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Članke in oglase za naslednjo številko Dobrčana 
pričakujemo do 12. novembra 2009, po možnosti 
na elektronskem mediju (disketi, CD-ju ipd.) 
ali na naslov elektronske pošte:
obcina@dobrna.si.

Velika slika na naslovnici: 
V skrbi za čisto okolje gradimo 
ČISTILNO NAPRAVO DOBRNA.

DOLGO VROČE POLETJE
Po dolgem vročem poletju smo stopili v mesec september, ki bo 
verjetno najbolj ostal v spominu otrokom in učiteljem OŠ Dobr-
na, saj so stopili v popolnoma prenovljeno šolo. V tem mesecu so 
se pričela tudi dela na Heiderjevem mostu, v zaključni fazi je 
izgradnja knjižnice in kulturnega doma ter čistilne naprave, kon-
čana pa so tudi dela na vodovodu Loka–Lokovina–Klanc–Parož 
in Vinska Gora.
O tem in o številnih dogodkih ter prireditvah, ki so se odvijale 
čez to poletje, bomo pisali v tej številki Dobrčana. Prijetno branje 
vam želim.

Zdenka Kumer
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Ob kresi se dan obesi, pravi pregovor. In res, dan postaja krajši, poletna vročina se 
počasi umika jesenskim utrinkom narave. V vinogradih se bliža trgatev in letina, pravi-
jo, bo ena boljših v zadnjih 20 letih, …  Mi vsi pa smo že skoraj pozabili na preživeti 
dopust in počitnice. 
Teh pa je bilo letos v naši občini bolj malo za večino zaposlenih, predvsem pa za iz-
vajalce del pri gradnji Osnovne šole Dobrna, Knjižnice in Kulturnega doma Dobrna, 
ki so imeli zahtevno nalogo. V času počitnic je bilo potrebno izvesti celovito 
adaptacijo in prenovo obstoječe šole. Zaradi dotrajanosti (šola je bila stara 48 
let) je moralo biti vse novo razen zidov, stropov in tlakov na hodnikih. Veliko je bilo 
potrebnih tudi predelav prostorov znotraj obstoječega objekta, da je vsebinsko in 
funkcionalno primeren za standarde, ki jih danes predpisuje Ministrstvo za šolstvo in 
šport. Izvedena je celovita energetska prenova objekta, komplet nove so vse instalaci-
je, kanalizacija, toplotna izolacija celotne šole ter celotna protipoplavna zaščita šole z 

drenažami, zadrževalniki, odvodnimi kanali in črpališčem. V celoti je bila prenovljena streha in zamenjana kritina. Precej 
nepredvidenih težav, in s tem tudi del, smo imeli s predelavo in adaptacijo kletnih prostorov ter sanacijo in dograditvijo 
temeljev južnega dela obstoječe šole. 

Gradnja kulturnega doma v velikosti 492 m2 je velik zalogaj za Občino Dobrna, še posebej ob dejstvu, da je bilo 
dejansko sofinanciranje Kulturnega doma Dobrna s strani Ministrstva za kulturo precej manjše, kot je bilo predvideno 
v prvotni finančni konstrukciji. Z izgradnjo kulturnega doma in odprtjem odra v dvorano je dana možnost organiziranja 
večjih prireditev v Dobrni. Sicer pa je v okviru kulturnega doma mogoče dnevno organizirati razne dogodke v dveh 
manjših dvoranah in razstave v avli stopnišča.  V prostorih za mlade in društva v velikosti 102 m2 bodo ob sou-
porabi skupnih in sanitarnih prostorov zagotovljeni dobri pogoji za avtonomno delovanje naše mladine ter  društev in 
organizacij. Z izgradnjo Kulturnega doma Dobrna so vzpostavljeni tudi prostorski in drugi pogoji za delovaje Zavoda 
za turizem, kulturo in šport, čigar ustanoviteljica je Občina Dobrna. Tako je v Dobrni vzpostavljena potrebna družbena 
infrastruktura za vzpodbujanje in delovanje na področju turizma, kulture, športa; za delovanje naših društev in mladine.  
Kot vedno in povsod so ljudje tisti, ki s svojimi idejami, ustvarjalnostjo in znanjem, predvsem pa z dušo, tako ustvarjene 
dobrine pozlatijo in jim dajejo smisel. Vsem, ki boste delovali in se družili v teh prostorih, želim dobro počutje, veliko 
dobrih idej in veselja ter ustvarjalno in uspešno delo.

Prav tako je gradnja krajevne Knjižnice Dobrna v velikosti 240 m2 pomembna pridobitev za našo občino 
in občane. Nova knjižnica je res dominantna in za prvi občutek velika, po normativih pa bi morala biti večja še za 10 
m2. Povsem enak občutek daje šolska knjižnica. V kraju in v šoli smo navajeni, da v knjižnici knjige dvignemo in potem 
doma preberemo. Danes pa smo veseli,  da bo sedaj v okviru nove knjižnice možno izvajati tudi mnoge druge s knjigo, 
kulturo in izobraževanjem povezane dejavnosti, predvsem pa bo to, ob Kulturnem domu Dobrna, prostor, primeren za 
prosti čas, duhovno oskrbo, literarne večere, prebiranje poezije, knjig itd. 

Skozi nam nenaklonjeno zgodovino smo Slovenci  na zemljevidu Evrope stali in obstali z in zaradi knjige. Trubar je pred 
več kot 500 leti temu narodu z izdajo prve knjige v slovenskem jeziku zagotovil prepoznavnost in možnost izražanja 
ter s tem duhovni in kulturni prostor med ostalimi, velikimi, narodi Evrope. Iz tega prostora so kasneje črpali vsi budi-
telji naroda in narodne zavesti (Cankar, Slomšek, Prešeren, Gregorčič, ... ). Slovenci smo, kot narod, stoletja preživeli v 
nenaklonjenem zgodovinskem okolju z mnogimi apetiti velikih, brez lastne države. Obranili in ohranili smo  se na tem 
ozemlju s pomočjo lastne kulture, knjige, jezika in pisane besede. Iz teh pogojev smo si, postopoma skozi zgodovinska 
dogajanja v Evropi, v devetdesetih letih prejšnjega stoletja zagotovili tudi svojo državo z lastnim ozemljem, jezikom in 
kulturo. Trubar kot cenjen svetovljan - Evropejec, duhovnik, predvsem pa zaveden Slovenec, je bil, iz zgodovinskih ra-
zlogov, nam Slovencem skoraj povsem zamolčan. Slovenci imamo velik dolg do Trubarja in drugih buditeljev naroda. Naj 
bo nova Knjižnica naš majhen prispevek k zavedanju in krepitvi slovenskega jezika ter prispevek k bogatitvi duhovne in 
kulturne rasti v Občini Dobrna.

SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI!

BESEDA ŽUPANA
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GLASILO OBČINE DOBRNA

Ob nerealiziranem pričakovanem sofinanciranju projekta (Kulturnega doma) s strani resornega ministrstva si na ob-
čini vseskozi prizadevamo poiskati možnosti zapreti finančno konstrukcijo tega zahtevnega projekta. Skupna vrednost 
projekta Prenove in dograditve Osnovne šole Dobrna, izgradnje Kulturnega doma, prostorov za mlade in društva ter 
Knjižnice Dobrna znaša 3.903.926,00 evrov. 

Z izgradnjo navedenih objektov družbenega standarda je Občina Dobrna pridobila pomembno javno družbeno in-
frastrukturo za širitev in razvoj društvenih, kulturnih, humanističnih, izobraževalnih in drugih za družbo pomembnih 
dejavnosti. 
S celovito prenovo obstoječe šole, dograditvijo novih prostorov šole v velikosti 500 m2 ter potrebno opremo so v 
Dobrni vzpostavljeni tudi optimalni pogoji za izvajanje osnovnošolskega  izobraževanja naših otrok in mladine in v teh 
dneh nas najbolj razveseljujejo zanimive izjave naših najmlajših, ki so v novo šolsko leto vstopili v  prenovljeno, toplo, 
veliko, svetlo – novo šolo.

S tega mesta čutim dolžnost izreči besedo zahvale sodelavcem občinske uprave, ki so vseskozi bdeli nad celotnim 
projektom, projektantom, sodelavcem osnovne šole in ravnateljici ter nadzornikom. Pošteno je, da se zahvalim tudi iz-
vajalcu del, CMC Celje, ki nas je razveselil s kompetentnimi kadri ter odgovornim delom na gradbišču tako, da so kljub 
kompleksnosti in zahtevnosti projekta ter mnogim nepredvidenim zahtevam tekom gradnje dela potekala usklajeno, 
tekoče in v dogovorjenih rokih. Velik logistični zalogaj je bila tudi dvakratna selitev še uporabne šolske opreme. Delo 
so dobro opravili sodelavci Osnovne šole Dobrna skupaj z Režijskim obratom občine. Vsem še enkrat iskrena hvala za 
res dobro opravljeno delo.  

Spoštovane občanke in občani, vljudno Vas vabimo na dan odprtih vrat in predstavitev celotnega projekta. 
Prenovljeno in dograjeno šolo, Kulturni dom in Knjižnico si boste lahko ogledali predvidoma konec meseca 
oktobra ali v začetku meseca novembra 2009. S pomočjo vodenih ogledov Vam bomo lahko tudi vsebinsko 
predstavili celoten projekt. 

ŠOLA, VRTEC, ŠPORTNA IGRIŠČA  IN OGRAJA 
V teh dneh je bilo precej različnih razmišljanj v zvezi z izvedenim zavarovanjem zunanjih površin šole in športnih igrišč 
s postavitvijo ograje. Že pred gradnjo je bila s strani šole večkrat izražena želja po zavarovanju površin šole in športnih 
igrišč s postavitvijo ograje. V tej zvezi smo februarja 2008 s strani Sveta zavoda Osnovne šole Dobrna prejeli pobudo 
za celostno rešitev zavarovanja zunanjih površin JVIZ OŠ Dobrna. Predlog šole je 13. marca 2008 obravnaval  Odbor za 
družbene dejavnosti Občine Dobrna in sprejel pobudo šole, da se ograja izvede v sklopu investicije Osnovne šole Do-
brna. S to pobudo se je seznanil tudi Občinski svet Občine Dobrna. V tej zvezi smo dobivali tudi precej pripomb s strani 
naših občanov, da se na območju igrišč ob šoli dogajajo tako imenovane »havba party zabave« z udeleženci predvsem 
iz drugih okolij. V tem smislu je postavljena ograja dobra rešitev za varovanje zdravja naših otrok in mladine, seveda pa 
morajo biti igrišča našim otrokom in rekreacije željnim Dobrnčanom dostopna, kot so bila pred postavitvijo ograje. To 
je zagotovljeno s postavitvijo štirih vrat. Ograjene površine predstavljajo tudi površine, potrebne za dolgoročno širitev 
Vrtca Dobrna in smiselno zaokrožujejo površine, ki so namenjene vzgoji, izobraževanju in rekreaciji tako, da bo v tem 
smislu varovanje vseh teh površin tudi lažje. Še pred postavitvijo ograje smo preverili, kako imajo to urejeno v drugih 
okoljih in v večini primerov so rešitve podobne - z ograjo. Razumemo različna razmišljanja. Ob tem pa, na žalost, ostaja 
dejstvo, da ob tako različnih pogledih in različnih interesih vseh želja nikoli ne moremo  zadovoljiti. 

NEKATERI PROJEKTI V GRADNJI
Ostali projekti v občini so v teku: gradnja čistilne naprave je v zaključni fazi in v jeseni bomo lahko pričeli s poizkusnim 
obratovanjem, prav tako so dela na gradnji vodovoda za  Klanc, Loko, Lokovino, Parož in Dobrno v zaključni fazi, teh-
nični pregled je že bil opravljen in občani naštetih naselij že pijejo kvalitetno vodo izpod dolomitnih masivov Paškega 
Kozjaka. 
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GLASILO OBČINE DOBRNA

V mesecu septembru smo začeli tudi z aktivnostmi za gradnjo pločnika, kolesarske steze, kanalizacije, ceste in poško-
dovanega Heiderjevega mostu pri Ružički.

CESTA ŽUŽEK–LOVSKA KOČA
Asfaltna cesta od Klanca do Lovske koče je pomembna pridobitev za razvoj tega dela občine. Zadovoljstvo naših lovcev 
in občanov tega območja se je izkazalo v sodelovanju pri gradnji in urejanju ceste. Iskrena hvala občanom, izvajalcem  
in režijskemu odboru ter lovcem in vsem, ki ste sodelovali, odstopili zemljišča ali kako drugače pomagali pri gradnji in 
na koncu 12. 9. 2009 pripravili res lepo prireditev ob otvoritvi ceste na Lovski koči. Naj Vas povezuje še naprej in Vam 
ostane v lepem spominu. 

UREJANJE KANALIZACIJE V OBČINI DOBRNA  
Urejena kanalizacija je danes pomembna dobrina za vsako življenjsko okolje, zato v  Občini Dobrna intenzivno pripra-
vljamo projekte za naprej, za urejanje kanalizacije, zato ste v zadnjem času na terenu srečevali naše sodelavce, ki so vas 
prosili za podpise pogodb za položitev kanalov preko vaših zemljišč.
Po sklepu občinskega sveta bo občina na območjih, kjer ob enakih pogojih za vse ne bo mogoče pridobiti potrebnih 
služnostnih pogodb lastnikov zemljišč, tam predvidene kanalizacijske vode primorana izločiti iz projektov. Posledično 
bodo ljudje na teh območjih, po datumih, ko bomo morali vsi imeti urejeno odvajanje in čiščenje odplak, plačevali višje 
takse za obremenjevanje voda ali pa si bodo morali zagotoviti čiščenje odplak skladno z Evropsko zakonodajo s pomo-
čjo lastne čistilne naprave ali priključitve  na javno kanalizacijo, vse to pa zna biti tudi precej dražje. 
Veseli smo dejstva, da je velika večina občanov ta zahteven projekt občine pozdravila in podprla ter pri notarju pod-
pisala potrebne služnostne pogodbe. Vsem iskrena hvala za razumevanje in sodelovanje. Hvala tudi svetnikom, ki so 
odločitev občine na terenu tudi zagovarjali, in tam smo bili potem vsi skupaj uspešni. 
Na žalost pa na vseh območjih ni tako. Občani nekaterih območij so s strani svojih predstavnikov informirani drugače, 
kot je bil sprejet sklep na občinskem svetu, zato nekateri občani služnostnih pogodb niso podpisali.  Tako se dela ško-
da ljudem. Po določenih rokih bo morala občina območja, kjer ne bo mogoče pridobiti služnostnih pogodb, izločiti iz 
projektov in občani bodo prikrajšani za to skupno priložnost ureditve odvajanja in čiščenja odplak ter si bodo morali 
naknadno to urejati samim, ob tem pa plačevati še višje takse. Verjamem, da so ljudje dobronamerni in da bodo kljub 
takšnemu, njim škodnemu, informiranju še v pravem času podpisali potrebne služnostne pogodbe. Že vnaprej vsem 
iskrena hvala za razumevanje in sodelovanje.

OCENJEVANJE TURISTIČNIH KRAJEV V SLOVENIJI
Urejen videz kraja je del bivanjske kulture ljudi in je odraz dojemanja prostora kot osnovnega elementa kvalitete življe-
nja v nekem okolju. Tega dejstva se v Dobrni vseskozi zavedamo, zato se skozi preverjanje več idej in rešitev urejanja vasi 
ter posameznih območij daje posebna pozornost  zmerni urbanizaciji kraja z upoštevanjem tradicionalnih urbanističnih 
in drugih vrednot kraja in vasi, pri tem pa ne moremo povsem zavračati arhitekturnih rešitev in oblik urbanizacije dana-
šnjega časa. Prav je, da imamo spoštljiv odnos in da ohranimo vso pomembno arhitekturno in drugo dediščino, ob tem 
pa moramo znati najti prostor tudi za vrednote in oblike današnjega časa. 
Da postaja Dobrna urbanistično prepoznavna in lepa turistična destinacija z urejenim okoljem in mnogo cvetja, je ugo-
tavljala tudi komisija pri Turistični zvezi Slovenije, ki je v okviru regijskega ocenjevanja mest, krajev, osnovnih šol, vrtcev 
in kampov za leto 2009 Dobrni dodelila prvo mesto med turističnimi kraji. 
Iskrena hvala našim občankam in občanom, organizacijam in društvom ter vsem, ki si prizadevate za čisto in urejeno 
okolico svojih domov in gojite lepo cvetje ali kako drugače prispevate, da je Dobrna z okolico res lep in prijazen tu-
ristični kraj. Hvala sodelavcem režijskega obrata, ki skrbijo za urejen videz Dobrne in okolice, ter Termam Dobrna za 
urejenost parka in zdraviliškega kompleksa.

         Župan Občine Dobrna:
         Martin Brecl
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1. Ali potrebujem za izdelavo 
novega vozniškega dovoljenja 
fotografijo/-e? Kakšno/-e?
Pri vsaki pridobitvi novega vozni-
škega dovoljenja (na polikarbona-
tni kartici) mora voznik  predložiti 
fotografijo, ki kaže  njegovo pravo 
podobo in ni retuširana.
Oseba mora biti fotografirana od 
spredaj, z odkritim čelom in obra-
zom, brez klobuka, čepice, rute ali 
drugih pokrival. Oseba je lahko fo-
tografirana brez pripomočkov za 
korekcijo vida. 
Pripadnice ali pripadniki verskih 

skupnosti ter druge osebe, ki po svoji ljudski navadi kot sestavni del 
svojega oblačila oziroma kot sestavni del oblačila verske skupnosti 
nosijo čepico, ruto ali drugo pokrivalo, smejo priložiti fotografijo, na 
kateri so fotografirani s čepico, ruto ali drugim pokrivalom, če imajo 
odkrito čelo in obraz. 
Fotografija mora biti velikosti 35 x 45 mm, v črno-beli ali barvni tehni-
ki in ne sme biti izdelana z napravo za samopostrežno fotografiranje. 
Fotografija se lahko priloži na belem tankem sijajnem fotografskem 
papirju. Če fotografija ne ustreza navedenim pogojem, jo upravna eno-
ta vrne osebi, ki mora predložiti ustrezno fotografijo velikosti 35 x 45 
mm, v črno-beli ali barvni tehniki in ne sme biti izdelana z napravo za 
samopostrežno fotografiranje.

2. Kaj potrebujem za ureditev začasnega prebivališča?
Posameznik mora prijaviti začasno prebivališče v roku treh dni od 
naselitve. To lahko opravi osebno na katerikoli upravni enoti ali kra-
jevnem uradu na območju Republike Slovenije ali preko enotnega dr-

Z ZASEDANJA OBČINSKEGA SVETA

Z ZASEDANJA OBČINSKEGA 
SVETA OBČINE DOBRNA
Od zadnje številke glasila Občine Dobrna, ki je izšla v mesecu 
juniju, št. 42/09, so svetniki Občine Dobrna zasedali na dveh 
sejah, in sicer na 22. redni seji, ki je bila 27. 5. 2009, in na 23. 
redni seji, ki je bila 16. 7. 2009.

Na 22. redni seji, dne 27. 5. 2009, so svetniki Občine 
Dobrna, med drugim, obravnavali in sprejeli osnutek Odloka 
o občinskih taksah Občine Dobrna in osnutek Odloka o 
načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne 
službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Dobrna. 
Na tej seji je Občinski svet Občine Dobrna obravnaval tudi 
predlog za podelitev priznanj Občine Dobrna za leto 2009 
ter sprejel sklep, da se »ZLATA PLAKETA« Občine Dobrna 
za leto 2009 podeli ge. Stanislavi Krajnc, stanujoči Dobrna 
7a, Dobrna; »LISTINA OBČINE DOBRNA« za leto 2009 g. 
Ivanu Štimulaku, stanujočemu Dobrna 31, Dobrna; »LISTINA 
OBČINE DOBRNA« za leto 2009 g. Branku Dobovičniku, 
stanujočemu Klanc 40, Dobrna; »LISTINA OBČINE 
DOBRNA« za leto 2009 g. Milanu Reberniku, stanujočemu 
Dobrna 7, Dobrna. Na tej seji je Občinski Svet Občine 
Dobrna sprejel sklep, s katerim se, skladno z 39. členom 
Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za turizem, šport in 

kulturo Dobrna (Ur. list RS, štev. 18/09), za v.d. direktorja 
Javnega zavoda za turizem, šport in kulturo Dobrna imenuje 
ga. Bogdana Mešl, Zavrh nad Dobrno 30/b, 3204 Dobrna.

Na 23. redni seji, dne 16. 7. 2009, je Občinski svet Občine 
Dobrna sprejel sklep o ugotovitvi javnega interesa 
za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvedbo 
projekta »Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega 
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini 
Dobrna«. Občinski svet Občine Dobrna se je seznanil in 
sprejel informacijo o izvrševanju proračuna Občine Dobrna 
za obdobje od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2009. Svetniki Občine 
Dobrna so na tej seji obravnavali in sprejeli 1. Rebalans 
proračuna Občine Dobrna za leto 2009 in predlog Odloka 
o 1. Rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2009. 
Občinski svet Občine Dobrna je sprejel sklep, s katerim se, 
skladno z 19. členom Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda 
za turizem, šport in kulturo Dobrna (Ur. list RS, štev. 18/09), 
v Svet Zavoda imenujejo: župan Občine Dobrna, g. Martin 
Brecl, Zavrh nad Dobrno 3d, Dobrna; ga. Milena Krušič, 
Zadobrova 19a, Škofja vas; g. Drago Pungartnik, Lokovina 36, 
Dobrna in ga. Irena Artank, Zavrh nad Dobrno 3a, Dobrna.

Po gradivu Občinskega sveta Občine Dobrna povzela:
Urška Petelinšek

UPRAVNA ENOTA CELJE SVETUJE

Svetuje: Damjan Vrečko, 
načelnik UE Celje

žavnega portala e-uprava s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Prijavo 
prebivališča posameznika lahko z njegovim pooblastilom opravi tudi 
tretja oseba.
V primeru, da posameznik prijavlja začasno prebivališče osebno na 
upravni enoti ali krajevnem uradu, mora priložiti veljaven osebni do-
kument, opremljen s fotografijo, in dokazilo, da ima pravico do prebi-
vanja na naslovu, ki ga prijavlja. Kot dokazilo, da ima posameznik pravi-
co do prebivanja na naslovu, se šteje dokazilo o lastništvu, najemna ali 
podnajemna pogodba ali pisno soglasje lastnika oziroma solastnikov 
stanovanja oziroma upravljavca nastanitvenega objekta, pri čemer so-
glasja lastnika ni potrebno overjati. Če je nepremičnina, na naslovu 
katere želi posameznik prijaviti prebivališče, vpisana v zemljiško knji-
go, mu ni treba dokazovati lastništva nad to nepremičnino, saj te po-
datke pridobi organ po uradni dolžnosti, vendar mora v tem primeru 
sporočiti številko zemljiškoknjižnega vložka, ime katastrske občine ali 
številko parcele ter ime pristojnega sodišča. Posameznik mora ob pri-
javi začasnega prebivališča posredovati še naslednje podatke: naslov 
začasnega prebivališča (občina, naselje, ulica, hišna številka z dodatkom 
k hišni številki ter oznaka stanovanja), priimek in ime, EMŠO oziroma 
datum rojstva in spol, če ta ni določena, kraj rojstva, naslov stalnega 
prebivališča (občina, naselje, ulica, hišna številka z dodatkom k hišni 
številki ter oznaka stanovanja), državljanstvo, datum prijave ter števil-
ko javne listine, opremljene s fotografijo, ki jo je izdal državni organ, 
ter naslov za vročanje, če ima prijavljeno stalno oziroma še eno ali več 
začasnih prebivališč. Naslov za vročanje je lahko le v Republiki Slove-
niji. Upravna enota na podlagi veljavnega osebnega dokumenta preveri 
identiteto posameznika, pravilnost naslova, ustreznost dokazil o pra-
vici do prebivanja na prijavljajočem naslovu ter veljavnost dovoljenja 
za prebivanje. Ko upravna enota evidentira prijavo začasnega prebiva-
lišča, izda posamezniku potrdilo o prijavi začasnega prebivališča. 
V primeru tako imenovane e-prijave začasnega prebivališča pa mora 
posameznik katerikoli upravni enoti Republike Slovenije po elektron-
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ski poti poslati elektronsko podpisan in izpolnjen obrazec za prijavo 
začasnega prebivališča ter skenirano dokazilo o pravici do prebivanja 
na naslovu, ki ga posameznik prijavlja. Tudi v tem primeru upravna 
enota preveri identiteto posameznika, vendar na podlagi uradnih evi-
denc, pravilnost naslova, ustreznost dokazil o pravici do prebivanja na 
prijavljajočem naslovu ter veljavnost dovoljenja za prebivanje. Poleg 
tega pa mora preveriti še veljavnost elektronskega podpisa. Prav tako 
upravna enota po uspešnem evidentiranju prijave začasnega prebivali-
šča izda posamezniku potrdilo o prijavi začasnega prebivališča ter mu 
ga pošlje po redni pošti.

3. Kdaj se lahko stalno prijavim na nekem naslovu? Moram 
biti za to polnoleten/-a?
Posameznik mora prijaviti naslov stalnega prebivališča ali spremem-
bo naslova stanovanja stalnega prebivališča v roku osmih dni od na-
selitve oziroma od vročitve dovoljenja za stalno prebivanja tujca. To 
lahko stori osebno na katerikoli upravni enoti ali krajevnem uradu 
na območju Republike Slovenije ali preko enotnega državnega porta-
la e-uprava s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Prijavo prebivališča 
posameznika lahko z njegovim pooblastilom opravi tudi tretja oseba.
Roditelj prijavi stalno prebivališče novorojenčka z izpolnitvijo obrazca 
za prijavo stalnega prebivališča v porodnišnici. Porodnišnica nato po-
sreduje izpolnjen obrazec upravni enoti, na območju katere se nahaja 
naslov stalnega prebivališča, ki ga posameznik prijavlja. Prijava stalnega 
prebivališča velja od datuma rojstva novorojenčka.

4. Kakšna je razlika pri plačilu takse za sklenitev zakonske 
zveze v uradnih in izven uradnih prostorov?
V obeh primerih ni takse. Za sklenitev zakonske zveze izven uradnih 
prostorov je potrebno plačati stroške matičarja in pooblaščenca, kar 
znaša cca 150 €.

5. Katere dokumente moram predložiti za prejem potrdila 
po 197. členu ZGO?
Po 197. členu Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - 
uradno prečiščeno besedilo, 14/05 - popravek, 92/05 - ZJC-B, 111/05 
- odločba US, 93/05 - ZVMS in 126/07 - spremembe in dopolnitve), v 
nadaljevanju: ZGO-1B, se šteje, da imajo uporabno dovoljenje po tem 
zakonu vse stavbe, zgrajene pred 31. decembrom 1967 in so bile 1. 
1. 2003 v uporabi; objekti gospodarske javne infrastrukture, zgrajeni 
pred 25. junijem 1991 in enostanovanjske stavbe, ki so bile zgrajene 
na podlagi gradbenega dovoljenja in so bile 1. 1. 2003 v uporabi; vsi 
ti objekti pa morajo biti na predpisan način evidentirani v zemljiškem 
katastru. 
K zahtevi za izdajo potrdila, da ima objekt uporabno dovoljenje po 
samem zakonu, je potrebno predložiti ustrezna dokazila, med katera 
štejejo, poleg potrdil in drugih listin, ki jih izdajajo pristojni državni 
organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, tudi izjave 
izvedencev, prič in ogledi objektov, v skladu s predpisi, ki urejajo splo-
šni upravni postopek. 

6. Kdaj potrebujem pri urejanju okolice gradbeno dovolje-
nje? Kateri posamezni (vrtna uta, kamin ipd.) objekti so iz-
vzeti iz tega naslova (gradbenega dovoljenja)?
Iz zastavljenega vprašanja ni natančno razvidno, ali gre za urejanje 
okolice pri poslovnem ali stanovanjskem objektu. 
Pri izdaji gradbenega dovoljenja za poslovni objekt je načrt  krajinske 
arhitekture oziroma zunanje ureditve sestavni del projekta za prido-
bitev gradbenega dovoljenja. Pri enostanovanjskih stavbah pa vsebu-
je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja samo vodilno mapo, 
načrt arhitekture in namesto načrta gradbenih konstrukcij le izjavo 
odgovornega projektanta, da bo objekt mehansko odporen in stabi-
len, zato je zunanja ureditev prikazana v vodilni mapi med lokacijskimi 
podatki.   
Če pa gre za ureditev okolice okoli obstoječega objekta, predvsem v 
smislu postavitve dopolnilnih objektov, pa te natančneje opredeljuje 
Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 
37/2008, 99/2008) – v nadaljevanju: Uredba, v kateri so zajeti tudi 
nezahtevni objekti, za katere potrebujete gradbeno dovoljenje, ki se 

izda v skrajšanem ugotovitvenem postopku in zanj ne potrebujete 
projekta (med objekte za lastne potrebe spadajo tudi: garaža do 30 
m2, steklenjak do 30 m2, uta do 15 m2, bazen do 30 m2), in enostavni 
objekti, za katere ne potrebujete gradbenega dovoljenja (med objekte 
za lastne potrebe spadajo tudi: nadstrešek do 30 m2, pritlični objekt 
do 4 m2, utrjena dvorišča do 300 m2). 
Če predvideni objekti presegajo z Uredbo določene največje velikosti 
za nezahtevne ali enostavne objekte, spadajo med manj zahtevne ali 
zahtevne objekte, za katere se izda gradbeno dovoljenje na podlagi 
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Posebej pa poudarjamo, 
da morajo biti vsi predvideni posegi skladni s prostorskimi izvedbeni-
mi akti občine, na področju katere se nepremičnina nahaja. 

