
klive
a

tš
 

 
4

- 

4

a

- 

n

1

r

1

b

. 

o

d

D

e

 

c

e

e

n

m

iè
b

b
er

O 
 2

ol
0

is

0

a

9

lG

DobrèanDobrèan

Dokonèani objekti družbenega standarda

Zimska služba v sezoni 2009/2010

Dogodki

Praznièni december

Pomembnejše aktivnosti na podroèju komunale v letu 2009

Spremembe in dopolnitve zazidalnega naèrta Dobrna

Vošèila



OBČINA DOBRNA, Dobrna 19,  3204 Dobrna, www.dobrna.si
URADNE URE: PONEDELJEK: 8-12, SREDA: 8-12 in 13-16.30, 
PETEK: 8-12
URADNE URE ŽUPANA: SREDA: 8-12 in 13-16.30
ZARADI LAŽJE ORGANIZACIJE DELA UPRAVE IN OPRAVLJANJA 
STORITEV ZA OBČANE VAS PROSIMO, 
DA UPOŠTEVATE ZGORAJ NAVEDENE URADNE URE.
TELEFONSKE ŠTEVILKE OBČINE DOBRNA: 
TAJNIŠTVO:  03 780 10 50, TELEFAX: 03 780 10 60
Izdajatelj: Občina Dobrna 
Odgovorna urednica: ga. Zdenka Kumer 
Uredniški odbor: ga. Marija Švent, ga.  Alenka Rošer 
Lektorica: ga. Irena Pak
Oblikovanje in tisk: Grafika Gracer d.o.o.
Glasilo izhaja 4-krat letno v nakladi 950 izvodov in je brezplačno.

KAZALO:

Beseda župana ...........................3

Komunala in okolje .....................5

Z zasedanja Občinskega 

sveta Občine Dobrna .................12

Dogodki .................................15

Mladinski kotiček .....................37

Šolski kotiček ..........................38

Drobtinice iz vrtca ....................42

Utrinki iz CUDV ......................46

Obvestila ................................49

Voščila ...................................55

Oglasi ....................................57

Članke in oglase za naslednjo številko Dobrčana 
pričakujemo do 15. februarja 2010, po možnosti 
na elektronskem mediju (disketi, CD-ju ipd.) 
ali na naslov elektronske pošte:
obcina@dobrna.si.

Velika slika na naslovnici: 
Dokončani objekti družbenega standarda.
Foto: Gregor Katič

PA SMO DOČAKALI …
Verjeli ali ne ... spet smo pri koncu leta, ki je bilo za nekatere 
bolj, za nekatere pa verjetno manj uspešno. Če lahko sodimo po 
zaključenih investicijah, lahko rečemo, da je bilo to leto za Obči-
no Dobrno uspešno. Zaključenih je bilo nekaj večjih investicij, ki 
bodo v prihodnosti bistveno vplivale na razvoj kraja in okolice. To 
so izgradnja vodovoda, čistilne naprave in objektov družbenega 
standarda pri Osnovni šoli Dobrna, katerih otvoritev bo v začetku 
prihodnjega leta.
Ob koncu leta pa Vam, spoštovane občanke in občani, želimo 
vesele praznike, obilo zdravja, sreče in zadovoljstva. Osebno pa 
Vam želim, da bi svojim najdražjim v tem prazničnem decembru 
podarili svoj čas.

Zdenka Kumer

Novo leto nas vedno znova vabi 
na pot iskanja sreče.
To je pot do našega srca, 
do lastnih želja in vrednot 
življenja.
Ne žar luči, ne zunanji lesk 
daril je ne moreta dati.
A tople besede in dlan, 
ki jo stisnemo drug drugemu, 
so namig, da smo s svojo 
pomočjo in prijateljstvom nekje 
v bližini, da v tem iskanju 
nismo sami!
Vesele božične praznike in sreč-
no novo leto 2010!

Občinski svet, Župan,
Občinska uprava 

Občine Dobrna
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Leto 2009 je bilo za svet in večino, ki ji pravimo bogata ali bolje materialno nasičena 
družba, leto streznitve in soočanja z realnostjo. Teorija, da je edina možnost napredka  
čim večja potrošnja,  ki z vsakim prodanim proizvodom prinese lastniku določen dobi-
ček, itd. … se ljudem vedno bolj upira. Trošiti več kot potrebujemo za človeka vredno 
življenje, ni več usmeritev mnogih, tudi premožnih ljudi ne. Družba, ki ji pripadamo, je 
v zadnjih tridesetih letih razvila neverjetne, skoraj neomejene možnosti proizvodnje 
potrebnih in tudi nepotrebnih dobrin, ki jih ob dejstvu prenasičenosti trga ni več 
možno tržiti  v obsegu, kot so postavljene zmogljivosti proizvodnje. Takšni zastoji v 
proizvodnji in porabi so v zgodovini znani; ustvarili so krize, ki jih je človek reševal na 
najbolj krut način, da je lahko ponovno vzpostavil potrošnjo in s tem delovna mesta 
ter blaginjo. Ta žalostna teorija tudi danes bega mnoge ljudi. Tragika tega časa je pred-
vsem nebrzdano hlastanje za bogastvom, nepravična razporeditev dobrin in bogatenje 
peščice, brez pridiha občih vrednot in uveljavljanja enakih možnosti za vse, kar je 
osnova zdravega razvoja družbe in ekonomije svobodne pobude. 

V zgodovini je bilo vedno tako, da so svet začeli spreminjati najprej filozofi in tudi danes že mnogi opozarjajo na nuj-
nost prevrednotenja delitve ustvarjenih dobrin, družbenih norm in poslanstva človeka kot osnovne celice družbe. Za 
usmerjanje družbe v bolj humano in pravično prihodnost prispevajmo, z dejanji, vsak svoj delež in jim skupaj zaželimo 
uspešna razmišljanja ter dobro družbeno klimo.  

Naša trenutna realnost pa je še vedno vpetost v nenehno bitko iskanja presežkov  in ustvarjanja več in več, ob tem pa 
radi, hote ali nehote, pozabljamo na svet vrednot, na sočloveka in medsebojne odnose. Človek je in bo vedno vpet v ta 
tekmovalni svet, če pa iz njega izstopi, gredo drugi mimo ali tudi preko njega naprej. Težko ali celo nemogoče je v tem 
hitrem dogajanju vsega določiti pravo mero. Odvisna je od izbire vsakega posameznika.

S prehitrim tempom se tudi za Dobrno izteka leto 2009. Sam ocenjujem, da več kot uspešno. To potrjujejo tudi mnogi, 
ki opazijo pozitivne premike zadnjih let v naši občini. 
Prenova in dozidava Osnovne šole Dobrna, izgradnja Kulturnega doma, izgradnja Knjižnice Dobrna, izgradnja društvenih 
prostorov, izgradnja vodovoda za Lokovino, Loko, Klanc, Parož in Dobrno, izgradnja Čistilne naprave Dobrna, asfaltirana 
cesta na Lovsko kočo, izgradnja kanalizacijskih vodov, itd. … je le nekaj večjih projektov, ki bodo zadovoljevali potrebe 
občank in občanov naše občine v naslednjih desetletjih. 

Da smo bili skupaj lahko uspešni velja iskrena zahvala vsem, ki ste bili pri projektih tako ali drugače soudeleženi; ste 
dajali soglasja za položitev komunalnih vodov preko vaših zemljišč ali ste gradnjo strpno prenašali, ko sta bila zaradi 
bližine del motena vaš življenjski prostor in mir, ali ste nas moralno podpirali pri aktivnostih in izvajanju projektov. V 
življenju je pomembno pravilo, če nekomu ne moreš pomagati, mu najbolje pomagaš tako, da ga pustiš pri miru. Hvala 
vsem, ki tako delujete.

Iskrena hvala svetnikom Občinskega sveta Občine Dobrna in sodelavcem v občinskih odborih, ki so razumeli in sledili 
predvidenemu razvoju občine in izvedbo navedenih projektov podprli. Prav tako sem hvaležen sodelavcem občinske 
uprave za zagnanost, požrtvovalnost in vztrajnost, da smo navedene projekte lahko realizirali. 

Veliko dela je bilo opravljenega in vzpostavljene veliko dobre energije, da je življenje v občini, ob tako intenzivnem inve-
sticijskem dogajanju, potekalo ljudem prijazno. Ob prezaposlenosti na občini so se izkazala naša društva in organizacije 
ter tudi mnogi posamezniki in skupine, ki ste s svojim delom želeli prispevati k pestrosti dogajanja v občini. Vsem in 
vsakomur posebej za vse, kar ste dobrega storili za kraj in naše ljudi, še enkrat iskrena hvala.

Mesec december je čas, ko se želimo umiriti in nekoliko umakniti vsakdanjemu hitremu svetu, ko nas ob praznikih 
pogosto prevzemajo posebni občutki veselja, sreče in prijateljstva; je čas, ko želimo vse to deliti s svojimi najdražjimi in 
prav bo, če bomo, v teh prazničnih dneh, delček tega lepega znali podeliti tudi s tistimi, ki jim življenje tako ali drugače ne 
prizanaša. Storimo to z lepo besedo, s skromno pozornostjo,  z nasmeškom, z dobrim dejanjem, s skromno materialno 
ali drugo pomočjo,  pomagajmo, kolikor zmoremo in osrečimo ljudi okoli sebe. 

Spoštovane občanke in občani, naj Vam vse to v letu, ki prihaja, uspeva v največji možni meri, da bo svet boljši in lepši za 
vse ljudi. Želim Vam predvsem zdravja, mnogo osebne sreče in zadovoljstva ter naj vam bo novo leto 2010 naklonjeno 
v vsem dobrem.

             Župan Občine Dobrna:
             Martin Brecl

SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI!

