v 5 letih.

Zap. 
št. Naslov predavanja Lokacija/

Datum Opombe

1. Predavanje:
- Do naravne oskrbe rastlin z dušikom z vmesnim 
posevkom metuljnic oz. DTM
- Dušik: Pomembno hranilo rastlin in 
onesnaževalcev podtalne vode
- Skriti učinki obdelave tal  (4 ure)

KD Vojnik,
13. 1. 2009

2. Predavanje:
- Dobra proizvodna in higienska praksa v primarni 
pridelavi (4 ure)

KD Vojnik,
10. 2. 2009

Zahteva navzkrižne skladnosti.
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3. Predavanje - Instrukcija:
- Informiranje kmetov o ukrepih kmetijske politike 
s poudarkom na ukrepih SKOP/KOP
- Dober gospodar (4 ure) 

Celje, Dobrna, 
Vojnik,
Štore -
zadnji teden v 
mesecu februarju

Namenjeno vsem, ki 
uveljavljate neposredna plačila v 
kmetijstvu.

4. Predavanje:
Splošna znanja o konju (4 ure)

Celje,
16. 6. 2009

5. Predavanje:
Predelava živil živalskega izvora
 (4 ure)

Rogla,
23. 5. 2009

V sklopu prireditve Dan rejcev 
drobnice.

6. Prikaz:
Spoznavanje škodljivih in koristnih organizmov v 
praksi  (4 ure)

Vojnik, Celje, 
Štore,
maj (poljedelci), 
junij (vinogradniki)

Šteje kot prikaz v programu SKOP in 
kot izobraževanje v programu KOP.

2. PREDAVANJA, KI NE ŠTEJEJO KOT SKOP/KOP 
    IZOBRAŽEVANJE

VINOGRADNIŠTVO

7. Priprava na trgatev Vojnik,
Štore

Prijavite se samo nečlani Vinogradniškega 
društva Vojnik in Štore. Člane bo obvestilo 
društvo.

8. Vodena degustacija mladih vin Vojnik,
Štore

Prijavite se samo nečlani Vinogradniškega 
društva Vojnik in Štore. Člane bo obvestilo 
društvo.

9. Prikaz zimske in letne rezi vinske 
trte

Vojnik,
Štore

Prijavite se samo nečlani Vinogradniškega 
društva Vojnik in Štore. Člane bo obvestilo 
društvo.

VARSTVO RASTLIN

10. Začetni tečaj FFS – vinogradništvo, 
sadjarstvo, vrtnarstvo

23. do 25. 2. 2009 Tečaj je obvezen za vse uporabnike FFS 
sredstev. O datumu obnovitvenega tečaja, ki 
je z letošnjim letom spet obvezen, pa boste vsi, 
ki ste začetni tečaj iz FFS opravili v letu 2001, 
2002, 2003 in 2004, obveščeni. 

SPLOŠNO

11. Promet s kmetijskimi zemljišči Celje,
5. 2. 2009

12. Vodenje FADN knjigovodstva na 
kmetijah

Celje,
april

Predavanje je namenjeno 
tistim, ki vodijo 
FADN knjigovodstvo.

13. Testiranje traktorskih motornih 
škropilnic in pršilnikov

Škofja vas,
Nova Cerkev

Testiranje je obvezno vsaki dve leti.

PRIJAVE NA POSAMEZNA IZOBRAŽEVANJA SPREJEMAMO NA tel.: 03/490 75 82 in 03/490 75 80.
Izvedba izobraževanj je odvisna od števila prijav. Termini posameznih izobraževanj se lahko zaradi objektivnih razlogov 
spremenijo. 

      KGZS – Zavod CE                                                                                                
spec. Vesna Mazej Ušen, univ. dipl. inž. zoot., terenska kmetijska svetovalka I
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Predstavitev nove politične stranke v ustanavljanju.
Domoljubno gibanje Slovencev – DGS

Spoštovane občanke in občani Občine Vojnik in Občine 
Dobrna!