7. Kakšen je pomen in vloga okoljevarstvenega soglasja v 
postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja? Kdaj ga je 
potrebno pridobiti, za kakšne posege v prostor ter kdo in na 
kakšen način ga izda?
V določenih primerih je sestavni del projekta za pridobitev gradbe-
nega dovoljenja poleg ostalih soglasij tudi okoljevarstveno soglasje, ki 
ga izda Agencija RS za okolje (ARSO) v Ljubljani. Če v projektu oko-
ljevarstveno soglasje ni predloženo, pa gre za poseg, za katerega ga je 
treba pridobiti, upravni organ ne more izdati gradbenega dovoljenja.
Z Uredbo o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo 
vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/2006, 72/2007, 32/2009), so 
določene:
- vrste posegov v okolje in njihove spremembe, za katere je presoja 

vplivov na okolje obvezna;
- vrste posegov v okolje in njihove spremembe, za katere je presoja 

vplivov na okolje obvezna, če presegajo določen obseg in izpolnju-
jejo določene pogoje glede značilnosti posega in kraja posega ter 
možnih vplivov na okolje.

Med vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov vedno obve-
zna, spadajo med drugim rafinerija surove nafte, termoelektrarna ali 
druga kurilna naprava s proizvodnjo 300 MW toplote ali več, jedrska 
elektrarna, integrirana naprava za začetno taljenje surovega železa in 
jekla, naprava za pridobivanje azbesta, gradnja glavne železniške proge, 
letališča, avtoceste in hitre ceste, sežigalnica in odlagališče nevarnih 
odpadkov, idr.
Med vrste objektov, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, če 
dosegajo ali presegajo predpisani prag, pa spadajo med drugim pogoz-
dovanje in krčitev gozdov za namene spreminjanja v drugo vrsto rabe 
zemljišč, če je površina zemljišč 30 ha in več; kamnolom in površinski 
kop, če gre za varovano območje in je zmogljivost pridobivanja 35.000 
t kamnin letno ali površina 10 ha; geotermalno vrtanje z zmogljivostjo 
izkoriščanja toplote z močjo 30 KW, industrijska naprava za proizvo-
dnjo elektrike, pare in vroče vode, če je vhodna toplotna moč 50 
MW oziroma 10 MW (trdna in tekoča goriva); nadzemno skladiščenje 
zemeljskega plina, zmogljivosti 25.000 t ali 200 t na območju naselja; 
vetrne turbine na polju, če jih je pet ali je celotna električna moč 10 
MW; livarna za železne kovine, če je proizvodna zmogljivost 20 t na 
dan; cementarna z dnevno proizvodno zmogljivostjo 1.000 t; skladi-
šče nafte, če je zmogljivost skladiščenja 1.000 t na območju naselja; 
klavnica, če je zmogljivost zakola 50 t na dan; nakupovalno središče z 
bruto tlorisno površino 30.000 m2; parkirišče za osebna vozila, če je 
zmogljivost 1.000 vozil; parkirna hiša, če je zmogljivost 1.000 parkirnih 
mest; odlagališče nenevarnih odpadkov s celotno zmogljivostjo 25.000 
t ali več; čistilna naprava za odpadne vode z zmogljivostjo 15.000 PE, 
skladiščenje odpadnega železa, vključno z izrabljenimi vozili s površino 
skladišča 3 ha; stalno območje za kampiranje in postavljanje počitniških 
prikolic s 500 enotami oziroma 150 enotami na varovanem območju; 
tematski park (zabaviščni, rekreacijski, izobraževalni, informativni, …) 
z zmogljivostjo 15.000 obiskovalcev ali površine 50 ha oziroma 1.000 
obiskovalcev ali površine 30 ha na varovanem območju, idr.
 
8. Kdaj moram pridobiti vodno soglasje in kdaj vodno dovo-
ljenje ter kakšna je razlika med njima?
V Zakonu o vodah - ZV-1 (Uradni list RS, št. 67/2002, 110/2002, 
2/2004, 41/2004, 57/2008), v nadaljevanju: ZV-1, je natančno oprede-
ljeno, kdaj je treba pridobiti vodno soglasje in kdaj vodno dovoljenje. 
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V 125. čl. ZV-1 je določeno, da je vodno dovoljenje treba pridobiti za 
neposredno rabo vode, med drugim za: lastno oskrbo s pitno vodo ali 
kadar se izvaja kot gospodarska javna služba; tehnološke namene, de-
javnost kopališč in naravnih zdravilišč, pridobivanje toplote, namakanje 
kmetijskih zemljišč ali drugih površin, pogon vodnega mlina, žage ali 
podobne naprave, gojenje vodnih organizmov, pristanišče, zasneževa-
nje smučišča. 
V 150 čl. ZV-1 pa je določeno, da se poseg v prostor, ki bi lahko trajno 
ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, lahko izvede samo 
na podlagi vodnega soglasja. Med takšne posege spadajo: poseg na 
vodnem ali priobalnem zemljišču; poseg, ki je potreben za izvajanje 
javnih služb po tem zakonu; poseg, ki je potreben za izvajanje vodne 
pravice; poseg na varstvenih in ogroženih območjih; poseg zaradi od-
vajanja odpadnih voda; poseg, kjer lahko pride do vpliva na podzemne 
vode; hidromelioracija in druga kmetijska operacija, gozdarsko delo, 
rudarsko delo ali drug poseg, zaradi katerega lahko pride do vpliva na 
vodni režim.
Če kratko povzamemo: vodno dovoljenje je treba pridobiti za ne-
posredno rabo vode; vodno soglasje pa za poseg v prostor, ki lahko 
vpliva na vodni režim ali stanje voda.
    
9. Kdaj in v kakšnih primerih se lahko izda poskusno obrato-
vanje objekta?
V postopku izdaje uporabnega dovoljenja lahko upravni organ po 
opravljenem tehničnem pregledu objekta, med drugim, v skladu s 96. 
čl. Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS,  št. 102/04 - uradno 
prečiščeno besedilo, 14/05 - popravek, 92/05 - ZJC-B, 111/05 - od-
ločba US, 93/05 - ZVMS in 126/07 - spremembe in dopolnitve), v na-
daljevanju: ZGO-1B, odredi poskusno obratovanje ter izvedbo prvih 
meritev obratovalnega monitoringa po predpisih o varstvu okolja ali 
drugih predpisih, s katerimi so predpisane takšne meritve, in sicer za 
obdobje, določeno s programom prvih meritev. 
Poskusno obratovanje objekta se odredi vedno, kadar je bilo za objekt 
izdano okoljevarstveno soglasje, ki je pri določenih posegih v prostor 
sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. V 104. čl. 
ZGO-1B pa je določena smiselna uporaba pri izdaji obratovalnega 
dovoljenja, in sicer v primerih, če je s posebnimi predpisi določeno, 
da se z uporabo tehnoloških naprav lahko začne, ko je zanje izda-
no obratovalno dovoljenje, postopek izdaje takšnega dovoljenja pa ni 
urejen, se smiselno uporabljajo določbe poglavja, ki urejajo postopek 
tehničnega pregleda, nadalje, če s posebnimi predpisi glede uporabe 
določene vrste prometnih oziroma energetskih objektov gospodar-
ske javne infrastrukture ni določeno, da je treba pred izdajo uporab-
nega dovoljenja opraviti tudi poskusno obratovanje, se določbe po-
glavja, ki urejajo poskusno obratovanje, lahko uporabijo tudi za takšne 
objekte, če tako zahteva njihov investitor; in da se določbe poglavja, 
ki urejajo postopek tehničnega pregleda oziroma poskusnega obrato-
vanja, uporabljajo tudi v postopkih s področja rudarstva za primere 
prenehanja izkoriščanja mineralnih surovin in, če je tako določeno s 
posebnimi predpisi, tudi v primerih prenehanja obratovanja določene 
vrste objektov gospodarske javne infrastrukture, kot so ceste, železni-
ce, odlagališča in podobno. 

10. Kako je z zagotovitvijo ter kolikšno število parkirnih mest 
je potrebno pri pridobitvi gradbenega dovoljenja za poslovni 
objekt?
Število parkirnih mest pri poslovnih objektih je odvisno predvsem od 
namembnosti in velikosti poslovnega objekta. Zahtevo glede zagoto-
vitve ustreznega števila parkirnih mest lahko opredeljuje prostorski 
izvedbeni akt občine, na področju katere se nepremičnina nahaja, ali, 
glede na vrsto oziroma namembnost objekta, posamični pravilnik o 
minimalnih tehničnih zahtevah, ki ga mora upoštevati projektant pri 
izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Pravilnik, ki najbolj natančno opredeljuje število zahtevanih parkirnih 
mest glede vrste objekta, je Pravilnik o minimalnih tehničnih zahte-
vah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 
125/2003, 110/2005), ki v 3. členu določa, da mora biti za vsako sta-

novanje na gradbeni parceli zagotovljenega najmanj 1,50 parkirnega 
mesta.

11.  Ali je dopustno ustanoviti prisilno služnost, v kakšnih pri-
merih, na kakšen način? Kateri organ je pristojen za izvedbo 
postopka ter kakšen je sistem določanja odškodnin?
Prisilno služnost je dopustno ustanoviti, in sicer je pravna podlaga za 
ustanovitev določba 110. čl. Zakona o urejanju prostora. Pri tem je 
potrebno upoštevati, da se lahko ustanovi trajna ali začasna služnost 
v javno korist oz. se nepremičnina obremeni s trajno ali začasno slu-
žnostjo v javno korist samo pod določenimi pogoji, bistveno pa je, da 
mora biti javna korist izkazana, to je v primerih, če je to nujno potreb-
no za izgradnjo in postavitev omrežij gospodarske javne infrastruktu-
re in za njihovo nemoteno delovanje. Razlastitveni upravičenec mora 
izkazati, da ni uspel  z lastnikom  nepremičnine skleniti pogodbe o 
ustanovitvi služnostne pogodbe. Pristojnost za odločanje in ugotavlja-
nje dopustnosti ustanovitve služnosti v javno korist je smiselno enako 
urejena kot v razlastitvenem postopku, za odločanje pa je pristojna na 
prvi stopnji upravna enota.

12. Kje začasno odjavim avto »oldtimer«?
Pri katerikoli registracijski organizaciji v Republiki Sloveniji lahko vr-
nete registrske tablice in zahtevate odjavo vašega vozila. Na ožjem 
celjskem področju so take organizacije naslednje: 
-  AMZS d.d., PE Celje, Ljubljanska 35, Celje,
-  Avto Celje Trgovsko in servisno remontno podjetje, d.d., Ipavčeva 

ulica 21, Celje,
-  Avtokontrol d.o.o., Cesta na Lavo 1, Žalec,  
-  ŽONTA d.o.o., v Gaje 44, Celje.

13. Za otroke bi rad dal narediti potne listine. Ali morajo biti 
otroci zraven?
Ob vložitvi vloge za izdajo potne listine za otroka mora biti poleg 
zakonitega zastopnika prisoten tudi otrok, ki je starejši od osmih let 
zaradi podpisa na vlogi.

14. Izgubil sem prometno dovoljenje. Kaj storiti?
Pri katerikoli registracijski organizaciji lahko lastnik vozila ob priglasi-
tvi izgube ali kraje prometnega dovoljenja, če je registracija predme-
tnega vozila še veljavna, pridobi dvojnik prometnega dovoljenja. 

15. Kje si lahko uredim digitalno potrdilo?
Elektronsko oddane vloge, razen vloge za podaljšanje prometnega 
dovoljenja in nekaterih izjem, morajo biti elektronsko podpisane, kar 
pomeni, da uporabnik potrebuje kvalificirano digitalno potrdilo. Kvali-
ficirana digitalna potrdila so digitalna potrdila overiteljev SIGEN-CA, 
SIGOV-CA, HALKOM-CA-FO, POŠTA®CA, AC-NLB.
Ker ima digitalni podpis, overjen s kvalificiranim potrdilom, enako 
pravno veljavo kot klasični, je zelo pomembno, da se imetniki zavedajo 
pomena digitalnih potrdil in z njim ravnajo skrbno, da v čim večji meri 
preprečijo nevarnost morebitne zlorabe potrdila. Digitalno podpisana 
vloga je namreč enakovredna lastnoročno podpisani vlogi.

Zahtevek za pridobitev digitalnega potrdila SIGEN-CA za fizične 
osebe stranke lahko oddajo na katerikoli upravni enoti s seznama, 
objavljenega na strani http://www.sigen-ca.si. Ob oddaji zahtevka je 
potrebno predložiti veljavni osebni dokument: osebno izkaznico, po-
tni list, vozniško dovoljenje ali drug uradno veljavni osebni dokument. 
Prijavne službe SIGEN-CA za poslovne subjekte delujejo na uradih 
oz. izpostavah davčne uprave RS.

Na Upravni enoti Celje stranke lahko vlogo oddajo na okencih št. 3, 
4, 5, 6 v poslovnem času upravne enote, in sicer: v ponedeljek od 8. 
do 15. ure; v torek od 8. do 15. ure; v sredo od 8. do 18. ure ter v 
petek od 8. do 13. ure in vsako prvo soboto v mesecu oziroma drugo 
soboto, če pride prva na državni praznik ali drug, z zakonom določen 
prost dan, od 8. do 12. ure.
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PODPIS POGODBE ZA 
REKONSTRUKCIJO LC 
DOBRNA-HUDIČEV 
GRABEN-KRIŠTAJE

Konec meseca avgusta je bil na Občini 
Dobrna slavnostni podpis pogodbe 
za operacijo »Rekonstrukcija lokalne 
ceste Dobrna–Hudičev graben–
Krištaje« z izvajalcem del CM Celje, 
d.d., ki je bil izbran na javnem razpisu 
kot najugodnejši ponudnik. 
Dela se bodo pričela v mesecu 
septembru že začela, gre pa za obnovo 

Hajderjev most

Slavnostni podpis pogodbe za rekonstrukcijo ceste.

295 m dolgega odseka, ki zajema 
razširitev vozišča, izgradnjo pločnika 
in kolesarske steze, postavitev cestne 
razsvetljave in izgradnjo  novega mostu 

preko Dobrnice, ki je od 
jesenske poplave 2007 v 
zelo slabem stanju. 

Z ureditvijo tega odseka 
se bo povečala splošna 
prometna var-nost, kot 
tudi večja pretočnost v 

prometu za lokalno prebivalstvo, turiste 
in ostale obiskovalce Dobrne.  

Navedena operacija se sofinancira tudi 
iz nepovratnih sredstev EU; vrednost 
navedenih del pa je ocenjena na 755.000 
€, od katerih bo občina prispevala 
okoli 350.000 €, EU pa 405.000 €. 
Dela na navedenem odseku se bodo 
predvidoma zaključila v poletnem času 
prihodnjega leta.

Zdenka Kumer

POSODOBITEV VODOVODNEGA SISTEMA DOBRNA–LOKA, 
LOKOVINA, KLANC, PAROŽ IN VINSKA GORA

Občina Dobrna si v okviru svojih mo-
žnosti prizadeva občanom zagotoviti 
zanesljivo, trajno in varno oskrbo s pi-
tno vodo, in jim tako olajšati in izboljša-
ti kvaliteto življenja. Zagotovitev varne 
oskrbe z vodo v zadostnih količinah 
omogoča obstoj prebivalcev na tem 

območju. Z ureditvijo varne oskrbe se 
ustvarjajo osnovni pogoji za razvoj po-
deželja, turizma in tistega dela gospo-

Slavnostni podpis pogodbe za operacijo »Posodobitev vodovodnega sistema Dobrna«.

darstva, ki je vezan na pitno vodo.

Tako je občina pristopila k ureditvi 
oskrbe s pitno vodo za naselja Loka, 
Lokovina, Klanc, Parož in Vinska Gora 
(v sosednji MO Velenje). Zaradi možno-
sti prijave na različne razpise je projekt 
pripravila celovito in v širšem konceptu. 
Pričetek projekta, ki se je začel izvajati 
leta 2001, je predstavljal hidrogeolo-
ške raziskave zaradi možnosti izvedbe 
vrtine za izkoriščanje pitne vode. Nato 
se je pristopilo k aktivnostim za izved-
bo kaptažne vrtine na lokaciji ob cesti 
Parož–Lovska koča in k aktivnostim za 
pridobitev vodnega dovoljenja. V letu 
2002 se je izdelal projekt faze PGD/
PZI, konec leta 2004 pa se je, po napor-
nem pridobivanju služnostnih pogodb, 
pridobilo eno gradbeno dovoljenje za 
pet faz. Predmet investicije, katere vre-
dnost znaša cca. 1 milijon evrov, je po-
sodobitev vodovodnega sistema Loka, 
Lokovina, Klanc, Parož in Vinska Gora 
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v dolžini 6.488 m. Prvi odsek v dolžini 
983 m, ki predstavlja vrtino v Parožu, 
črpališče, tlačni vod in rezervoar na Lo-
vski koči, je bil izveden v letu 2006. Za 
faze 2, 3, 4 in 5 pa je občina v letu 2008 
uspešno pridobila evropska sredstva iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Operacijo »Posodobitev vodovodnega siste-
ma Dobrna–Loka, Lokovina, Klanc, Parož 
in Vinska Gora« delno financira (največ 
v deležu 80,44 % upravičenih stroškov) 
Evropska unija, in sicer iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj in se izvaja v 
okviru Operativnega programa krepitve re-
gionalnih razvojnih potencialov za obdobje 
2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj 
regij«, prednostne usmeritve »Regionalni 
razvojni programi«.

Ker je projekt »Posodobitev vodovo-
dnega sistema Dobrna–Loka, Lokovina, 
Klanc, Parož in Vinska Gora« velikega 
pomena tako za občino kot za prebi-
valce občine, vam v nadaljevanju članka 
podrobno predstavljamo zasnovo celo-
tnega vodovodnega sistema.

Opis projekta »Posodobitev vodo-
vodnega sistema Dobrna–Loka, 
Lokovina, Klanc, Parož in Vinska 
Gora«

Cilj projekta je posodobiti vodovodni 
sistem in zagotoviti okoli 700 porabni-
kom pitne vode na območju Loke, Lo-
kovine, Klanca, Paroža in Vinske Gore 
kvalitetno pitno vodo, ki bo zadostila 
potrebam tudi v sušnem obdobju leta, 
hkrati pa dvigniti nivo oskrbe z vodo 
na tehnični nivo v skladu z veljavno za-
konodajo in predpisi. Poleg direktnih 
koristi so družbene koristi projekta 
predvsem v zagotavljanju pogojev za 
ohranjanje poseljenosti podeželja ter 
ustvarjanje pogojev za razvoj turizma 
na podeželju.

Na osnovi dolgoročnega plana in kon-
cepta razvoja javnega vodovodnega sis-
tema Dobrna je Občina Dobrna v no-
vembru 2001 izdelala kaptažno vrtino 
K-1/01 na lokaciji ob cesti Parož–Lo-
vska koča. Iz poročila o rezultatih kap-
tažne vrtine pri Parožu, ki hkrati pred-
stavlja strokovne osnove za varovanje 

vodnega vira, je razvidno, da se lahko 
iz vrtine črpa od 5 do 6 l/s kvalitetne 
vode.

Občina Dobrna se je na osnovi rezulta-
tov kaptažne vrtine pri Parožu in kon-
cepta razvoja in posodobitve javnega 
vodovoda odločila, da predmetni vodni 
vir nameni za oskrbo naselij Loka, Lo-
kovina, Klanc, Parož in Vinska Gora, ki 
so se do sedaj oskrbovala z vodo slabe 
kvalitete. Projektna dokumentacije vr-
ste PGD, PZI obravnava načrt vodovo-
da na način, ki predvideva izkoriščanje 
potenciala predmetnega vodnega vira z 
upoštevanjem obstoječega vodovoda.

Vodovodni sistem omogoča možnost 
izkoriščanja potenciala predmetnega 
vodnega vira v celoti z dovodom vode 
preko cevovoda in objektov do ob-
močja potencialnih porabnikov in do 
obstoječih vodovodnih objektov z na-
menom zagotovitve možnosti prebival-
cem priključitve na vodovodni sistem in 
izboljšanja kvalitete vode v obstoječem 
vodovodnem sistemu, na katerega se na 
novo izveden vodovod priključuje.

Vodovod je dimenzioniran za dobo 
30 let in upošteva porabo celotnega 
obravnavanega področja s pričakovano 
1 % letno rastjo števila prebivalcev ter 
izgubo vode.

Ker je računska poraba obravnavanega 
območja (Qsr = 2,99 l/s) manjša od ka-
pacitete predmetnega vodnega vira (5 
do 6 l/s), je v končni fazi izgradnje vodo-
voda predvidena povezava s sistemom 
vodovoda Dobrna v naselju Klanc. 

Sistem je zasnovan tako, da se voda iz 
vrtine črpa s potopno črpalko, vgrajeno 
v globini 60 m od ustja vrtine v projek-
tirano črpališče VH40m3 Č ter ločeno, 
s parom črpalk na izmenično delova-
nje, iz VH40m3 Č v vodohran VH80m3 
Č Lovska koča, ki pokriva obravnavano 
območje gravitacijsko.

Iz akumulacije VH40m3 Č se preko sa-
mostojnega cevovoda gravitacijsko 
oskrbuje naselje Parož.

Zaselek Kačnik se oskrbuje povratno iz 
VH80m3 Č Lovska koča direktno skozi 

VH40m3 Č gravitacijsko, preko redukci-
je tlaka, nameščene na cevovodu v črpa-
lišču VH40m3 Č.

Iz projektiranega vodohrana VH80m3 Č 
Lovska koča se celoten sistem oskrbuje 
gravitacijsko, preko plovnih ventilov, na-
meščenih na dotokih v projektirane in 
obstoječe objekte. 

Vodohran VH80m3 Č Lovska koča je 
dimenzioniran tako, da je v njem mo-
žno vgraditi hidromehansko opremo s 
črpalko za potencialno črpanje vode v 
višje ležeče območje v perspektivi.

Cevovod in objekti so izvedeni tako, 
da prevajajo potrebne količine vode in 
izravnavajo nihanja v porabi vode ter 
zagotavljajo požarno vodo skladno s 
karakteristikami naselja, ki ima značaj 
izrazito razpršene poseljenosti. 

Izgradnja vodovoda po projektu, ki ga je 
izdelalo projektivno podjetje Izvir plan 
d.o.o., Laško, obsega pet odsekov, in si-
cer:

1. odsek: vrtina K-1/01, črpališče 
VH40m3 Č–vodohran VH80m3 Lo-
vska koča,

2. odsek: črpališče VH40m3  Č–Parož in 
Kačnik,

3. odsek: vodohran VH80m3 Lovska 
koča–obstoječ vodohran VH Mihe-
ljak,

4. odsek: raztežilnik R5m3 Vračjek–ja-
šek J1 Vračjek,

5. odsek: obstoječ R Čerjak–raztežilnik 
R5m3 Uršjek–jašek J2 Uršjek.

Vrtina K-1/01 in črpališče VH40m3 Č

Ob obstoječi kaptažni vrtini K-1/01, ki 
je bila zgrajena v novembru 2001 na lo-
kaciji ob cesti Parož–Lovska koča, je čr-
pališče z vodohranom VH40m3 Č, v 
katerega se črpa voda iz vrtine preko 
merilca pretoka dN80 z impulznim iz-
hodom in registratorjem.

V črpališču VH40m3 Č je nameščenih 
par črpalk za črpanje vode v vodohran 
VH80m3 Lovska koča, ki je na koti okoli 
700.

Iz akumulacije VH40m3 Č K-1/01 se 
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oskrbuje naselje Parož gravitacijsko, za-
selek Kačnik pa iz vodohrana VH80m3 
Lovska koča povratno, z redukcijo tlaka 
na povratni strani cevovoda, namešče-
nem v VH40m3 Č K-1/01.

Skladno s kvaliteto vode in strokovnim 
mnenjem Zavoda za zdravstveno var-
stvo Celje je v črpališču izvedena dez-
infekcije vode z vgradnjo tipske dozirne 
črpalke za klor, ki deluje ob delovanju 
sistema – črpalke za vodo, z dodaja-
njem NaCl2 v zalogo vode v črpališču 
VH40m3 Č K-1/01. 

Vodohran VH80m3 Lovska koča 
(izveden konec leta 2006 v okviru 
1. odseka).

Iz vodohrana VH80m3 Lovska koča se, 
poleg povratne oskrbe Kačnika, gravi-

tacijsko oskrbujeta raztežilnik R5m3 

Vračjek in obstoječ vodohran VH5m3 

Žebljarjeva kapela ter v nadaljevanju 
obstoječ vodohran VH30m3 Mihelak, od 
tam pa je preko obstoječega raztežilni-
ka R5m3 Čerjak izvedena priključitev na 
novo izveden raztežilnik R5m3 Povlak. Iz 
le-tega se bo izvršil priključek na obsto-
ječ vodovod Dobrna v jašku J2 Klanc. 

R5m3 Vračjek

Funkcija raztežilnika R5m3 Vračjek, ki je 
lociran ob cesti Žebljarjeva kapela–Lo-
vska koča, je raztežitev sistema na tlak, 
primeren za priključevanje potencialnih 
porabnikov na cevovod in na obstoječ 
vodohran Žebljarjeva kapela. Priključen 
je na cevovod, ki povezuje vodohran 
VH80m3 Lovska koča z obstoječim vo-
dohranom Mihelak.

 

R5m3 Povlak

Raztežilnik R5m3 Povlak je lociran 
ob gozdni poti nad domačijo Povlak, s 
predvideno funkcijo raztežitve tlaka in 
dovodom »viškov« vode iz vodovodne-
ga sistema v obstoječ sistem vodovo-
da Dobrna. Lega objekta omogoča tudi 
potencialno oskrbo domačij pod doma-
čijo Povlak. Lokacijsko in funkcijsko je 
zasnovan tako, da lahko funkcionira sa-
mostojno v smislu priključitve na vodo-

vodni sistem Dobrna, z ustrezno reduk-
cijo tlaka v predvidenem jašku J2 Klanc.

Vrtina in črpališče z vodohranom Parož.

Vodohran Lovska koča.

Raztežilnik Vračjek.

Raztežilnik Povlak.

Jašek J1 Vračjek

Jašek J1 Vračjek je lociran ob križišču v 
Žebljarjevi kapeli pred priključitvijo vo-
dovodnega sistema na obstoječ vodo-
hran Žebljarjeva kapela. Pred jaškom je 
izveden nadzemni hidrant, v jašku pa re-
dukcijski ventil za redukcijo tlaka za pri-
ključevanje potencialnih porabnikov na 
vodovodni sistem pred priključitvijo na 
obstoječ vodohran Žebljarjeva kapela.

Jašek J2 Klanc

Jašek J2 Klanc je lociran na mestu pri-
ključitve cevovoda iz raztežilnika R5m3 
Povlak na obstoječ cevovod vodovoda 
Dobrna ob cesti Dobrna–Klanc, z na-
menom preglednega in funkcionalnega 
priključka na obstoječ vodovod ter po-
trebne redukcije tlaka v njem. 

Obstoječ vodohran VH30m3 Mihe-
lak in R5m3 Čerjak

Obstoječa vodovodna objekta, Mihelak 
in Čerjak, sta funkcionalno ustrezna. Iz-
vedena je bila rekonstrukcija hidrome-
hanske opreme, finalna obdelava obeh 
objektov, izvedel se je krilni zid pri vo-
dohranu Mihelak ter njun popoln zasip 
z zemljo.
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Situacija trase vodovoda z objekti.

VRTINA

Z URŠJEK

VH 80m3 

VH 30m3 

R 5m3 

J2
J1 VH 5m3 

R 5m3 

VH 40m3 Č 

R 5m3 
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VRTINA

Z URŠJEK

VH 80m3 

VH 30m3 

R 5m3 

J2
J1 VH 5m3 

R 5m3 

VH 40m3 Č 

R 5m3 
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Specifikacija odsekov cevovoda:

- odsek VH40m3 Č K-1/01–VH80m3 Lovska koča  DLTŽ dN100 VRS 983 m
- odsek VH40m3 Č K-1/01–Parož    PE80 dN90 PN12.5 760 m
- odsek VH40m3 Č K-1/01–Kačnik               PE80 dN63 PN16 475 m
- odsek VH80m3 Lovska koča–VH30m3 Mihelak             DLTŽ dN80 VRS 2.204 m
- odsek R5m3 Žebljar–J1 (R70/30mVS)   PE80 dN63 PN12.5 575 m
- odsek R5m3 Čerjak–R5m3 Povlak    PE80 dN90 PN16 1.004 m
- odsek R5m3 Povlak–J2 Klanc    PE80 dN90 PN16 487 m
 SKUPAJ          6.488 m

Na cevovodu so nameščeni trije nadzemni hidranti, z računsko predvideno uporabo enega hkrati v času dveh ur s 5,0 l/s, 
kar je sprejemljivo glede na izrazito razpršeno poseljenost območja, ki nima značilnosti mestnega značaja.

Na celotnem sistemu je izvedenih sedem izpustov in šest zračnikov v podzemni izvedbi. V posodobitev sistema je vključen 
tudi obstoječ odsek cevovoda med obstoječim vodohranom Mihelak in obstoječim raztežilnikom Čerjak, za katerega se je 
izkazalo, da je sposoben prevajati potrebne količine vode.

Cevovod

Trasa cevovoda poteka po izredno razgibanem in delno skalnatem terenu, kar še posebej velja za odsek med vrtino oz. 
črpališčem VH40m3 Č in vodohranom VH80m3 Lovska koča ter obstoječim vodohranom Mihelak. Izbrana trasa cevovoda 
predstavlja optimalno rešitev glede na geografske in geološke razmere ter energetsko varčnost in vključuje obstoječe vo-
dovodne odseke.

Opis trase 

- odsek VH40m3 Č K-1/01
VH80m3 Lovska koča 
DLTŽ DN100 VRS  L = 983m
Trasa poteka v celoti v gornjem robu 
obstoječe makadamske ceste Parož–
Lovska koča, med črpališčem pri vrtini 
VH40m3 in vodohranom VH80m3 Lo-
vska koča pri Lovski koči, kjer prečka 
nekaj cestnih propustov.

- odsek VH40m3 Č K-1/01–Parož  
PE80 DN90 PN12.5  L = 760m
Neposredno pri VH40m3 Č K-1/01 
prečka cesto Parož–Lovska koča ter 
se spusti strmo navzdol do potoka po 
gozdu in travniku, kjer prečka potok, ob 
katerem je predviden izpust. Ob cevo-
vodu je nameščena tudi cev za odvod 
izpustno pretočnih vod iz črpališča in 
jaška vrtine v potok. Dalje poteka tra-
sa po opuščeni poti do ruševin kmetije, 
kjer je nameščen zračnik in naprej do 
Paroža, kjer se ob izpustu dvigne proti 
cesti do zračnika ter zaključi ob cesti s 
hidrantom, ki je tudi v funkciji izpusta.