BESEDA ŽUPANA
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NAŠI ZLATI MATURANTI

Biti najboljši med enakimi je želja vsakogar, še posebej je to željo treba pozdraviti pri generaciji, ki se ji v življenju dogaja 
največ in najhitreje. Srednješolci so ta generacija. V štirih letih morajo zrasti iz osnovnošolskega otroka v skoraj odraslo 
osebnost, prestati morajo težave odraščanja, zamenjati šolsko okolje in na koncu opraviti še zrelostni izpit, ki mu pravi-
mo matura. Vmes so še puberteta in mnoge želje mladosti, vsaka pomlad je iskanje tistega najlepšega čustva, generatorja 
energij in življenja, ki ji pravimo ljubezen.
Vse to in še marsikaj se je potrebno naučiti zajemati s pravo žlico, da je življenje posameznika lahko lepo, ustvarjalno in 
srečno. Kot starši vemo, kako je nam in kako različno vse to uspeva našim otrokom. Prav je, da to različnost sprejema-
mo, spoštujemo in jo vzpodbujamo.
Biti zlati maturant pomeni biti najboljši na vseh področjih v šoli, biti prisoten in doseči najboljše rezultate na mnogih 
tekmovanjih, doseči predpisano število točk, in sicer najmanj 30 do 33, in na koncu pomeni tudi udeležiti se sprejema 
pri predsedniku Republike Slovenije. In zlati maturant pomeni tudi možnost vpisa na katero koli fakulteto. 
V šolskem letu 2008/2009 sta v naši občini bila tako uspešna dva dijaka I. Gimnazije Celje: Tea (Terezija) Kasnik, rojena 
22. 5. 1990, ki se je odločila za študij medicine, in Dennis Lampret, rojen 16. 9. 1990, ki se je odločil za študij fizike in 
matematike. 
Spoštovana Teja in Dennis, iskrene čestitke za dosežene rezultate in naj Vaju tako odprta glava spremlja na vseh poteh 
vajinega življenja. Sam se vedno veselim in kot župan sem ponosen, kadar v Dobrni dosegamo dobre ali nadpovprečne 
rezultate, še posebej če so to naši mladi.
Še enkrat obema iskrene čestitke.
             Župan Občine Dobrna: 

Martin Brecl

ČESTITKE OB VISOKEM JUBILEJU  

Misli, ki človeku rojijo po glavi, ko razmišlja o življenju 
in starosti, so odvisne od posameznika. Odvisne so od 
sprejemanja sveta in vsega dobrega ter manj dobrega, 
ki nas v življenju doleti. Dobra volja in pozitivna na-
ravnanost tudi takrat, ko ni vse tako, kot bi želeli, sta 
pomembna soustvarjalca kvalitete življenja vsakega 
posameznika v vseh življenjskih obdobjih.
Takih razmišljanj in navad se od mladosti naprej za-
veda in jih živi naš najstarejši občan, gospod Karel 
Žerjav, iz Vinske Gorice. Obiskali smo ga ob njegovem 
jubileju, ob 97. rojstnem dnevu, na domu v Vinski Go-
rici. Oba z ženo sta zadovoljivega zdravja, dobrovoljna 
in veselega značaja. 

Gospod Karel je, kot vedno, poln razmišljanj, ki jih rad 
deli z drugimi, o življenju, o domovini, o politiki, ki ni 
dovolj domoljubna in poštena do vseh, predvsem ne 
do malega človeka, ki je ob različnih krizah tega sveta 

najbolj občutljiv in ranljiv. Seveda pa vsi, ki ga poznate, veste, da pogovor pri Žerjavovih ne more brez čebel, ki so njego-
ve zveste spremljevalke skozi vse življenje in kot sam pravi, se lahko človek od čebel, njihove organiziranosti, delavnosti  
in reda marsikaj nauči. Ob zanimivem kramljanju in prijetnem vzdušju je čas obiska prehitro minil. 

Gospod Karel Žerjav je bil v teh dneh tako ali drugače »moten« s strani mnogih, ki so ga obiskali, da mu ob jubileju 
čestitajo in zaželijo še na mnoga zdrava leta. Vesel je bil tudi obiska naših upokojencev. 
Spoštovani gospod, Karel Žerjav!

Naj Vas  zdravje, Vam svoja pokončna drža in dobra volja spremljajo še mnoga leta. 

Župan Občine Dobrna: 
Martin Brecl
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DOKONČANI OBJEKTI DRUŽBENEGA STANDARDA 

V zadnjih številkah Dobrčana je bilo že kar 
veliko napisanega o napredovanju gradnje 
objektov družbenega standarda na Dobrni. 
Danes lahko z veseljem povemo, da je gra-
dnja zaključena in so pridobljena vsa upo-
rabna dovoljenja za objekt.
Otroci in učitelji OŠ Dobrna so v mesecu 
septembru stopili v popolnoma prenovljeno 
OŠ Dobrna. V dobrih treh mesecih je izvajal-
cu del, CM Celje, d.d., uspelo prenoviti celo-
tno šolo. Od stare šole so tako ostali samo 
zidovi in stropi. V kleti je popolnoma nova 
šolska kuhinja in jedilnica, celotna prenova 
šole pa je zajemala zamenjavo vseh oken, 
vodovoda, kanalizacije, centralne napeljave, 
strehe, fasade, na novo so prepleskani vsi 
prostori, nova pa je tudi oprema. 
Dela na prizidku pa so se nadaljevala še v 
mesec september. V tem 1.150 m2 velikem 
prostoru pa se poleg šolske knjižnice, mul-
timedijske učilnice, zbornice in upravnih 
prostorov šole nahaja krajevna knjižnica, 
kulturni dom, prostori društev, večnamenska 
dvorana, prostori Zavoda za turizem, šport 
in kulturo ter vsi spremljajoči prostori, ki so 
potrebni za delovanje. 
V tem času se je v prizidek osnovne šole 
preselila tudi že krajevna knjižnica, ki v novih 
prostorih deluje že od začetka novembra, in 
Zavod za turizem, šport in kulturo Dobrna.
Dobrna je dobila pri vstopu v kraj drugač-
no podobo. Učenci in učitelji so dobili težko 
pričakovano prenovljeno šolo z nekaj doda-
tnimi novimi prostori, društva svoje prosto-
re, vsi krajani pa nov kulturni  dom, kjer se 
bodo odvijale različne prireditve, in sodob-
no krajevno knjižnico. Z izgradnjo teh, za 
Dobrno zelo pomembnih objektov, bo tudi 
kvaliteta življenja krajanov boljša.

Zdenka Kumer

Stanje november 2008

Stanje november 2009, foto: Gregor Katič

KOMUNALA IN OKOLJE

POMEMBNEJŠE AKTIVNOSTI NA PODROČJU 
KOMUNALE V LETU 2009

Komunalna dejavnost je izredno raznolika, pestra ter za vse 
krajane Dobrne izredno pomembna. Vsi si želimo prijetnega 
doma, lepega okolja in urejene komunalne infrastrukture. V 
ta namen se za ureditev okolja in za graditev ter vzdrževanje 
infrastrukture vlaga obilo naporov, vendar se izvajalci 
proračunskih obveznosti moramo uokviriti v predvidena 
razpoložljiva finančna sredstva. Glede na navedeno dejstvo 

moramo pridobivati tudi sredstva iz raznih razpisov, kjer 
pa le dobro pripravljeni programi pridobijo prioriteto in s 
tem pridobitev nepovratnih sredstev. V nadaljevanju članka 
vam podajamo pregled pomembnejših aktivnosti, ki so se 
dogajale na področju komunale v letu 2009.

Po dokončnem sprejetju krovne zakonodaje s področja 
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KOMUNALA IN OKOLJE

prostorskega načrtovanja je 
Občina Dobrna v lanskem letu 
intenzivno pristopila k pripravi 
občinskih prostorskih aktov 
Občine Dobrna (v nadaljevanju 
OPN Dobrna). Vloga občine pri 
pripravi prostorskih aktov je, da 
postopke priprave prostorskih 
aktov, ob pomoči Ministrstva za 
okolje in prostor, ustrezno vodi in 
v prostorske akte vključuje svoje 
razvojne potrebe, ki so v največji 
meri usklajene z željami občanov. 
Tako je bil Osnutek OPN Dobrna 
v začetku meseca decembra 2008 
poslan na Ministrstvo za okolje in 
prostor, v začetku meseca januarja 
2009 pa je bil objavljen na portalu, z namenom, da vsi 
soglasodajalci v zakonskem roku 30 dni podajo smernice. 
V tem času smo prejeli vse smernice, razen Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Po prejetju navedenih 
smernic sledi usklajevanje in nato javna razgrnitev. Skladno 
z zakonom bo javnost o nadaljnji pripravi občinskega 
prostorskega načrta formalno obveščena preko javnih 
razgrnitev in javnih obravnav, neformalno pa tudi preko 
člankov v glasilu Dobrčan in naše spletne strani.

Zaradi sprejetja nove Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja (Ur. l. RS, št. 81, 109/2007) je občina 
izdelala Strategijo razvoja infrastrukture javne razsvetljave, 
ki zajema:
-	 kataster infrastrukture javne razsvetljave 
-	 elaborat za vpis objektov gospodarske javne 

infrastrukture za javno razsvetljavo 
-	 načrt razsvetljave in obratovalni monitoring
-	 celovit načrt optimizacije upravljanja in učinkovitost 

obratovanja infrastrukture javne razsvetljave
 Omenjena uredba določa varstvo narave pred škodljivim 

delovanjem svetlobnega onesnaževanja in zmanjšanje 
porabe električne energije virov svetlobe, ki povzročajo 
svetlobno onesnaževanje, kamor spada tudi javna 
razsvetljava. Uredba ima dva bistvena člena, in sicer:

-	 za razsvetljavo se uporabljajo svetilke, katerih delež 
svetlobnega toka, ki seva navzgor, je enak 0 %;

-	 letna poraba električne energije vseh svetilk, ki jih 
opravlja občina za razsvetljavo občinskih cest in javnih 
površin, ne sme presegati ciljne vrednosti 44,5 kWh na 
prebivalca s stalnim ali začasnim prebivališčem občine.