V slovenskem prostoru nastaja nova politična stranka  
»DOMOLJUBNO GIBANJE SLOVENCEV« ali s kratico 
DGS.
Stranka je socialno usmerjena, njen cilj je zagotoviti vsem 
čim večjo socialno varnost v času, ki prihaja.
To je stranka nas malih ljudi, v njej lahko vsak izmed nas 
izrazi svojo voljo in s svojim delovanjem v stranki pomaga 
doseči zastavljene cilje.
V prvem členu Statuta DGS se zavzemamo, da zagotovi-
mo delavcem, kmetom, upokojencem, študentom, dijakom 
in otrokom socialno, varno in pravno državo, brez strahu 
za  njihov socialni položaj.
Zavzemali se bomo še za pravico do dela in ustreznega 
plačila za opravljeno delo, za enako pravno varnost vseh 
državljanov, za preprečevanje korupcije na račun delavcev, 
za preprečevanje divje kapitalizacije; omogočiti mladim 
izobraževanje, predvsem prvo redno zaposlite; ureditev 
pokojnin; za vzpodbujanje razvoja slovenskega kmetijstva,  
za vzpostavitev protitočnega sistema v Sloveniji, za usta-
novitev davčne in finančne policije, za ohranitev slovenske 
kulturne dediščine. To so samo nekateri cilji iz programa, 
za katerega se bo stranka DGS zavzemala.
To pa lahko dosežemo s skupnimi močmi, z vašim čim 
številčnejšim vključevanjem v stranko DGS. 

Kako se včlanite v DOMOLJUBNO GIBANJE SLO-
VENCEV!
Ustanovno izjavo lahko brezplačno dobite v tajništvu  KS 
Vojnik (na Občini Vojnik) ali v tajništvu Občine Dobrna 
ter jo tam izpolnjeno in overjeno oddate na mestu, kjer 
ste jo prejeli, ali pošljete na moj naslov. Na upravni enoti v 
Vojniku jo lahko overite vsak dan razen četrtka, na Občini 
Dobrna pa vsak četrtek. 
Cena overitve je 1.06 €, in tako postanete eden izmed 
200 ustanoviteljev politične stranke DGS. Članarine in 
drugih stroškov ni.
Če ustanovne izjave ne overite na upravni enoti, ste z iz-
polnjeno izjavo samo članica ali član stranke DGS.

V ustanavljanju politične stranke DGS se, spoštovane ob-
čanke in občani, obračam na vse Vas, da kot ustanovitelji z 
overjenimi izjavami podprete nastanek nove stranke. Za-
upajte, od vseh Vas je odvisna ustanovitev stranke, ki bo 
delovala med Vami in za Vas.

• Politična ureditev stranke ni leva niti desna, temveč je 
to stranka vseh domoljubnih Slovencev,

 katerih cilj je boriti se za sebe in svoje socialne pravi-
ce.

•  Član DGS je lahko tudi član drugih političnih strank 
– pogoj je domoljubnost. Če pa želi član 

 postati nosilec katerekoli funkcije, se mora opredeliti, 
da je samo član DGS. To opredeljuje 

14. člen statuta.  
• Prišel je čas, ko ne smemo čakati na druge, da kaj na-

redijo namesto nas, ampak smo mi tisti, ki
 moramo nekaj storiti zase in naš obstoj!
• To je naš čas, ko nimamo več česa dobrega pričakovati, 

lahko samo še izgubljamo in se poglabljamo  
 v še večjo socialno bedo.
• Želimo si, da s skupnimi močmi naredimo lepši in bolj-

ši jutri sebi in vsem državljanom Slovenije, saj
se bo stranka po registraciji kot politična stranka DGS 

širila po vsej Sloveniji.

Naši zadani cilji so:
• Postati ena najštevilčnejših in najmočnejših po-

litičnih strank v Sloveniji. 
 
Skupaj bomo dosegli zadane cilje in uresničevali 1. člen 
Statuta DGS.