- odsek VH40m3 Č K-1/01–Kačnik 
PE80 DN63 PN16  L = 475m
Od črpališča VH40m3 Č do potoka 
poteka trasa ob gornjem robu maka-

damske ceste Lovska koča–Parož, kjer 
je nameščen izpust, in prečka potok. 
Po prečkanju potoka se strmo dvigne 
po travniku vse do zaselka Kačnik, kjer 
se konča pod cesto Parož–Kačnik s hi-
drantom, ki hkrati predstavlja možnost 
zračnika.

- odsek VH80m3 Lovska koča–
VH30m3 Mihelak  DLTŽ DN80 
VRS  L = 2204m
Pod VH80m3 Lovska koča trasa prečka 
cesto in se spusti po travniku ob cesti 
do gozda, kjer preide v gornji rob ob-
stoječe ceste, po katerem poteka vse 
do linije nad lokacijo raztežilnika R5m3 
Vračjek, kjer se  strmo spusti po gozdu 
do raztežilnika R5m3 Vračjek, na kate-
rega se priključi z odcepom in plovnim 
ventilom z dušilko pretoka. Dalje, krajši 
odsek, poteka ob gornjem robu obsto-
ječe ceste Žeblarjeva kapela–Lovska 
koča, skrene proti potoku do izpusta, 
prečka potok in se strmo dvigne nav-
kreber do ravnice v gozdu,  kjer se str-
mo dvigne do gozdnega grebena Brda 
do zračnika, se spusti na drugo stran 
hriba na pot, po kateri se spusti do iz-
pusta ob potoku, ga prečka, se nekoliko 
dvigne po gozdni stezi do naslednjega 
zračnika, se spusti po stezi do izpusta 
ob robu gozda nad Loko pri Dobrni, 

se dvigne po gozdni poti do zračnika, 
kjer se spusti prav tako po gozdni poti 
proti obstoječemu vodohranu Mihelak, 
na katerega se priključi s plovnim ven-
tilom.

Cevovod na trasi Vračjek-Mihelak.

- odsek R5m3 Vračjek–J1 
(R70/30mVS)  
PE80 DN63 PN12.5  L = 575m
Od raztežilnika R5m3 Vračjek poteka 
trasa cevovoda ob gornjem robu ob-
stoječe ceste Žeblarjeva kapela–Lovska 
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koča vzporedno, v istem jarku, ob cevo-
vodu VH80m3 Lovska koča-VH Mihelak, 
skrajša pot ovinka ceste po opuščenem 
kolovozu, prečka potok in cesto tako, 
da preide v njen gornji rob, po katerem 
poteka do križišča poti v Žeblarjevi ka-
peli, prečka cesto na travnik do jaška J1 
Žeblarjeva kapela, kjer je pred jaškom 
hidrant, ki je tudi v funkciji izpusta.

- odsek R5m3 Čerjak–R5m3 
Povlak PE80 DN90 PN16
L  = 1004m
Od obstoječega raztežilnika R5m3 Čer-
jak poteka trasa nekaj časa ob trasi ob-
stoječega vodovoda po travniku, skrene 
v gozd in po kolovozu do nižje ležečega 
travnika, kjer je izpust, se nekoliko dvi-

gne do zračnika, kjer prečka asfaltira-
no cesto Dobrna-Loka pri Dobrni, po 
prečkanju ceste se spusti po kolovozu 
in grebenu travnika nad domačijo Bana-
čan do kapele ob cesti, kjer je predvi-
den izpust. Od izpusta poteka trasa po 
gozdni poti, ob kateri je tudi zračnik, do 
raztežilnika R5m3 Povlak, na katerega 
se priključi s plovnim ventilom.

- odsek R5m3 Povlak–J2 Klanc 
PE80 DN90 PN16 L = 487m
Povezava med raztežilnikom R5m3 Po-
vlak in obstoječim cevovodom vodo-
voda Dobrna ob cesti Dobrna–Klanc 
poteka od raztežilnika R5m3 Povlak po 
gozdni poti do travnika, po katerem se 
strmo spusti, po najkrajši liniji, do jaška 

J2 Povlak. 

Kot že rečeno, je bil v letu 2006 uspe-
šno zgrajen prvi odsek vodovoda za 
naselja Loka, Lokovina, Klanc, Parož in 
Vinska Gora. Konec meseca avgusta 
2009 pa je občina za ostale štiri odseke 
vodovoda uspešno pridobila uporabno 
dovoljenje, in tako vodovod predala 
svojemu namenu. Z izvedbo projekta je 
občina zagotovila eni tretjini prebival-
cem občine kvalitetno in zdravo pitno 
vodo ter jim tako izboljšala kvaliteto 
življenja. Z izvedbo projekta je občina 
prav tako omogočila razvoj podeželja in 
turizma ter obstoj samih prebivalcev na 
tem območju.

Urška Vedenik

ZAKLJUČNA DELA NA CESTI ŽEBLAR–LOVSKA KOČA

Potem, ko je odsek ceste proti Lovski koči dobil konec ju-
nija asfaltno prevleko, je bilo potrebno urediti še bankine. 
Dogovorjeno je bilo, da to delo opravimo udarniško: krajani 
naselja Parož, Strmec nad Dobrno in člani Lovske družine 
Dobrna.
Akcija je bila sklicana za 25. julij 2009. Delo je bilo zelo do-
bro organizirano, potekalo pa je od 7. do 17. ure. Časa za 
oddih, razen malice pri Lovski koči, ni bilo veliko.
Pri malici sta nas obiskala župan, g. Martin Brecl, in g. Vlado 
Olenšek, ki je opravljal nadzor nad gradbenimi deli. Na obisk 
pa nista prišla praznih rok, ampak sta vsak s po enim plato-
jem piva prispevala k dobremu vzdušju. Manjkalo pa ni tudi 
dobrega jabolčnika.
Lahko rečemo, da je pri celotni gradnji ceste šlo za zelo 
usklajeno delo med odgovornimi službami Občine Dobrna, 
Režijskega odbora in Upravnega odbora Lovske družine Do-
brna. 

Lovci na delu ob cesti do Lovske koče.

Pri Lovski koči je sedaj urejeno križišče in parkirišče tako, da 
bo koča lahko služila svojemu namenu.
Zadovoljni, da smo opravili koristno delo, smo se po 17. uri 
zbrali pri Lovski koči in nazdravili delovnemu uspehu.

Anton Mogu

PREPLASTITEV CESTE ŽUŽEK – 
LOVSKA KOČA

Občina Dobrna je skupaj s krajani izvedla rekonstrukcijo 
ceste na relaciji Žužek – Lovska koča, v skupni dolžini 1400 
m. Aktivnosti in dogovori s krajani tega območja glede izved-
be priprave ceste so se pričeli že konec lanskega leta. Za ta 
namen se je ustanovil režijski odbor, ki je bil odgovoren za 
izvedbo priprave ceste. 

Gradnje ceste lovska koča
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Tako so krajani v mesecu maju izbrali izvajalca del in v lastni 
režiji izvedli pripravo ceste z gramozom iz Vračjekovega ka-
mnoloma, katerega je odstopil g. Žužek. Po pripravi ceste je 
občina uredila odvodnjavanje z izvedbo prepustov, na kar je 
sledilo nasutje tamponskega materiala s kontrolo zbitosti, 
asfaltiranje ceste v dolžini 1400 m, izvedba muld in jarkov. 
Po asfaltiranju so krajani območja ponovno združili moči in 
uredili bankine. Pri celotni izvedbi del je s strokovnimi na-
sveti in nadzorom sodeloval g. Vlado Olenšek.
Nova asfaltirana cesta na relaciji od Žeblarjeve kapele do 
Lovske koče, v dolžini 1400 m, je pomembna pridobitev za 
občino in krajane tega območja, kakor tudi za razvoj lovske-
ga turizma v občini. Rezultat skupnih prizadevanj smo obe-
ležili v soboto, 12. 9. 2009, ob 12. uri, ko so krajani območja 
pripravili otvoritev ceste s pogostitvijo. Cesto sta slavnostno 
otvorila župan, g. Martin Brecl in najstarejša občanka tega 
območja, ga. Martina Žužek.
Zahvaljujemo se režijskemu odboru, svetnici Občine Dobr-
na za naselji Strmec nad Dobrno in Parož, lovcem ter vsem 
občanom in drugim akterjem, ki so kakorkoli prispevali svoj 
delež pri rekonstrukciji ceste.

Urška Vedenik

Asfaltiranje ceste Žužek – Lovska koča

Otvoritev ceste

Prerez traku

Z ZDRUŽENIMI MOČMI SE DA 
MARSIKAJ POSTORITI

Novi grad v Lokovini, ki je dolga leta služil za domovanje 
otrokom s posebnimi potrebami, sedaj sameva.
Preselili so se v nov objekt, ki je v ponos kraju Dobrna.
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VZDRŽEVALNA DELA NA PARKOVNEM 
DREVJU
Park v Termah Dobrna, ki je letos v vročih avgustovskih dneh ponujal prije-
tno senco in ohladitev, se nezadržno stara. Večina dreves (divjega kostanja, 
lipe, javorja, platan in drugih) je bilo zasajenih v obdobju od 1820 do 1870, ko 
so Toplice Dobrna doživljale velik gospodarski vzpon.
Nekaj dreves smo morali, ker so se posušila, že odstraniti. Suhe veje in vrhovi 
na še stoječih pa večkrat predstavljajo tudi nevarnost za obiskovalce parka.
S posegom, ki smo ga opravili zadnje dni avgusta letos, smo nekaterim dre-
vesom življenjsko dobo malo podaljšali. Brez sodobne mehanizacije seveda 
ne bi šlo. Delo je zelo dobro opravila ekipa članov PGD Slovenske Konjice, 
stroške pa poravnala Občina Dobrna.

Anton Mogu Odstranjevanje suhih vej pri hotelu Park.

RAZVOJ PODEŽELJA

NOVI GRAD pa čaka na pravega gospodarja. Obča-
ni se bojijo, da ga bo doletela usoda RUŽIČKE. Upaj-
mo, da temu ne bo tako. Da bi v parku vsaj enkrat 
v letu opravili najnujnejša dela, smo pri Turističnem 
društvu Dobrna sklenili organizirati udarniško akci-
jo, ki smo jo izvedli prve dni julija. V njej so poleg čla-
nov UO TD sodelovali tudi mladinci Dobrne, delavci 
režijskega obrata ter osebje in varovanci Centra za 
usposabljanje, delo in varstvo v Lokovini.
Obrezali smo gabrovo živo mejo ob cesti, opravi-
li košnjo trave okoli parkovnega drevja, odstranili 
odpadle suhe veje, pograbili ter naložili in odpeljali 
odpadni material.
Za žejo in dobro malico je poskrbel CUDV. Začelo je rahlo deževati, ko smo zaključili delo in se zadovoljni odpravili proti 
domu.

Anton Mogu

UREDITEV POHODNIH POTI
Planinsko dru-
štvo Dobrna, 
ki zelo aktivno 
deluje na obmo-
čju, je skupaj s 

partnerjem v projektu, Občino Dobrna, uspešno kandidiralo 
za pridobitev sredstev iz evropskega kmetijskega sklada, osi 
Leader. Tako je upravni odbor LAS »Od Pohorja do Bohor-
ja« potrdil prijavljen projekt označitve pohodnih poti v Ob-
čini Dobrna, ki vsebuje označitev nekaterih vrhov v občini 
(Zaberže (Zavrh), Vinski vrh, Aleksandrov vrh, Visoko), po-
stavitev skrinjic s štampiljkami in vpisne knjige za pohodnike; 
postavile so se tudi označevalne table s klobučkom in klopi 
za počitek. Pohodne poti pa so predstavljene tudi na pro-
spektu – zemljevidu.
Projekt »Ureditev pohodnih poti« je sofinanciran iz evrop-
skega kmetijskega sklada, os Leader, pod okriljem Lokalne 
akcijske skupine »Od Pohorja do Bohorja«. 
Višina odobrenega zneska sofinanciranja je 2.773 €. Stopnja 
sofinanciranja skupnih upravičenih stroškov projekta, ki ga 

sofinancirajo EU, MKGP in LAS je 50 %. Skupna vrednost 
projekta je 6.655 € (z DDV). 
Člani Planinskega društva Dobrna so zelo aktivni in požrtvo-
valni pri svojem delu. Projekt je v celoti neprofitne narave, 
saj želijo projektni partnerji z ureditvijo in označitvijo poti 
omogočiti ter spodbuditi varno in aktivno preživljanje pro-
stega časa; spodbuditi k pogostim rekreativnim aktivnostim 
različne skupine (pohodnike, mlade, društva, kolesarje, … ). 
V okviru projekta bo dana možnost enakopravne vključi-
tve vsem zainteresiranim na območju. Urejena pot bo javno 
dobro, namenjena skupni rabi območja, do katere bo zago-
tovljen prost dostop vsakomur kadarkoli. Na ta način se bo 
prispevalo k dvigu kakovosti bivanja na podeželju, večji do-
dani vrednosti ter tudi k večji privlačnosti samega območja. 
Označeni vrhovi s štampiljkami in vpisno knjigo ob obronkih 
občine so tudi zanimiva popestritev pohodništva ter za mar-
sikaterega pohodnika tudi nov izziv in spodbuda, da prehodi 
določeno pot. 
Opis same trase, ki poteka po obronkih Občine Dobrna, so 
člani Planinskega društva Dobrna poimenovali »Od Miklav-

ža do Miklavža«. 
Bogdana Mešl

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje
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Od Miklavža ~ do Miklavža

POHODNA POT po obronkih Občine Dobrna

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje

Projekt »Ureditev pohodnih poti« 
je sofinanciran iz evropskega 
kmetijskega sklada, os Leader, pod 
okriljem Lokalne akcijske skupine 
»Od Pohorja do Bohorja«.
Pohodna pot Občine Dobrna 
poteka približno po občinski 
meji. Kjer je le mogoče, vključuje 
vse že obstoječe  turistične in 
planinske poti in se poslužuje 
njihove označitve. Na brezpotjih 
pa je speljana po raznih kolovozih, 
po gozdnih in travniških stezah in 
po nekaterih že opuščenih poteh. 
Na nekaterih mestih ni mogoče 
urediti poti točno po občinski 
meji, ker so marsikje težko 
prehodni gozdovi in brezpotja. 
Na južni strani poteka  pot mimo 
gradu Lanšperg  po ozemlju KS 
Šmartno skozi vas Rupe, ker južna 
meja občine meji na brezpotne 
gozdove. Na vzhodu pa je treba iti 
do vasi Vine iz istega razloga.
Pri navajanju imen kmetij in raznih 
označb je uporabljen zemljevid 
Dobrne. Zaradi preglednosti je 
uporabljenih tudi nekaj znakov, 
ki so pojasnjeni v legendi. Pot je 
označena v obe smeri hoje.
1. Sv. Miklavž v Vrbi - je podružnična 
cerkev na hribu vzhodno od Dobrne. 
Domačini poznajo njeno zanimivo 
zgodovino. Do nje je mogoče najhitreje 
priti iz Dobrne od oglasne omarice PD 
Dobrna, ki stoji v bližini občinske stavbe 
in pošte. Smerna tabla nam kaže pot na 
Brdce. Po pločniku pridemo do mostu 
čez Dobrnico in že zagledamo cerkev. 
Lepo se vidi Konjiška gora in nekateri 
vitanjski hribi. Kažipot: »Farma nojev« 
nam pokaže pot po kolovozu in nato 
po travniku v dolino.
2. Farma nojev – V velikem ograjenem 
prostoru pohodnika pozdravi kar veliko 
radovednih nojev. Če je v bližini lastnik, 
vam bo rad povedal marsikaj zanimivega 
o teh živalih. Pot nadaljujemo po cesti v 

dolino ob potoku Vrbnica do križišča 
ceste za Socko. Krenemo levo mimo 
kmetije in kapele pri Švabu; dalje mimo 
kmetije Rebernikovih in Blažičevih. Z 
glavne ceste krenemo desno navzgor 
na Vinsko turistično pot proti Zavrhu.   
3. Vratca – Po strmi Vinski turistični 
poti mimo raznih hiš pridemo do 
prehoda, ki se imenuje »Vratca«. Tu 
je križišče »Vinske« in »Anine poti« 
pri naselju novih hiš. Pri hiši Zavrh 37 
krenemo po kolovozu desno v gozd po 
Anini poti.  
4. Črna kuhinja pri Šumej – Brdce ~ 
Možen je ogled ob določenem času. Pot 
se nadaljuje proti večji kmetiji Marošek, 
kjer pridemo na cesto: Dobrna-Brdce. 
Tu se srečamo s turistično potjo P–2 , 
ki pride iz Dobrne in se nadaljuje proti 
Brdcam. Vse do tja nas bo vodila tudi 
naša pot, zato nadaljujemo po cesti 
desno navzgor približno 1 km. Na 

Razgled na Daje.

Kamšak (Cvikl). Pri hlevu nadaljujemo 
pot levo po travniku ob gozdu navzgor. 
Srečamo se z markirano potjo XIV. 
divizije. Tukaj se občinska in markirana 
planinska pot  združita.  
6. Zavrh-Zabreže  – (r 907 m) 
~ äX&< ~ Iz gozda pridemo na 
travnik in zavijemo desno po travniku 
navzgor do kontrolne točke Zabreže.  
Tu  se nam odpre razgled na vse strani: 
na zahodu se v daljavi dviguje Ojstrica, 
pa Mozirske planine, na jugu Zasavsko 
hribovje. Od tu se vrnemo nazaj na 
markirano pot, ki smo jo prej zapustili.
7. BRDCE – (r855m ˜) Pot nas vodi 
po gozdnem kolovozu do križišča pri 
kmetiji Neroden – Brdce 15. Pred hišo 

Razgled iz Zavrha.

Zavrh 907 m.

ovinku nas smerokaz usmeri v gozd 
na kolovoz. Sledimo označeni poti po 
gozdu in travniku vse do kmetije Spodnji 
Medved, kjer pridemo na avtomobilsko 
cesto. Pot po gozdu je ponekod blatna 
in teže prehodna, ker po njej vozijo 
s traktorji les. Iz gozda pridemo na 
travnik. Ovirajo nas žice električnega 
pastirja. Tu hodi malo ljudi, zato pot ni 
dovolj shojena.
5. Kmetija Spodnji Medved - S travnika 
smo prišli na dobro makadamsko cesto 
med kmetijama Zgornji in Spodnji 
Medved. Od tu dalje hodimo po cesti. 
Iz gozda pridemo na travnik in že 
zagledamo  samotno kmetijo na zelo 
lepem razglednem prostoru. Imenuje se 

stoji znamenita stara lipa. Tudi od tu 
je lep razgled na zahod. Prišli smo na 
cesto, ki vodi iz Dobrne proti Paškemu 
Kozjaku. Približno tristo korakov levo 
od križišča proti Dobrni zagledamo 
na levi strani križ in napis, ki sporoča, 
kje se nahaja grob padlih partizanov 
XIV. divizije. Od ceste je odmaknjen 
okoli tristo korakov. Tu je pokopanih 
39 borcev XIV. divizije. Vrnemo se 
nazaj na cesto in krenemo mimo lipe in 
kmetije Krivec po cesti navzgor. Pot je 
markirana.
8. DAJE  – Sledimo markirani poti 
mimo kmetije Tonač in kmetije Martin 
in pridemo do križišča cest. Smerokaz: 
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»Štrukljev vrh« nas usmeri v dolino 
Daje. Ob večji smreki krenemo na pot, 
ki vodi do kmetije Štrukelj. Od hiše 
hodimo desno navzgor. Pot je dobro 
označena. 
9. ŠTRUKLJEV VRH ~ (r1.227m) 
- X&< - Dospeli smo na najvišji 
vrh Občine Dobrna. Prileže se malo 
počitka. Žal od tu ni razgleda, ker je vrh 
v poraščenem gozdu. 
10. Ostrica – dolina  -  Z vrha 
nadaljujemo  pot po grebenu proti 
zahodu. Iz gozda pridemo v veliko 
prijetno dolino – Ostrico. Na 
nasprotnem bregu pri lovski preži nas 
smerna tabla opozori, da smo prišli na 
planinsko pot: Vitanje-Paški Kozjak. Na 
severni strani je razgledna skala, od 
koder se lepo vidi Velika Kopa in Črni 
vrh na Pohorju. Zdaj se ravnamo tudi 
po oznakah planinske poti. Travnik se 
kmalu konča in pot nas privede v gozd. 
Najvišja točka ob poti je vrh Ostrica 
(r 1182 m).    

Smerokazi nam povedo, da se tu križa 
veliko poti. Do planinskega doma vodi 
avtomobilska cesta iz Velenja, možen pa 
je tudi dovoz iz Dobrne, iz Vitanja in iz 
Doliča po gozdnih poteh. Označena pot 
nas vodi navzdol po cesti do križišča 
cest pri križu. Od tu je lep razgled 
proti Mozirskim planinam, Uršlji gori in 
Peci; ob dobrem razgledu pa se vidijo 
Savinjske planine in Raduha. Smerokaz 
z napisom: »Visoko« nas usmeri po 
travniku navzgor. Pot je markirana.

Štrukljev vrh 1.227 m.

kolovozu proti zahodu. Kmalu pridemo 
do markirane poti krajevne skupnosti 
Vinska Gora. Tu krenemo levo in 
sledimo markacijam mimo samotne 
kmetije navzdol vse do Temnjaškega 
vrelca. Prihajamo v »Dolino mlinov«, 
ki jih srečujemo ob poti. Strm kolovoz 
nas pripelje do kmetije Vovk. Temnjaški 
potok nas bo še nekaj časa spremljal.  
15. Vovkov mlin -  Mlin je obnovljen 
in pri zadostnem dotoku vode tudi 
obratuje za demonstracijo. Ogled je 
možen po dogovoru z lastnikom. Še 
vedno smo na krožni markirani poti 
krajevne skupnosti Vinska Gora, zato 
nadaljujemo po cesti do križišča s cesto: 
Dobrna-Vinska Gora in po kolovozu 
ob potoku navzdol.  Pri starem mlinu 
zapustimo potok in nadaljujemo po 
kolovozu in že smo prispeli do kmetije 
»Lamperček«, kjer nas smerokaz 
opozori na Obor Jelenov. Ogled je 
mogoč po dogovoru z lastnikom. 
16. »Obora jelenov« - Nadaljujemo 
levo po asfaltni cesti: Vinska Gora-
Dobrna. V dolini prečkamo potok čez 
lesen most in nadaljujemo po klancu 
navzgor. Pred vasjo nas smerokaz napoti 
desno po kolovozu v gozd. Kmalu 
pridemo na travnik in že zagledamo 
kmetijo pri Lugaričevih. Nadaljujemo 
po kolovozu in stezi, ki nas pripelje 
do ceste: Dobrna-Velenje, kjer je tudi 
avtobusna postaja.  Kraj se imenuje 
Zlatečje. 
17. Zlatečje - Preko ceste se vidi 
smerna tabla, ki nas napoti po stezi 
v gozd navzgor, kjer imamo le slabo 
izhojeno pot. Od tu dalje bomo hodili 
dolgo časa po brezpotnih gozdovih, 
po kolovozih in stezah, zato je treba 
dobro  slediti oznakam na drevju, sicer 
hitro zaidemo, ker vodi veliko gozdnih 
kolovozov na vse strani. Hodimo 
večinoma po grebenih in pridemo mimo 
večje lovske preže na  vrh: Dobnik.     
18. DOBNIK  ~ (r 598 m) -  
Nadaljujemo po kolovozu. Levo ob poti 
je krmilnica za divjad, pri lovski preži pa 
lep razgled na Dobrno in proti Paškemu 
Kozjaku. Pot nas bo kmalu pripeljala na 
še višji vrh.
19. ALEKSADROV VRH  ~  (r606 
m) ~  X&< ~ Je najvišji vrh v južnem 
delu naše poti. Nadaljujemo po gozdni 
poti proti vzhodu do križišča kolovozov. 
Desna pot vodi proti Kunigundi, mi pa 

Razgled z Visokega.

Visoko 991 m.

11. Sv. Jošt (r 1063 m) - Iz gozda 
smo prišli mimo pokopališča do cerkve 
in šole, kjer je še zadnjikrat mogoče 
videti Pohorje. Planinska pot na sever 
vodi proti Hudi luknji, na zahod pa 
na razgledno točko Špik (r1108 m). 
Smerokaz pri pokopališču nam pokaže 
pot navzdol do planinske koče na 
Paškem Kozjaku, kjer se zopet prileže 
malo počitka. 
12. Planinski dom Paški Kozjak 
(930m) – Dom je odprt skozi vse leto. 

13. VISOKO  (r 991m) ~ ˜äX& < 
~ Spominsko obeležje nas pouči, da je 
tu XIV. div. prebila 18. februarja 1944 
nemški obroč in se usmerila proti Paki. 
Tudi od tu je lep razgled proti jugu. 
Markirana pot nas popelje naprej po 
travniku navzdol v gozd vse do kmetije 
Jurk, kjer je omarica z žigom Šaleške pl. 
poti. Nadaljujemo po asfaltni cesti do 
križišča in se napotimo v smeri  Dobrna. 
Po cesti pridemo do križišča cest in pl. 
poti. Pot XIV. div. krene zdaj desno po 
cesti navzdol, mi pa nadaljujemo v smeri 
za Dobrno.                                                                          

14. Križišče: Dobrna~Vinska Gora 
– Na križišču cest nadaljujemo po 
markirani poti v smeri Vinska Gora vse 
do križišča planinske poti za Ramšakov 
vrh. Tu nas smerna tabla opozori, da 
zapustimo markirano pot in nadaljujemo 
po strmi gozdni stezi navzdol. Kmalu 
pridemo na kolovoz, ki nas pripelje v 
vas Loka. Treba je slediti oznakam. Po 
asfaltni cesti nadaljujemo skozi vas do 
križišča s kolovozom. Smerokaz nas 
opozori, da je treba kreniti po gozdnem 
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sledimo smerokazu levo po kolovozu 
navzdol in kmalu zagledamo samotno 
kmetijsko poslopje. Tu se konča ozemlje 
Občine Dobrna in pridemo na območje 
Občine Vojnik. Meja poteka po gozdovih 
brez poti, zato se napotimo proti vasi 
Rupe. 

22. Vinska Gorica – Pred nami se 
razprostira breg z mnogimi hišami in 
poslopji. Imenuje se Vinska Gorica. Pri 
mostu krenemo levo po asfaltirani cesti 
navzgor. Hodimo mimo hiš in sledimo 
označbam ob poti. Na travniku pridemo 
do drugega kolovoza in krenemo 
desno. Vseskozi se pot vzpenja precej 
strmo navzgor. Prišli smo na strmo 
gozdno stezo. Ta nas pripelje na travnik 
pri kmetiji Petre. Mimo hiše pridemo na 
makadamsko cesto in kmalu zavijemo 
levo (100m). Znak  nas umeri na strmo 
vijugasto stezo po gozdu, nato po 
zaraščenem travniku na Vinski vrh.
23. VINSKI VRH  (r 557m) ~ 
äX&< ~ Od tu je lep razgled 
proti jugu. Pot nadaljujemo po gozdni 
stezi proti vzhodu, kakor nas usmeri 
smerokaz.  Kmalu pridemo do gozdnega 
kolovoza, kjer krenemo  levo navzdol. 
Pred nami se razprostre pogled na vas 
Vine in na vse okoliške kmetije proti 
Zavrhu in vrhu Grušovec. Pri prvi 
hiši v vasi krenemo levo po kolovozu. 
Desno stoji manjši kozolec. Pot poteka 
nekaj  časa ravno, nato pa se vzpne po 
hribu navzgor do kmetije Kolar, kjer 
pridemo na cesto, ki vodi v gozd. Kmalu 

Razgled z Aleksandrovega vrha.

Aleksandrov vrh 606 m.

Razgled z Vinskega vrha.

Vinski vrh 575 m.

20. STRGAR (Rupe 15) ~ Od tu je 
čudovit razgled proti jugu. Od desne 
proti levi si sledijo vrhovi: Mrzlica, 
Kunigunda, Šmohor-Malič, Tolsti vrh 
nad Celjsko kočo, Ramanca; v ozadju 
pa Veliko Kozje, Lisca in Bohor. Pot 
nadaljujemo po cesti do kmetije 
Ravnjak, kjer je pri hiši razstavljenega 
nekaj starega kmečkega orodja, zlasti 
je zanimiv majhen mlin. Nad hišo stoji 
mogočna lovska preža, s katere je 
razgled na vso okolico.  
21. Grad LANŠPERG -  stoji nad 
vasjo z istim imenom, ohranjenega je le 
nekaj zidovja. Lahko se povzpnemo na 
vrh ali pa nadaljujemo po avtomobilski 
cesti do vasi. Tu je križišče cest in križišče 
planinskih poti: Vojnik- Kunigunda in 
Rupe-Dobrna. Proti vzhodu se vidijo: 
vrh Rigel, v ozadju pa Boč in Konjiška 
gora. Smerokaz nam pokaže pot za 
Dobrno. Na koncu vasi pri hiši Avbreht 
zavijemo levo po travniku navzdol in 
že smo na gozdnem kolovozu. Pot 
je markirana vse do Dobrne. Po njej 
bomo šli navzdol po gozdu mimo 
kmetije Popek do ceste in mostu čez 
Dobrnico. Pri mostu nadaljujemo desno 
ob potoku do naslednjega mostu v 
Vinski Gorici.   

zagledamo cerkev Sv. Miklavža v Vrbi.  
Tu smo pot pričeli in jo tudi zaključimo. 
Seveda pa jo lahko prehodimo tudi v 
obratni smeri.