  V Občini Dobrna je nameščenih 284 svetilk, od tega 
276 svetilk ne ustreza uredbi in jih je potrebno do 31. 
12. 2016 zamenjati.

Občina Dobrna je na podlagi pobude krajanov ter predvi-
denega razpisa Ministrstva za gospodarstvo začela pripravljati 
načrt razvoja širokopasovnega omrežja elektronskih 
komunikacij. Predmet projekta javno-zasebnega partner-
stva »Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega 

š i r o k o p a s o v n e g a 

omrežja elektronskih komunikacij v Občini Dobrna« 
je izgradnja širokopasovnega omrežja elektronskih 
telekomunikacij za vsa naselja v občini, kjer infrastruktura 
še ni zgrajena, ter prenos omrežja v upravljanje, vzdrževanje 
in izkoriščanje zasebnemu partnerju. Pri pripravi načrta ste 
z anketo sodelovali tudi občani, s katero smo želeli pridobiti 
informacijo o potrebah po širokopasovnem omrežju 
elektronskih komunikacij.
Kot vsako leto, je tudi letos občina pred veliko nočjo 
organizirala spomladansko čistilno akcijo, da bi 
spodbudila občane k večji ozaveščenosti in prispevanju k 
čistejši okolici, v kateri živimo. Spomladanska čistilna akcija je 
potekala od 23. do 27. marca na celotnem območju občine, 
kjer so bili na različnih lokacijah postavljeni kontejnerji za 
smeti, v katere ste lahko občani odlagali kosovne in ostale 
odpadke. V okviru spomladanske čistilne akcije je bila 
organizirana tudi akcija pobiranja odpadkov po posameznih 
naseljih Dobrne. S čistilno akcijo smo vsaj malo poskrbeli za 
to, da bo naš kraj tudi v bodoče ostal lep in čist.

Po dolgi in razmeroma hudi zimi se je spomladi nadaljevalo 
z izgradnjo vodovodnega sistema Loka, Lokovina, Klanc, 
Parož in Vinska Gora. Projekt Posodobitev vodovodnega 
sistema 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 regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 
2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne 
usmeritve »Regionalni razvojni programi«. Projekt predstavlja 
velik pomen tako za občino kot za prebivalce občine, saj 
je z izvedbo vodovodnega sistema eni tretjini prebivalcem 
zagotovljena zdrava in kvalitetna pitna voda. Z uspešno 

Spomladanska čistilna akcija
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pridobitvijo uporabnega dovoljenja konec meseca avgusta se 
je posodobitev vodovodnega sistema tudi zaključila. Sledile 
so aktivnosti za predajo vodovoda svojemu namenu, zato 
je javno podjetje Vodovod – kanalizacija, Celje, predmetni 
vodovodni sistem prevzelo v upravljanje s 1. novembrom 
2009.

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

Prav tako se je spomladi nadaljevalo z izgradnjo Čistilne 
naprave Dobrna iz 1800 PE na 4000 PE. Trenutno stanje 
projekta je tik pred razpisom tehničnega pregleda in 
pridobitvijo uporabnega dovoljenja, nato pa sledi skoraj 
enoletno poskusno obratovanje. Projekt »Celostno urejanje 
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in 
varovanje vodnih virov na povodju Savinje« delno financira 
Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Projekt se izvaja 
v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne 
infrastrukture za obdobje 2007−2013, v okviru prednostne 
usmeritve »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda«, 
ker prispeva k doseganju ciljev v zvezi z okoljem, določenih v 
okviru razvojne prioritete »Varstvo okolja − področje voda«.

Izgradnja čistilne naprave Dobrna

Občina je prav tako uspešno pridobila nepovratna sredstva 
za projekt »Rekonstrukcija lokalne ceste Dobrna–

Hudičev graben«, ki ga delno financira, največ v deležu 85 
% upravičenih stroškov, Evropska unija, in sicer iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj in se izvaja v okviru Operativnega 
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 
2007−2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne 
usmeritve »Regionalni razvojni programi«. Po izdelavi projektne 
dokumentacije, uspešni pridobitvi vseh soglasij lastnikov 
zemljišč, in s tem pridobitvi gradbenega dovoljenja, je občina 
speljala aktivnosti, skladno z Zakonom o javnem naročanju, 
za izbor izvajalca gradenj in strokovnega nadzora. Z 
rekonstrukcijo ceste, v dolžini 295 m, se bo razširilo vozišče, 
zgradil se bo pločnik, kolesarska steza, cestna razsvetljava in 
nov most preko Dobrnice, s čimer se bo povečala splošna 
prometna varnost, kot tudi večja pretočnost v prometu za 
lokalno prebivalstvo, turiste in ostale obiskovalce Dobrne.  
Pripravljalna dela na cesti so se pričela v jesenskih dneh, 
največji delež izvedbe pa sledi v začetku prihodnjega leta.

Heiderjev most na cesti Dobrna – Hudičev Graben

Velikega pomena za občino predstavlja projekt 
rekonstrukcije šole ter izgradnje kulturnega doma, 
knjižnice in prostorov za društva. Z izgradnjo navedenih 
objektov je Občina Dobrna pridobila pomembno javno 
družbeno infrastrukturo za širitev in razvoj izobraževalnih, 
društvenih, kulturnih in drugih, za družbo pomembnih, 
dejavnosti. 

Oš Dobrna in Objekti družbenega standarda
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Naselje Dobrna, skupaj z Zdraviliškim kompleksom, poplavno 
ogrožata Topliški potok (s pritokom) in potok Dobrnica, v 
katerega se Topliški potok izliva prav v bližini centra naselja 
Dobrna. To sta že delno regulirana hudourniška potoka, ki 
ob vsakem izdatnem nalivu zaradi neustrezne pretočnosti 
njunih strug poplavljata skoraj celotno naselje Dobrna. 
Vezano na navedeno se je občina lotila izvedbe projekta za 
ureditev protipoplavne zaščite območja pred poplavami. Z 
ureditvijo protipoplavne zaščite za širši center naselja 
Dobrna se bo pred visokimi vodami protipoplavno rešilo 
območje urbanega naselja Dobrne, ki so posledica vedno 
pogostejših neurij, zavarovani bodo prebivalci, njihovo 
imetje, kulturna dediščina in imetje gospodarskih subjektov. 
V sklopu projekta se je v letu 2009 izdelala projektna in 
investicijska dokumentacija, v letu 2010 pa je planirana 
izvedba projekta.

Občina Dobrna je bila prav tako uspešna na razpisu in 
pridobila sredstva za sanacijo plazu Zabukovnik na 
Klancu, zato je izvedla postopek javnega naročila za izbor 
najugodnejšega izvajalca, s katerim je Ministrstvo za okolje 
in prostor sklenilo pogodbo za sanacijo navedenega plazu. 
Sanacija se je pričela v letu 2008, zaključena pa je bila v letu 
2009.

Sanacija plazu Zabukovnik.

Močna neurja so v Občini Dobrna povzročila veliko škode 
na cestni infrastrukturi, sprožilo se je veliko zemeljskih 
plazov in cestnih usadov, poplavljena je bila OŠ Dobrna. Na 
podlagi poročila in ocenjene škode, sprejetega predhodnega 
delnega programa in programa odprave posledic škode 
na stvareh zaradi neurja s poplavo s strani Ministrstva za 
okolje in prostor je občina uspešno pridobila določen delež 
namenskih sredstev iz resornih ministrstev, ki so se vložila 
v sanacijo nastale škode. Tako je občina pridobila sredstva 
za sanacijo škode po neurju iz meseca avgusta 2005, avgusta 
2007 in septembra 2007, s katerimi so bile deloma sanirane 
poškodovane ceste in zemeljski usadi ter celovito rešena 
poplavna varnost OŠ Dobrna. 

Izvedba meteornega kanala, tlačnega voda in črpališča za 
potrebe protipoplavne zaščite šole in ODS.

Priporočilo s strani države je, da si ljudje svoje imetje 
zavarujete proti poplavam in neurjem. Občina in država 
lastnikom objektov ne moreta pomagati, saj zakon določa, 
da so do sredstev upravičeni le tisti, ki imajo ogroženo 
stabilnost stanovanjskega objekta (plaz), in so s tem 
življenjsko ogroženi. Zaradi posledic neurij je stabilnost 
objekta ogrožalo življenje družine Blazinšek v Pristovi. 
Občina je aktivno pristopila k aktivnostim za rešitev nastale 
situacije, naročila je geološke raziskave in projekt sanacije 
plazu ter sanacijo prijavila za sofinanciranje na Ministrstvu za 
okolje in prostor. V mesecu oktobru je sledil podpis pogodbe 
za sanacijo plazu Blazinšek v Pristovi, ki je bila v večjem 
deležu zaključena konec meseca oktobra.

Sanacija plazu Blazinšek v Pristovi.

Občina Dobrna ima približno 72 km kategoriziranih cest, 
ki jih je potrebno vsako leto redno vzdrževati, še posebej 
zaradi vse pogostejših neurij, ki pustošijo po Sloveniji. Vezano 
na vzdrževalna, obnovitvena in rekonstrukcijska dela 
na cestah je občina izvedla javno naročilo, po katerem 
je izbrala izvajalce del za izvedbo predmetnih del v štirih 
sklopih. Skozi celo leto so po programu vzdrževanja cest 
potekale aktivnosti za vzdrževanje cest in pripravo le-teh 
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za asfaltiranje. Večja rekonstrukcijska dela so se izvedla na 
odseku ceste Farkaš – Repas in odseku ceste Papež – Slapnik 
v Strmcu nad Dobrno.

Vzdrževalna dela na cestah v občini

V pristojnost občinske komunalne službe spada tudi 
vzdrževanje gozdnih cest. Izvedena je bila rekonstrukcija 
štirih cest, in sicer gozdne ceste Kačnik – Skodovnik, gozdne 
ceste Prodenšek, gozdne ceste Orlica – Kamšak in gozdne 
ceste Šunk – Lovska koča.