Pri nas velja samo delo. Ustanovitelji stranke DGS, 
člani, ki pridobijo največ novih članov in bodo najbolj ak-
tivni v svojih območjih, bodo na prvem kongresu stranke 
kotirali najvišje. Vsak aktiven član ima priložnost za delo v 
krajevnih, mestnih, območnih in pokrajinskih odborih po 
vsej Sloveniji. Pridobiti moramo čim večje število članov, 
naj postane DGS najmočnejše slovensko gibanje.
Osnutek Statuta politične stranke DGS je narejen, na pr-
vem kongresu ga moramo z vašimi predlogi dopolniti, po-

trditi in sprejeti.
Vsak lahko 
osnutek statuta 
z vsemi infor-
macijami prejme 
po e-pošti (ma-
rijan.opresni-
k@siol.net). 

Pobudnik in 
ustanovitelj 

stranke DGS:

Marijan 
Oprešnik,   

 Voduškova 5, 
3212 Vojnik.         

GSM.: 
031 566 984
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OBVESTILO ZA LASTNIKE PSOV
Opozorjeni smo bili na 
problem, ki ga povzro-
čajo iztrebki naših ljub-
ljenčkov – psov. Opaziti 
jih je povsod: na cestah 
in pločnikih, še več pa na 
travnikih ter igriščih, ki 
so namenjena otrokom. 
Hkrati je potrebno po-
udariti, da predstavlja 
srečanje s psom, ki je 

brez nadzora, določeno nevarnost. Če želimo otrokom in 
vsem občanom zagotoviti zdravo okolje ter zmanjšati ne-
varnosti, ki jim grozijo, moramo sodelovati vsi, predvsem 
lastniki psov. 

Odlok o urejanju javnih površin, o javni snagi ter videzu na-
selij v Občini Dobrna zaradi varstva zdravja in čistoče pre-
poveduje voditi pse na potrebo v naravno okolje, lastnike 
psov pa zavezuje, da pospravijo pasje iztrebke. Določa globo 

OBVESTILA

za lastnika psa, če v primeru onesnaženja teh površin s pasji-
mi iztrebki, le – teh ne odstrani, v višini 125,19 €.

11. člen Zakona o zaščiti živali (UPB2-ZZZiv, Uradni list RS, 
št. 43/2007) določa, da mora skrbnik psa na javnem mestu 
zagotoviti fizično varstvo psa tako, da je pes na povodcu. 
Nadzorstvo nad izvajanjem te določbe zakona neposredno 
opravljajo uradni veterinarji; kmetijski, lovski, ribiški inšpek-
torji ter inšpektorji, pristojni za ohranjanje narave, ter poli-
cija. Predpisana je globa od 200 do 400 €. 

Torej, spoštovani lastniki psov!

Disciplina ljudi in živali bo prispevala k zdravju in higieni v našem 
bivalnem okolju. Vzgoja, nega in skrb za zdravje živali so torej tri 
naloge, ki jih morajo opravljati vsi lastniki živali, saj so odgovorni 
za njihova dejanja. Pravijo, da postanejo psi podobni lastnikom. 
Naj vaš kuža pokaže svoji okolici, da ima kultiviranega in odgo-
vornega lastnika.

Nataša Kos,
Medobčinski inšpektorat

OBVESTILO DELAVCEM IN DELODAJALCEM GLEDE DELOVNIH 
KNJIŽIC 

PO 1. 1. 2009
Upravna enota Celje obvešča vse delavce in 
delodajalce, na podlagi objavljenega obvestila na 
spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne 
zadeve RS, da v skladu z Zakonom o spremembah 
in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih 
(Uradni list RS, št. 103/2007; ZDR) s 1. januarjem 
2009 prenehajo veljati določbe 224., 225. in 226. 
člena  ZDR - določbe  delovnimi knjižicami s 1. 
januarjem, 2009 torej ne bo več pravne podlage 
za izdajanje delovnih knjižic in za vpisovanje 
podatkov v delovne knjižice. 
 