Legenda: ä = razgled ~ X = žig ~ & = vpisna 
knjiga  ~  < = klop ~ ˜ = vojno obeležje

Franc Horjak 

STROKOVNA EKSKURZIJA V 
GORNJO RADGONO
Tudi letos je odbor za turizem, kmetijstvo 
in razvoj podeželja Občine Dobrna orga-
niziral ogled 47. Mednarodnega kmetij-
sko-živilskega sejma AGRA v Gornji Rad-
goni. Sejem je potekal od 29. 8. 2009 do 5. 
9. 2009. Mi smo ga obiskali v četrtek, 3. 9. 
2009. Kot vedno, je bilo tudi letos veliko 
razstavljavcev, vendar je bil v prvi vrsti naš 
namen, da se udeležimo raznih predavanj, 
kjer bi lahko dobili potrditev našega dela 
in mišljenja ter seveda nasvete in še do-
datne informacije, kajti v današnjem času 
je pomembno tudi to, da smo poleg dela 
seznanjeni tudi z novostmi in večjimi mo-
žnostmi trženja tudi na podeželju.
Tako smo v ta namen obiskali seminar 
NOVE RAZVOJNE PRILOŽNOSTI PO-
DEŽELJA, čigar organizator je bila LO-
KALNA ENERGETSKA AGENCIJA ZA 
POMURJE. Martjanci, ki so nam predsta-
vili svoj način dela in načrte, so nam s tem 
ponudili v razmišljanje dosti novosti, ki jih 
še nismo poznali.
Popoldne pa smo se udeležili še semi-
narja PRENOS ZNANJA V EKOLOŠKEM 
KMETIJSTVU: stanje in potrebe, čigar 

organizator je bil INŠTITUT ZA TRAJ-
NOSTNI RAZVOJ. Tudi tukaj so nam 
naznanili kar precej novosti in možnosti 
in pa seveda tudi nekaj težav trženja ter 
nas prepričevali in spodbujali v ekološko 
kmetovanje, ki trenutno upada. Vseeno pa 
se ljudje le zavedajo potrebe po čimbolj 
naravnem in zdravem načinu življenja, kar 
je tudi bistvo ekološkega kmetovanja.
Seveda pa smo imeli čas tudi za ogled 
razstavljenih prostorov, kjer je bilo vse, 
od živali do strojev, tako da je lahko vsak 
našel kaj zase.
Standardno ekskurzijo smo zaključili v 
prijaznem gostišču Marte Primožič v 
Cvetkovcih, kjer smo se po okusni večerji 
in degustaciji dobrih vin imeli zelo lepo. 
Nato smo se v poznih urah vrnili na Do-
brno.
Upam, da smo se vsi vrnili domov z do-
brimi vtisi in da smo se imeli lepo, kar je 
bil tudi namen te strokovne ekskurzije.

Marta Javornik
Predsednica odbora za turizem,

kmetijstvo in razvoj podeželja
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OBISK PREDSTAVNIC LAS 
IZ ŠVEDSKE

V začetku septembra 2009 je LAS »Od Pohorja do Bo-
horja« gostil obiskovalke LAS-a iz Švedske na pova-
bilo RA Kozjansko. Med obiskom po Sloveniji jih je 8. 
septembra 2009 v svoje goste povabila tudi Dobrna. 

Camilla Carlsson, Pia Tingvall, Inez Abrahamsson, 
Britt Marie Torstensson in Siv Lindén delujejo v okvi-
ru nacionalne nevladne organizacije, ki se ukvarja z 
ženskim podjetništvom. Prihajajo iz različnih stro-
kovnih služb, od razvojnih agencij do zavodov. 

Prvi dan obiska so preživele v Šentjurju in Dobju, kjer so si 
ogledale znamenitosti: muzejsko zbirko Muzej Zakladi Rifni-
ka, Ipavčevo hišo, kmetijo Videc, grad na Planini, Kozjansko 
domačijo ter obiskale Wellness center Aspara. 

Drugi dan obiska so obiskale Slovenske Konjice in Dobrno. 
V Slovenskih Konjicah so se sprehodile po Starem trgu, si 
ogledale dvorec Trebnik in skrivnostno Žičko Kartuzijo, kjer 
so okušale vina Zlatega griča, zdravilne napitke zeliščarstva 
Iršič in imele pogostitev v najstarejši gostilni na Slovenskem, 
v Gastužu. 

Na Dobrni smo jim pripravili prijeten sprejem v Temah Do-
brna d.d., kjer jih je pozdravil podžupan Občine Dobrna g. 
Jože Majer. Tadeja jim je predstavila kompleks Term Dobr-
na in njihovo bogato ponudbo. Z zanimanjem so si ogledale 

galerijo Kapelico 
in Zdraviliški park. 
Navdušene so bile 
nad termalnim 
vrelcem in njego-
vo zdravilnostjo. 
G. Jože Polenek 
jih je s turističnim 
vlakcem popeljal 
na ogled Dobrne 
do Doline mlinov, 
kjer jim je g. Karl 
Pungartnik pokazal 
delovanje zgornje-
ga Vovkovega milna 
nad katerim so bile 
zelo navdušene, 
ker je lepo obno-
vljen.  Pri njih na 
Švedskem je moka iz takšnih mlinov zelo cenjena in zelo is-
kana. V Termah Dobrna so si napolnile moči v Deželi savn in 
zdravilni termalni vodi za naslednji dan, ko so se odpravile na 
Primorsko, kjer so uživale v drugačni kulinariki in pokrajini. 
Obiskovalke so bile navdušene nad prijaznostjo in gostoljub-
nostjo ponudnikov ter prelepo podeželsko pokrajino. Ob 
pozdravu v slovo so polne prelepih vtisov zagotovile, da se 
bodo še vrnile v Slovenijo.

Bogdana Mešl

VPIS NAMESTNIKA NOSILCA 
KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA

V prejšnji številki zborničnega glasila Zelena dežela (stran 
19) je bil objavljen poziv nosilcem kmetijskih gospodarstev 
k vpisu namestnika nosilca in gospodinjstev na kmetiji, ob 
tem pa so bile podane tudi osnovne informacije in pravne 
podlage za določitev in zbiranje teh podatkov.  

Naj še enkrat ponovimo, da je potrebno, da nosilci 
kmetijskih gospodarstev  najpozneje do 30. septem-
bra 2009 v register kmetijskih gospodarstev posre-
dujejo podatke o svojem namestniku in gospodinj-
stvih, katerih en ali več članov se na kmetiji ukvarja 
s kmetijsko dejavnostjo. Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano želi z vpisom namestnika 
predvsem zagotoviti nemoteno izplačevanje plačil 
za ukrepe kmetijske politike na kmetijah, kjer je 
nosilec preminil pred prejemom sredstev.

V poletnem času Upravne enote po vsej Sloveniji o tem tudi 
osebno, pisno obveščajo nosilce kmetijskih gospodarstev in 
jim poleg dopisov pošiljajo tudi obrazce za izvedbo te pri-
jave. Pri določitvi namestnikov pa se nosilcem in namestni-
kom postavljajo različna vprašanja predvsem ali je obvezna 
določitev namestnika, kakšne so posledice ob nedoločitvi in 
kakšne so obveznosti namestnika. 
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Zakonska podlaga
Vpis namestnikov je opredeljen v Zakonu o kmetijstvu (Ura-
dni list RS št. 45/08) in je obvezen. Kmetijska gospodarstva, 
ki ne bodo imela vpisanih namestnikov, pa bi jih morala imeti 
(kmetijska gospodarstva, ki imajo več kot enega člana), že v 
letu 2010 ne bodo mogla oddajati zahtevkov za ukrepe kme-
tijske politike (zbirna vloga, neposredna plačila, KOP, SKOP, 
OMD, kandidiranje na razpisna sredstva, …). Člani kmetije 
se torej morajo dogovoriti o namestniku nosilca kmetij-
skega gospodarstva. Nosilca in njegovega namestnika sicer 
določajo člani kmetije, ki so lastniki oz. solastniki kmetije, 
seveda pa se morata nosilec in namestnik s tem strinjati.

Obveznost namestnikov
Glede obveznosti namestnikov je najbolj aktualno vpraša-
nje glede večletnih obveznosti, ki jih vlagatelji prevzemajo v 
okviru kmetijsko okoljskih ukrepov in območij z omejenimi 
možnostmi za kmetijsko dejavnost in strah pred obvezno-
stjo morebitnega vračila že prejetih sredstev. 
V primeru smrti ali opravilne nesposobnosti nosilca, 
namestnik prevzame vse pravice in obveznosti prej-

šnjega nosilca kmetijskega gospodarstva, torej tudi 
večletne obveznosti, sankcije ipd. 
Če bi namestnik želel z obveznostmi prenehati, ima zaradi 
smrti prejšnjega nosilca, tako kot do sedaj, možnost uvelja-
vljati višjo silo. To mora na ARSKTRP sporočiti najpozneje v 
10-ih delovnih dneh po smrti nosilca oz. od dneva, ko to lah-
ko stori (v slednjem primeru je treba dokazati, zakaj tega ni 
bilo mogoče storiti prej). Nosilec kmetijskega gospodarstva 
se v Registru kmetijskih gospodarstev avtomatično zamenja 
z namestnikom, ko iz Centralnega registra prebivalstva pride 
informacija o smrti nosilca. Če tega ne stori, je razumeti, da 
se kmetijsko okoljski ukrepi in/ali ukrep za območja z ome-
jenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, na kmetiji izvajano 
naprej. 
Po informacijah z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano imajo v pripravi natančna navodila kaj pomeni do-
ločitev namestnika, kaj mora namestnik postoriti v primeru 
smrti ali opravilne nesposobnosti prvotnega nosilca, kakšne 
so obveznosti in pravice namestnikov, … Ko bodo ta navo-
dila dokončana vas bomo o njih podrobneje seznanili, dosto-
pna pa bodo za vsakogar tudi preko spletnih strani.

dr. Jernej Demšar

DOGODKI

ENAJSTI OBČINSKI PRAZNIK 
OBČINE DOBRNA

SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OB-
ČINE DOBRNA S KULTURNIM PROGRAMOM IN 
PODELITVIJO PRIZNANJ OBČINE DOBRNA TER 
SPREJEMOM ODLIČNJAKOV OŠ DOBRNA

V ponedeljek, 15. junija, je bila v dvorani Zdraviliške-
ga doma slavnostna seja Občinskega sveta Občine 
Dobrna s kulturnim programom in podelitvijo pri-
znanj Občine Dobrna za leto 2009 ter sprejemom 
odličnjakov OŠ Dobrna. Slavnostno sejo je povezo-
val g. Tone Vrabl, udeležili so se je, poleg nagrajen-
cev, svetnikov Občinskega sveta Občine Dobrna in 
župana, še drugi povabljeni gosti: mag. Boris Podvr-
šnik, župan Občine Zreče, g. Jože Duh, direktor Term 
Dobrna, gosti iz sosednjih občin, predstavniki dru-
štev, organizacij, odborov in komisij ter občani. 

Letos je kulturni program popestrila tudi Godba Dobrna, 
ki je igrala pozdrav prihajajočim gostom pred Zdraviliškim 
domom. Slavnostno sejo je nato s slovensko himno otvorila 
Ženska vokalna skupina KUD Dobrna, pod vodstvom zbo-
rovodkinje Monike Lojen. Nadalje je župan Občine Dobrna, 
g. Martin Brecl, predstavil dosežke v zadnjih letih delovanja 
Občine Dobrna. Čestital je tudi vsem nagrajencem, odlič-
njakom in občanom Občine Dobrna ob prazniku. Kulturni 

program se je nadaljeval s prisrčnim nastopom otrok iz Vrt-
ca Dobrna, pod vodstvom mentorice, ge. Marjane Glušič, ter 
nastopom otrok iz OŠ Dobrna, pod vodstvom mentorice, 
ge. Albine Gril. 

Sledila je podelitev priznanj zlatim osnovnošolcem OŠ Do-
brna, to je učencem, ki so vsa osnovnošolska leta zaključili z 
odličnim uspehom, in sicer: Jasni Cehner, Darjanu Čerenaku, 
Valentini Dobovičnik, Andražu Kernerju, Luku Rošerju in Evi 
Škoflek. Vsem smo zaželeli, da bi na nadaljnji srednješolski 
poti dosegali še takšne rezultate in uspehe. 

Temu pa je sledil najbolj svečan dogodek te prireditve, pode-
litev priznanj Občine Dobrna za leto 2009.
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ZLATO PLAKETO OBČINE DO-
BRNA za leto 2009 je prejela ga. 
Stanislava Krajnc za  življenjsko delo 
na področju Krajevnega odbora RK Do-
brna in plemenit zgled solidarnosti z lju-
dmi v  stiski.

LISTINO OBČINE DOBRNA ZA 
LETO 2009 so prejeli:
- g. Branko Dobovičnik za izredno 

zavzetost pri vzgoji podmladka PGD 
Dobrna in mentorstvo mladinskim de-
setinam z uspešnimi nastopi na gasil-
skih olimpijadah;

- g. Milan Rebernik za 30-letno požr-
tvovalno in odgovorno delo v operati-
vi in mentorstvo pionirski ekipi PGD 
Dobrna ter prizadevno vključevanje v 
izvedbo taborov za podmladek Gasil-
ske zveze Vojnik – Dobrna;

- g. Ivan Štimulak za dolgoletno uspešno samostojno 
podjetništvo na področju trgovine in storitev z lesom in 
za prispevek k spodbujanju razvoja malega gospodarstva v 
Občini Dobrna.

ŽUPANSKA PRIZNANJA ZA LETO 2009 SO BILA 
PODELJENA:
- ge. Tatjani Podpečan za odličnost v  študijskem ob-

dobju in izjemno aktivnost na področju  prostovoljnega 
družbeno koristnega dela;

- g. Maksimiljanu Grobelniku za ohranitev celotne 

stavbne dediščine kmetije Slopnik in sonaravno gospodar-
jenje, ki se odraža v ohranjanju kulturne krajine Paškega 
Kozjaka.

Prireditev je slovesno zaključila Vokalna skupina Sijaj, pod 
vodstvom ge. Valentine Dolinšek s pesmijo Moj lipi anđele 
in En starček je živel. 

Vsem dobitnikom občinskih priznanj, županskih pri-
znanj in priznanj zlatim osnovnošolcem iskreno če-
stitamo in se zahvaljujemo za njihov prispevek ter 
trud k razvoju občine.

Zdenka Kumer

PRVI POLETNI DAN NA DOBRNI V PRIDIHU PRETEKLOSTI, 
GLASBE IN KRSTITVE TURISTIČNEGA VLAKCA

Na prvi poletni dan, 21. 6. 2009, ob najdaljšem dnevu v letu, 
smo na Dobrni krstili prvi turistični vlakec na Dobrni. Naš 
sokrajan, g. Jože Polenek, je namreč lastnik nove turistične 
ponudbe na Dobrni – turističnega vlakca – ki bo lahko pope-
ljal obiskovalce Dobrne na avanturistično vožnjo po okolici. 

Premierna vožnja s turističnim vlakcem.

Po vožnji z vlakcem je oživel ambient pred Hišo kulturne 
dediščine – Zbirko Polenek v duhu preteklosti. Na priredi-
tvi Prikaz kmečkih opravil in običajev je bilo zelo živahno. 
Prikazani so bili najrazličnejši običaji (izdelava cvetja iz krep 
papirja, prikaz predenja in pletenja, vezenja posod, izdelava 
lesenih coklov, izdelovanje brezove metle, striženje ovac, re-
zanje slame, mletje jabolk, žaganje hloda idr.).

Vokalna skupina Sijaj.
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Obiskovalci so si lahko ogledali razstavo malih domačih živa-
li, ki jo je pripravilo Društvo gojiteljev malih pasemskih živali 
Slovenske Konjice, odmevala je glasba in obiskovalci so se 
zabavali ob najrazličnejših družabnih igrah.

MOJA DEŽELA, LEPA IN UREJENA 
– DOBRNA 1. MESTO

Lepo je, če je urejeno, če je lepo in čisto. Da to dosežeš, 
moraš delati in narediti marsikatero uro dela za kraj, ki nam 
vsem toliko pomeni. Vsi si prizadevamo, da Dobrna postane 
kraj, kamor ljudje prihajajo in se vračajo zaradi tega, ker je tu 
že stoletja doma dobro počutje, ker je pri nas urejeno in ro-
žice rastejo naokoli in krasijo domove in vrtove. Prav tako, 
ker imamo čudovit Zdraviliški turizem, poznan in priznan. 
Osrčje Dobrne in okolica je na podlagi komisije, ki je Do-
brno obiskala v mesecu juliju, dobilo priznanje za 1.mesto 
v okviru projekta Moja dežela, lepa in urejena. Čestitke za 
to gredo vsem vam, ki ste, zaradi tega, ker to radi počnete, 
uredili svoje vrtove, pokosili trato in jo z gredicami olepšali. 
Angažirali smo se člani Turističnega društva in Občina Do-
brna in skupaj segli v delo. Bravo! Prepričan sem, da nam bo 
to uspevalo tudi v prihodnje. 

Gorazd Špegel

Nastopali so: Veseli fušarji, Folklorna skupina KUD Dobrna, 
Vaške pevke, mladi harmonikarji: Matej Mešl, Gregor Pinter, 
Nejc Javornik, Primož Pesjak, Duo Švent, Godba Dobrna, 
Hlapci in Natalija Kolšek. Celotno prireditev je odlično po-
vezal Gorazd Špegel.
Vsem sodelujočim in nastopajočim se lepo zahvaljujemo za 
sodelovanje.

Bogdana Mešl
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OGLED DOBRIH 
PRAKS 
V Turističnem društvu Dobrna smo se 
odločili, da bomo izvajali oglede dobrih 
praks, s katerimi želimo prenesti zna-
nje, ki ga po drugih turističnih kmetijah 
že izvajajo, tudi v naše okolje. Ogledi 
turističnih kmetij je na prvem mestu 

namenjeno ponudnikom teh storitev 
na Dobrni. Popoldan smo se odpravili 
proti Mariboru, natančneje v Brestrnico 

voz. Dobro počutje pa je s časoma ra-
stlo, dokler se nismo s pesmijo poslovili 
in se odpravili proti domu. Ogledi do-
brih praks se bodo nadaljevali, želimo 
pa si, da bi vsaj kašno dobro prakso lah-
ko kmalu prepoznali tudi na naših turi-
stičnih kmetijah. 

Marko Deu

pri Mariboru, kjer smo si 
ogledali čolnarno, ki leži tik 
ob hidroelektrarni. Prečkali 
smo magistralno cesto in 
se povzpeli na hrib, kjer je 
bila naša destinacija. Turi-
stična kmetija Žumko ima 
čudovit razgled na Maribor, 
ki ga lahko opazujete, kar iz 
vzpetine po kateri so ne-
koč spravljali krmo na hlev. 
Gospodarsko poslopje so 
preuredili v turistične na-
mene, hiša pa je namenjena 
gostinski ponudbi. Poseb-
nosti turistične kmetije je 
kulinarika, ki je pripravljena iz ekološko 
pridelane zelenjave in svežih zelišč, ki 
mimo grede rastejo kar na lastnem ze-
liščnem vrtu. Pred samo večerjo je bila 
juha servirana v buči in to na travniku 
za hišo. Prav tako so  nam postregli z 
odličnim pecivom pod kozolcem kjer je 
pred nekaj leti imel svoj prostor lojtržni 

VINOGRADI IN TRADICIJA
Jesen je čas, ko se tam v vinskih goricah 
dogaja marsikaj. Naši vinogradniki skozi 
vse leto pridno skrbijo za vinsko trto, 
da jih ta v jeseni bogato poplača in pe-
sem … za vsakega veselje ima, zato jo 
vsi častimo …  res  drži. 
Z vinogradom so povezana mnoga zah-
tevna in prijetna opravila. Od vinograda 
do vina je dolga pot in ni jo lahko pre-
hoditi sam. Zato se vinogradniki ob raz-
ličnih priložnostih družijo, si pomagajo 
in izmenjujejo izkušnje. Kletarjenje pa je 
posebno zahtevno opravilo, pri vsakem 

kletarju je skrito v tančico skrivnosti, 
ki pomeni pri vinu vedno tisto piko na 
i in morda medaljo na ocenjevanju. Za  
piko na i so potrebne izkušnje in mnoga 
lastna spoznanja, vezana na vinograd, na 
vino in predvsem na kletarjenje. Vse to 
in še kaj je, z neverjetno ljubeznijo do 
rodne zemlje in vinogradništva, uspe-
valo našemu pokojnemu vinogradniku, 
g. Mihu Šventu, ki je znal za vinogradni-
štvo navdušiti mnoge naše občane in na 
njih prenašati svoja znanja ter izkušnje. 
Z vsem spoštovanjem se danes g. Mihu 

zahvaljujem za vse, kar je na-
redil za vinogradništvo v naši 
občini. 
Mnogi naši vinogradniki zna-
jo dati svojemu delu in tudi 
pridelku tisto piko na i in 
verjamem, da  bi bil g. Miha 
ponosen na medalje, ki jih 
dobivajo na ocenjevanjih vin. 
Eno takšnih ocenjevanj je 
bilo 19. 6. 2009 v Oplotnici, 
ko so ocenjevali društvena 
vina (kjer se ocenjujejo naj-
boljša vina iz posameznih 
društev, iz vsakega društva le 
po eno vino), na katerem je 

sodeloval tudi naš vinogradnik Martin 
Dražnik in prejel za zvrst 18,12 točk – 
zlato plaketo. Iskrene čestitke.
Ob delu v vinogradu je tradicija, ki je 
prevzela tudi naše vinogradnike, da 
mora v vsakem vinogradu v jeseni svoje 
delo opraviti tudi KLOPTEC. Najmlaj-
ši, Jože Dražnik, je klopotec izdelal kar 
sam, pa ne enega, temveč dva: enega za 
doma in enega za soseda. Skupaj so jih 
v lepem jesenskem dnevu v druščini so-
vaščanov in mladih nadebudnežev po-
stavili v vinogradih v Zavrhu.                                                                                          

Župan Občine Dobrna:
Martin Brecl



26 DOBRČAN, št. 43/2009

DOGODKI

O DEJAVNOSTI IN AKTIVNOSTIH 
PGD DOBRNA
V obdobju od zadnjega članka, objavljenega v glasilu Dobr-
čan, ki je izšel v mesecu juniju, se je v PGD Dobrna kljub 
dopustniškemu času odvijala vrsta aktivnosti in dogodkov, ki 
jih je vredno omeniti v občinskem glasilu. Poleg osnovnih de-
javnosti društva, kot je zagotavljanje stalne požarne varnosti 
v občini, so se aktivnosti odvijale še v stalnem usposabljanju 
operativnih članov društva z namenom  pridobivanja doda-
tnih znanj s področja gasilstva. Prav tako so se izvajali že ute-
čeni redni pregledi in preizkusi gasilne opreme, ki mora biti 
vedno stoodstotno pripravljena ob morebitni intervenciji. 
Veliko pozornosti in aktivnosti je bilo namenjenih intenziv-
nim pripravam na tekmovanja, saj se bo v mesecu septem-
bru in oktobru izvedlo kar nekaj pomembnih tekmovanj, in 
sicer: Tekmovanje za občinski pokal PGD Dobrna, Tekmova-
nje Gasilske zveze Vojnik - Dobrna, še posebna pozornost pa 
je namenjena regijskemu tekmovanju. Na teh tekmovanjih 
bo iz PGD Dobrna sodelovalo več ekip, od najmlajših pio-
nirjev do najstarejših gasilcev, veteranov. Na izobraževalnem 
področju je bilo zaključeno šolanje za pridobitev naziva ga-
silski časnik, ki so se ga udeležili in uspešno zaključili tudi 
trije člani našega društva. V PGD Dobrna se že intenzivno 
pripravljamo tudi na mesec oktober, ki je za gasilstvo še po-
sebej pomemben, saj je to mesec požarne varnosti in hkrati 
tudi čas za osveščanje ljudi vseh generacij o pomembnosti 
požarne varnosti kot tudi preventive. 

Vzporedno z osnovnimi dejavnostmi in poslanstvom gasil-
stva je bilo v PGD Dobrna v tem obdobju zabeleženih kar 
nekaj dogodkov, med katerimi pa bi kronološko izpostavil 
predvsem naslednje:

- v dneh 19., 20. in 21. junija smo gostili gasilce gasilskega 
društva iz Bochuma iz Nemčije;

- 11. julija smo bili z gasilskim »špricanjem« priča še enemu 
življenjsko pomembnemu dogodku, kar zagotovo je zla-
ta poroka našega dolgoletnega člana in veterana, Franca 
VORŠNIKA; še enkrat mu želimo »še na mnoga leta Fran-
ček«, enake želje gredo tudi njegovi ženi; 

- v juliju in avgustu so se izvajala zahtevna dela na čiščenju 
ribnika, ki ga bomo lahko gasilci v končni fazi uporabljali 
kot zbiralnik – za hrambo vode, ki jo v primeru morebitne 
večje intervencije nujno potrebujemo;

- zadnji dogodek, ki sem ga namenil k tej izdaji občinskega 
glasila je še eden takšnih, ki si ga bomo še kako dobro 
zapomnili vsi člani PGD Dobrna; seveda imam v mislih 
praznovanje 60. rojstnega dne predsednika PGD Dobrna, 
g. Štefana POHAJAČA; gasilci smo ta dogodek 22. avgusta 
obeležili z že kar tradicionalnim gasilskim »špricanjem« 
in z voščilom članov, ki se je odvijalo na glavni cesti ob 
Osnovni šoli Dobrna; praznovanje se je s ceste preselilo 
v gasilski dom, kjer smo ob prijetni glasbi z obilo zabave 
vztrajali še dolgo v noč: »Štefan tudi tebi še enkrat želimo 
vse najboljše in še na mnoga leta, kajti gasilci te imamo 
radi, in zato ostani takšen, kakršen si.« 

Gasilci gasilskega društva iz Bochuma iz Nemčije na obisku.

Zlata poroka
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Zlata poroka člana in veterana PGD Dobrna, Franca Voršnika.
 
In še za zaključek:
Kot vsako leto, bo tudi letošnji oktober tematsko posvečen 
požarni varnosti. Na osnovi zbranih podatkov in analize je 
ugotovljeno, da je v primeru požara smrtnost starejših večja 
kot med drugo populacijo. To velja predvsem za tiste, ki živi-
jo sami, se težje gibljejo, slabše slišijo ali vidijo, so pozabljivi 
ipd. To vse pomeni, da je letošnji mesec požarne varnosti 
posvečen občutljivi populaciji. Osrednja tema letošnjega me-
seca požarne varnosti je »požarna varnost starejših oseb«, 
ki so bodisi v domovih starejših občanov, v domači oskrbi ob 
pomoči svojcev in raznih služb oziroma živijo sami. Naslov 
letošnjega meseca požarne varnosti je »Varni pred poža-
rom v tretjem življenjskem obdobju«. V ta namen bo izdana 
zloženka, ki jo bodo prejeli starejši občani in bo nudila več 
informacij o omenjeni tematiki.  
Na pomoč!

    Za PGD Dobrna:
    PEČNIK, Stanislav

O DEJAVNOSTI DU DOBRNA

Obdobje, ki ga zajema ta prispevek, je bilo obdobje dopu-
stov. Kljub temu pa je bilo naše društvo zelo aktivno.
V juniju smo organizirali prijeten izlet v Prekmurje, na kate-
rem smo si ogledali muzeje v Murski Soboti in grad »Grad« 
na Goričkem, spoznali še lončarsko obrt in življenje čebel.
Občinskemu prazniku smo dali obeležje s tradicionalno raz-
stavo članov DU Dobrna. Na razstavi so naši člani ponovno 
pokazali pestro in bogato ustvarjalnost. Z zadovoljstvom 
smo ugotavljali, da se je število razstavljavcev kakor tudi obi-
skovalcev povečalo.
Vsem, ki ste sodelovali pri organizaciji in izvedbi razstave, 
še prav posebej pa številnim razstavljavcem, se za vaš trud 
in prispevek za uspešno razstavo najlepše zahvaljujem. Zelo 
smo veseli in hkrati tudi hvaležni, da v razstavi sodelujejo 
naše razstavljavke zelišč, Čebelarsko društvo Dobrna in Za-
vod za usposabljanje in varstvo Dobrna.
Letošnji občinski praznik smo proslavili tudi s športnimi ak-
tivnostmi. Strelci DU Dobrna so organizirali meddruštveno 

tekmovanje in se izkazali ne le kot dobri strelci, ampak tudi 
kot dobri organizatorji. Balinarji so praznik proslavili s tek-
movanjem mešanih trojk in tudi z novimi delovnimi zmagami 
pri urejanju utice za orodje in balinišča.

V času počitnic, ko naj bi bilo malo predaha, smo bili an-
gažirani z zbiranjem podpisov za akcijo »Postanimo aktivni 
upravljavci Vzajemne«.  V ta namen smo zbrali 75 podpisov, 
in s tem tudi dovolj dobro dali razumeti, da se s takšnim na-
činom odločanja v »Vzajemni« ne strinjamo. V času počitnic 
smo se družno s stranko upokojencev DeSUS zavzeto po-
dali v organizacijo družabnega srečanja »S pesmijo in plesom 
pod kozolcem«. Prireditev je programsko uspela, čeprav 
nam je v zaključnem delu nekoliko ponagajalo vreme. Vsem 
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nastopajočim in sodelujočim v pripravi in izvedbi srečanja pa 
se za njihovo udejstvovanje iskreno zahvaljujem. Kot običaj-
no smo se v okviru prireditve »Noč pod kostanji« vključili s 
tekmovanjem v balinanju, imeli smo srečo z vremenom in na 
meddruštvenem tekmovanju moških in ženskih ekip osvojili 
I. mesto. »Bravo, naše balinarke in balinarji.« 

V času nastajanja prispevka za Dobrčana je v teku Pokra-
jinsko srečanje društev upokojencev. To bo letos v Novem 
Celju pri Žalcu, več o tem pa v prispevku v naslednji številki 
Dobrčana. Tokratni prispevek zaključujem s povabilom čla-
nom društva za sodelovanje v MoPZ pri DU Dobrna. Ta naš 
zbor šteje trenutno 14 članov. Hočemo in si želimo, da bi 
postal številnejši z mislijo: »Naj nas pesem druži in razve-
seljuje.«

Predsednik DU Dobrna:
Anton Drev

3. MLINARSKA NEDELJA 
SREČANJE SOSESKE

V dolini mlinov je bilo zadnjo nedeljo v avgustu zopet veselo 
in zabavno. 
Lepo nedeljsko popoldne je privabilo v dolino mlinov števil-
ne obiskovalce. 
Kulturno društvo Dobrna je prireditev Mlinarska nedelja 
pred leti začelo z namenom, da bi opozorili na propadanje te 
idilične soteske, ki je bila nekoč zakladnica moke za številne 
družine iz Dobrne in okolice. 