Na področju cestne infrastrukture je občina, skupaj s 
krajani, izvedla rekonstrukcijo ceste na relaciji Žužek 
– Lovska koča, v skupni dolžini 1400 m. Krajani so v lastni 
režiji izvedli pripravo ceste, po izvedbi priprave ceste pa 
je s strani občine sledila ureditev odvodnjavanja z izvedbo 
prepustov, 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. 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 lovskega turizma v občini.

Asfaltiranje ceste Žužek – Lovska koča.

Za urejanje kraja Dobrne skrbi tudi Režijski obrat Občine 
Dobrna z javnimi delavci, ki izvaja dela pri urejanju in 
čiščenju javnih površin in sprehajalnih poti, vzdrževanju klopi, 

gradnji podpornih zidov, prepustov, mostov, vzdrževanju 
cest, čiščenju rečnih bregov, urejanju deponij, … V jesenskem 
času se je režijski obrat, ob pomoči strokovnih sodelavcev, 
lotil sanacije vodnega zajetja na Brdcah.

Vzdrževalna dela 
na vodovodih 
so se izvajala v 
okviru planiranih 
sredstev, odprava 
večjih okvar pa 
se je izvedla na 
v o d o v o d n e m 
sistemu Zavrh 
(pri Podpečanu), 
v o d o v o d n e m 
sistemu Vrba 
(pri Zakrajšku) 
in vodovodnem 
sistemu Lokovina 
(pri Višnerju). Leto 
je zaznamovalo 
tudi sušno vreme, 
ki je povzročilo 
pomanjkanje pitne 
vode na območju 
v o d o v o d n e g a 
sistema Brdce nad 
Dobrno. 
Na pomoč so priskočili gasilci, ki so razvažali tako potrebno 
pitno vodo.

Vzporedno z deli na terenu potekajo postopki izvedbe 
javnih naročil, pridobivanja potrebnih projektno-tehničnih 
dokumentacij in ustreznih upravnih dovoljenj, vodenje 
projektov in prijava na različne razpise za sofinanciranje 
projektov, ki so uvrščeni v Načrt razvojnih programov 
Občine Dobrna. Naj omenim nekaj večjih projektov: 
-	 Občina Dobrna je pristopila k izvedbi projektiranja 

za vso fekalno kanalizacijo, ki je vključena v 
Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode v Občini Dobrna. Operativni program 
je strateški dokument opremljanja poselitvenih 
območij – aglomeracij s kanalizacijskim omrežjem in 
čistilnimi napravami. Tako je tudi za Občino Dobrna 
opredeljenih večje število aglomeracij, ki jim je 
potrebno rešiti odvajanje in čiščenje odpadnih vod, to 
pomeni zgraditi kanalizacijsko omrežje, do leta 2015 
oziroma 2017. V idejni zasnovi je planirana izgradnja 
23 km fekalne kanalizacije. Izvedba je odvisna od 
pridobitve služnostnih pogodb vseh lastnikov zemljišč, 
in s tem pridobitve gradbenega dovoljenja ter uspešne 
prijave na razpis za sofinanciranje izgradnje fekalne 
kanalizacije.

-	 Sprememba Zazidalnega načrta Dobrna, 
ki zajema pet enot urejanja prostora, in sicer trg 
Dobrne, hotel Lovec, večstanovanjski objekt Klasje, 

Sanacija zajetja Brdce. 

Odprava okvare na vodovodnem 
sistemu Vrba.
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Vrtec Dobrna in športni kompleks.
-	 Izdelava projektne dokumentacije za gradnjo 

Vrtca Dobrna, česar se je občina lotila  zaradi 
potreb po povečanju kapacitet vrtca, prostorske 
stiske in tehnološke zastarelosti obstoječega vrtca. 
Občina namerava zgraditi nov, energetsko varčen 
vrtec s petimi oddelki.

-	 Izdelava idejne zasnove za celovito ureditev 
trga Dobrne, ki zajema celovito ureditev trga s 
prireditvenim prostorom in pripadajočimi objekti, 
prenovo cerkvenega obzidja in stopnišča ter ureditev 
urbane opreme trga, ... .

Navedenih je samo nekaj večjih aktivnosti, ki so se odvijale 
v občini v letu 2009. Zavedamo se, da vseh želja in potreb 
ne moremo uresničiti, obljubimo pa, da bomo vložili trud 
in napor, da izpeljemo v občini čim več projektov in tako 
pripomoremo k razvoju kraja in kvaliteti življenja občanov. 

Zapisala:
Urška Vedenik

ZIMSKA SLUŽBA V SEZONI 
2009/2010

Bliža se čas zime in z njo, kljub njenim lepotam, tudi ne-
všečnosti na cestah. V nadaljevanju vas želimo informirati o 
nekaterih stvareh, ki so pomembne tako za tiste, ki skrbimo 
za zimsko službo, kot za vas, ki vas zimske razmere včasih 
spravljajo v slabo voljo. 
Občina Dobrna ima v zimskem obdobju, ki praviloma traja 
od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega 
leta, nalogo, da organizira pluženje in posipanje občinskih ka-
tegoriziranih cest in gozdnih cest javnega pomena. Tako kot 
lansko sezono tudi letošnjo sezono ne sodi v sklop urejanja 
zimske službe kompletno pluženje in posipanje privatnih hi-
šnih priključkov. V kolikor bo ob dogovoru plačila storitve 
izražen interes lastnikov priključkov, se privatni priključki oz. 
odcepi plužijo in posipajo, vendar proti plačilu, in sicer 50 % 
poravnate lastniki priključkov direktno izvajalcu, 50 % pa po-
ravna občina. Za pluženje in posipanje privatnih priključkov 
se pred pričetkom izvajanja lastniki priključkov in izvajalec 
zimske službe dogovarjate sami. 
Vezano na pluženje in posipanje priključkov prosimo vse la-
stnike priključkov, da poravnate dolgove iz lanske sezone. V 
kolikor le-ti ne bodo poravnani, izvajalci v letošnji sezoni ne 
bodo plužili in posipali predmetnih priključkov. 
Da bomo lažje izvajali zimsko službo, prosimo za sodelova-
nje tudi vas, občane. Vse lastnike gozdov naprošamo, da od-
stranijo vsa podrta drevesa ob cestah, da umaknejo pastirje 
ob cestah, saj s tem preprečujejo zagotovitev normalne širi-
ne očiščenega, utrjenega cestišča. Hkrati naprošamo lastni-
ke priključkov, da posekajo veje ob cestah, ki ob teži snega 
otežujejo prevoznost ter označijo kritične točke s količki. V 

kolikor kritične točke ne bodo označene, občina in izvajalec 
ne bosta sprejela odgovornosti za morebitno nastalo škodo. 
Seveda pa ne pozabiti na svoje jeklene konjičke, kajti tudi z 
njihovo neustrezno opremljenostjo si večkrat nakopljemo 
težave. Tako morajo biti vozila od 15. novembra do 15. mar-
ca opremljena z zimsko opremo, v katero spadajo zimske 
pnevmatike, z najmanj 3-milimetrskim profilom, in snežne 
verige. Dovoljene so tudi letne pnevmatike z enakim pro-
filom, če se uporabljajo v kombinaciji s snežnimi verigami. 
Snežna lopata pa nam lahko pripomore, da si najosnovnejšo 
pomoč lahko nudimo tudi sami. Avtomobil mora biti opre-
mljen z ustrezno zimsko opremo tudi pred 15. novembrom 
in po 15. marcu, če se ob sneženju sneg oprijema vozišča in 
če je vozišče zasneženo ali poledenelo. Čeprav so dovoljene 
tudi letne pnevmatike, je jeklenemu konjičku vseeno pripo-
ročljivo namestiti zimsko »obutev«. Nenazadnje imajo zim-
ske pnevmatike drugačno sestavo, ki vsekakor bolj ustreza 
zimskim razmeram. Zimske pnevmatike se bolje »odzivajo« 
na nižje temperature, so trše in se v skladu s tem tudi bolje 
prilagajajo razmeram na cesti.
Tako kot lansko sezono je občina tudi letos, skladno z Zako-
nom o javnih naročilih, sklenila pogodbo za izvajanje zimske 
službe z dvema izvajalcema, in sicer:
1. SREČKO ŠTRAUS, Brdce nad Dobrno 17, Dobrna, gsm 

041 480 486, telefon 781 81 71
2. MARTIN OKROŽNIK, Strmec nad Dobrno 5, Dobrna, 

gsm 031 850 065, telefon 5778 589

Zaradi večje operativnosti se v primeru nevšečnosti obrnite 
na izvajalca zimske službe v vašem območju ali na Občino 
Dobrna, telefon 03 / 780 10 50. 

Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih 
za omogočanje prevoznosti cest in varnega prometa na njih 
v zimskih razmerah. Šteje se, da je prevoznost zagotovljena, 
če višina snega na cestah ne presega 15 cm, promet pa je 
možen z uporabo zimske opreme vozil. V obdobju izredno 
močnega sneženja, ob močnih zametih in snežnih plazovih 
prevoznosti ni nujno potrebno zagotavljati. Podobno velja 
za poledico, če je zaradi dežja cesta gladka in poledice ni 
mogoče odpraviti z razpoložljivimi tehničnimi sredstvi. V na-
seljih morajo biti omogočeni prehodi za pešce. (Povzeto iz 
Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju 
rednega vzdrževanja javnih cest, Ur. l. RS, št. 62/98.)
Ker je zagotavljanje normalnih razmer včasih zelo težavno, 
vas prav tako naprošamo za določeno strpnost in pripravlje-
nost za pomoč pri zagotavljanju prevoznosti cest v zimskih 
razmerah. 
Naš namen je, da vam bomo po najboljših močeh zagotovili 
varno hojo in vožnjo po poteh in cestah. V primeru kakšnih 
spodrsljajev pa nam ne preveč zameriti, saj bomo morebitne 
napake poskušali čim prej odpraviti.
Želim vam veliko zimskih užitkov in varno vožnjo!