Opozoriti želimo na to, kako ravnati z obstoječimi 
delovnimi knjižicami, upoštevajoč določilo 91. člena 
Zakona o delovnih razmerjih, saj delovne knjižice, 
izdane do 1. 1. 2009, še vedno ohranjajo lastnost 
javne listine: 

• Delodajalec obdrži v hrambi delovne knjižice, 
ki so na dan 1. 1. 2009 pri njem v hrambi, na 
izrecno zahtevo delavca pa mu jo mora,  proti 
podpisu o prejemu,  izročiti. 

• Delodajalec mora takoj ob prenehanju 
veljavnosti pogodbe o zaposlitvi delavcu, proti 
potrdilu o prejemu, vrniti delovno knjižico. 

• Če delodajalec v 30. dneh po prenehanju 

veljavnosti pogodbe o zaposlitvi ne bo mogel 
delavcu vročiti delovne knjižice, jo pošlje 
pristojni upravni enoti po stalnem prebivališču 
delavca, če je stalno prebivališče neznano, pa jo 
pošlje upravni enoti, ki je delovno knjižico 
izdala.  

Delovne knjižice, izdane do 1. 1. 2009, z veljavnimi 
vpisi torej ne bodo izgubile dokaznega pomena v 
postopkih uveljavljanja oziroma uresničevanja pravic, 
kjer so se (oziroma se še bodo) do navedenega 
datuma uporabljale.

Državljani bodo lahko po 1. januarju 
2009 pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije (ZPIZ), pridobili izpis o 
zavarovanjih (izpis obdobij zavarovanja v Republiki 
Sloveniji po 1. 1. 2009).  

Zahtevek za izpis o zavarovanjih bo mogoče vložiti 
po elektronski pošti ter na območnih enotah ali na 
centrali ZPIZ. Podrobnejše informacije bodo na voljo 
na spletnih straneh ZPIZ. 
       

Upravna enota Celje
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KOLEDAR PRIREDITEV december 2008 – februar 2009

Naziv in vrsta 
prireditve -

Kratek opis 
prireditve

Kraj
izvajanja

Datum
Prireditve 

in ura

Organizator
prireditve

Naslov, telefon 
fax, e-mail 

ROMANTIČNI 
VEČERI

Večeri s klavirsko 
glasbo in ponudbo 

coctailov 

Kavarna Hotela 
Vita

vsak četrtek v 
decembru od 
20. ure dalje

TERME DOBRNA
(03) 78 08 000,

e-mail: 
info@terme-dobrna.si 

SLOVENSKI 
VEČERI
     

Večerja 
(Štajerska,Primorska)

ob spremljavi citer.

Restavracija 
Vita,restavracija 
Park,Kavarna 

hotela Vita,Vinska 
klet

vsako sredo v 
decembru od 

18.00 ure dalje TERME DOBRNA

(03) 78 08 000,
e-mail: 

info@terme-dobrna.si

SREČANJE 
ČLANOV DU 
DOBRNA OB 
ZAKLJUČKU 
LETA

Srečanje s kulturnim 
programom Dobrna december DU DOBRNA (03) 5778 003

MIKLAVŽEV 
POHOD Pohod 6. 12. 2008 PLANINSKO 

DRUŠTVO DOBRNA

041 763 362
pd@dobrna.si

STOJNICE 
Z IZDELKI 
IZ OKOLICE 
DOBRNE

Prodajne stojnice z 
izdelki iz Dobrne in 

njene okolice

AVLA HOTELA 
VITA

vsako nedeljo 
v decembru od 

9.00 – 12.00
TERME DOBRNA

(03) 78 08 000,
e-mail: 

info@terme-dobrna.si 

STOJNICE 
Z IZDELKI 
UČENCEV IN 
UPORABNIKOV 
CUDV

Prodajne stojnice 
izdelkov iz gline, lesa, 

čajev...