Če smo bili pobudniki prebujanja te doline in smo vsaj mo-

ralno pomagali družini Pungartnik, da je s 
pomočjo obeh občin obnovila svoj mlin, 
smo letošnje izjave župana Občine Dobr-
na, g. Brecla, in podžupana Mestne občine 
Velenje še toliko bolj veseli, saj sta oblju-
bila, da se bosta zavzemala, da bi obnovili 
še kakšen mlin na levi strani potoka, torej 
v naši občini. 
Veseli bomo tega dejanja in verjamem, da 
se bodo srečanja v dolini mlinov, ki je le-
tos dobilo podnaslov »Srečanje soseske«, 
še nadaljevala. 

Na prireditvi so sodelovale skupine: 
Godba na pihala Dobrna, Ženska vokal-
na skupina Dobrna, učenci OŠ Dobrna, 
Sekstet Vigred, Ljudske pevke Dobrna, 
Moški pevski zbor KUD Dobrna, skupina 
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Reber iz Vinske Gore, Veseli 
kmečki godci – KUD Vinska 
Gora, Selski fantje in Fol-
klorna skupina Dobrna; za 
zabavo do večera pa je po-
skrbela skupina Labirint; za 
krušne izdelke so poskrbele 
gospodinje iz Aktiva kmeč-
kih žena Dobrna, člani kul-
turnega društva so ponovno 
»skuhali odličen golaž«.
Veseli smo bili krasnih aran-
žmajev iz narave, saj le taki 
sodijo v naravno okolje, pri-
pravili pa so ga: Turistično 

društvo Dobrna, Turistično društvo Vinska Gora in Kulturno 
društvo Dobrna. 

Veliko je lepih nedeljskih popoldnevov, ki bi jih kazalo še iz-
koristiti, saj je Mlinarska nedelja dokaz, da krajani radi izkori-
stijo nedeljsko popoldan za sprehod v naravo, še posebej tja, 
kjer za njih pripravijo prireditve … . Torej, veljalo bi razmisliti 
po več prireditvah v naši okolici, kot npr: jama Bierkeller ali 
graščina Gutenek … .

Za KUD Dobrna
Predsednica: 

Marija Deu Vrečer 
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NOČ POD KOSTANJI IN MLINARSKA NEDELJA

»Življenje je kot kurja lojtra, kratek in 
posran«, pravijo Leteči potepuhi. Tudi 
Noči pod kostanji so samo enkrat v 
letu in če takrat nimamo sreče z vre-
menom, potem pa res smola. 
No, pa smo jo letos deloma imeli. V 
petek je MKD dokazal, da so po toli-
kih letih organiziranja takšnih in drugih 
dogodkov, pravi mojstri in tudi tokrat 
ni bilo nič drugače. Lepo je bilo videti, 
da je igrišče za OŠ postalo stičišče za 
skoraj 2000 ljudi, ki so prepevali s Čuki 
in Nudi.
Turistično društvo Dobrna je aktivno 

sodelovalo v promociji – ustno izročilo 
in tudi dopolnili smo ponudbo na do-
godku. Dišalo je naokoli, ker so se pekle 

palačinke. Poleg tega so lahko obisko-
valci preizkusili in kupili tudi druge do-
mače dobrote. 

V soboto je žal zagodlo vreme, a smo 
v Turističnem društvu veseli in podpi-
ramo idejo »na vse ali nič«. Bili smo v 
pričakovanju velike prireditve »Od hita 
do hita«, ki je bila nato žal odpovedana. 
Mladi so pa iz sebe iztisnili še nekaj več 
in uspeli privabiti ljubitelje elektronske 
glasbe. 
V nedeljo, smo se po razburkani in ne-
vihtni noči, družili v dolini mlinov, tam 
kjer so Vovkovi doma. Že tradicionalna 
prireditev, kjer svoje moči združujeta 
dve soseski. Iz vseh koncev so prihajali 
ljudje pogledat, kaj je novega, kaj smo 
pripravili in kaj se ponuja. 
Kulturno društvo Dobrna je v sodelo-
vanju s Turističnim društvom Dobrna 
in Turističnim društvom Vinska gora 
pripravilo pester program od zgornje-
ga Gregorjevega mlina do spodnjega 
Vovkovega mlina, kjer smo se nato tudi 
zabavali s skupino Labirint. 
Ko sta si župan Občine Dobrna in pod-
župan Mestne občine Velenje izmenjala 
besede in darili, smo se zavedali, da smo 
priče še dodatni okrepitvi, že tako do-
brih sosedskih odnosov.
Ker je bila pisana druščina najrazličnej-
ših obiskovalcev, je bilo takšno tudi raz-
položenje. Misel pa je že pri naslednji 
Mlinarski nedelji.

Gorazd Špegel

PRIZNANJE - ČLOVEK 
LETA – PREDSTAVNIK 
SLOVENIJE 2009

Osebno sem zadovoljen, da razglasim 
Vašo izbiro za Inštitut cenjene MAN 
OF THE YEAR, s katero zastopate svojo 
državo za leto 2009. Ta dodelitev pona-
zarja pomembnost in potrditev dejanj, 
ki ste jih odlično opravili, g. Josip Bačič 
- Savski. Mednarodni svet za raziskave 
pri Ameriškem biografskem inštitutu 
(American Biographical Institute) se je 
odločil za Vaše imenovanje zaradi glo-
balnega prizadevanja, z namenom, da 
poišče izobražene posameznike, kot ste 
Vi. To je namreč dosežek 42-ih let iz-
kušenj na podlagi zbiranja in objavljanja 
preko enega milijona biografij. Naš Svet 

pogosto odlikuje edinstveno ter ugle-
dno osebo s pomočjo korespondence 
z univerzami, podjetji in organizacijami 
široma po svetu.

Ker prihajamo v stik s tako velikim šte-
vilom nadarjenih posameznikov, je bilo 
težko določiti, kdo bo naš izbranec v 
letu 2009, zlasti ker ta izbrani predsta-
vlja celotno državo. Vi ste naš izbor za 
Vašo državo; izbrani, literarno ocenjeni 
pa ste bili na podlagi mnogih dosežkov, 
ki so pozitivno vplivali na življenje dru-
gih povsod po svetu.

Čestitam Vam za vaš izbor.

J. M. Evans

American Biographical Institute
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30. POHOD NA KOMELJ

Zveza koroških partizanov je v sodelovanju s Slovenskim 
prosvetnim društvom Edinost iz Pliberka  v nedeljo, 19. julija, 
organizirala spominski pohod na Komelj. Letošnji pohod je 
bil že trideseti po vrsti.

SKUPAJ NA LEPŠE – KAKO SE 
JE DOBRNA PREDSTAVILA V 
BERNARDINU?

Bil je maj in bil je začetek toplih poletnih dni. Dobili smo 
povabilo k sodelovanju in z veseljem smo se odzvali. V Ber-
nardinu smo se poleg vseh glavnih ponudnikov turističnih 
storitev v Sloveniji, predstavili na naš pristen, domač način. 
Kmečke žene (Ivanka Štravs, Danica Drgajner) so spekle 
domače dobrote in računalničarje navduševale z domačimi 
namazi in salamami. Jože Polenek je posodil svoje muzejske 
predmete, s katerimi smo svojo stojnico lepo okrasili. Jože 
Javornik pa je vsakemu podaril žig na roko. Da je vse pote-
kalo kot je treba je poskrbela Tina in Andrej Štravs, jaz pa 
sem dogodku dodal še svojo besedo. Organizator je bil zelo 
zadovoljen in nas ponovno povabil k sodelovanju. Naj se ve, 
kdo smo in kje smo! Dobrna je zakon!

Godba Dobrna z organizatorji pohoda

 Z veseljem smo se na Komelj tudi letos odpravili »pohodni-
ki« iz naše občine. Na pot smo se pod okriljem Zveze bor-
cev Dobrna in Občine Dobrna z avtobusom odpravili že ob 
7. uri zjutraj. Po uvodnem pozdravu gospe Andreje Stopar in 
gospoda Hermana Planka je sledil kratek postanek na Rav-
nah na Koroškem, ki smo ga izkorisili za malico in jutranjo 
kavico, nato pa smo pot nadaljevali proti Pliberku v Avstrijo. 
Ob deveti uri smo se udeležili uvodnega pozdrava organi-
zatorja pri družini Lombar-Kolenik v Čirkovčah. Pozdrav je 
lepo popestrila tudi naša godba, ki smo ji vsi z navdušenjem 
prisluhnili. Nato so se na pot podali najpogumnejši, ki so 
se odločili za pohod po daljši, sedem kilometrov dolgi poti. 
Ostali pa smo se odpeljali višje, do kmetije pri Pistotniku, 
in od tam nadaljevali krajšo, tri in pol kilometrsko pot čez 
travnik in gozd. Vreme nam je dobro služilo in pot je bila 
ob klepetu in opazovanju čudovite ter skoraj neokrnjene 
narave hitro premagana. Ko smo se vsi zbrali na vrhu, se 
je pričela spominska svečanost, ki ji je sledila sveta maša in 
nato prijetno družabno srečanje. Še enkrat bi želela omeniti 
našo godbo, ki je s svojim igranjem lepo popestrila kulturni 
program in v nadaljevanju še družabno srečanje. Da je bilo 
temu res tako, pričajo številne pohvale obiskovalcev, ki so 
jim prisluhnili. Kljub temu da smo se na Komelju dolgo zadr-
žali, pa smo bili ob odhodu avtobusa odločeni, da še ni čas, 
da gremo domov. Zato smo se odpravili na Ponikvo, kjer so 
potekale kmečke igre z veselico. Naša „godba” je poskrbela 
še za eno presenečenje in zaigrala ter navdušila še obisko-
valce na Ponikvi. Po lepo preživetem dnevu in polni lepih vti-
sov smo se odpeljali proti Dobrni. Še enkrat se zahvaljujem 
vsem, še posebno pa „naši” godbi, ki je poskrbela, da smo 
preživeli lep dan. 
     Marija Švent

Gorazd Špegel

HOLCERIJA VITANJE

Ko se v Vitanju vsako leto zgodi Holerija, se tja napoti mno-
žica ljudi, ker vedo, da bodo kaj videli in slišali. Letos so med 
drugim videli tudi naše Vaške pevke in videli našo razstavo 
OD ZRNA DO KRUHA, ki jo je pripravila Andreja Čerenak. 
Njena ideja in Polenekovi stari predmeti so bili potrebni za 
lepo predstavitev Turističnega društva Dobrna in Dobrne.

Gorazd Špegel
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PREDSTAVITVE NA SEJMIH

Na Pomurskem sejmu, ki je potekal od 29. 8. 2009 do 
5. 9. 2009, se je v okviru območja LAS »Od Pohorja do Bo-
horja«, ki zajema občine Dobje, Šentjur, Slovenske Konjice, 
Vitanje, Dobrna, Zreče in Oplotnica, predstavila tudi Dobrna 
s svojo ponudbo. Na sejmu je bilo predstavljeno celotno po-
dročje z raznovrstnimi ponudniki. Dobrna se je predstavljala 
s svojo raznovrstno ponudbo na podeželju, med drugimi so 
se predstavile Terme Dobrna d.d. s svojo ponudbo, Čebelar-
stvo Krulec in Aktiv kmečkih žena Dobrna.

župan Občine Dobrna, g. Martin Brecl. V petek, 11. 9. 2009 
je na sejmu potekal 2. Regijski Turistični Forum. Ta dan se 
je predstavljala tudi Dobrna s svojo ponudbo: TIC Dobrna, 
Terme Dobrna d.d., Turistično društvo Dobrna z Aktivom 
kmečkih žena, CUDV Dobrna s svojimi izdelki in Veseli Fu-
šarji, ki so poskrbeli za veselo vzdušje. Obiskovalci sejma so 
bili presenečeni in navdušeni nad pestro ponudbo. Še pose-
bej so bili navdušeni nad masažami Term Dobrna, bogato ku-
linarično ponudbo AKŽ Dobrna in kolesom sreče, pri čemer 
so spoznavali ponudbo Dobrne in ob sreči prejeli tudi lepe 
nagrade. Veseli Fušarji so presenetili tudi ostale obiskovalce 
sejma na različnih razstavnih prostorih in restavracijah s svo-
jo etno glasbo in veselim vzdušjem, za kar so »poželi« tudi 
ogromne aplavze.
Sejemske predstavitve Dobrne so bile zelo dobre ter kvali-
tetno pripravljene, tako so bili preko njih obiskovalci sejmov 
dobro seznanjeni s pestro turistično ponudbo kraja. 
        

Osrednji koncept sejma je eko, integralna pridelava in prire-
ja. Osrednja vizija našega nastopa na sejmu je bila: produkti 
podeželja Od Pohorja do Bohorja, v okviru 7 občin: kultur-
na, kulinarična, turistična ponudba za vse generacije s pou-
darkom na eko ponudbi izdelkov in produktov, turistični po-
nudbi v sožitju z naravo. Ponudba integralnih okolju prijaznih 
turističnih produktov. Prikaz doživetja turistične zgodbe za 
posamezne ciljne skupine.
V okviru sejma 3. septembra 2009 je bilo tudi 2. delovno 
srečanje Sveta županov LAS »Od Pohorja do Bohorja«.
Tudi na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju, ki je 
potekal od 9. do 16. septembra 2009, se je v okviru re-
gijske predstavitve na podlagi iniciative s strani RRA Celje 
po posameznih regijah na razstavnem prostoru v okviru 
Osrednjega Celjskega predstavila Dobrna skupaj s Celjem, 
Laškim, Štorami in Vojnikom. V okviru celotnega sejemskega 
dogajanja je na predstavitvenem območju animator predsta-
vljal celotno območje. Celotna ponudba za subregijo Osre-
dnje Celjsko je bila predstavljena v na novo oblikovani bro-
šuri. V okviru Sejemskega regijskega radia se je javljal tudi  Bogdana Mešl



33DOBRČAN, št. 43/2009

DOGODKI

RES »LUŠTNO« JE TU PRI NAS
(»Ohcet po domače«)

Res »luštno« je tu pri nas, če si to »luštno« pripravimo sami. 
Tako smo že peto prireditev organizirale Vaške pevke v 
dvorani Term Dobrna. Bilo je 13. septembra, lepo nedeljsko 
popoldne, v zraku negativna energija, ki pa jo je premagala 
pozitivna. Ura tri popoldne, ljudje so prihajali, čeprav je bila 
prireditev ob 16. uri. Dvorana je bila premajhna, poslušalci 
oziroma obiskovalci prireditve so odšli na balkon, na teraso 
in skozi okna poslušali ter opazovali dogajanje na odru. Glas-
be, pesmi in plesa ni manjkalo. Med programom nastopajo-
čih je bila priredba »Ohcet po domače«. Marsikdo je obujal 
spomine na svoje ženitovanje. Kako je prišel klicat ženin s 
svojimi svati svojo bodočo ženo. Pri klicanju ni manjkal niti 
petelin niti prava nevesta. Ob koncu smo ženina in nevesto 
pospremili na svatbo, brez prave poroke, čeprav sta bila v 

ZLATA POROKA KARLIJA IN MARIJE JAKOB

Bilo je lepo sončno sobotno dopoldne 8. avgusta letos, ko 
smo se zbrali na domačiji «pri Popek» v Pristovi. Veseli in 
srečni smo bili, da smo se lahko udeležili zlate poroke starih 
staršev Karlija in Marije Jakob. Pri sveti maši v  farni cerkvi 
na Dobrni sta ponovno obnovila svojo poročno zaobljubo, 
ki sta si jo dala pred 50. leti na Brezjih. 

Zlatoporočenca z otroci in njihovimi partnerji

Pečnikova stara mama z hčerko, vnukinjo in pra pra vnukinjo 
Ajdo

dom s svojimi otroci. Rodili so se jima otroci Kristina, Dra-
go, Norbi in Evgen, ki so si že ustvarili svoje družine. Tako 
imata zlatoporočenca že trinajst vnukov in tudi tri pravnuke.  
Na tem mestu jima naj še enkrat vsi skupaj čestitamo za 
ta res lep jubilej in jima želimo še naprej veliko zdravja in 
zadovoljstva med nami vsemi, ki se že danes veselimo njune 
biserne poroke.

Posebno bi rada omenila tudi to, da je bila na zlati poroki 
prisotna tudi zlatoporočenkina mama Ljudmila Stropnik, bolj 
poznana kot Pečnikova stara mama, ki je 6. septembra pra-
znovala svoj častitljivi jubilej – 90. rojstni dan. Ob rojstnem 
dnevu ji želimo še naprej obilo krepkega zdravja in dobrega 
počutja med nami. Upamo, da nas bo še naprej razveseljevala 
s svojo prisotnostjo na naših družinskih praznovanjih, kjer še 
zelo rada popestuje svoje pravnuke in tudi  pra–pra vnučke.

Vnukinja: 
Marija Švent

Pri obredu, ki ga je slovesno opravil naš gospod župnik Niko 
Krajnc so s svojim sodelovanjem obogatili tudi vnuki. Po 
končanem obredu smo nazdravili in se nato skupaj odpra-
vili k Šumečjek v Strmec nad Dobrno, kjer smo nadaljevali 
s prijetnim slavjem. Glede na to, da je pri Šumečjek svoja 
otroška leta preživel stari ata in je bil nato tam tudi vrsto let 
tudi njun skupni dom so na dan privreli lepi spomini na čas, 
ki sta ga tam preživala. Ker pa sta želela družini omogočita 
predvsem boljše in lažje življenje sta po dobro pretehtani 
odločitvi kupila domačijo v dolini, kjer sta si ustvarila ljubeč 

dvorani tudi uradna sklenitelja poroke, župan, g. Martin Bre-
cl, in župnik, g. Niko Krajnc. To se pa mora dogajati vse po 
pravih predpisih. Me pa imamo idejo še za kaj?
Na prireditev smo povabile ansamble in pevce od blizu in 
daleč. Niso se odrekli našemu povabilu in prošnji za sode-
lovanje. Modrijani so bili prvi na plakatu, ki pa so se žal en 
teden pred prireditvijo opravičili, da imajo snemanja na RTV 
Ljubljana. Plakati pa so bili že natisnjeni: Labirint, Odpev, Zla-
torogi, Okajeni godci, Katja s prijatelji iz Dobrne, harmo-
nikarji KUD Vrbje pri Žalcu, tercet pevk KUD Vrbje, ki pa 
smo jih poimenovali Tilčka in Fonzi z Micko ter pevci dru-
žine Mešl in Krajnc s Paškega Kozjaka. Ženin pa je imel kar 
svoja muzikanta, Stanka Cvikla in Jožeta Čerenaka. Vzdušje 
je bilo enkratno; nepozabno doživetje prireditve, ki smo jo 
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pripravile Vaške pevke. Da je bila svatba v modrem salonu 
kot je treba, so nam pomagali naši donatorji, ki se jim vsem 
skupaj in vsakemu posebej iskreno in prisrčno zahvaljujem. 
Posebej bi se rada zahvalila vsem na odru in za odrom, ki 
so nam pomagali pripraviti oder, družini Andreje Čerenak, g. 
Napotniku za sceno, g. Poleneku. Vsem, ki so nam pripravili 
šopke iz papirja za svate in nastopajoče, g. Francu Čerenaku, 
s.p., za tiskanje plakatov in zahval, ki smo jih podarile nasto-
pajočim. Hvala tudi Folklorni skupini  Dobrna, ki je priplesala 
s prireditve na Frankolovem. Hvala g. županu za spodbudne 
besede ob naši prireditvi, podarjeno cvetje in obljubljeno 
večjo dvorano. Iskrena hvala ansamblu Labirint, ki že peto 
leto spremlja naše delo z ozvočenjem in igranjem. Gospod 
Gorazd Špegel je bil visoko na svojem rekvizitu, da bi ga bilo 
težko zgrešiti, hvala za povezovanje, ki je bilo tako izrazito 
in doživeto.
Upam, da je bilo vsem lepo, da komu ni bilo žal časa, ki ga 
je preživel v dvorani Term Dobrna, za kar vsem izrekamo 
iskreno: »Hvala!«
Pravijo, da je na Dobrni hudo, jaz pa pravim: »Skup držimo, 
pa bo šlo.«

Marjana Dobovičnik

40 LET OBMOČNE OBRTNO-
PODJETNIŠKE ZBORNICE CELJE

Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje (v na-
daljevanju OOZ Celje) je v mesecu juniju 2009 prazno-
vala 40 let svojega delovanja. 22. junija 1969 je 156 obrtnic 
in obrtnikov (od takrat skupno 250) ustanovilo Obrtno 
združenje Celje, ker so se zavedali, da bodo povezani v or-
ganizirano obliko močnejši ter da bodo enotni za obrtništvo 
lahko dosegli več, kajti takratna oblast obrti in zasebnemu 
sektorju ni bila naklonjena. Z leti se je število članov po-
večevalo, širilo se je področje delovanja zbornice, tako na 
lokalnem kot na republiškem nivoju. Za prvega predsednika 
zbornice je bil izvoljen steklar Albert Leskošek. Za njim 
so zbornico vodili: Leopold Drame, Zvonimir Juteršek 
in Miran Gracer, ki funkcijo predsednika opravlja od leta 
2002. 

Pomembnejši mejniki v obdobju 1969-2009:
1970 – ustanovljena Zveza združenj obrtnikov v Ljubljani, v 
katero je vključenih 13 območnih združenj
1974  – sprejet obrtni zakon, ki uveljavi obstoj obrtništva in 
zniža ovire za organiziranost obrtnikov
1984-86 – zbiranje dodatnega prispevka za izgradnjo Doma 
obrtnikov
1986 – zaključena gradnja Doma obrtnikov, ki so ga postavili 
člani s prostovoljnimi prispevki – denarnimi, materialnimi in v 
obliki prostovoljnega dela; 1. 7. 1986 je število obrtnikov 764
1991 – ob nastanku lokalne samouprave se Obrtna zbornica 
Celje preimenuje v Območno obrtno zbornico Celje, ki posta-
ne samostojna pravna oseba
1994, 1995 – uveljavi se nov obrtni zakon, država na Obrtno 

zbornico Slovenije prenese izvajanje nekaterih javnih pooblastil
2004 – sprejet obrtni zakon, ki olajša vstop novih subjektov v 
obrt 
2005 – 1. 7.  začetek izvajanja e-VEM projekta – postopkov 
vpisov preko spletnega portala
2006 – OOZ Celje postane točka VEM (vse na enem mestu)
2008 – OOZ Celje se preimenuje v Območno obrtno-podje-
tniško zbornico Celje 

V okviru praznovanja 40. obletnice smo pripravili več do-
godkov (posveti, srečanja, dve okrogli mizi), izvedli investicijo 
ureditve okolice Doma obrtnikov ter izdali jubilejni zbornik, 
kjer je podrobneje predstavljeno delovanje zbornice vse od 
ustanovitve dalje, zajema pa tudi podatke o članih zbornice. 
Za delo na področju obrtništva in v organih zbornice smo 
članom podelili 11 diplom, 33 bronastih, 16 srebrnih in 17 
zlatih plaket. Predstavniki Obrtno-podjetniške zbornice Slo-
venije so na slovesnosti ob jubileju podelili bronasti ključ 
OZS Miranu Gracerju, bronaste pečate OZS pa so prejeli: 
OOZ Celje, Sekcijia tekstilcev pri OOZ Celje in Ok-
tet Podoglarji.

Danes spada OOZ Celje med večje zbornice med 62-imi, 
ki delujejo v okviru celotnega obrtno-podjetniškega zbor-
ničnega sistema. Trenutno združuje 1.392 obveznih članov 
(1.175 samostojnih podjetnikov in 217 gospodarskih družb) 
ter 28 prostovoljnih članov. Delovanje zbornice lahko strne-
mo v izvajanje naslednjih projektov:
• zastopanje interesov članstva nasproti države in lokalnim 

skupnostim
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• svetovanje, usposabljanje, prenos dobrih praks
• izobraževanje
• informativne in informacijske dejavnosti
• promocija obrti in podjetništva
• aktivnosti spodbujanja podjetništva in konkurenčnosti
• aktivnosti na področju izvajanja javnih pooblastil in vsto-

pne točke VEM (vse na enem mestu) 
• izvajanje programa vavčerskega svetovanja in usposabljanja
• izvajanje celovitih podpornih storitev za mikro, mala in 

srednja podjetja ter potencialne podjetnike na lokalnem 
nivoju

• aktivna vloga v razvojno naravnanih programih in projektih
• sodelovanje z drugimi podpornimi institucijami, šolami ter 

občinami

OOZ Celje je ustanoviteljica Stanovanjske ustanove delav-
cev pri s.p. Celje, ki skrbi za reševanje stanovanjskih vprašanj 
delavcev, zaposlenih v obrtništvu. Z dobrim gospodarjenjem 
je iz zbranih sredstev obrtnikov bilo zgrajenih 9 večstano-
vanjskih objektov na različnih lokacijah, tako da ima danes 
Stanovanjska ustanova v lasti 94 neprofitnih stanovanjskih 
enot. 

Na zbornici deluje še Izobraževalni center delavcev pri s.p. 
OOZ Celje, ki s svojimi aktivnostmi omogoča, da lahko de-
lavci v obrtništvu stalno izpopolnjujejo svoje znanje s ciljem 
doseganja čim boljših rezultatov svojega in skupnega dela. 

Na OOZ Celje tudi v bodoče želimo biti partner na poti 
podjetništva tako članom kakor vsem ostalim, ki se bodo na 
nas obrnili za podporo. Prepričani smo, da smo na pravi poti 
pri iskanju novih izzivov in priložnosti.

Martina Rečnik, sekretarka OOZ Celje

Herojem XIV. v spomin
Prek hribov zelenih nad Dobrno,

prosojno razliva se jutro v krajine,

iz vrelcev neslutenih globine,

žari spokojno notranji ogenj XIV. legendarne.

V prsih mogočno s spominom odmeva

notranja moč divizije udarne,

kjer peterokraka zasije, svoboda odseva,

v večnem zmagoslavju junaškega speva.

Skozi drevje tisočletno duh keltskih vojščakov 

dviguje borcem pogum

in slovanskih bojevnikov boj bije starosta Svarun.

Blisk in grom z neba pošilja mogočni Perun,

pesem štirinajste v slapu preliva se iz davnih 

strun.

Kjer kanja lahkokrila nad krošnjami nebo preleta,

ljubezen nežna mladega poeta,

domovino in deklico s cvetjem v laseh prepleta.

Ta pesem neizpeta, se vsako pomlad znova v 

sonce razcveta.

Ana Horvat

Pozdravljena mladina in ostali Dobrnčani. Poletje je hitro minilo, z njim pa tudi počitnice za 
osnovnošolce in srednješolce. Tudi v najtoplejšem letnem času smo MKD-ejevci uspešno sodelovali 
pri projektu ˝Noč pod kostanji˝, ki je letos praznoval 30. obletnico izvajanja. Pozno v noč smo se 
zabavali s Čuki in celjsko skupino Nude, naslednji dan pa smo kljub slabšemu vremenu uživali 
ob ritmih elektronske glasbe, ki je prihajala izpod rok spretnih DJ-jev, kot so DJ Sylvain, DJ Ticko, 
DJ Tinny in DJ Sebastian B. Športni turnirji pod imenom ˝Dobrna Open 2009˝ so bili zaradi sla-
bega vremena prestavljeni na soboto, 5. septembra. Kljub temu pa je bila udeležba na turnirjih 
zadovoljiva, saj za šport ni nikoli prevroče niti nikoli premrzlo. Vse, ki vas zanimajo šport, zabava 
ali kultura, vabim, da se nam pridružite pri izvajanju najrazličnejših projektov za mlade in svoje 
ideje pošljete na naslov mk.dobrna@gmail.com. Oglejte pa si tudi slike prejšnjih dogodkov na 
naši spletni strani www.mk.dobrna.si.  

Lep mladinski pozdrav! 
Predsednik MKD-ja:

Matevž Tašler

POZDRAV PREDSEDNIKA
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USPEŠNO IZPELJALI 
30. NOČ POD KOSTANJI

Mladinski klub Dobrna (MKD) je zadnji vikend v avgustu na-
polnil igrišča Osnovne šole Dobrna, kjer se je množica ljudi 
zabavala ob ritmih različnih glasbenih zvrsti. Mladinci iz Dobrne 
so ponovno poskrbeli za vse generacije, saj so obiskovalcem 
ponudili narodno-zabavno, rock, kot tudi elektronsko glasbo.
Prvi dan prireditve, v petek, 28. 8. 2009, so nastopili že legen-
darni ČUKI s svojimi poskočnimi komadi, kasneje pa je oder 
prevzela celjska skupina NUDE, ki je poskrbela za oboževalce 
rock glasbe. S pozdravom župana Občine Dobrna, g. Martina 
Brecla, in animacijskim programom bruhalk ognja se je petkova 
Noč pod kostanji zaključila. Sledil je nov dan, ki pa je žal prinesel 
dežne kaplje in nižje temperature. Kljub slabšemu vremenu pa 
se mladinci niso vdali, saj so sposobni reševati tudi tako brez-
upne situacije in so večerni OPEN AIR HOUSE PARTY z DJ 
SYLVINOM v glavni vlogi nadaljevali še dolgo v sobotno noč.

Naslednji dan, ko je spet posijalo sonce, pa je Mladinski klub 
Dobrna uspel izpeljati ˝DOBRNA OPEN 2009˝, športne tur-
nirje v košarki, nogometu in odbojki na mivki. Tekmovalci so 
prihajali iz različnih okoliških krajev ( Celja, Velenja, Šempetra, 
Vinske Gore, Slovenskih Konjic), prav tako pa so svoje ekipe 
imeli domačini iz Dobrne. Športni dan so zaključili s ˝Sončkov-
im tekom˝ na 60 m čez ovire, čigar zmagovalec je postal Matevž 
Tašler.