Zapisala: 
Urška Vedenik
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Sredstva za ureditev te ceste so bila vključena v projekt pre-
nove čistilne naprave iz 2000 PE na 4000 PE, ki se financira s 
sredstvi proračuna Občine Dobrna, Kohezijskega sklada EU 
in proračuna RS.
Cesta se lepo vključuje v okolje Vinske Gorice in ji daje lepši 
videz, in s tem celotni Občini Dobrna. 
Omeniti je tudi potrebno, da je bilo pri prenovi čistilne na-
prave kar veliko zanimanja in radovednosti, kajti v mesecu 
maju so si novo nastajajočo tovarno fekalij ogledali tudi Ce-
ljani z balonom. Pogled jih je tako fasciniral, da so se odločili 
tudi za pristanek v neposredni bližini čistilne naprave. S tem 
dogodkom so nam popestrili majski popoldan in nas razve-
selili, kajti redko kdaj zaidejo baloni v našo občino.
  

podžupan Jože Majer

KOMUNALA IN OKOLJE

PREPLASTITEV DOVOZNE CESTE 
K ČISTILNI NAPRAVI DOBRNA V 
VINSKI GORICI

V sklopu zaključnih del pri razširitvi in obnovi del Čistilne 
naprave Dobrna je izvajalec del CM Celje v začetku septem-
bra obstoječo dovozno makadamsko cesto razširil in utrdil 
ter še izvedel preplastitev v asfaltno obleko v dolžini 220m. 
S tem se je uredil tudi širok in pregleden priključek na pove-
zovalno cesto Vinska Gorica− Dobrna. Naknadno je bila na 
priključku omenjene ceste urejena tudi dodatna kanalizacija 
za odvodnjavanje meteorne vode z povoznimi litoželeznimi 
pokrovi. 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA DOBRNA

Občina Dobrna je na podlagi Zakona o prostorskem načr-
tovanju – ZP Načrt (Ur. l. RS, št. 33/07) 14. 7. 2009 pristopila 
k izdelavi sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Do-
brna s sklepom, ki ga je sprejel župan.

Območje sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Do-
brna zajema dva dela, ki sta razdeljena na pet enot urejanja. 

V severnem delu je predvidena ureditev osrednjega trga Do-
brne (enota A), revitalizacija območja hotela Lovec (enota 
B) ter gradnja enega večstanovanjskega objekta (enota C). 

V južnem delu je predvidena umestitev novega Vrtca Dobr-
na (enota D) ter izgradnja nove športne dvorane z ureditvi-
jo športnih igrišč (enota E). 

Območje sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Do-
brna obsega v severnem delu 0,8 ha, v južnem delu pa 1,8 
ha. Skupno območje sprememb in dopolnitev Zazidalnega 
načrta Dobrna tako obsega 2,6 ha. 

Na severnem območju je predvidena ureditev osrednjega 
trga Dobrne na mestu sedanjega trga, ki na tak način dobi 
novo podobo, primerno osrednjemu delu zdraviliško-turi-
stičnega kraja. S tem se oblikuje osrednji trg, ki daje jedru 

mentalno in urbano središče. V neposredni bližini se nada-
lje revitalizira širše območje obstoječega hotela oz. gostišča 
Lovec tako, da so določeni pogoji glede obnove in širitve 
objekta z namenom ureditve kvalitetne turistične ponudbe 
(gostinstvo in nastanitev). Nadalje je na tem območju pred-
videna gradnja enega večstanovanjskega objekta. 
Z zadnjimi spremembami in dopolnitvami Zazidalnega načr-
ta Dobrna na severnem območju (Ur. l. RS, št. 57/04) je bila 
načrtovana gradnja dveh večstanovanjskih objektov s št. 1 in 
2. Zaradi ovir pri pridobivanju potrebnih zemljišč za njuno 
izgradnjo se zato s tem odlokom na mestu objektov št. 1 in 
2 določijo pogoji za izgradnjo zgolj enega večstanovanjskega 
objekta.

Na južnem območju je bil z zadnjimi spremembami in do-
polnitvami Zazidalnega načrta Dobrna na tem območju (Ur. 
l. RS, št. 57/04) med drugim načrtovan prizidek k obstoje-
čemu vrtcu, vendar se zaradi novih razmer in potreb s tem 
odlokom določijo pogoji za izgradnjo povsem novega vrtca. 
Ob obstoječi šoli pa je predvidena izgradnja nove športne 
dvorane, ob šoli pa ureditev športnih igrišč. 

Trenutno poteka javna razgrnitev v prostorih Občine Do-
brna, in sicer v času uradnih ur vse do 21. decembra 2009. 
Javna obravnava bo potekala dne, 15.1 2. 2009 ob 13. uri.
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Z ZASEDANJA OBČINSKEGA SVETA

Z ZASEDANJA OBČINSKEGA SVETA

Od zadnje številke glasila Občine Dobrna, ki je izšla v me-
secu septembru 2009, št. 23, so svetniki Občine Dobrna za-
sedali na eni seji, in sicer na 24. redni seji, ki je bila, dne 18. 
11. 2009.

Na 24. redni seji, dne 18. 11. 2009, so svetniki Občine Dobr-
na, med drugim, obravnavali in sprejeli Odlok o spremembah 
in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobra-
ževalnega zavoda Osnovna šola Dobrna in Spremembe in 
dopolnitve Pravilnika za vrednotenje športnih programov v 
Občini Dobrna. Občinski svet Občine Dobrna je na tej seji 
obravnaval in sprejel osnutek Proračuna Občine Dobrna 
za leto 2010 in osnutek Odloka o proračunu Občine Do-
brna za leto 2010. Sprejeta sta bila tudi osnutek Pravilnika 
o sprejemu otrok v vrtec in osnutek Odloka o ustanovitvi 
medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dobje, Do-
brna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in 
Zreče. Občinski svet Občine Dobrna je na tej seji obravna-
val tudi dvig ekonomske cene v Vrtcu Dobrna in potrdil, da 
je od 1. 12. 2009 dalje ekonomska cena za prvo starostno 

obdobje za 6−9-urni program 408,43 EUR, ekonomska cena 
za 4−6-urni program je 359,41 EUR in za drugo starostno 
obdobje za 6−9-urni program je 353,57 EUR, ekonomska 
cena za 4−6-urni program je 307,77 EUR. Svetniki Občine 
Dobrna so se na tej seji seznanili še s Spremembami in do-
polnitvami ZN Dobrna. Občinski svet Občine Dobrna je na 
podlagi Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti 
predšolske vzgoje, ki določa, da lahko do 1. 9. 2010 občina, 
ustanoviteljica vrtca, za zagotovitev dodatnih prostih mest v 
vrtcu sprejme sklep, s katerim določi, da se v heterogenih 
oddelkih prvega starostnega obdobja uporablja normativ, ki 
ga določa ta pravilnik za homogene oddelke prvega staro-
stnega obdobja, sprejel sklep, da se število otrok v hetero-
geni skupini prvega starostnega obdobja poveča z 12 na 14 
otrok. Občina Dobrna je na pristojnem Ministrstvu za šol-
stvo in šport že zaprosila za soglasje k navedenemu sklepu.

Po gradivu Občinskega sveta Občine Dobrna povzela:
Urška Petelinšek

   mag. Gorazd Furman Oman
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Svetuje: Damjan Vrečko, 
načelnik UE Celje

ODGOVORI NA POSTAVLJENA UPRAVNA VPRAŠANJA 

1.  Ali je ponovno možna 
legalizacija orožja?
Upravna enota Celje vas obvešča, 
da je bil 30. 10. 2009 v Uradnem 
listu RS, št. 85/09 objavljen Zakon o 
spremembah in dopolnitvah zakona 
o orožju (v nadaljevanju ZOro-1B), 
ki je začel veljati 14. 11. 2009 in 
omogoča legalizacijo orožja. 
Navedena sprememba v 40. členu 
določa, da sme imetnik, ki poseduje 
orožje brez veljavne listine za posest 

ali nošenje orožja, v treh mesecih po 
uveljavitvi tega zakona pri pristojnem 

organu podati vlogo za pridobitev ustrezne orožne listine. Pristojni organ 
izda ustrezno orožno listino po Zakonu o orožju (Uradni list RS, št. 23/05 
in 85/09), razen orožnega lista, pod pogojem, da orožje ne izvira iz 
kaznivega dejanja in da imetnik izpolnjuje pogoje iz 1., 2., 3., 5. in 6. točke 
drugega odstavka 14. člena Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 23/05). 
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se orožnih listin ne izda za 
orožje kategorije A, razen če gre za registriranega zbiratelja orožja in je 
orožje po določbah Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 23/05) dovoljeno 
zbirati ali muzejsko zbirko. 
Imetniki lahko vlogo za legalizacijo orožja na podlagi 40. člena Zoro-
1B podajo v času od 14. 11. 2009 do 14. 2. 2010. Vloga se vloži na 
prepisanem obrazcu pri pristojni upravni enoti. Za vlogo je potrebno 
plačati upravno takso po tarifni številki I, v višini 3,55 EUR. Taksa za 
izdano odločbo o legalizaciji orožja oziroma izdano ustrezno listino pa je 
odvisna od kategorije orožja oziroma vrste orožne listine.  
Upravna enota po prejeti vlogi za legalizacijo izda potrdilo, ki 
imetniku omogoča prenos prijavljenega orožja k izbranemu puškarju 
in na pristojno upravno enoto. Sestavni del potrdila je tudi rubrika 
o opravljenem pregledu orožja, ki jo ob pregledu izpolni puškar 
in opremi s svojim žigom. Upravna enota vsakemu posamezniku 
določi ustrezni rok, v katerem mora opraviti pregled. Rok ne sme biti 
krajši od enega meseca in ne daljši od treh mesecev. Rok se vpiše v 
ustrezno rubriko v potrdilu. 
Brez ustrezne identifikacije orožja in ugotovitve njegove brezhibnosti 
njegova legalizacija ni mogoča, zato je pregled orožja obvezen.
Vlogo je potrebno oddati na za to določenih obrazcih, ki so na voljo 
v vložišču upravne enote, ali na spletni strani upravne enote, brez 
istočasnega prinašanja orožja na upravno enoto. 
V okviru legalizacije orožja je dana tudi možnost, da osebe, ki 
posedujejo prepovedano orožje (avtomatsko, vojaško, eksplozivno 
orožje, gospodarska razstreliva itd.), le-to izročijo policijski postaji 
oziroma upravni enoti, kjer se o izročitvi izda potrdilo. Eksplozivno 
orožje in gospodarsko razstrelivo se ne prinaša na upravno enoto ali 
policijo, temveč se o tem le obvesti policijo na tel. številko 113, ki bo 
poskrbela za strokovno odstranitev in uničenje.  