AVLA HOTELA 
VITA 

30.11., 
7.12.,14.12med 
15. in 18.uro 

CENTER ZA 
USPOSABLJANJE, 

DELO IN VARSTVO

Fax: (03) 780 10 15, 
e-mail: 

uprava-zuvd@siol.net

ČAROVNIŠKA 
PREDSTAVA 
ČAROBNI 
DECEMBER

Čarovniška predstava 
za vse predšolske 
otroke iz občine 

Dobrna, tudi za tiste, ki 
niso vključeni v vrtec

GLASBENA 
UČILNICA 

OSNOVNE ŠOLE 
DOBRNA

16.12. 
ob 9.30 uri

OSNOVNA ŠOLA 
DOBRNA IN 

OBČINA DOBRNA

(03) 780 11 52
 

NOVOLETNA 
PRI-REDITEV 
»PRIŽGIMO SI 
LUČKE«

Kulturna prireditev s 
koncertom učencev 

OŠ Dobrna ob 
dnevu Samostojnosti 

in Novem letu ob 
prazničnem božičnem 
in novoletnem vzdušju

Zdraviliška 
dvorana Term 

Dobrna

18. 12. 2008 ob 
18. uri

OSNOVNA ŠOLA 
DOBRNA

(03) 780 11 52

BOŽIČNO 
RAJANJE ZA 
OTROKE

Tradicionalna prireditev 
za otroke: prihod 

Božička s palčicami, 
Ireno Vrčkovnik in 
drugimi glasbenimi 

gosti

Ploščad pred 
Zdraviliškim 
domom Term 

Dobrna

21. 12. 2008 ob 
14. uri OBČINA DOBRNA (03) 780 10 50

obcina@dobrna.si
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BOŽIČNI ČAS Božični koncerti in 
zabave

AVLA HOTELA 
VITA

24. 12.–
28. 12. 2008 TERME DOBRNA

(03) 78 08 000,
e-mail: 

info@terme-dobrna.si

BOŽIČNI 
KONCERT

Koncert Moškega 
pevskega zbora KUD 

Dobrna

AVLA HOTELA 
VITA

25.12.
Ob 16. uri

KULTURNO-
UMETNIŠKO 

DRUŠTVO DOBRNA

(03) 780 10 50
041 769 684

POHOD NA 
STOLPNIK Pohod 26. 12. 2008 PLANINSKO 

DRUŠTVO DOBRNA
041 763 362

pd@dobrna.si

BOŽIČNO-
NOVOLETNI 
KONCERT

Koncert KUD Dobrna 
(MoPZ, ŽVS, Folklorne 
skupine, seksteta Vigred 
in godbe) na prostem v 
centru Dobrne ob soju 

sveč, čaju in pecivu

PLOŠČAD 
V CENTRU 
DOBRNE

28.12.2008 ob 
15.00 uri

KULTURNO-
UMETNIŠKO 

DRUŠTVO DOBRNA

(03) 780 10 50
041 769 684

SILVESTROVANJE
Koncerti in zabave v 
pričakovanju novega 

leta

Restavracija v 
Zdraviliškem 

domu, restavracija 
v Hotelu Vita, 

kavarna v Hotelu 
Vita

31. 12. TERME DOBRNA
(03) 78 08 000,

e-mail: 
info@terme-dobrna.si

SILVESTROVANJE 
NA PROSTEM 
V CENTRU 
DOBRNE

Tradicionalna prireditev 
ob novem letu z 

ansamblom Safirji in 
ognjemetom

PLOŠČAD 
V CENTRU 
DOBRNE 

31. 12. 2008 od 
22. ure dalje

OBČINA DOBRNA
(03) 780 10 50

obcina@dobrna.si

KONCERT TINE 
GAČNIK (vokal) 
IN GREGORJA 
KRAJNCA 
(piano)

Novoletni koncert AVLA HOTELA 
VITA

01.01.2009 ob 
16. uri

TERME DOBRNA
(03) 78 08 000,

e-mail:
 info@terme-dobrna.si

NOVOLETNI 
PLES

Ples ob novem letu

V RESTAVRACIJI 
HOTELA VITA IN 
V ZDRAVILIŠKEM 

DOMU
01.01.2009 TERME DOBRNA

(03) 78 08 000,
e-mail:

 info@terme-dobrna.si 

POKOP PUSTA

44. tradicionalna 
prireditev Pokop pusta 

na Dobrni s pustno 
povorko in sežigom 

pusta

CENTER 
DOBRNE 25.02.2009

PROSTOVOLJNO 
GASILSKO 

DRUŠTVO DOBRNA
051 324 164
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CESTITKE

Vsaka beseda, vsak pogled, 
vsako dejanje in

vsak nasmeh lahko prinese 
srečo drugim ljudem. 