Soorganizator prireditve, Terme Dobrna, je načrtovani sobotni 
program ˝OD HITA DO HITA˝ prestavil na petek, 4. 9. 2009, 
kjer so se na odru ploščadi Zdraviliškega doma zvrstili številni 
glasbeni gosti: Natalija Verboten, Nuša Derenda, Zlatko Dobrič, 
Manca Špik in še mnogi drugi. Ponovno slabo vreme je po pri-
čakovanjih  pripeljalo na prizorišče malo obiskovalcev, ki pa so 
se kljub temu zabavali dolgo v noč.
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Organizatorji 30. Noči pod kostanji, Mladinski klub Do-
brna, Terme Dobrna in Občina Dobrna, so kljub slabšim 
vremenskim razmeram zadovoljni nad uspehom izpeljane pri-
reditve in pozitivnim odzivom obiskovalcev. 

Špela Pavlin

POLETNE AVANTURE

Z začetkom novega šolskega leta, ki pomeni obenem tudi pri-
hod meteorološke jeseni, nam misli in spomini nehote večkrat 
zajadrajo k minulemu poletju, ki se mu nadvse radi predajamo 
posebej še takrat, ko so pred nami že mrzli zimski dnevi. 
Da bodo spomini na poletje tudi to jesen še posebej prijetni 
in topli, smo se odločili tudi v planinski sekciji Mladinskega klu-
ba Dobrna. Že dlje časa je med nami tlela ideja, da bi kakšno 
gorsko avanturo ali podvig doživeli skupaj še z ostalimi mla-
dimi iz sosednjih krajev s 
sorodnim mišljenjem in 
podobnimi željami. Iz iz-
kušenj lahko povem, da 
so takšna druženja idealne 
priložnosti za spoznavanje 
ljudi, navezovanje novih 
pristnih prijateljstev in 
krepitev medsebojnih od-
nosov.
Večina Slovencev ob bese-
dni zvezi »gorski podvig«  
množično pomisli na Tri-
glav in »pravih Slovencih«, 
kar pa je po svoje kar 
malce krivično do ostalih 
naših gora, ki so prav tako 
zelo privlačne in vredne 
obiska. Zato smo se tokrat 
odločili za malce prirejeno 
varianto, in sicer smo si za 
cilj izbrali prav tako »elitni 

vrh« , vendar v malce ožjem okviru. Ker je Triglav nemalokrat  v 
poletnem času že kar prevečkrat nesramno  oblegan in prena-
sičen  s takšnimi in drugačnimi planinci z vseh vetrov, je bil naš 
tokratni cilj ne najvišji vrh Slovenije, ampak Štajerske! 
Ta laskavi naziv ima gora z imenom Planjava,  ki se kvišku pne 
nad vzhodnim robom Kamniškega sedla v osrčju Kamniško-Sa-
vinjskih Alp. S svojimi 2394 metri ni najvišja v celotnem gorstvu, 
a daje zaradi  celostne in mogočne podobe resnično spoštljiv 
in mikaven videz. Na njenem zahodnem robu oziroma preko 
Kamniškega sedla (tudi Jermanova vrata) je nekoč potekala 
deželna meja med Kranjsko in Štajersko, zato ima le-ta med 
vsemi štajerskimi vrhovi status najvišje. Torej, dovolj mikavno?  
Vsekakor!
Za dvodnevno potepanje po gorah se nas je sprva prijavilo kar 
precej … kot po navadi! Čeprav je bil končni seznam malce 
shujšan od prvotnega, se nas je vseeno zbrala zelo pisana ekipa 
iz Dobrne, Vinske Gore, Šmartnega v Rožni dolini in Vojnika. 
Čeprav se med sabo sprva nismo vsi najbolje poznali, smo se 
hipoma odlično ujeli! Dobra volja, prava energija – to je to, torej 
gremo!
Ker pravijo, da je rana ura - zlata ura, smo se tega načela držali 
tudi mi. Na pot smo krenili še v temi, kot se za prave planin-
ce tudi spodobi. Logarska dolina nas je pozdravila v jutranjem 
svitu, sredi katere smo izpred Doma planincev tudi začeli našo 
turo. Sprva sta dokaj ravna pot in prijeten jutranji hlad veselo 
skrbela za živahen pogovor vsepovprek, na »začudenje« vseh 
pa je bilo s prihajajočo strmino tega vse manj. Nenavadno, a 
ne?!  Še sreča, da nas je kmalu zatem medse sprejela že prva 
planinska koča na Klemenči jami pod Ojstrico. 
Obsijani očaki nad nami so nas kar sami vabili izpod senčne 
strani Ojstrice. Med nadaljevanjem poti smo prispeli do razpo-
tja, kjer se je od naše steze odcepila Kopinškova pot, kategori-
zirana kot zelo zahtevna, sicer krajša, a precej  »razgledna«. Ker 
smo imeli med sabo tudi »specialno« ekipo z željo po poviša-

Zbrana družba na vrhu lepotice Savinjskih Alp – Ojstrice.
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ni ravni adrenalina v krvi, smo se tukaj po 
predhodnem dogovoru deloma razdelili in 
jo mahnili vsak po svoje.  
Čeprav nam je osojna stran pri vzponu 
zelo prijala, smo se na Škarjah (gorski pre-
hod pod Ojstrico) nadvse razveselili sonca 
in čudovitih razgledov na obsijane gore ter 
doline pod našimi nogami … od vzhiče-
nosti in radosti se nam je vsaj zdelo tako!  
Dan je bil preprosto povedano idealen za 
občudovanje narave, njenih lepot in širnih 
prostranstev vsenaokrog!
Med nadaljnjim vzpenjanjem proti vrhu 
Ojstrice nas je preko mobitela doletela 
»neprijetna« novica, da nas naša specialna 
enota že veselo čaka na vrhu. 

Na kroni lepotice Savinjskih Alp je bilo 
vzdušje, kot se za praznični 15. avgust »spo-
dobi«. Kopica planincev, nekaterih že mo-
teče glasnih, je kar malce motila naše prikrito navdušenje ob 
osvojitvi te izoblikovane skalne podobe nad Logarsko dolino. 
Posebnež dogajanja med vso to množico pa je vsekakor bil go-
spod iz … dela Slovenije, ki je pod vplivom nekaj pločevink piva 
preglasil vse, vse vedel, vse poznal … itd. Tudi doma ima menda 
vse »pošlihtano«, seveda kar se žene tiče in tako naprej. Ker 
pa našemu Franciju poleg kondicije nikoli ne zmanjka tudi be-
sed, mu je hudomušno odvrnil, da mu povsem verjame, da ima 
doma vedno zadnjo besedo. »Da, draga.« namreč. 
Da je bila naša tura prvega dne bolj zaokroženega videza, smo 
se z vrha podali še proti Mali Ojstrici, ki se pne nad zatrepom 
Robanovega kota. Vmes smo se večkrat ustavili in prisluhnili, 
če je že padel kakšen gol … Gol? Hja, no, pod nami  v dolini, 
natančneje na travniku na Korošici, je potekal vsakoletni turnir 
v nogometu, ki je večino dneva dajal še poseben ton celotnemu 
vzdušju. Igrišče leži na višini 1800 metrov, kar pomeni, da je to 
tudi najvišje ležeči slovenski »stadion«. 
Ker nas je stezica kar nekaj časa vodila v neposredni bližini pre-
padnih sten, je bilo med hojo pogosto slišati »globoke« vzdihe, 
ki so bili nekakšna mešanica v stilu med »osupljivo-romantično-
grozljivo« lepo! 

Finalni dvoboj smo si z navideznimi daljnogledi ogledali  v druž-
bi pomanjšane kopije Aljaževega stolpa kar iz Male Ojstrice, po 
krajšem počitku pa smo jo tudi mi mahnili proti Kocbekovemu 
domu na Korošici. Do koče smo prišli prav v času spektakular-
ne proglasitve najboljših ekip omenjenega turnirja, ki je bila za-
činjena z nepopisnim slavjem absolutnih zmagovalcev. Bi rekel, 
da so predvsem udeleženci poleg vseh ostalih prisotnih pred 
tem spili že »kakšno« pivo, saj smeha, veselja, hudomušnih šal, 
pritožb in pripomb v raznih slovenskih narečjih nikakor ni hote-
lo biti konec.  Med vsemi pa je bila zagotovo najbolj simpatična  
»melodična« govorica  Zgornje Savinjske doline … za počitka 
željno dušo – idealno!
Da pa človek včasih res nima sreče, se je pozno popoldan nek-
do izmed že spočitih spomnil še mojega tihega predloga, da 
lahko ob koncu dneva skočimo še na bližnjega Lučkega Dedca. 
A gremo? Hm, ja, no, eee … dobro, potem pa gremo, če je že 
treba!  Pa saj nam ob vrnitvi nikakor ni bilo žal, le stežka se člo-
vek ponovno vstane, ko je v mislih že »fiksiran« na klopi.
Dneva nikakor ni hotelo biti konec, saj se je naša misija nada-
ljevala še v gostinskem delu koče, kjer se je spontano odvila še 
kratka, a lepa proslava ob obletnici nekega priložnostnega pla-
ninskega dogodka, ki jo je začinila obvezna slovenska pesem, kar 
se vsekakor tudi spodobi. Nenadoma so se fantje ekipe iz Luč 
prelevili iz nogometašev v gorske slavčke in nam na naše veliko 
presenečenje prostovoljno zapeli par zelo lepih, starih »lučkih« 
pesmi, kot je bilo napovedano pred tem s strani njihovega »ma-
javega« napovedovalca. Ob koncu pevskega nastopa pa je sledil 
zaslužen, dolg in množičen aplavz vseh prisotnih … kot v zlati 
dobi socializma, bi rekel. 
Ker je bilo naše omizje precej številčnejše od ostalih, se je 
»osrednji« del proslave (plus podaljški!) nepričakovano presta-
vil k naši mizi, kar je bilo po svoje tudi logično, saj smo med 
sabo imeli odličnega solista Mitja iz Vojnika, ki sta mu ob naši 
bolj slabi podpori zelo pridno sledila dobrnska slavčka, Drago in 
Dani namreč. Naslednjič pa pesmarico obvezno zraven!
Tik pred spanjem pa je od nekod prišel še zanimiv predlog, da 
naj pridem pogledat nočno nebo. Le-to nas je s svojo čarobno 

Dvomim, da tile vedo, v kateri smeri je Dobrna.

Lepo počasi in previdno za vodjo planinske sekcije MKD.
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črnino in milijoni migetajočih zvezd povsem očaralo ter pre-
vzelo. Čeprav že v copatih in skoraj pižamah, si je bilo vredno 
vzeti še par minut časa za nočno romantiko in se predajati sa-
njavim mislim ob pogledu na skrivnostno nebo z lepo vidno 
»Mlečno« (Rimsko) cesto. Žal se v dolini takšni prizori zaradi 
vedno večjega svetlobnega onesnaženja porajajo vedno bolj po-
redko ali pa sploh ne več! 
Sledila je še zadnja epizoda tega neskončnega dne. Spanje na 
skupnih ležiščih namreč … in to z veselo družbo! Kakšen je 
tamkajšnji protokol ali bolje rečeno procedura pa vedo najbo-
lje le tisti s svojimi lastnimi izkušnjami. Bi rekel, da je vsega na 
pretek, le spanja bolj malo!
Naslednji dan, nedelja, se je začel za čuda povsem po načrtih. 
Ker nam je šlo časovno tokrat vse kot po maslu, smo se skozi 
kristalno jasno in še sveže jutro brž podali proti Planjavi. Zara-
di hoje po južnem pobočju Planjave nas je to jutro sonce kaj 
kmalu zalotilo pri sopihanju navkreber. Nič ne de, smo pa imeli 
zato v zameno namesto sence že navsezgodaj pred očmi širne 
razglede po večjem delu Slovenije. Se splača! 
Tokratna res zgodnja budnica se nam je resnično obrestovala, 
saj smo bili to jutro med prvimi na vrhu Štajerske, kar smo s 
pridom izkoristili. Čestitke, veselje, neskončno nebo nad nami 
in nobenega vzpona več; malica, fotografiranje, … in naposled 
še obvezen in nepozaben krst!  Kot se spodobi v takšnih pri-

merih! Kandidatov za s »štrikom čez rit« je bilo v izobilju, zato 
»spektakel« ni bil v nevarnosti!  
Krst je bil za vsakogar zelo zanimiv in zabaven, a le do trenutka, 
ko je sam prišel na vrsto. Nekako mu je nasmeh kar sam zbežal 
z obraza.  No, malo šale, sicer pa ni bilo tako hudo. 
Po »mučnem« opravilu se je v celotno skupino ponovno vrnil 
blažen mir in zadovoljstvo, da je bilo »končno« vse mimo. Vsem 
so se na obraze povrnili tudi nasmeški, le »ta glavnemu rablju« 
ni bilo vseeno, kaj bo z njim, ko pridejo vsi skupaj v dolino … 
Postanek pri koči na Kamniškem sedlu je bil le etapnega zna-
čaja, zato se tam nismo mudili v nedogled. Čakal nas je le še 
previden spust po zahtevni poti do Frischaufovega doma na 
Okrešlju in od tu mimo slapu Rinka do naših jeklenih konjičkov. 
Nekateri bolj drugi manj utrujeni, a polni osebnega zadovoljstva 
in sreče,  smo naposled le prilomastili do našega tako žele-
nega parkirnega prostora. Skupna izkušnja, prijetno in zabavno 
dvodnevno druženje je zagotovo napolnilo vsakogar izmed nas 
s pozitivno energijo. Svoj delež je prispevalo tudi fantastično 
vreme, ki te ne more pustiti ravnodušnega v objemu vseh teh 
lepot naše dežele. Pred slovesom smo naredili še okvirni plan 
za bodoče ture, na katerih se nam bo zagotovo  pridružil  še 
kakšen izmed tokratnih bralcev. 
Vsekakor vljudno vabljeni! 
Pa lep planinski pozdrav! 

Tomaž Kumer

ŠOLSKI KOTIČEK

PISATELJ NA OBISKU OB 
ZAKLJUČKU PROJEKTA JAZ PA 
RAD BEREM

V mesecu aprilu smo z učenci od 1. do 9. razreda spoznavali 
dela in življenje pisatelja Slavka Pregla. Učenci so razmišljali o 
prebranih knjigah, se učili odlomke iz Preglovih del, risali in izde-

lovali plakate, pripravljali govorne nastope in seveda brali knjige, 
saj smo zaključevali s tekmovanjem za bralno značko. Bralno 
značko je osvojilo 126 učencev, to je kar 62 % vseh učencev. 
V tretjem razredu je bralno značko osvojilo vseh 26 učencev. 
Deset naših devetošolcev je osvojilo bralno značko v vsakem 
razredu osnovnošolskega izobraževanja. Letošnji zlati značkarji 
so: Jasna Cehner, Darjan Čerenak, Nina Goršek, Monika Jakob, 

Luka Rošer, Eva Škoflek, Barbara Vohar, 
Valentina Dobovičnik, Aleksandra Stagoj 
in Žan Pudgar. Vsem iskreno čestitamo 
in jim želimo, da je knjiga še naprej nji-
hova zvesta spremljevalka, učiteljica in 
prijateljica.
Na zaključno prireditev bralne znač-
ke, ki smo jo letos poimenovali Jaz pa 
rad berem, smo povabili Slavka Pregla. 
Na prireditvi so učenci zaigrali nekaj 
odlomkov iz njegovih del: Papiga v šoli, 
Slon in banane, Juha cviluha, Strašna bra-
tranca in Spričevalo.
Nato je pisatelj Slavko Pregl predstavil 
sebe in svoje delo. Na koncu je vsem, ki 
so osvojili bralno značko, podelil bralna 
priznanja.

Valerija Pečnik, 
knjižničarkaSkupinska s pisateljem Slavkom  Preglom.
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MEGAKVIZ

Tudi letos smo z učenci od 4. do 9. razreda reševali slovenski 
knjižnično-muzejski MEGA KVIZ. Kviz sestavlja Knjižnica Oto-
na Župančiča v Ljubljani s sodelavci. Sestavljen je iz petih sklo-
pov, ki obravnavajo znamenite Slovence in njihove spominske 
hiše. Reševali smo sklop, ki je govoril o velikem pesniku, OTO-
NU ŽUPANČIČU. Nekateri so bili zelo pridni in so rešili vseh 
pet sklopov. Osem izžrebanih učencev je koncem aprila odšlo 
na nagradni izlet, ki ga je organizirala knjižnica Pri Mišku Knjižku 
iz Celja. Ogledali smo si Muzej premogovništva v Velenju in se 
ustavili v Vitanju, kjer smo si ogledali  spominsko sobo velikega 
slovenskega moža, znanstvenika Hermana Noordunga Potočni-
ka, ki je napisal knjigo Problem vožnje po prostoru, v kateri je 
opisal načrt za bivanje človeka v vesolju. Po Hermanu Potočni-
ku se imenujeta ulici v Ljubljani in Gradcu ter asteroid 19612 
Noordung, odkrit 17. julija 1999 na Observatoriju Črni Vrh.

Megakvizovci v Muzeju premogovništva Velenje.

Valerija Pečnik, knjižničarka

GOSPODINJSKI DAN V 
MLEKARNI CELEIA

Z devetošolci smo 6. maja po napornih nacionalnih preizkusih iz 
znanja matematike in po zasluženi malici sedli na avtobus in se 
odpeljali v Arjo vas na ogled mlekarne Celeia. Tam so nas zelo 
lepo sprejeli. Najprej smo si ogledali prostor, kamor s cisterna-
mi pripeljejo mleko. Bilo je kar precej hrupno, tako da je veliko 
podatkov šlo mimo naših ušes. Nato so nas povabili v polnilni-
co, kjer polnijo mleko, jogurte, smetane in razne druge mlečne 
izdelke. Seveda smo vse dogajanje lahko spremljali z galerije, 
oblečeni v zaščitna oblačila. Opozorili so nas tudi, da mora tisi, 
ki je preveč prehlajen ali pa ima prebavne motnje, ostati zunaj 
zaradi higienskih razlogov. Najboljši del pa nas je čakal na kon-
cu. Po nekaj besedah o marketingu in kratkem predstavitvenem 
filmu smo si lahko privoščili dobrote iz Zelene doline. Mlekarni 
Celeia se še enkrat zahvaljujemo, vsem pa ob mlečnih dobrotah 
želimo dober tek.

Andreja Kveder, vodja gospodinjskega dneva

USPEH NA 41. DRŽAVNI 
RAZSTAVI LIKOVNI SVET 
OTROK V ŠOŠTANJU

Tudi letos so naši učenci pod mentorstvom učiteljev likovne 
vzgoje sodelovali na 41. državni razstavi Likovni svet otrok v 
Šoštanju. Tema letošnje razstave je bila OD RELIEFA IN PLA-
STIKE K MATERIALNI SLIKI, RISBI IN GRAFIKI.
Veseli smo bili obvestila, da je komisija izbrala za razstavo veliko 
likovnih del naših učencev. Ti učenci so:
- Tilen Habe, 2. r.; mentorica: Albina Gril
- Adrijana Dečman, 4. r., Gašper Artank, 4. r., Laura Skale, 4. 

r., Polona Božnik, 4. r., Laura Čerenak, 4. r., Mija Hrovat, 4. r.,  
Špela Brusl, 4. r.; mentorica: Olga Vaukner

- Tine Višner, 5. a; mentorica: Andreja Kveder
Otvoritev razstave je bila 23. maja ob 11. uri v avli OŠ Šoštanj. 
Slovesnosti so se udeležili nekateri naši učenci in mentorice.

Irena D. Smrečnik

ŠPORTNI DAN – IGRE Z ŽOGO

V petek, 29. 5. 2009, popoldne je na naši šoli potekal športni 
dan. Učenci od 1. do 9. razreda smo se morali zbrati na igrišču 
ob 14. uri, kjer smo prisluhnili razrednikom in pa napotkom. 
Vsak razred je imel svojo disciplino. Za ozvočenje je poskr-
bel ansambel Labirint. Program sta vodili Iza in Patricija. Učenci 
smo se pomerili v različnih igrah, in sicer v odbojki, košarki, 
med dvema ognjema, nogometu itd. Po končanih tekmah smo 
želeli nadaljevati s tekmami, kjer bi sodelovali tudi starši, a nas 
je slabo vreme pregnalo z igrišč. Žal nam je bilo, da nam vreme 
ni dopustilo, da bi prijetno druženje izpeljali tako, kot smo si 
zamislili.

Športne igre v okviru prireditve Hura, počitnice.

Anita Javornik, 8. razred
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OBISK V CUVD

Končno nam je 22. maja uspel dolgo na-
črtovani obisk pri naših sosedih v CUVD. 
Učenci osmega razreda so pod prijaznim 
vodstvom mentorjev, in sicer gospe Ditke 
Mogu, gospe Andreje Čerenak in gospo-
da Staneta Lavtežarja skupaj z varovanci 
CUVD sodelovali v likovni in keramični 
delavnici ter v delavnici izdelave papirja. 
Nastali so zanimivi izdelki, ostala pa je 
tudi kakšna ideja. Po končanih delavni-
cah so nas popeljali po njihovem novem 
domu, ki je res krasno opremljen. Izvedeli 
smo tudi, kateri poklici so v taki ustanovi 
nujno potrebni. Poslovili smo se z oblju-
bo, da se bomo v prihodnje večkrat sre-
čali. Vsem v CUVD se še enkrat prisrčno 
zahvaljujemo.

Andreja Kveder, likovna pedagoginja

EKSKURZIJA NA DUNAJ

V soboto, 16. 5. 2009, smo se nekateri 
učenci od 7. do 9. razreda odpravili na ek-
skurzijo na Dunaj. Skupino smo sestavljali 
učenci, ki smo obiskovali naslednje izbirne 
predmete: Življenje človeka na zemlji in 
Raziskovanje živali v naravnem in ume-
tnem okolju.
Na pot proti Avstriji smo se odpravili 
zgodaj zjutraj. Vozili smo se približno 5 ur. 
Prispeli smo na Dunaj, do dvorca Scho-
enbrunn. Ogledovali smo si njegovo bo-
gato zunanjost. Pot nas je vodila vse do 
mogočnega živalskega vrta, ki je eden naj-
zanimivejših v Evropi. Tam smo imeli več 
kot 3 ure časa za ogled živali. Srečali smo 
vse od severnih medvedov, ki so plavali in 

LIKOVNE RAZSTAVE UČENCEV 
OŠ DOBRNA

Tudi preteklo šolsko leto je bilo na likovnem področju pestro 
in zanimivo. Decembra smo pripravili enomesečno božično-
novoletno razstavo v avli Hotela Vita. Prav tako smo se v ho-
telu predstavili ob zaključku šolskega leta, v juniju. Celo leto 
pa smo razstavljali v prostorih Zdravstvene postaje Dobrna. 
Ob svetovnem dnevu aidsa smo pripravili tematsko razstavo na 
transfuzijskem oddelku Splošne bolnišnice Celje. Tam pa smo 
se predstavili tudi ob dnevu krvodajalstva, 4. juniju. Kot novost 
smo v preteklem šolskem letu pripravili šolsko razstavo, ki smo 
jo postavili na spodnjem hodniku. Razstavo smo slovesno odprli 
v okviru skupnih govorilnih ur. Naši učenci so bili tudi letos 
uspešni na 41. državni razstavi Likovni svet otrok v Šoštanju, 
kjer je bilo izbranih kar osem izdelkov naših učencev. V poseb-
no priznanje pa nam je ponovno razstavljati v avli bolnišnične 
poliklinike Splošne bolnišnice Celje, kjer smo postavili IV. likov-
no razstavo. Razstava bo odprta do konca septembra. 

IV. likovna razstava učencev OŠ Dobrna v avli bolnišnične poliklinike 
Splošne bolnišnice Celje.

Irena Delčnjak Smrečnik 

V okviru izbirnih predmetov so učenci 7., 8. in 9. razreda na Dunaju.

se sproščali v ledeno mrzli vodi, do ping-
vinov, ki so se prav tako razvajali v vodi. 
Opazovali smo spretnega tjulnja in mo-
gočnega leva. Žirafe so bile manj vidne, 
saj je bilo vreme oblačno in so se skriva-
le pod streho. Sloni so bili razigrani, prav 
tako tudi opice. Odšli smo tudi v hišo, kjer 
je bil tropski oz. deževni gozd in značilne 
živali ter rastline v njem. Tam je bilo zelo 
vlažno, zato smo si včasih kar zaprli nos, 
saj je imela vlaga poseben vonj. Spoznali 
smo različne vrste kač in še drugih zani-
mivih plazilcev.
Po zanimivem ogledu živalskega vrta smo 
si ogledali nekaj zanimivosti Dunaja kar 
iz avtobusa. Nato pa smo prispeli v prvo 

okrožje, kjer smo imeli uro in pol časa za 
samostojni ogled tega dela Dunaja. Tam 
je veliko različnih trgovin, restavracij itd. 
Naprej pa smo odšli z vodičem, ki nas je 
vodil do cerkve sv. Štefana. Sprehodili smo 
se do avtobusa, vmes pa smo si ogledovali 
še druge imenitne stavbe. Mimo nas so se 
vozili izvoščki s kočijo. Pot z avtobusom 
domov nas je razvedrila s filmi in počit-
kom.
Ekskurzija je bila poučna in vesela sem, da 
sem videla Dunaj.

Iza Smrečnik, 7. r.
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PESTRO DOGAJANJE V TABORU 
V FIESI   

Komaj smo sedmošolci dočakali petek, 5. 6. 2009, ki nas je po-
peljal v Fieso. Sicer smo se navsezgodaj zjutraj zbudili v deževen 
dan, vendar nam dež ni preusmeril veselja. Vsi smo komaj čakali, 
da se za štiri dni odpravimo na morje, in to brez staršev. 

Prvi dan nas je pot popeljala v Lipico, kjer smo si ogledali konje, 
ki so bili razdeljeni v različne ''skupine''. Po ogledu smo si ogle-
dali trening. Prav zanimivo je bilo gledati gibanje teh lepotcev, ki 
so v prijetnem ritmu glasbe poskakovali. Potem smo se podali 
proti Luki Koper. Tam smo  z avtobusa ogledovali tovor. Prese-
nečeni smo bili nad tem pristaniščem zaradi tolikšnega obsega. 
Končno smo dočakali namestitev in nato okusno kosilo. Ker 
je bila voda v morju prijetno topla, so se nekateri odšli kopat, 

drugi pa smo se sprehajali in ogledovali spominke ter poska-
kovali na trampolinu. Zvečer pa smo odšli v Piran na sladoled. 
Naslednji dan smo se sprehodili do Bernardina in se kopali v 
hotelskem notranjem bazenu. Razvedril pa nas je tudi rdeč to-
bogan. Po kosilu smo imeli terensko delo ob vodi. Raziskovali 
smo morsko obrežje, živali in rastline v njej. Nekateri smo se 
šli osvežit v morje. Tretji dan se je začel z odhodom proti Pira-
nu. Spoznavali smo obmorsko rastje ter si rešitve zapisovali v 
delovni zvezek. Odšli smo v Piran, kjer smo si lahko na tržnici 
kupili spominke. Sledil je ogled  Pirana in spoznavanje zanimivo-
sti v mestu. Nato smo si pogledali še nekaj pomembnih zgradb. 
Popoldne smo se peljali z ladjo, ki je imela  prostor za opazo-
vanje morskega dna. Skozenj smo videli gojišče školjk, kamnine 
ter običajno morsko dno z obsežnim rastlinjem. Zvečer pa so 
učitelji pripravili kviz po skupinah. Potem smo se učenci pred-
stavili po sobah. Nekateri z igricami, drugi pa s skeči, nekateri so 
si celo upali zapeti. Preostal nam je še en dan uživanja v taboru. 
Najprej smo zložili vse stvari v kovčke. Nato smo se poslovili 
od prijaznih kuharic in se odpravili na Sečoveljske  soline, kjer 
nas je pričakal vodič Dani. Na solinah smo spoznavali rastlinstvo 
in živalstvo ter tradicionalen način pridobivanja soli. Nato je 
sledila malica. Po  malici smo se odpravili v Hrastovlje, kjer smo 
si ogledali cerkvico z znamenitimi freskami. Po ogledu  cerkvi-
ce smo se odpeljali v Postojnsko jamo. Po njej smo se vozili z 
''vlakcem''. Dva kilometra poti pa smo prehodili. Čakal nas je 
še ogled vivarija, kjer smo spoznali nastanek krasa z značilnimi 
kraškimi pojavi in zelo zanimivim in posebnim živalstvom, še 
posebej s človeško ribico, ki pa nikakor ni edina predstavnica 
živali v podzemnem svetu. Imeli smo še kosilo, potem pa smo 
se odpravili z avtobusom proti domu.
Bili smo veseli in utrujeni od zanimivih dni v taboru. 

Iza Smrečnik, 7. r. (2008/09)
Mentorica: Zdenka Velečič

Raziskovalno delo v naravoslovno-družboslovnem taboru Fiesa.

Junija se je poslovila še ena generacija devetošolcev. 
Učenci 9. a z razredničarko, Marijo Boršič.

Naši valetanti. 
Učenci 9. b z razredničarko, Martino Jovan.
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V četrtek, 3. 9. 2009, 
smo učenci od 1. 
do 3. razreda odšli v 
lepem sončnem vre-
menu do Habetovih 
v Lokovini. Gospod 
Habe nam je naj-
prej predstavil svojo 
zbirateljsko zbirko 
starih predmetov: 
avtomobil, motor-
je, kolesa, orožje  in 
glasbila. Z velikim za-
nimanjem smo si vse 
to ogledali. Izvedeli 
smo, da je gospod zbiratelj že od male šole in da zbirko ne-
prestano dopolnjuje.  Lahko smo sedli tudi v star avtomobil, na 
motorje in se popeljali s kolesom brez zavor. Seveda le tisti, ki 
se znamo že peljati. Po ogledu smo imeli delavnico izdelovanja 
enega od prometnih sredstev iz odpadne embalaže ali pa smo 
z ogljem enega od teh narisali. Čas je prehitro minil. Bilo nam 
je zelo všeč. Zahvaljujemo se družini Habe za gostoljubnost pri 
izvedbi tega dneva.