2. Želim ustanoviti s. p.. Kaj potrebujem?
Bodoči podjetnik, ki se odloči ustanoviti samostojno podjetje, se zglasi na 
točki e-VEM osebno pri referentu, svetovalcu. Po zaključku pogovora – 
svetovanja, po njegovem pooblastilu v njegovem imenu izvede svetovalec 
dogovorjeno storitev, brezplačno. Državljan oziroma bodoči podjetnik 
mora torej podpisati pooblastilo, s katerim pooblašča zaposlenega na 
vstopni točki, da v njegovem imenu izpelje izbran postopek – storitev.  
Bodoči podjetnik potrebuje za registracijo na vstopni točki e-VEM osebni 
dokument in davčno številko. 

Samostojni podjetnik posameznik lahko začne opravljati dejavnost, 

ko je:
•	 vpisan v Poslovni register RS pri AJPES,
•	 vpisan v davčni register, vpisan v obvezno zdravstveno zavarovanje, 

itd. (v roku 8 dni po vpisu v PRS),
•	 izpolnil vse posebne pogoje za opravljanje dejavnosti, v kolikor te 

posebne pogoje določa poseben zakon.
Vpisi so takse prosti.
3. Smo mladoletniki (15 let, 16 let in 17,5 let) in bi radi ustanovili 
enostavni d.o.o. z dejavnostjo prevoza starejših oseb na kratko 
razdaljo. Je to pravno sploh mogoče?
Pravno je to mogoče, v kolikor je mladoletnik dopolnil starost 15 let,  v 
skladu z določbami Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (107., 
108. in 111. člena), kar pomeni, da mora imeti zakonitega zastopnika 
(starši), le-ta pa mora imeti privolitev pristojnega centra za socialno 
delo. Za ustanovitev enostavne d.o.o. je potreben ustanovitveni kapital 
v znesku 7500 EUR.
Za opravljanje dejavnosti »cestni prevoz potnikov« je potrebno opraviti 
vozniški izpit in pri pristojnem ministrstvu pridobiti licenco za opravljanje 
cestnega prevoza potnikov.  
Registracija enostavne d.o.o. je takse prosta.

4. Kakšni so pogoji za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj 
gostinskega obrata (sejmi, javne prireditve)?
Upravne enote niso pristojne za izdajo dovoljenj (odločb) za opravljanje 
gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata na sejmih in javnih 
prireditvah.
Gostinec, ki želi opravljati gostinsko dejavnost zunaj gostinskega obrata 
na sejmih in javnih prireditvah, mora biti registriran za opravljanje gostinske 
dejavnosti in izpolnjevati pogoje določene z Zakonom o gostinstvu  in 
drugimi predpisi. Razpolagati mora tudi s soglasjem organizatorja sejma 
oziroma javne prireditve, na kateri želi opravljati gostinsko dejavnost.

5. Lahko pridobi status kmeta tudi oseba, ki ni državljan R Slovenije, 
a je dobil kmetijsko zemljišče v dar in se želi zdaj izključno ukvarjati 
s to dejavnostjo?

Zemljišče, ki ga je dobila v dar oseba, ki ni državljan RS, mora biti na 
njegovo ime vpisano v zemljiško knjigo. Pogoji za pridobitev statusa 
kmeta so opredeljeni v 24. členu Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni 
list RS, št. 55/2003).
Vloga za pridobitev odločbe o statusu kmeta se lahko vloži na sedežu 
upravne enote, kjer leži večji del kmetijskega zemljišča, katerega lastnik 
se ukvarja ali bi se želel ukvarjati s kmetijsko dejavnostjo. 
Pogoje za pridobitev statusa kmeta, ki jih določa Zakon o kmetijskih 
zemljiščih (Uradni list RS, št. 55/03, UPB– 1), izpolnjuje:
-	 fizična oseba, ki je lastnica, zakupnica oziroma drugačna uporabnica 

kmetijskega zemljišča, to zemljišče obdeluje sama ali s pomočjo drugih 
in je za to obdelovanje ustrezno usposobljena;

-	 fizična oseba, ki iz kmetijske dejavnosti pridobiva pomemben del 
dohodka;

-	 družinski član te osebe, če opravlja kmetijsko dejavnost na kmetiji kot 
edino oziroma glavno dejavnost in je za to ustrezno usposobljen;

-	 fizična oseba, ki je iz kmetijske dejavnosti na kmetiji pridobivala 
pomemben del dohodka, pa zaradi starosti ali delovne nezmožnosti 
ne opravlja kmetijske dejavnosti na kmetiji, če poskrbi za obdelavo 
kmetijskih zemljišč;

-	 fizična oseba, ki izjavi na zapisnik pri upravni enoti, da bo iz kmetijske 
dejavnosti na teh zemljiščih pridobivala pomemben del dohodka in 
izpolnjuje pogoje glede usposobljenosti.

Kot pomemben dohodek iz kmetijske dejavnosti se šteje vrednost 
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kmetijskih pridelkov na kmetiji, vključno s prihodki iz naslova ukrepov 
kmetijske politike in iz naslova državnih pomoči (subvencije) v 
gospodarskem letu pred ugotavljanjem pogojev. Ta dohodek naj bi 
dosegal najmanj dve tretjini letne povprečne plače na zaposlenega v RS. 
Za leto 2008 znaša ta dohodek bruto 10.273,60 EUR.
Za ustrezno usposobljenost je praviloma potrebna najmanj IV. stopnja 
kmetijske smeri ali IV. stopnja izobrazbe katerekoli smeri in opravljen 
preizkus znanja po programu kmetijskih šol, razen če je oseba starejša 
od 30 let in ima od 15. leta starosti dalje najmanj 5 let delovnih izkušenj 
na kmetiji ali v kmetijski dejavnosti. 
Taksa za izdajo odločbe znaša 17,73 EUR.

6. Kaj potrebujem za ustanovitev društva mednarodnega formata?
Na podlagi 23. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/2006 in 
58/2009) lahko tuje društvo deluje na območju Republike Slovenije 
preko podružnice, če je le-ta vpisana v register podružnic tujih društev. 
Registrirana podružnica tujega društva nastopa v pravnem prometu v 
Republiki Sloveniji v imenu in za račun tujega društva. Zahtevi za vpis v 
register mora tuje društvo priložiti:
-	 dokazilo o registraciji v državi ustanovitve, iz katerega mora biti 

razvidno ime, sedež in zastopnik tujega društva, če po pravu države 
ustanovitve društva ni predpisan vpis v register, pa pri notarju overjen 
sklep o ustanovitvi z zahtevanimi podatki in z dokazilom, da ima društvo 
status pravne osebe po tujem pravu; 

-	 temeljni ali drug akt, iz katerega so razvidni namen, cilji, dejavnost, 
način upravljanja, zastopanje, financiranje tujega društva in način 
delovanja ter dejavnost društva v Republiki Sloveniji; 

-	 odločitev pristojnega organa o ustanovitvi podružnice v Republiki 
Sloveniji in o imenovanju osebe, pooblaščene za zastopanje tujega 
društva v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: zastopnik tujega 
društva v Republiki Sloveniji); 

-	 ime, sedež in naslov sedeža podružnice tujega društva v Republiki 
Sloveniji; 

-	 osebno ime, EMŠO oziroma datum rojstva in spol, državljanstvo 
in naslov stalnega prebivališča oziroma začasnega prebivališča 
zastopnika tujega društva v Republiki Sloveniji, če v Republiki Sloveniji 
nima stalnega prebivališča. 

Upravna taksa znaša 24,82 €.

7. Ali mora biti z otrokom, ki si želi napraviti novi osebni dokument 
(stari mu je potekel), nujno zakoniti zastopnik ali je dovolj, če ima 
odrasla oseba, ki spremlja tega otroka, pooblastilo za opravljanje 
tovrstnega opravila?
Vlogo za nov osebni dokument za mladoletno osebo (do 18 leta) vloži 
njegov zakoniti zastopnik, ki ima varstvo in vzgojo nad otrokom (roditeljska 
pravica).

8. Kaj moram storiti v primeru, če izgubim osebni dokument? Kako 
to storim in kje?
Oseba, ki je pogrešila ali izgubila svoj osebni dokument (osebna 
izkaznica ali potni list) ali so ji ga ukradli, mora to v osmih dneh naznaniti 
na katerikoli upravni enoti na območju Republike Slovenije. V primeru, 
da se je pogrešitev zgodila v tujini, je to treba naznaniti v osmih dneh po 
prihodu v domovino. Oseba je dolžna čim natančneje opisati okoliščine 
ter datum pogrešitve, izgube ali tatvine. Uradna oseba upravnega organa 
o posameznikovi naznanitvi sestavi zapisnik. Državljan lahko takoj po 
naznanitvi poda novo vlogo za izdajo osebnega dokumenta.