Vsak trenutek je lahko nov začetek. 
Velika upanja ustvarjajo velike ljudi, 
zato radostno pojdimo naproti Novem 

letu 2009.

Da bi se Vam in Vašim najdražjim 
uresničila mnoga pričakovanja, 

Vam želi PROSTOVOLJNO 
GASILSKO DRUŠTVO 

DOBRNA

Vsaka beseda, vsak pogled, 

Staro leto je minilo, glej, kako beži,
naj se z njim na pot podajo tudi vse 

skrbi!
A ko slavja se začnejo in prižgo luči,

vsakdo v sebi srčno željo naj si 
zaželi.

Kar prineslo pač prineslo leto bo 
novo,

kaj bi čakal, kaj obračal, reci: Bo kar 
bo.

Veliko lepih trenutkov in zdravja 
želi vsem občanom in občankam ter 
občinski upravi AKŽ in Vaške pevke.

Spet prihaja novo leto, 
v meglo sprva še ujeto. 
Kaj prinaša, še ne vemo, 
le tipaje skozenj gremo. 
Staro leto bo minilo, 

zadnje dalo bo darilo – 
up na lepše, boljše čase, 
ki le dobro vleče nase!

SREČNO, 
ZDRAVO IN 

VESELO LETO 
2009

Vam želi 
Turistično 

društvo Dobrna.

Glas lepote je tih in vsako srečanje rodi 
nevidne nitke,

ki vežejo.
Želimo, da naša srca na tisoče nitk 

poveže in da
postane prijateljstvo svet enega trenutka.

Z Vami želimo vse lepo deliti,
saj takrat se sreča pomnoži.

Kolektiv JVIZ OŠ Dobrna Vam 
želi vesele praznike in srečno 

novo leto 2009.
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Spoštovani!

Ko bo ob novem letu za trenutek obstal vaš korak,
naj vas prevzame 
občutek sreče in hvaležnosti za vse, kar se je lepega zgodilo 
ter zaupanja v svetlo prihodnost.

Vesele božične praznike, polne miru in topline ter srečo v letu 2009 Vam želimo!

Iskreno se zahvaljujemo za Vašo podporo, 
ki ste jo izkazali na volitvah, 

21.9.2008. 

Slovenska ljudska stranka
Občinski odbor Dobrna

Spoštovane občanke in občani!
 

Življenje je potovanje, 
za katerega nihče ne dobi 

zemljevida. 
Vsakdo potuje po svoje in si sproti 

riše svoj zemljevid. 
Vsaka risba je nov smerokaz za vse, 

ki hodimo po čudovitih poteh 
življenja. 

2009 naj bo pot dobre volje, 
ljubezni in zdravja,

 

želimo vsem člani Čebelarskega 
društva Dobrna. 

ljubezni in zdravja,

želimo vsem člani Čebelarskega 

Žarek sreče kot popotnica 
za dobro jutro,

obilo uspeha kot pozdrav 
za dober dan, 

prijazen nasmešek kot želja 
za dober večer,

naj bo v novem letu vsak dan 
izjemen dan!

Obilo zdravja, 
sreče in varen 
korak v letu 

2009 
vam želi 

Planinsko društvo 
Dobrna.
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Človek obrača, čas obrne,
včasih lepo, da te zaziblje v sanje,
včasih tako, da te obide grenko 
spoznanje.

Da bi se Vam vsako jutro v letu 
obrnilo v lep dan!

Da bi se Vam v miru in veselju 
družine zgodil Božič!

Iskrene čestitke tudi ob 
Dnevu samostojnosti!

   za Socialne demokrate                                                                                        
Andreja Stopar

Odbije polnoč in leto mine.
Podarja izkušnje, uspehe, spomine.
Odbije polnoč, poti so odprte,
za zaupne  želje in nove načrte.  
  