Albina Gril, učiteljica 2. razreda

ŠOLSKI KOTIČEK

POLETNA ŠOLA V NARAVI IN 
LETOVANJE OTROK V BAŠKI 

Čeprav nam na vrata že trka jesen, se radi spomnimo konca 
šolskega leta, ki smo ga skupaj s 65 otroki preživeli v šoli v nara-
vi in na letovanju v Baški. Kot vsako leto, smo se odpravili polni 
pričakovanj in z željami po lepem vremenu in toplem morju. 
Delno so se nam pričakovanja tudi uresničila. 
Delo in življenje v Baški je potekalo po ustaljenem urniku, ki pa 
ga je potrebno seveda vsako leto na novo prilagoditi otrokom 
in njihovim spremljevalcem. Tako tudi tokrat ni šlo brez poso-
dobitev, ki nam jih omogoča svetovni splet. Redno smo se ja-
vljali s fotografijami in dnevnikom dejavnosti, ki nam jih je gospa 
Irena Delčnjak Smrečnik ažurno in hitro objavljala na internetni 
strani OŠ Dobrna. Tako smo skupaj z njo uspeli tudi v domove 
staršev in šolo prenesti delček utripa letovanja ter šole v naravi. 
Veliko fotografij in dnevnikov je mogoče pogledati še sedaj na 
naši internetni strani. 

NARAVOSLOVNO-TEHNIŠKI DAN

V petek, 19. 6. 2009, smo imeli učenci 1. in 2. razreda nara-
voslovno-tehniški dan. Obiskali smo kmetijo Drgajnerjevih 
v Lokovini. Bilo je lepo sončno vreme, zato je bila pot do tja 
zelo prijetna. Med potjo smo utrjevali znanje pravilne hoje na 
cesti brez pločnika. Ko smo prispeli, smo pomalicali. Nato smo 
si ogledali domače živali v njihovem hlevu. Učiteljice so nam 
pripravile ustvarjalno delavnico. Vsak od nas je napravil iz sena 
lutko, ki jo je odnesel domov. Kako je potekalo delo in kaj je 
nastalo, si lahko ogledate na fotografijah. Mi smo zelo uživali. 
Želimo si še več takšnih dni. 

Večeri v poletni šoli so bili zabavni.

Ksenija Ulaga, vodja poletne šole v naravi

Skupinska v Baški.

Izdelovanje lutke v okviru naravoslovno-tehniškega dneva pri Drgaj-
nerjevih.

Albina Gril, učiteljica 2. razreda

Naravoslovno-tehniški dan pri Habetovih v 
Lokovini.
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SEDLI SMO V PRENOVLJENO ŠOLO

Prag šole smo letos prestopili 7. septembra. Pričakala nas je 
obnovljena in dozidana nova šola.
Seveda pa se za nas pouk ni začel kasneje, kot za ostale učence 
v državi. Prve tri dni pouka smo spoznavali domači kraj ter bili  
športno aktivni. Tako smo se v ponedeljek, 7. septembra, zbrali 
pred mogočnim zastekljenim glavnim vhodom,  ob 8. uri. Naj-
prej nas je pozdravila ravnateljica šole, gospa Darinka Stagoj.
Takoj za tem sta se nam pridružila še župan Občine Dobrna, 
gospod Martin Brecl. Seveda pa je bil navzoč glavni gradbinec, 
gospod Pajek.
Gospa ravnateljica je imela še krajši govor, nato je sledil  ogled 
šole. Najprej so prag šole prestopili najmlajši, otroci najstarejše 
skupine Vrtca Dobrna, potem pa mi, osnovnošolci. Komaj smo 
čakali, da si ogledamo obnovljene prostore. Notranjost je tako 
lepa, da bi »spakiral kovčke« in se preselil vanjo kar za cel dan!
Čeprav smo si prenovljene prostore nekateri učenci že ogleda-
li, ko smo nosili stole in mize, se je vseeno nismo mogli nagle-
dati. Potem je imel vsak razred razredno uro. Mi, na predmetni 

PRVI ŠOLSKI DAN 

Vtisi učencev:

- Bilo mi je všeč. (Urh, Nino)
- Najbolj mi je bilo všeč, ko sem jedel/-la tortico. 

(Lara, Timotej)
- Všeč mi je bilo, ko sem jedla tortico in se igrala z 

Nino. (Eva)
- Najbolj mi je bilo všeč fotografiranje. (Anja)
- Razveselila sem se zajčka in knjige. (Katja)
- Lahko sem se igrala z Evo. (Nina)
- V kotičku je super. (Blaž, Leon, Joži)
- V šoli je lepo, ker se učimo. (Urh)
- V šoli je lepo, ker se učimo in igramo. (Blaž)

Vikica Golčer, učiteljica v 1. razreduSprejem prvošolcev.

stopnji, smo na razredni uri dobili kuverto, v kateri so bili ključi 
od naših garderobnih omaric, ki so za nas velika novost. Zelo 
smo jih veseli, saj si bomo v njih lahko varno shranili svoje stva-
ri. Vsak je najprej izžrebal ključ svoje omarice. Prvi dan smo bolj 
občudovali novo šolo. Šola nas je privlačila najbrž tudi zaradi 
lepih barv, ki krasijo fasado ter notranjost naše šole. Verjamem, 
da nas čaka še veliko truda. da bo šola popolna. Tudi tako, da 
se bomo pridno učili in lepo vedli. Tako, šola je nova, stari smo 
samo učenci ter učitelji.

Hana Brecl, 6. b
Mentorica: Irena Delčnjak Smrečnik

V ponedeljek, 7. 9. 2009, smo sedli v prenovljeno šolo. Ravnate-
ljica, ga. Darinka Stagoj, in župan, g. Martin Brecl, sta nam naredi-
la lep sprejem pred novimi šolskimi vrati.

Sprejem ob odprtju prenovljene šole. Utrinek iz prenovljene šole.
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Povedala sta nekaj stavkov o prenavljanju šole ter novem pri-
zidku. Zatem smo odšli v nove prostore. 
Šola je zelo lepih, toplih barv. Vsak učenec ima svojo omarico, 
v katero lahko shrani copate, zvezke ter oblačila. Jedilnica je 
sedaj pravo razkošje v primerjavi s prejšnjo. Tudi stranišča so 
veliko lepša, svetlejša in čistejša. Žalostno podobo pa kaže naša 
telovadnica, ki ostaja takšna, kot je bila pred štiridesetimi leti. 
Ko smo si ogledali vse prostore, v katerih bomo preživeli polo-
vico našega dneva, so nas učiteljice pospremile v  naše matične 
učilnice. Moja matična učilnica je učilnica matematike, ki je lepe 
in žive zelene barve, kar mi je še posebej všeč, kajti zelena bar-
va umirja in sprošča oči. Nato smo sedli v klopi in dobili nekaj 
nasvetov za prihajajoče šolsko leto. Nadaljevali smo s poukom 
in se spoznali z učiteljicami in učiteljem na predmetni stopnji. 
Vsaka učiteljica se je predstavila in nam povedala svoja priča-
kovanja ter pravila pri ocenjevanju. Zaželele so nam uspešno 
šolsko leto in varen korak v šolo.  

Tomaž Arlič, 6. b
Mentorica: Irena Delčnjak Smrečnik

VTISI UČENCEV 6. RAZREDA 
O PRENOVLJENIH ŠOLSKIH 
PROSTORIH

Kaj mi je sedaj v šoli posebej všeč in zakaj?
- Garderobne omarice, ker lahko v njih pospravimo tudi šol-

ske potrebščine, copate in oblačila. Omarice pa lahko zakle-
nemo.  

 (Anže, Žan, Tine, Anja, Nina, Patrik, Blaž P., Katja, Anita, Tomaž M., 
Valentina, Pija, Eva, Tomaž A., Matej G., Marko, Hana, Gašper C., 
Tjaša B.)  

- Učilnice, ker so živih barv in ponekod je novo pohištvo. 
 (Blaž P., Blaž S., Bruno, Sara, Tomaž K., Tjaša B., Anita, Žan, Matej 

C., Timotej, Tjaša Š.)
- Nova okna, ki se dobro zapirajo in so na zunaj lepa. Ko bo 

zima, ne bo več pihalo pri oknih. (Gašper, Tomaž M.)
- Rolete na oknih, ker sedaj ne sije več po nas sonce. 
 (Gašper C.)
- Jedilnica, ker je velika in so v njej nove mize. 
 (Gašper, Marko, Tomaž A., Valentina, Tomaž K.) 
- Kuhinja, ker si lahko sedaj samopostrežno vzameš kosilo. 
 (Tjaša, Patrik)
- Zvonec, ker je namesto zvonjenja glasba. (Pija) 
- Dvigalo, ker ga nimajo skoraj na nobeni šole. (Eva)
- Avla, ker je moderna. (Eva)
- Prehodi iz razreda v kabinet in v drug razred. 
 (Tomaž A., Matej G.)
- Barve, ker poživijo našo šolo. (Tomaž A., Hana)
- Pitniki, ker se lahko odžejamo med odmori. (Matej G.)
- Stranišča, ker se lahko zaklenemo in so nova. (Žan, Marko)
-  Hodniki, ker imajo kamere. (Matej C.)

DROBTINICE IZ VRTCA

PRVI DNEVI V VRTCU

»ČE TE TVOJ OTROK POIŠČE S POGLEDOM, POGLEJ GA,
ČE SE TE TVOJ OTROK DOTAKNE Z ROKAMI, OBJEMI GA, 
POBOŽAJ GA.
ČE SE TI TVOJ OTROK OGLASI, POSLUŠAJ GA.
ČE SE TVOJ OTROK POČUTI NEBOGLJENO – POMAGAJ MU,
ČE JE OTROKA STRAH, BODI OB NJEM,
ČE JE TVOJ OTROK ŽALOSTEN, POTOLAŽI GA.«

(A. Rascowsky)

S to mislijo smo tudi me v vrtcu sprejele »naše« otroke. Prvi 
dnevi v septembru so bili mešanih občutkov. Nekateri starši 
so nam letošnje šol. leto prvič zaupali svoje otroke. Bilo je 
»hudo« za vse nas. Vendar z medsebojnim sodelovanjem in 
upoštevanjem postopnega uvajanja otrok s strani staršev je 

bilo vse lažje. Hitro smo začeli zaupati drug drugemu, star-
ši so upoštevali naše nasvete in rezultat je bil hitro viden. 
Solzice v očeh malih sončkov so bile vedno manj vidne, vse 
bolj so zaupali nam, strokovnim delavkam, in se navezovali 
na nas. Prestrašeni obrazki so postajali vse bolj zvedavi, ob-
jokane oči vse bolj radovedne, drobni prstki so se z zaupa-
njem oprijemali naših rok in se vedno bolj počutili varne v 
našem objemu, naročju. Šele takrat veš, kaj otroku pomeniš, 
kaj pričakuje od tebe; želi si samo, da bo srečen in da se bo 
počutil varnega ter sprejetega. Te občutke doživljam tudi le-
tos, preprosto se jih ne da opisati – moraš jih doživeti. Vsak 
dan v vrtcu, med otroki, me bogati, osrečuje in mi daje novo 
energijo za nadaljnje delo.
Prve dni smo premagovali z igro v igralnici in zunaj na igrišču. 

Pa naj fotografije povedo svoje:                                                                                             
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Urška Mastnak, vzgojiteljica

Pričetek letošnjega šolskega leta ni prinesel sprememb samo 
učencem in učiteljem v Osnovni šoli Dobrna, temveč smo se 
novih prostorov razveselili tudi v Vrtcu Dobrna. Ob veselju 
vseh, da smo uspeli pridobiti še četrto skupino otrok v vrt-
cu, smo sedaj najstarejšo vrtčevsko skupino umestili v šolske 
prostore, v bivšo glasbeno učilnico. Tako bo zanje naslednje 
leto prehod v prvi razred tudi manj stresen. Sedanja igralnica 
je prostoren svetel prostor z novim pohištvom, ki omogoča 
otrokom in zaposlenim, da lahko v popolnosti izrazijo in raz-
vijejo svoje potenciale. Veseli smo, da lahko na glas povemo, 
da so otroci naše največje bogastvo in si zato zaslužijo samo 
najboljše, kar jim kot odrasli lahko omogočimo. Omogočili 
pa smo jim odlične prostorske pogoje, saj vemo, da nekateri 
otroci preživijo v vrtcu večji del dneva. 

Ksenija Ulaga in Suzana Adamič
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UTRINKI IZ CENTRA ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOBRNA

GLASBENA REVIJA ZAPOJMO, 
ZAIGRAJMO, ZAPLEŠIMO

7. maja 2009 je v Izoli v Kulturnem domu in OŠ Livade potekala 
19. glasbena revija Zapojmo, zaigrajmo, zaplešimo, na kateri smo 
se udeleženci iz cele Slovenije predstavili v glasbenem, pevskem 
in plesnem področju pod budnim očesom strokovnjakov s po-
dročja glasbe, zborovskega petja in plesa.
Mi smo se na glasbeno revijo prijavili z glasbeno točko Venček 
zabavnih pesmi in s plesno točko Moja, Tošeta Proeskega.
Že zgodaj zjutraj smo se s kombijem odpravili proti morju. Po-
stanek za jutranjo kavico smo opravili zelo na hitro, saj so bili na 
cesti proti morju veliki zastoji. Ob prihodu v Izolo smo se hitro 
preoblekli za nastop, saj smo bili na programu prvi nastopajoči. 
Po uvodnih govorih in zahvalah smo stopili na oder, odplesali 
in odigrali, kot znamo, poželi bučen aplavz, dobili priznanje in 
primorski šopek z rožmarinom.
Posebej smo bili ponosni na našega Robija, mentorja glasbene 
skupine, ki je za svoje 10-letno sodelovanje na glasbenih revijah 
dobil posebno priznanje. Iskreno mu čestitamo.
Pohiteti smo morali še na drugo prizorišče dogajanja glasbene 
revije, na OŠ Livade, ker je naš Aljaž nastopal tudi tam.
Počasi smo se odpravili nazaj proti domu, seveda še z vmesnim 
postankom v Kopru, kjer smo šli pogledat, če je morje še vedno 
mokro in slano, ter si končno v miru privoščili pijačo ob spro-
ščenem klepetu, saj je bilo že vse za nami.
Težko smo se poslovili od morja in se počasi le odpravili nazaj 
proti domu, saj smo bili že pošteno lačni. Pizza se nam je prav 
prilegla in vsi smo bili mnenja, da je bila zelo dobra.
Tako je minila še ena glasbena revija, na kateri smo uspešno 
predstavili CUDV Dobrna. S svojim nastopom smo bili zelo 
zadovoljni in komaj čakamo na naslednjega.

Milena Oprčkal, vodja plesnega krožka

PRIREDITEV ZA STARŠE NA 
TEMO DRUŽINA

V našem Centru je že ustaljena praksa, da konec šolskega leta 
pripravimo prireditev za starše naših otrok, mladostnikov in 
odraslih uporabnikov. Prireditev smo letos organizirali na zadnji 
šolski dan, to je 24. junija 2009. Namen prireditve je predstavi-
tev dejavnosti, ki potekajo v ustanovi skozi celo šolsko leto. To 
so interesne dejavnosti, v katere so uporabniki vključeni po la-
stni izbiri in želji. Trudimo se, da so dejavnosti čim bolj raznolike 
in pestre, da so uporabnikom v veselje in sprostitev ter hkrati 
pozitivno vplivajo na razvoj vseh sposobnosti.
 
Letošnja rdeča nit prireditve je bila posvečena družini kot sku-
pnosti, kjer smo med seboj povezani, od koder izhajamo in ka-
mor se vedno znova radi  vračamo. Zamisel o tej temi je prišla 
povsem spontano iz razmišljanja, da smo tudi mi v ustanovi vsi 
ena velika družina, tako vsak oddelek posebej, kot tudi ustanova 
v celoti. Vloga družine ima za naše uporabnike, ki med tednom 

bivajo v ustanovi, prav poseben pomen.
Intenzivnejše priprave za prireditev so potekale kar nekaj me-
secev. 

Brez težav je padla odločitev, da bodo sodelovali vsi varovanci, 
ki so bili zadnje leto vključeni v plesni, dramski, instrumentalni 
in pevski krožek Ker so se celo leto tedensko družili in veliko 
naučili, pri izbiri vsebine za nastop ni bilo težav. Med predstavi-
tvijo posameznih krožkov pa smo se, z malo zaskrbljenosti na 
začetku, odločili vplesti nastope naših uporabnikov z deklamaci-
jami. Izbrali smo pesmi slovenskih pesnikov, katerih besedila se 
navezujejo na temo družine. Zadnje tri tedne smo dnevno vadili 
in čeprav je bilo potrebno veliko ponavljanja, ni nihče obupal. 
Vsi napori in skrbi so bili poplačali z iskrenim aplavzom ter 
pozitivnimi odzivi staršev. 

Poleg vaj za nastop smo se v 
mesecu juniju v vseh oddelkih 
pogovarjali še o tem, kaj posa-
mezniku pomeni družina. Eni 
so te  misli zapisali, drugi nari-
sali. Tako so si lahko starši poleg 
nastopov svojih otrok ogledali 
tudi te izdelke, ki smo jih posta-
vili na ogled v telovadnici, kjer 
je prireditev  potekala.
Po prireditvi je večina uporab-
nikov odšla s starši domov, kjer 
so preživeli del svojih počitnic.

Mojca Trontelj in Vesna Žagar
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Z      d     r      a      v       j    e

HOJA KOT TERAPIJA

Zdravje je zgolj beseda brez pomena, dokler ne začutimo nje-
nega nasprotnega pola. Prav zato nas Svetovna zdravstvena or-
ganizacija (WHO) od leta 1950 enkrat letno opominja, da je 
vredno zdravje ceniti in vanj vlagati.

O, da, poznam lenobo, ki se nas po izpolnitvi šolskih oz. službe-
nih obveznosti poloti; ravno prav poln želodec, ki kakor Italijani 
kliče po »siesti« ter vsi tisti »zatoji« in »čebiji«, ki nas tako z 
lahkoto odvračajo od gibanja. Poznam pa tudi tisto ravno prav 
toplo pomladansko sonce, ki s pahljačo žarkov skozi svetlo ze-
len gozd v trenutku dela čudeže. Le poiskati ga moramo! Za to 
pa je potrebno vložiti precej truda, da se spopademo z lenobo.
Zagotovo ga ni Dobrnčana, ki nas ne bi opazil, kako se vsak dan 
sprehajamo in se odpravljamo na različne pohode. 

Četudi se pred sprehodom vsem ne ljubi iti v naravo, smo na 
koncu vsi nasmejani. Če je še pred nekaj leti veljalo, da je hoja 
za ljudi, ki nimajo pametnejšega dela, se danes razmišlja o hoji 
kot terapiji. Prav to sem spoznala pri svojem delu v Centru 
za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna. Da naše poti ne bi 
postale dolgočasne, se tu in tam odpravimo tudi v neznane 
konce. V okviru planinskega krožka, v katerega je v letošnjem 
letu vključenih 16 otrok, mladostnikov oz. odraslih s posebnimi 
potrebami, smo se na svetovni dan zdravja odpravili na Boč 
(978m). Najvzhodnejši del Karavank, ki je tudi krajinski park, je 

TUDI JAZ IMAM PRAVICO IMETI 
NEKOGA RAD

Naš Center je v mesecu aprilu gostil gospo Brigito Nojić, pro-
fesorico defektologije, ki je zaposlenim predavala o spolnosti 
oseb z motnjo v duševnem razvoju, saj je to tabu tema, ki se ji 
skušamo izogniti, ko resen pogovor nanese nanjo. Nekaj besed 
profesorice Brigite Nojić sem povzela v spodnjem sestavku.

Gospa Nojić je vse opomnila, da imamo vsi ljudje potrebe, ki 
jih moramo v življenju tako ali drugače zadovoljiti, pa najsibo to 
potreba po hrani, pijači, po druženju, svobodi ali pa zgolj potre-
ba po zadovoljevanju naših spolnih potreb. Svet, v katerem živi-
mo, velikokrat sploh ne razmišlja o tem, kako in kaj čuti oseba z 
motnjami v duševnem razvoju. Največkrat te osebe zaradi svo-
je »drugačnosti« doživljamo, kot da ne znajo razmišljati o sebi, 
nimajo nobenih čustev, občutkov, želja ipd. Vendar ni tako. Prav 
tako kot vsi ostali, imajo tudi  osebe z motnjami v duševnem 
razvoju navadno razvite spolne potrebe, katerih zadovoljitev je 
potrebno omogočiti. Zavedati se moramo, da so čustvena bitja, 
ki imajo potrebo po naklonjenosti, ljubezni in pripadnosti, kot 
vsi drugi. Zmožne so se zaljubiti, čutiti simpatije in antipatije. Ves 
problem o pojmovanju njihove spolnosti je v nas samih. 

Ker se zaposleni v našem Centru zavedamo, da zadovoljevanje 
spolnih potreb ne sme biti nekaj prepovedanega, se trudimo in 
sistematično učimo naše odraščajoče mladostnike o tem, kate-
re so dovoljene in katere prepovedane oblike spolnega vedenja. 
Prav tako imamo v našem učnem programu zajete vsebine na 

znan predvsem po endemitu, velikonočnici. Naš pogled pa je bil 
tokrat zazrt samo navzgor. Po poti smo nekateri šteli korake, 
drugi so računali višinsko razliko, ki smo jo morali premagati, 
medtem ko so tretji že ugotovili, da se jim z vrha razglednega 
stolpa razširi horizont vse do Haloz, Slovenskih goric, Dravske-
ga polja in vse tja do Kozjanskega. Prav vsi pa smo spoznali, kako 
zoprna ovira je za nekoga korenina in da ni prav nič narobe, če 
v svojem poizkusu ne dosežeš vrha. Narobe je, kadar ga sploh 
ne poskusiš osvojiti! 

 Polona Kuzman
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taborniki učili vozle. Pri uče-
nju mi je pomagal tudi vodnik 
Dominik. Naučil sem se jih 6 
(babji, polvozel, ambulantni, 
kavbojski, mrtvi, vrzni).  Pred 
večerjo je bil večerni zbor in 
nato večerja. Po večerji smo šli 
na dolg nočni pohod s svetil-
kami in nato utrujeni spat.
Sreda je bila naš zadnji dan na 
taborjenju. Po jutranji telovad-
bi in zboru je bil zajtrk, nato 
pa smo odšli z vodnico Matejo 

in vodnikom Lenartom na razgledno točko pri Mlaki, kjer se 
taborniki tudi kopajo. Tam smo se pogovarjali in čakali na ta-

bornike, ki so bili na 
pohodu. Potem je bilo 
kosilo. Nato smo spa-
kirali naše potovalke 
in čakali, da nas pride-
ta iskat Bojana in Ve-
sna. Na poti domov 
smo šli še na pico. 
Imel sem se lepo. 

Luka Čevnik, 
varovanec

UTRINKI IZ CENTRA ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOBRNA

DNEVNIK PRVEGA TABORJENJA V RIBNEM

Ko smo v ponedeljek okoli 10. ure prišli v tabor, smo najprej 
dobili šotor, nato je bil zbor in po zboru kosilo. Po kosilu smo šli 
na Talež (vrh nad taborom), kjer smo naredili zastavo s pikapo-
lonico, saj se je naš vod imenoval Pikapolonice. Potem smo od-
šli nazaj v tabor. Po poti nas je ujel tudi dež. Nato smo šli v gozd 
po drva za večerni ogenj. Sledil je večerni zbor in nato večerja. 
Po večerji je bil ples – taborniško kolo, ki ga sam nisem plesal. 
Ko se je stemnilo, se je začel program ob tabornem ognju. Po 
zaključku programa smo si umili zobe in odšli spat. 
V torek, ko smo vstali, je bil najprej zbor, nato smo šli na jutra-
njo telovadbo na travnik, ki se imenuje Amerika. Po telovadbi 
je bil jutranji zbor in nato zajtrk. Po zajtrku smo šli streljat z 
lokom in puščico. Po kosilu smo streljali še z zračno puško v 
tarčo, pločevinko in rjavo tablo. Na Ameriki smo se še z ostalimi 

temo spolnosti, s katerimi skušamo naše mladostnike poučiti o 
primernosti in neprimernosti spolnega vedenja, izražanja spol-
nih potreb, o navezovanju prijateljskih stikov, partnerstev ipd. Z 
različnimi oblikami poučevanja in pogovorov o spolnosti skuša-
mo naše varovance pripraviti na to, da bi svoje spolne potrebe 
zadovoljevali na primeren način in da bi se izognili nezaželenim  
ali celo prepovedanim oblikam spolnega vedenja. 
Čeprav je tema spolnost tudi za mnoge starše zelo občutljiva, je 
zelo pomembno vzajemno sodelovanje in razumevanje s stra-

ni staršev, ko pogovor nanese na temo zadovoljevanja spolnih 
potreb njihovega otroka. V pogovorih z njimi želimo čutiti ra-
zumevanje in zavedanje, da imajo njihovi otroci ali mladostniki 
tudi razvite spolne potrebe in da jih je potrebno usmerjati, da 
jih zadovoljijo na primeren način. Pri tem pa je pomembno, da 
poskušajo razumeti nas, zaposlene v Centru, da ne moremo 
vedno in povsod preprečiti vseh oblik neželenega vedenja, saj 
z varovanci ne moremo biti vsako minuto podnevi in ponoči.

Mateja Lipičnik



50 DOBRČAN, št. 43/2009

UTRINKI IZ CENTRA ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOBRNA

OBISK FESTIVALA LENT 

V začetku letošnjih poletnih počitnic smo se tudi mi iz Cen-
tra za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna že tradicionalno 
odpravili na Festival Lent, ki je eden od največjih mednarodnih 
in medkulturnih festivalov v Evropi, tokrat v povsem drugi za-
sedbi naših uporabnikov. S tem imajo vsako leto priložnost novi 
uporabniki in hkrati možnost, da spoznajo čare štajerske pre-
stolnice - metropole vrhunskih kulturnih dogodkov, zabave in 
dobre volje.

 Že na začetku smo se soočali z logistiko samega prevoza in or-
ganizacije tega izletnega podviga, saj smo želeli vključiti čimveč 
naših odraslih uporabnikov na električnih invalidskih vozičkih, 
ki jih nismo želeli pustiti na cedilu. Vendar, kjer je volja, tam je 
tudi pot, pravijo. Zato smo vzeli vajeti v svoje roke tako imeno-
vani organizatorji: Tina, Lidija in Tine … in že smo se polni za-
nosa in pričakovanj peljali v vročem julijskem opoldnevu proti 
Mariboru, kjer nas je presenetila precej visoka kulturna zavest 
posameznih mariborskih voznikov, ki so tokrat, za spremembo, 
pustili invalidska parkirišča dostopna in nezasedena za vozila, s 
katerimi se prevažajo invalidne osebe. Parkirali smo v samem 
centru »totega Maribora« in se kmalu zatem osvežili ter ohla-
dili v (vsem Mariborčanom in Mariborčankam) znani Kavarni 
Astoriji. Pot nas je vodila mimo pouličnih gledaliških skupin z 
odličnimi »stand up« komedijami, vse do cirkusa Kansky, kjer 
smo se seznanili z akrobatskimi spretnostmi nastopajočih klov-
nov in klovnes ter gibčnih artistov te svetovno znane cirkuške 
predstave … Ker je bilo soparno julijsko popoldne in tudi nam 
vročina ni prizanašala, smo dosegli konsenz in se soglasno odlo-
čili, da se pred njo kar najhitreje umaknemo v prijetno svežino 
mariborskega mestnega parka in se predamo prijetnemu šta-
jerskemu vzdušju v tako imenovanem parku doživetij. Tam so 
nas ob prihodu kar obsuli s pestro ponudbo spremljevalnega 
festivalskega programa z najrazličnejšimi delavnicami in aktiv-
nostmi pod hladnimi krošnjami prelepih dreves. Tako je naš Vin-
ko postal svetovni rekorder v delanju milnih balonov, Tadeja in 
Ina sta preizkusili delovanje pisanih vetrnic z namenom, da nas 
bi še dodatno »popihljali« in nas ohladili ob tem, ko nam je že 
med samo »stojo« in prodajo »firbcev« teklo in curljalo iz čisto 
vseh por. Nina in Nada pa sta se preizkusili tudi v glasbeni de-

lavnici ter nam z eksotičnimi zvoki najrazličnejših izvirnih glasbil 
pričarali osvežujoče vzdušje tropskih obmorskih mest. Srečko 
pa si je podrobno ogledal najrazličnejše »odštekane« mojstro-
vine iz rokodelskih delavnic. V glavnem, da ne natolcujem preveč 
… za vsakogar se je kaj našlo, da smo si napolnili duha in se 
najedli kulturnih prireditev, ki so nam jih v tistih popoldanskih 
uricah ponujali organizatorji Lenta … pa vendar še nismo bili 
siti niti potešeni, zato smo našo pustolovščino podaljšali in na-
daljevali proti glavnemu odru »Art kampa«, kjer se je odvijala 
prava Indijska pravljica – plesno-glasbena prireditev, ki smo ji 
prisluhnili, vse dokler nam niso zakrulili naši prazni želodčki in 
nas je bilo že močno sram, da bi vztrajali ob nenadzorovanih 
in neprostovoljnih zvokih, zato smo jo sredi vrtinca kulturne-
ga dogajanja hitro ucvrli v najbližjo okrepčevalnico, kjer nas je 
postregel … ne boste verjeli … natakar, imenovan tudi štajer-
ski slavček, oziroma bolj znan pod imenom Damjan Murko. Ko 
smo odpovedali večerjo v centru in uživali (beri: se zabavali) ob 
Murkovi postrežbi, se na naše veliko razočaranje, ta slavček, ki 
uspešno polni slovenski rumeni tisk, ni želel pridružiti na naši 
skupinski fotografiji … Denar je sveta vladar! Še žal mu bo, 
da nas ne bo imel za spomin na svoji nočni omarici. Pa vendar 
imamo kljub vsem zapletom ob odpovedanem fotografiranju 
dokaz, da nam je res stregel prav on, kot črno na belem, na 
našem, sedaj skrbno arhiviranem, nizkem računu za mini večer-
jo, ki smo ga, za razliko od naših politikov, pokrili s sredstvi iz 
lastnih žepov in ne iz državnega proračuna …
Za konec pa … še bomo šli … in tudi v prihodnje nadaljevali 
našo tradicijo … 

mag. Tine Kovačič

SANJE O … 

Svetlomodra srajca z zanimivimi našitki, do konca zategnjen 
pas, na čelo poravnana čepica, ob boku pa odločna roka, ki 
maha v pozdrav ali le v poduk. Obiskal nas je policist. In rodile 
so se sanje. Ne poznam nikogar, ki mu ne bi opisana pojava 
vzbujala vtisov idola ali naježila kožo iz strahospoštovanja. Ker 
on ve, kako hoditi po cesti, kako otroke pritegniti k varni hoji v 
skupini. Sprva nas je obdaril s plišastim medvedkom, policistom 
prometnikom, ki nosi živo rumen odbojni brezrokavnik. K sreči 
smo v bivalni enoti imeli tablo, polno raznovrstnih prometnih 
znakov, med katerimi je bil aktualen znak, ki naznanja prehod 
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za pešce. Le-tega smo nekaj časa kasneje ob šoli opazili tudi 
mi. V tem dnevu nas je na sprehodu spremljal policist, ki nas je 
opozarjal na nevarnosti, kot so nepregledni deli cestišča, na nuj-
nost uporabe kresničke v času mraka, na obvezno upoštevanje 
prečkanja ceste preko za to namenjenih prehodov za pešce ter 
na pravilno smer hoje ob robu cestišča. Ker pa je med nami 
tudi nekaj divjih kolesarjev, je njegova beseda našla mesto tudi 
v njihovih ušesih z opozorilom, da sedemo na kolo obvezno s 
čelado. Počutili smo se izredno pomembno. Upajmo, da bo za 
nas na cesti s tem dnem še bolj varno. Hvala Policiji, PP Celje 
oz. našemu lokalnemu policistu, za obisk.