9. Rad bi priglasil novo vrsto orožja v orožno listino. Kako to storim 
in koliko me stane?
V skladu z Zakonom o orožju (Uradni list RS, št. 23/2005 in 85/2009) se 
posamezniku lahko izda orožna listina, če izpolnjuje pogoje za njegovo 
izdajo. V konkretnem primeru mora posameznik najprej zaprositi za 

izdajo dovoljenja za nabavo orožja in v postopku dokazati izpolnjevanje 
pogojev iz drugega odstavka 14. člena navedenega zakona:
-	 da je dopolnil 18 let, 
-	 da ni zadržkov javnega reda, 
-	 da je zanesljiv, 
-	 da ima upravičen razlog za izdajo orožne listine, 
-	 da ima opravljen zdravniški pregled in 
-	 opravljen preizkus znanja o ravnanju z orožjem. 
Vloga za izdajo dovoljenja za nabavo orožja se taksira v skladu z 
Zakonom o upravnih taksah (odvisno od razloga izdaje dovoljenja) v 
znesku 46,09 EUR (dovoljenje za nabavo varnostnega in drugega orožja) 
ali 31,91 EUR (dovoljenje za nabavo lovskega in športnega orožja) ali 
14,19 EUR (dovoljenje za nabavo orožja z namenom zbiranja). V primeru 
nabave novega kosa lovskega ali športnega orožja posameznik, ki že 
ima orožni list ali dovoljenje za posest orožja za tovrstno orožje, plača 
polovično takso, za izdajo istovrstnih listin za nadaljnjih pet kosov orožja 
v višini 17,73 EUR. 
V kolikor posameznik izpolni vse zgoraj naštete pogoje, se mu lahko izda 
dovoljenje za nabavo orožja za točno določeno kategorijo, vrsto in kaliber 
orožja (o naštetem se posameznik opredeli že v vlogi). Dovoljenje za 
nabavo orožja velja 6 mesecev. V tem času posameznik orožje nabavi in 
ga v roku 8 dni po nabavi tudi registrira pri upravnem organu ter istočasno 
zaprosi za izdajo orožne listine oz. vpis orožja v že izdano listino. Upravni 
organ orožje pregleda in zanj izda ustrezno orožno listino oz. ga vpiše v 
že izdano orožno listino. Pri lovskem in športnem orožju je višina takse 
pri registraciji orožja odvisna od števila kosov orožja, ki jih posameznik 
že poseduje. V primeru registracije novega kosa lovskega ali športnega 
orožja posameznik, ki že ima orožni list ali dovoljenje za posest orožja 
za tovrstno orožje, plača polovično takso, za nadaljnjih pet kosov orožja 
v višini 14,19 EUR. Pri registraciji prvega kosa lovskega ali športnega 
orožja posameznik plača takso v višini 24,82 EUR in tudi obrazec (orožno 
listino) v višini 13,10 EUR.

10. Ali lahko zaprosim za državljanstvo RS, če sem državljan le-te 
po rodu, živim v tujini, starša sta že umrla, moji otroci pa živijo v 
Sloveniji?
Kot navajate ste že državljan Republike Slovenije, in zato ne morete 
ponovno zaprositi za državljanstvo le-te. V kolikor še niste državljan 
Republike Slovenije, lahko zaprosite zanj kot:
-	polnoletna oseba, ki živi v Sloveniji najmanj 10 let, od tega neprekinjeno 

zadnjih 5 let pred vložitvijo prošnje in imajo urejen status tujca;
-	slovenski izseljenec ali njegov polnoletni potomec do tretjega kolena 

v ravni črti, ki živi v Sloveniji neprekinjeno vsaj eno leto pred vložitvijo 
prošnje in ima urejen status tujca;

-	polnoletna oseba, ki je izgubila državljanstvo Republike Slovenije na 
podlagi odpusta ali odreka državljanstvu in v Sloveniji živi neprekinjeno 
6 mesecev pred vložitvijo prošnje ter ima urejen status tujca;

-	polnoletna oseba, ki je poročena s slovenskim državljanom najmanj dve 
leti in živi v Sloveniji neprekinjeno vsaj eno leto pred vložitvijo prošnje 
ter ima urejen status tujca;

-	polnoletna oseba, rojena v Republiki Sloveniji, ki neprekinjeno živi v 
Sloveniji od rojstva dalje;

-	polnoletna oseba s statusom begunca, priznanega po zakonu o azilu, ki 
živi v Sloveniji neprekinjeno 5 let pred vložitvijo prošnje;

-	polnoletna oseba brez državljanstva (apatridi), ki živi v Sloveniji 
neprekinjeno 5 let pred vložitvijo prošnje in ima urejen status tujca;

-	polnoletna oseba, ki koristi državi zaradi zdravstvenih, gospodarskih, 
kulturnih, nacionalnih in podobnih razlogov, pod pogojem, da dejansko 
živi v Republiki Sloveniji neprekinjeno vsaj eno leto pred vložitvijo 
prošnje.

Poleg vseh zgoraj navedenih razlogov pa mora prosilec izpolnjevati še 
druge pogoje, predpisane po Zakonu o državljanstvu Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 24/2007).
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PREDSTAVLJAM  SE …

Sem Gorazd Pihler, doma s Klanca 
in sem samostojni podjetnik. 
Že več kot dvanajst let se 
ukvarjam s polaganjem keramike, 
kamna in umetnih mas.  

Pri adaptacijah kopalnic         
svetujem in načrtujem,            
polagam vodovodno instalacijo, 
opravljam zidarska dela … 

Upoštevajoč nove trende in 
želje strank izdelujem mozaike, 
oblagam stopnice, mize, pulte …

Gorazd  Pihler s.p.
Zaključna dela v gradbeništvu

tel.:  041 736 078        
gorazd.pihler@gmail.com

DOGODKI

IZBIRA POKLICA - IZZIV ZA PRIHODNOST

Izbira poklica je resnično izziv za prihodnost. Je 
izbira posameznika, ki pa se odraža tudi v celotni 
družbi, saj presežki na trgu dela vodijo v brezpo-
selnost, ki je splošen družbeni problem. Živimo 
v časih gospodarske krize, v časih, ko moramo 
dati še več poudarka na informiranje o nadalj-

njem izobraževanju prav tistih, ki bodo čez deset, dvajset 
let  ustvarjali in odločali o našem vsakdanjem življenju. To pa 
so sedanji devetošolci. Občina Dobrna je podprla Osnov-
no šolo Dobrna in Območno obrtno-podjetniško zbornico 
Celje v prizadevanju kar čim bolje seznaniti devetošolce, ki 
se bodo prav kmalu morali odločiti, kam po osnovni šoli s:
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• deficitarnimi poklici,
• stanjem v regiji na trgu dela,
• poklici glede na stanje v regiji,
• pridobivanjem informacij,
• možnostmi pridobivanja štipendij,
• kompetencami ljudi današnjega časa.
V ta namen je bilo v oktobru izvedeno predavanje z delav-
nico, ki so je bili udeleženci še posebej veseli. Devetošolci 
so ves čas dogodka aktivno sodelovali in glede na rezultate 
anket, ki so jih na koncu izpolnili, so bili s tovrstnim načinom 
seznanjanja s poklici, štipendijami, razmišljanjem o sebi … 
zelo zadovoljni. Ocenili so, da so pridobili kar nekaj novih 
uporabnih informacij in da jim je bila tako predstavitev kot 
sama izvedba zelo všeč. 
Osnovna šola Dobrna je izredno aktivna na področju po-
klicne orientacije svojih učencev in zelo dobro sodeluje z 
Območno obrtno-podjetniško zbornico Celje na tem po-
dročju, zato  načrtujemo aktivnosti tudi v prihodnosti in 
bomo zelo veseli podpore iz lokalnega okolja.
        

Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje
Samostojna svetovalka: mag. Tatjana Štinek

KNEIPPOVI AKTIVNI PARKI 
PODEŽELJA OD POHORJA 
DO BOHORJA
Predstavniki občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske 
Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče smo se na enem izmed 
sestankov o izvajanju projektov Leader na našem območju 
odločili, da pripravimo projekt o kneippovih aktivnih parkih. 
Razdelili smo si naloge in pristopili k projektu. Prijavitelj sku-
pnega projekta je bila Razvojna agencija Kozjansko, partnerji 
v projektu pa preostale občine v območju LAS »Od Pohorja 
do Bohorja«: občine Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske 
Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče. Projekt je sofinanciran iz 
evropskega kmetijskega sklada, os Leader, pod okriljem Lo-
kalne akcijske skupine »Od Pohorja do Bohorja«.

V Občini Dobrna smo že izdelali projektno nalogo za pri-
dobitev nekaj tipskih idejnih zasnov za ureditev kneippo-
vih aktivnih parkov na območju. V okviru projekta bo pod 
okriljem RA Kozjansko opravljeno delo z različnimi ciljnimi 
skupinami (lokalnim prebivalstvom, društvi, turističnimi po-
nudniki ter ostalimi zainteresiranimi) ter promocijske aktiv-
nosti. 21. oktobra 2009 pa je bila pod okriljem RA Kozjansko 
izvedena strokovna ekskurzija v Bad Wörishofen, center oz. 
izvor Kneippove ideje. Strokovne ekskurzije so se udeležili 