Vsem našim članom in občanom 
želimo zadovoljne božične praznike, 

V novem letu 2009 
pa zvrhano mero zdravja, 

uspeha in sreče.

OO SDS Dobrna

Pripis: Hvala za zaupanje na volitvah!
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OGLASI

Tržimo vsa zavarovanja svetujemo in 
 smo vedno odzivni in doseglivi ! 

������������������������������������
����������������

���������������������������

popravilo TV, radio, video, audio naprav

��������������������
����������������������������

pooblaščen zastopnik

Vesele BOŽIČNE praznike in SREČNO NOVO LETO 2009



47DOBRČAN, št. 40/2008

Pot 
na 
Žeblarjevo 
peč 
(574 m)

Opozorilna tabla in 
zastava PD Dobrna 
ob vzpetini 
na Žeblarjevo peč

Pozdravni nagovor 
predsednika PD 

Dobrna g. Andreja 
Pušnika

Glavni pomočnik 
ob otvoritvi

Trak so prerezali: župan Martin Brecl, Peter Ramšak, 
Silvester Skutnik in Milan Grobelnik

Prvi pohodniki so se 
po otvoritvi odpravili 

na Žeblarjevo peč

Na vrhu žal ni bilo 
širnega razgleda 

zaradi vremena, je bila 
pa dobra volja

g. Andrej Pušnik ob podelitvi 
priznanj donatorjem in delavcem 
pri ureditvi plezalne poti

Zbrani na Lovski koči na Trojni ob 
zaključku in pogostitvi
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P R O G R A M   P R I R E D I T E V
VSAK �ETRTEK V DECEMBRU, OD 20. URE V KAVARNI HOTELA VITA
ROMANTI�NI VE�ERI S KLAVIRSKO GLASBO

VSAKO SREDO, OD 18. URE V RESTAVRACIJI VITA IN PARK, 
KAVARNI HOTELA VITA IN VINSKI KLETI 
SLOVENSKI VE�ERI OB SPREMLJAVI CITER

TOREK, 16.12., OB 9.30 URI V GLASBENI U�ILNICI OŠ DOBRNA 
�AROVNIŠKA PREDSTAVA �AROBNI DECEMBER ZA VSE NAJMLAJŠE –
TUDI TISTE, KI NE OBISKUJEJO VRTCA DOBRNA

�ETRTEK, 18. 12., OB 18. URI V DVORANI ZDRAVILIŠKEGA DOMA
»PRIŽGIMO SI LU�KE« - PRIREDITEV OSNOVNE ŠOLE DOBRNA OB 
DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN NOVEM LETU 

NEDELJA, 21. 12., OB 14. URI PRED ZDRAVILIŠKIM DOMOM
BOŽI�NO RAJANJE ZA OTROKE Z IRENO VR�KOVNIK IN BOŽI�KOM S 
KO�IJO IN PRAVLJI�NIMI BITJI

PETEK, 25.12.2008 OB 16.00 URI V AVLI HOTELA VITA
BOŽI�NI KONCERT KUD DOBRNA - MOŠKI PEVSKI ZBOR

NEDELJA, 28. 12., OB 15.00 URI NA PLOŠ�ADI V CENTRU DOBRNE
KONCERT MOŠKEGA PEVSKEGA ZBORA DOBRNA, ŽENSKE VOKALNE
SKUPINE DOBRNA, FOLKLORNE SKUPINE DOBRNA, SEKSTETA VIGRED
IN GODBE DOBRNA OB SOJU SVE�, �AJU IN PECIVU

SREDA, 31. 12. 2008 - V RESTAVRACIJI IN KAVARNI V HOTELU 
VITA, V  ZDRAVILIŠKEM DOMU IN V VINSKI KLETI
SILVESTROVANJE

SREDA, 31. 12., OB 22.00 URI
NA PLOŠ�ADI
V CENTRU DOBRNE
SILVESTROVANJE NA PROSTEM
Z ANSAMBLOM SAFIRJI
IN OGNJEMETOM VLJUDNO

 VABLJENI!