 Polona Kuzman

V  SPOMIN

JANKO GOROGRANC - YOGI
1956–2009

Od vsega začetka, od ustanovitve Godbe Dobrna pred dobrim 
letom, je bil naš. Izkušen  glasbenik, z dolgoletno pihalno »kilo-
metrino«, je bil za novoustanovljeno skupino glasbenih  navdu-
šencev dragocen  član. S svojim glasbenim znanjem je bil vedno 
na voljo mlajšim članom skupine; z njemu značilnim humorjem  
in nevsiljivim pokroviteljstvom jim je ohranjal  veselje do so-
delovanja v godbi  in utrjeval voljo za redno vadbo. To je bil, 
ob zvoku njegove trobente, dodatni delež za uspešnost Godbe 
Dobrna, ki se je potrdila ob nastopih na domačih tleh. Sredi ju-
lija se nam je ponudila priložnost prvega nastopa čez mejo - na 
Komelju. Po uspešnem nastopu in druženju smo se med vožnjo 
domov prepustili  utrujenosti, tedaj pa se je v umirjenost sku-
pine oglasil rahel, otožen glas trobente. Nekdo je igral – Tišino. 
Ga je k temu  vzpodbudila  nezavedna slutnja slovesa nekoga 
med nami?
Kdo ve? Vemo le to, da je bil to naš zadnji skupni nastop in 
da nas Jankov nenadni odhod boli. Nismo ostali le brez člana 
skupine, za vedno smo ostali brez človeka, s katerim smo samo 
v letu skupnih glasbenih hotenj stkali pristne prijateljske vezi. 
Izguba je velika, a ostaja hvaležnost za to leto druženja, ki nas je 
glasbeno in osebno obogatilo. Janko, hvala Ti!
Od vsega začetka si bil naš in ostajaš naš - v našem skupnem 
spominu in v srcih slehernega med nami. 

Za Godbo Dobrna: Rebeka Rošer

OBVESTILA

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

Obveščamo vas, da je potrebno za otroke, ki so vključeni v vrtec, oddati vlogo za znižano plačilo, in sicer najkasneje do 
15. novembra 2009.
Na osnovi Zakona o vrtcih in Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih lahko starši uveljavljajo znižano plačilo za pro-
grame v vrtcih. Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih določa, da občina krije del cene za program, in sicer za:
- otroke, katerih starši imajo na njenem območju stalno prebivališče;
- otroke, ki imajo na njenem območju stalno prebivališče skupaj z enim od staršev;
- otroke tujcev, od katerih ima vsaj eden od staršev na njenem območju začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v RS.

Plačilo staršev določi občina na podlagi lestvice, ki razvršča starše v razrede, kjer se upošteva bruto mesečni dohodek 
(plača) na družinskega člana v primerjavi s povprečno plačo zaposlenega v RS in premoženje družine. V primeru, da starši 
prejemajo denarni dodatek, so po Zakonu o vrtcih in Pravilniku o plačilih staršev za programe v vrtcih oproščeni plačila 
oskrbnine za otroka.
Vlagatelj je materialno in kazensko odgovoren za resničnost podatkov, ki jih navede v vlogi.
Vloge za znižano plačilo vrtca lahko starši oddajo osebno ali pa po pošti na naslov:
Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna. Vse dodatne informacije pa lahko dobite na telefonu: 780-10-56; pri ge. Krušič.
             Milena Krušič
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Tečaj: osnove računalniškega 2D oblikovanja

V dobi računalnikov, digitalizacije in spletnega marketinga računalniško oblikovanje izjemno hitro prevzema  vodilno 
vlogo v oblikovanju. Zato smo se v mesecu oktobru odločili predstaviti osnove računalniškega oblikovanja.
V tečaju, ki ga organiziramo 30. in 31. 10. 2009, bomo slušatelje v programu Adobe illustrator seznanili z osnovami 
računalniškega 2D oblikovanja. Potekal bo v manjših skupinah do 12 udeležencev v novi multimedijski učilnici na OŠ 
Dobrna. Slušatelji bodo sodelovali interaktivno, to pomeni, da bo vsak slušatelj ob demonstracijah aktivno sodeloval 
na svojem računalniku. Tečaj bo vodil mag. Aleksander Jesenovec, član kreativnega studia za grafično in industrijsko 
oblikovanje 1.6 Design. 

program tečaja:
- spoznavanje s programom (osnovne operacije ter možnosti uporabe programa – pregled orodij in funkcij);
- risanje preprostih oblik;
- združevanje, razčlenjevanje, rezanje, spreminjanje, kombiniranje oblik;
- uvažanje različnih grafičnih elementov v program (fotografij, ilustracij, logotipov);
- delo z uvoženimi elementi (sestavljanja, razstavljanje, kombiniranje, ... );
- izvoz oz. shranjevanje dela (pregled različnih formatov – ai., pdf., jpeg., ... );
- delo z besedili;
- praktično delo s programom: izdelava izdelka po želji udeleženca (vizitka, plakat, letak, logotip, oglas, ... ).

Kaj je Adobe illustrator?
Računalniški program Adobe illustrator je tipično osnovno orodje oblikovalcev in ostalih kreativcev, saj omogoča izdela-
vo vektorskih risb in predstavlja podlago za nadaljnje delo v namiznem založništvu ali pripravi za tisk. Delo z Illustrator-
jem temelji na kombiniranju vektorskega izrisa in uporabi bitnih slik, kar oblikovalcu nudi številne možnosti kreativnega 
izražanja. Namen začetnega tečaja je predvsem spoznavanje s programom in osvajanje osnovnih funkcij programa.  
termin: 
- petek,   30. 10. 2009 od 17.00 do 21.00 
- sobota,  31. 10. 2009 od 9.00  do 13.00
Prijave se zbirajo do 10. 10. 2009 na GSM 031 222 438 (Jernej). Ob prijavi se plača celotna prijavnina, ki znaša 30€. 

  Vljudno vabljeni!

O B V E S T I L O

Uvedba sprejema vlog za vozniško dovoljenje pri krajevnih uradih Dobrna in Vojnik

Od 13. 7. 2009  se v Republiki Sloveniji izdajajo  nova vozniška dovoljenja na enotnem obrazcu v skladu z 
Direktivo 2006/126/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006.
Vozniško dovoljenje je dobilo novo podobo in je bistveno bolj zaščiteno pred ponarejanjem. 
 Upravna enota Celje želi delovati kot kakovosten servis za občane našega območja, zato voznike pravočasno 
obvešča o poteku veljavnosti njihovih vozniških dovoljenj. 

S tem obvestilom pa želi poudariti, da je od 1. septembra 2009 pri krajevnih  uradih Dobrna in 
Vojnik mogoče vložiti zahtevek za podaljšanje ali pridobitev vozniškega dovoljenja v skladu z 
določbami Pravilnika o vozniških dovoljenjih (Uradni list RS, št. 51/09). 
Postopek uvedbe vozniškega dovoljenja v obliki  polikarbonatne kartice po novem poteka tako, da predložite 
staro vozniško dovoljenje, fotografijo velikosti 35x45 mm in potrdilo o plačani upravni taksi. 
V primeru, da je bila veljavnost vašega vozniškega dovoljenja nazadnje določena na podlagi zdravstvene 
omejitve, morate predložiti tudi novo zdravniško spričevalo.

Izdelovalec, družba CETIS  d. d. iz Celja, izdela naročeno vozniško dovoljenje in ga glede na izbrano 
možnost vroči po pošti ali pa ga prevzamete na izbrani upravni enoti po vaši želji.  
  

                                                                                                      Damjan Vrečko
                                                                                                           Načelnik
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NOVOSTI NOVELE ZAKONA O VARNOSTI 
CESTNEGA PROMETA

Dne, 11. 8. 2009 je začela veljati no-
vela Zakona o varnosti cestnega pro-
meta (ZVCP-1F), ki je bila objavljena v 
Uradnem listu Republike Slovenije, št. 
58/2009, dne 27. 7. 2009.

Poglavitne spremembe novele zakona 
se nanašajo na status voznika začetnika, 
upravičence do parkirne karte, vpis iz-
vršljivosti sankcije prenehanja vozniške-
ga dovoljena, hrambo registrskih tablic 
ter na periodične tehnične preglede vo-
zil, s katerimi se prevaža nevarno blago.

Nova definicija statusa voznika začetni-
ka (66. točka 23. člena) postavlja jasno 
in nedvoumno pravilo, da je voznik za-
četnik vsak voznik motornega vozila do 
dopolnjenega 21. leta starosti in dve leti 
od prve pridobitve vozniškega dovo-
ljenja. Voznik pa se šteje za voznika za-
četnika tudi, če sicer že ima katero od 
kategorij AM, A1, B1, F ali G, pa kasneje 
pridobi kategorijo A2, A, ali B. Posedova-
nje vozniškega dovoljenja in vožnja vozil 
kategorije AM, A1, B1, F ali G namreč ne 
zagotavlja pridobitve ustreznih izkušenj 
v cestnem prometu, saj se s temi vozili 
ni mogoče udeleževati na vseh vrstah 
cest (avtoceste, ceste, rezervirane za 
motorna vozila ... ) ali je njihova kon-
strukcijsko določena hitrost ali moč 
motorja omejena. Nejasna opredeli-
tev pojma voznik začetnik je namreč 
povzročala težave pri samem izvajanju 
zakona. Na to, ali je nekdo voznik za-
četnik, so vezane določene pravne po-
sledice, tudi glede uporabe sankcij. Tako 
na primer izreče sodišče vozniku zače-
tniku prenehanje veljavnosti vozniškega 
dovoljenja, če v času treh let doseže ali 
preseže 7 kazenskih točk. Voznik zače-
tnik, ki je udeležen v cestnem prometu, 
ne sme imeti v organizmu alkohola, prav 
tako voznik začetnik ne sme voziti vo-
zil s prednostjo in vozil za spremstvo. 
Za navedene kršitve se vozniku lahko 
izreče globa, kazenske točke ali tudi pri-
držanje voznika.

Določneje so našteti vsi upravičenci, 
ki lahko pridobijo parkirno karto (člen 
53/6).

Spremenjeni prvi odstavek 148. člena 
usklajuje Zakon o varnosti cestnega 
prometa z Zakonom o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o izvrševanju ka-
zenskih sankcij (Uradni list RS, št. 76/08, 
v nadaljevanju: ZIKS-1C), ki predpisuje 
datum izvršitve sankcije prenehanja ve-
ljavnosti vozniškega dovoljenja. Z dnem 
izvršljivosti se podatki o izrečeni sank-
ciji vpišejo v evidenco izdanih vozniških 
dovoljenj in šele od tega dneva (in ne 
od dneva pravnomočnosti) je mogoče 
šteti rok za ponovno pridobitev vozni-
škega dovoljenja. 
Hramba registrskih tablic je dovoljena 
tudi za tovorna vozila. V 197. členu so 
določena pravila o hrambi registrskih 
tablic, potem ko je lastnik registrirane-
ga vozila odjavil vozilo pri registracijski 
organizaciji in hkrati z odjavo izročil re-
gistrske tablice. Splošni rok za hrambo 
registrskih tablic je 15 dni od dneva iz-
ročitve oziroma eno leto za sezonsko 
registrirana vozila (kolesa z motorjem, 
motorna kolesa, tricikli ... ). Potrebo 
po daljšem, enoletnem, roku hrambe 
registrskih tablic so izkazali tudi avto-
prevozniki, ki nekaterih svojih vozil v 
posameznem obdobju ne uporabljajo, 
še posebej se bo pojav zmanjšanja pre-
vozov pokazal kot posledica gospodar-
ske krize. Dejansko bodo s tako ure-
ditvijo za avtoprevoznike manjši stroški 
ob ponovni registraciji vozila. Prevoznik 
bo lahko ob ponovni registraciji prido-
bil iste registrske tablice takoj ob oddaji 
vloge, kar bo zaradi hitrega postopka 
zmanjšalo njegove stroške, prav tako 
pa so na te tablice vezane tudi druge 
naprave in certifikati, ki bi jih prevoznik 
moral zamenjati, če bi za to vozilo pri-
dobil novo registrsko oznako. Ti stroški 
pa so lahko za prevoznika precej visoki 
oziroma bistveno višji od cene registr-
skih tablic. Prevozniki pa bodo lahko ob 
odjavi vozila uveljavljali vračilo že plača-
nih obveznosti za registracijo vozila (za-
varovanja, povračila za uporabo cest). V 
tem členu se zato določa rok hrambe 
eno leto tudi za tovorna motorna in 
priklopna vozila. 
 Spremenjeni 211. člen  citiranega zako-
na usklajuje obdobja za periodični teh-

nični pregled vozil, s katerimi se prevaža 
nevarno blago z zahtevami Evropskega 
sporazuma o mednarodnem cestnem 
prevozu nevarnega blaga  (v nadaljeva-
nju ADR). Predpisi o prevozih nevar-
nega blaga namreč določajo, da mora-
jo biti vozila, za katera je treba izdati 
certifikat o ustreznosti vozila za prevoz 
nevarnega blaga, vsako leto tehnično 
pregledana v državi registracije. S pre-
gledom se ugotovita skladnost  z do-
ločbami predpisov s področja prevozov 
nevarnega blaga in skladnost s splošni-
mi varnostno-tehničnimi predpisi (gle-
de zavor, luči, … ), ki veljajo v državi 
registracije. Ukinitev šestmesečnih teh-
ničnih pregledov za vozila, ki prevažajo 
nevarno blago, je smiselna in gospodar-
na iz razlogov, ker morajo ta vozila gle-
de na kategorijo nevarnega blaga, ki ga 
prevažajo, po predpisih ADR opravljati 
še dodatne preglede vozil, ki so enaki 
rednim tehničnim pregledom in sovpa-
dajo z njimi. Prav tako pa vse države, ki 
so pristopile k navedenemu sporazumu 
(k njemu so pristopile skoraj vse evrop-
ske države), opravljajo tehnične pre-
glede vozil, ki prevažajo nevarno blago, 
samo enkrat letno. Zato je sedaj dolo-
čeno, da se prvi tehnični pregled vozil, 
ki prevažajo nevarno blago, opravi eno 
leto po prvi registraciji. Vozila z največjo 
dovoljeno maso do 3500 kg, ki preva-
žajo nevarno blago, je to vpisano tudi v 
prometnem dovoljenju, pod obliko ozi-
roma namen karoserije. Tak vpis morajo 
imeti tudi motorna vozila za izposojo 
brez voznika ter vsa ostala vozila iz dru-
gega odstavka 211. člena. Če iz oblike 
karoserije ni razvidno, da gre za vozilo, 
ki se uporablja za javni prevoz potni-
kov, za učenje kandidatov za voznike v 
avto šoli, za prevoz nevarnega blaga, za 
izposojo brez voznika, je potrebno, na 
zahtevo stranke, namen uporabe vozila 
vpisati v prometno dovoljenje. Tudi iz-
bris takšnega vpisa se opravi na zahtevo 
stranke. Ko se tak vpis opravi, se roki 
za določanje naslednjega tehničnega 
pregleda vozila določajo skladno z za-
konom. 

Damjan Vrečko 
  Načelnik 
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Pri objavi rezultatov ocenjevanja vin, vinskega letnika 2008, v članku Na zdravje vinskemu letniku 2008, v junijski številki 
Dobrčana, je v rubriki Martin Dražnik iz Zavrha 48, ki je poleg dveh zlatih diplom za šipon in mešano belo, prejel tudi 
srebrno diplomo za modro frankinjo, 18.08 točk; prav tako je Stanko Brecl iz Brdc 2 prejel srebrno diplomo za modro 
frankinjo, 18.04 točk, česar pa nismo objavili.
Za pomoto se opravičujemo.

Anton Mogu

S trojčkom Elektro Turnšek v svet novosti
V današnjem svetu si življenja brez televizije, telefonije in interneta sploh ne moremo več 
predstavljati. S priključitvijo na kabelsko razdelilni sistem podjetja Elektro Turnšek naročnikom 
omogočamo kvaliteten prenos in pestro ponudbo televizijskih in radijskih programov. Po kapaciteti in 
številu programov lahko uporabniki posegajo po različnih paketnih storitvah. Z dodatnim digitalnim 
sprejemnikom je tako strankam na voljo preko sto digitalnih TV in 60 radijskih programov. 
Če se odločite tudi za telefonijo, lahko na naš sistem prenesete svojo, že obstoječo telefonsko 
številko. Telefonija preko kabelskega sistema pa vam omogoča brezplačne pogovore znotraj vseh 
kabelskih omrežij široma Slovenije. Nova ponudba ob kabelski televiziji vključuje še hitri kabelski 

internet.
Telefonski pogovori, prenos internetnih podatkov, kakor tudi televizijskih in radijskih programov, 
poteka po istem kablu. Torej vse v enem – paket trojček T19, T28, T36 in T48.

Naročniški 
paketi Vsebina Naročnina

T19 Televizija, telefonija, 
internet 256kbps/128kbps 19 EUR

T28* Televizija, telefonija, 
internet 2Mbps/384kbps 28 EUR

T36 Televizija, telefonija, 
internet 10Mbps/768kbps 36 EUR

T48 Televizija, telefonija, 
internet 25Mbps/2Mbps 48 EUR

Prednosti:
•	 en račun za tri storitve,
•	 brezplačni klici v slovenska kabelska omrežja,
•	 ugodni klici znotraj Slovenije in v tujino,
•	 možnost uporabe obstoječe telefonske številke.

Vsi novi naročniki**, ki bodo izbrali paket T28, bodo zanj prve tri mesece plačevali le 14 EUR
mesečne naročnine. Po preteku akcijskega obdobja je redna cena paketa 28 EUR.(**In še niso obstoječi 
naročniki na kabelski internet.)
Kontakti podjetja Elektro Turnšek d.o.o.: info@turnsek.net, 03/ 42 88 198, 03/ 42 88 199
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KOLEDAR PRIREDITEV

PRIREDITVE V OBČINI DOBRNA OD SEPTEMBRA DO DECEMBRA 2009

Naziv in vrsta prireditve Kratek opis prireditve Kraj
izvajanja

Datum
prireditve in ura

Organizator
prireditve

Telefon, 
fax, e-mail 

SREČANJE OBČANOV, 
STAREJŠIH OD 70 LET

Srečanje občanov Občine 
Dobrna, starejših od 70 let Kulturni dom Dobrna Prva polovica 

oktobra
Društvo upokojencev Dobrna 
in Občina Dobrna

Anton Drev
 (03) 5 778 003

POHOD NA ŠTRUKLJEV VRH Pohod na najvišji vrh v Občini 
Dobrna Dobrna–Štrukljev vrh 4. 10. 2009 Planinsko društvo Dobrna 041 763 362

pd@dobrna.si

KOSTANJADA Kostanjada Ploščad pred Občino 
Dobrna

4. 10. 2009
ob 10. uri Mladinski klub Dobrna mk.dobrna@gmail.com

http://www.mk.dobrna.si

PREDAVANJE 
APITERAPIJA 

Apiterapija
Brezplačno predavanje Gasilski dom 7. 10. 2009 ob 

16. uri
Čebelarsko društvo Dobrna, 
ČZS, JSSČ in DU Dobrna

040 436 515
(03) 5 778 003

SREČANJE ETNO GLASBENIH 
SKUPIN IZ SLOVENIJE Zvoki slovenske etno glasbe

Hiša kulturne 
dediščine – Zbirka 
Polenek

17. 10. 2009
ob 14. uri

Turistično društvo Dobrna v 
sodelovanju s Hišo kulturne 
dediščine – Zbirka Polenek

041 355 814
041 844 261

KOMEMORACIJA Kulturni program učencev 
OŠ Dobrna Pri spomeniku NOB 23. 10. 2009 ob 

11. uri Zveza borcev (03) 780 10 50

BRUCOVANJE Brucovanje 24. 10. 2009 Mladinski klub Dobrna mk.dobrna@gmail.com
http://www.mk.dobrna.si

PRIJATELJSKA TEKMA S 
SOSEDNJIMI DRUŠTVI

Tekmovanje v streljanju z 
zračno puško Gasilski dom oktober 2009 DU Strelska sekcija Jurko, Martin

(03) 5 778 243

IZLET Z MARTINOVANJEM Izlet november 2009 Društvo upokojencev Dobrna Anton Drev
 (03) 5 778 003

MARTINOV KONCERT Koncert s pestrim kulturnim 
programom

Zdraviliški dom
ali
Kulturni dom Dobrna

13. 11. 2009
ob 19. uri

Ženska vokalna skupina KUD 
Dobrna 041 769 984

MARTINOVANJE MARTINOVANJE S KRSTOM 
MOŠTA

Vinska klet Term 
Dobrna

november 
2009 Terme Dobrna

(03)7808110 
info@terme- dobrna.si
fax:7808111

TEKMOVANJE ZA PREHODNI 
POKAL 

Tekmovanje v streljanju z 
zračno puško Gasilski dom november 

2009 DU Strelska sekcija Jurko, Martin
(03) 5 778 243

PRAZNIČNI DECEMBER Likovna razstava Avla Hotela Vita 4. 12. 2009 OŠ Dobrna (03) 780 11 52

SREČANJE ČLANOV OB 
ZAKLJUČKU LETA Srečanje članov DU Dobrna Zdraviliški dom 10. 12. 2009 Društvo upokojencev Dobrna Anton Drev

 (03) 5 778 003

NOVOLETNI OBISKI IN 
OBDARITEV

Novoletni obiski in obdaritev 
občanov december 2009 Društvo upokojencev Dobrna Anton Drev

 (03) 5 778 003

PRIŽGIMO SI LUČKE
Božično-novoletni koncert 
otrok Vrtca Dobrna in učencev 
OŠ Dobrna

Zdraviliška dvorana 
Term Dobrna

17. 12. 2009 ob 
18. uri OŠ Dobrna OŠ Dobrna 

(03) 780 11 52

BOŽIČNI KONCERT Koncert 19. 12. 2009 Mladinski klub Dobrna mk.dobrna@gmail.com
http://www.mk.dobrna.si

BOŽIČNO RAJANJE
Božična prireditev s 
prihodom Božička, glasbenim 
programom in rajanjem

Ploščad pred 
Zdraviliškim domom 20. 12. 2009 ZTŠK Dobrna (03) 780 10 50

tic@dobrna.si

BOŽIČNI ČAS BOŽIČNI KONCERT Avla Hotela Vita 25. 12. 2009 Terme Dobrna
(03)7808110 
info@terme- dobrna.si
fax:7808111

 
BOŽIČNI TURNIR Božični turnir Telovadnica OŠ 

Dobrna
26. 12. 2009
ob 14. uri ND Dobrna 041794306

NOVOLETNI KONCERT
Prednovoletno druženje z 
nastopi vseh sekcij KUD 
Dobrna

Ploščad pred Občino 
Dobrna 27. 12. 2009 KUD Dobrna 041 769 984

SILVESTROVANJE NA 
PROSTEM

Silvestrovanje na prostem z 
ognjemetom

Ploščad pred Občino 
Dobrna

31. 12. 2009
ob 22. uri ZTŠK Dobrna (03) 780 10 50

tic@dobrna.si

NOVOLETNI ČAS NOVOLETNI KONCERT Avla Hotela Vita 1. 1. 2010 Terme Dobrna
(03)7808110 
info@terme- dobrna.si
fax:7808111
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Ko gre za zdravje,
si je treba vzeti čas

in opraviti delo
z dušo in telesom.

Vzemite si tudi vi čas in
naredite nekaj zase.

Ponedeljek: 13.00 – 20.00
Torek in sreda: 8.00 – 15.00

Četrtek in petek: 13.00 – 20.00
Sobota: 8.00 – 12.00

Poleg ostalih storitev za nego telesa nudimo od meseca septembra 2009 dalje tudi nege obraza (90 min.) 
po zelo ugodni ceni 35,00 €, na katero ponujamo za občane Občine Dobrna še 10 % popust.

Naročila: 
041 531 654

3204 Dobrna 14

Z darilnimi boni razveselite                  
svojce in znance

 POSLOVNO-KOMERCIALNA ŠOLA CELJE 
 VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

• 03 428 54 50 • pks-visja.ce@guest.arnes.si • www.pksola.com/visja/visja.htm • 

EKONOMIST 
 

moduli: 
 

turizem, komerciala, računovodstvo 

 Možnost študija v Celju, Rogaški Slatini in Mozirju. 

   vpisuje v višješolski študijski program izrednega študija 

Najnižja šolnina v regiji in ugodni plačilni pogoji.  
 

Želite pridobiti dodatna strokovna znanja? 
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NOVA PODOBA, 
NOVI IZDELKI, 

NOVA KAKOVOST.

LUMPI Dobrcan 190X130.indd   1 9/22/09   10:35:42 AM

T•03/ 781 28 81      F•03/ 781 28 80
G• 041/ 76 35 01

e-mail: zip.gorecan@t-2.net

popravilo TV, radio, video, audio naprav

Boštjan Gorečan s.p.
Celjska cesta 20•3212 Vojnik

pooblaščen zastopnik

 

       
   

 

 

Pri nas lahko odpravite vse storitve od »rojstva do smrti vozila« na enem mestu. 
 

STORITVE: 
‐Tehnični pregledi motornih in priklopnih vozil do 3.5 t in traktorjev. 
‐Registracija vozil za vse upravne enote v Republiki Sloveniji. 
‐Prijave, odjave, spremembe lastništva in podaljšanje registracije vozil. 
‐Izdaje registrskih tablic in prevzem registrskih tablic v razgradnjo. 
‐Izdaje prometnih dovoljenj. 
‐Izdaja prizkusnih tablic in potrdil za preizkusno vožnjo. 
‐Upravna overitev lastnoročnih podpisov. 
‐Ugotavljanje skladnosti vozil za razrede (HOMOLOGACIJA): 
    ‐ M1‐osebna vozila (uvožena in predelana vozila 
    ‐ L‐motorna kolesa (uvožena motorna kolesa), 
    ‐ N1‐tovorna vozila do 3.5 t (uvožena tovorna vozila), 
    ‐M1‐  A‐testi;  predelave  na  plin,  zatemnitev  stekel,  vzmeti, 
pragovi,  
     luči, platišča in vsa ostala dodatna oprema. 
‐Prevzem vozil v razgradnjo in izdaja potrdila o razgradnji vozila. 
‐Sklepanje avtomobilskih zavarovanj (Triglav, Maribor, Adriatic) 
‐ Določene aktivnosti izvajamo tudi na terenu (tehnični pregledi traktorjev, 
predelave, identifikacije) 
 

Pri nas včlanjujemo nove  člane AMZS po subvencionirani ceni 23 
EUR. Člani lahko pri nas koristite vse članske ugodnosti (popust na 
tehnični  pregled  ‐20%,  brezplačna  avtovleka,  pomoč  na  cesti...). 
Izvajamo tudi avtovleko vašega vozila. 
 

Pri  opravljenem  tehničnem  pregledu  vozila  v  P.E. Velenje  vam PODARIMO 
KUPON za brezplačno pranje vozila v pralnici MOZIRJE. 
 

Opravimo  tudi  BREZPLAČNI–PREVENTIVNI  tehnični  pregled  vašega  vozila 
vsako   SOBOTO od 8 do 14 ure.  
 

HOMOLOGACIJA VOZIL POGODBENIK 

A.M. MIKLAVC tehnični pregledi STROKOVNO, PRIJAZNO in HITRO 

Za vas obratujemo: 
P.E. NIZKA  od PON. do PET. od 8 do 17 URE  SOBOTA od 8 do 12 

P.E. VELENJE od PON. do PET. od 8 do 20 URE  SOBOTA od 8 do 14 URE 
    Nizka: Telefon: 03 838 80 90, FAX:03 838 80 91, 
    Velenje: Telefon:  03 897 61 05,  03 897 61 06,  FAX:03 587 03 35, 

AVTOPRALNICA MOZIRJE: 
DELOVNI ČAS od PON do SOB od 8 do 12 IN od 12.30 do 18,  NED od 8 do 12  Telefon:03 838 80 90 

 

E-MAIL:  HUmiklavc.velenje@gmail.comUH  Ostale novice:  HUhttp://www.am-miklavc.comU 

P.E. VELENJE ČRNOVA 33/B 
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Prenova Osnovne šole Dobrna

Prvi šolski dan v novih šolskih prostorih Prvošolci v prenovljenih prostorih

Šola z južne strani Šola s severne stani

Zadovoljni učenci v prenovljenih prostorih Kabinet gospodinjstva

Nova kuhinja in jedilnica Učilnica naravoslovja
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Ob občinskem prazniku Občine Dobrna

Dobitniki priznanj Občine Dobrna za leto 2009 in zlati osnovnošolci OŠ Dobrna.

Godba Dobrna

Ženska vokalna skupina KUD Dobrna

Otroci Vrtca Dobrna

Otroci OŠ Dobrna