predstavniki partnerskih občin v projektu, zainteresirani po-
tencialni ponudniki s celotnega območja ter sodelavci RA 
Kozjansko. Iz Dobrne so se strokovne ekskurzije udeležili 
predstavnica Term Dobrna in predstavnik turistične kmetije 
Vrba. V Bad Wörishofnu je duhovnik Sebastian Kneipp delo-
val od leta 1855 in razvil koncept zdravljenja, temelječ na 5 
elementih: vodi, gibanju, zdravi prehrani, zeliščih in notranje-
mu ravnovesju. V kraju Bad Wörishofen, centru in središču 
Kneippove ideje, smo si ogledali turistični kompleks, ki ga 
sestavljajo počitniški kompleksi s termami in wellness ponu-
dniki. Kot primer vključevanja malega podjetnika v centralno 
turistično ponudbo kraja smo si ogledali turistično kmetijo 
Lang. Pod strokovnim vodstvom smo si ogledali Kneippov 
park ter turistično ponudbo in znamenitosti mesteca Bad 
Wörishofen, obiskali Kneippovo akademijo, kjer so nam 
predstavili strategijo in standarde Kneippove filozofije ter 
ponudbo. Na koncu smo imeli delovno srečanje z direk-
torjem zdraviliške uprave, g. Hoheneggom, ki je hkrati po-
vezovalec in razvojni usmerjevalec celotne ponudbe kraja. 
Spremljala nas je mag. Slavka Gojčič, podjetnica, poznavalka 
Kneippa, avtorica številnih knjig in raziskav s področja well-
nessa ter tesna zunanja sodelavka Direktorata za turizem in 
Slovenske turistične organizacije. 
V Bad Wörishofnu »diha« celoten kraj v luči turizma, skoraj 
na vsakem koraku je moč zaznati prisotnost, utrip Kneippa. 
Prečudoviti so parki, center s prireditvenim prostorom, kne-
ippovi bazenčki po vsem mestu, druge rekreacijske površine, 
gozdna kneippova pot, veliko vodometov in vodnih moti-
vov, kotičkov za sprostitev in ogromno najrazličnejših ponu-
dnikov, ki v uspešno turistično zgodbo povezujejo malo in 
veliko podjetništvo, društvene dejavnosti, akademijo, vrtec, 
organizatorje dogodkov, turistične agencije. 
Vsekakor je v prečudovitih parkih moč odkriti veliko zani-
mivega za vsak okus. Vzhodni park očara goste (družine) s 
svojimi igrišči in obsežnimi zelenimi površinami. Tudi zasanja-
ni Mestni vrt z zgodovinsko kopalno hiško v središču deluje 
sproščujoče. Največji med njimi je Zdraviliški park, ki obsega 
zeliščni vrt, rožni vrt (»Rosarium« s preko 450 sort vrtnic) s 
pergolo in okrasnimi pticami, del z dišavnicami, vlažne bioto-
pe in cvetoče travnike s sadnim drevjem, veliko raznovrstnih 
vodnih površin in urejenih sprehajalnih poti, klopi za počitek, 
kneippovih bazenčkov, od leta 2008 pa urejen del t.i. Oste-
oWalk-Station za vzdrževanje telesne kondicije starejše po-
pulacije in »Gradieranlage« za inhalacijo in meditacijo.

Bogdana Mešl

Evropski	kmetijski	sklad	za	razvoj	podeželja
Evropa	investira	v	podeželje						
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NAŠ DRAGI »ČASTNI PREDSEDNIK« PLANINSKEGA DRUŠTVA,
 FRANČEK HORJAK, PRAZNUJE

»Ko boste dosegli vrh gore,
bo vaše srce zahrepenelo
po soncu.«
         (Gilbran) 

S to mislijo v srcu 
je leta 1996 g. 
Franček združil 
svoje nekdanje 
učence in druge 
krajane Dobrne v 
Planinsko sekcijo 
Dobrna, ki je de-
lovala v okviru Pla-
ninskega društva 
Vojnik.

Leta 2001 pa je bil 
eden glavnih pobudnikov za ustanovitev samostojnega Pla-
ninskega društva Dobrna. 
Njegova aktivnost in delavnost se odražata na vseh podro-
čjih delovanja našega društva. Kot markacist in planinski vo-
dnik je vedno poln novih idej in podvigov. Zavedamo se, 
da brez njegove trdne volje in pripravljenosti za ljubiteljsko 
delo ne bi imeli markirane planinske poti na Kunigundo, ple-
zalne poti na Žeblarjevo skalo in najnovejše poti po obron-
kih Občine Dobrna. Pa še in še  kaj bi lahko našteli.
Člani društva smo mu hvaležni za vsak trenutek, ki ga pre-
živimo skupaj; še posebno takrat, ko nam na zahtevni pla-

SLOVESNOST V ČAST A. M. SLOMŠKU

Na povabilo Nadškofije Maribor sem se kot predstavnik 
Občine Dobrna udeležil vseslovenskega Slomškovega slavja, 
ki je bilo v soboto, 26. septembra.
Letošnji september je bil še posebej slovesen zaradi dveh 
obletnic, in sicer zaradi 150.obletnice prenosa lavantinskega 
škofijskega sedeža iz Št. Andraža v Labotski dolini v Maribor 
ter 10. obletnice Slomškove beatifikacije, ki je bila združena 
tudi z drugim obiskom papeža Janeza Pavla II. v Sloveniji, 
19. septembra 1999. Takrat je papež na Betnavski poljani v 

Mariboru razglasil Antona Martina Slomška kot prvega slo-
venskega svetniškega kandidata za blaženega. 
Osrednja evharistična slovesnost, s katero je Cerkev na Slo-
venskem zaznamovala obe obletnici, je potekala na prepol-
nem nogometnem stadionu Ljudski vrt v Mariboru. Navzoče 
nas je pozdravil gostitelj in Slomškov naslednik, mariborski 
nadškof in metropolit dr. Franc Kramberger. Slovesno soma-
ševanje je nato vodil nadškof dr. Santos Abrily Castello, apo-
stolski nuncij v Sloveniji, sodelovali pa so tudi vsi slovenski 
škofje ter več sto duhovnikov.
Slovesno vzdušje so popestrili Združeni pevski zbori mari-
borskih župnij ob spremljavi Pihalnega orkestra KUD Pošte 
Maribor in Radio Ognjišče s sodelavci.
Prisotni na tem velikem dogodku so bili tudi predstavniki 
pravoslavne ter evangeličanske cerkve, predstavniki lokalnih 
oblasti in mariborski župan Franc Kangler.
Po končanem bogoslužju smo lahko obiskovalci in pova-
bljenci obiskali Slomškov grob ter si ogledali nov dokumen-
tarni film o Slomšku in dve razstavi.

podžupan Jože Majer

ninski poti že 
zmanjkuje moči, 
on pa ima vedno 
za vsakogar pri-
pravljeno vzpod-
budno besedo ali 
celo nagrado.
Nepozabni so 
trenutki, ko pla-
niramo naše 
skupne planinske 
pohode, on pa še 
doda:
»Ti, kaj misliš, bi šli še na Jalovec, na Triglav, na Škrlatico ali 
skozi Luknjo na Prisojnik?«
Da, dragi Franček, vse te vrhove  bomo še osvojili 
skupaj!

Ob vašem jubileju vam želimo predvsem zdravja 
in kilometre in kilometre druženja na naših skupnih planin-
skih poteh!

Dragi krajani, kdor v mesecu decembru sreča našega drage-
ga g. Frančka, 
naj mu stisne roko in mu zaželi še mnogo srečnih in zdravih 
let!

»Rastejo v strmi gori bele planike tri, zanje vedo le 
orli … «

Planinsko društvo Dobrna
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MARTINOV KONCERT ŽENSKE VOKALNE SKUPINE DOBRNA

Leto je hitro minilo in 
nastopil je čas, da je ŽVS  
Dobrna pripravila Mar-
tinov koncert. Potekal je 
13. novembra v dvorani 
Zdraviliškega doma. Bil je 
petek, 13., nesrečen dan, 
pravijo. Vendar ne za nas! 
Nič takega se ni zgodilo, 
da bi lahko rekle, da nam je 
ta datum prinesel nesrečo. 
Nasprotno … vse je šlo 
tako, kot je moralo iti, kar 
je dobro, kajti prvič smo na 
takšnem večjem koncertu 
nastopile z našo novo zbo-
rovodkinjo, gdč. Marino Hrovat.

Letos smo v goste povabile same člane KUD Dobrna: 
Vokalni sekstet Vigred Dobrna in Folklorno skupino 
Dobrna. Še enkrat se jim zahvaljujem, da so se odzvali 
našemu povabilu in popestrili večer. Na koncu so za-
igrali še muzikantje folklorne skupine in poskrbeli, da 
so obiskovalce koncerta zasrbele pete. Seveda pa ni 
manjkala niti kapljica domačega vina in skupna pesem, 
ki smo jo vsi skupaj zapeli.

Kar lepo število gostov je bilo na našem koncertu. 
Želimo pa si, da bi prišlo več Dobrnčanov. Pa naj bo 
to povabilo vsem, da nas pridete poslušat na naslednjo 
prireditev, ki jo bomo pripravile že v novih prostorih.
Navada pri koncertih je, da se zahvalimo vsem, ki so nam ka-
korkoli pomagali. Največja zahvala pa je namenjena pevkam, 
ki v delo vložijo veliko truda in svojega prostega časa. 
Vem, da je včasih težko priti na vaje, ni prave volje za obisk 

vaj, zgodi se kaj pomembnega in ne moreš priti … Kot pred-
sednica zbora si želim, da bi vztrajale še naprej. Mislim, da 
lepi in smešni trenutki, ki se zgodijo na vajah, odtehtajo slabo 
voljo ob morebitnih težavah.

Predsednica ŽVS:
Mateja Golčer

ETNO DOBRNA PRVIČ

Želja, da bi se ustvarjalci etno glasbe 
srečali in družili, je bila že dalj časa 
prisotna. V Turističnem društvu 
Dobrna smo se odločili projekt tudi 
izpeljati. V sodelovanju z Jožetom Po-
lenekom smo določili datum, 17. okto-
ber, in res je bila čudovita sobota. Am-
bient pri Hiši kulturne dediščine je 
za takšne dogodke naravnost fantasti-
čen, saj ponuja prostor s preteklostjo. 
Polno zgodb se sliši, ko pridejo skupaj 
ljudje, ki ustvarjajo etno glasbo. 
Nastopili so: domači Veseli fušarji, Ko-
novski štrajharji, Pevci in godci Reber, 
Vrajeva peč, Joškova banda, Njivski 

Nastop skupaj s člani KUD,

Ženska vokalna skupina
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O DEJAVNOSTI  DU  DOBRNA

Zopet je leto naokrog. V naši redni rubriki v Dobrčanu spro-
ti obelodanjamo delovanje našega društva. Tako bo tudi to-
krat. Dejavnostim društva v zadnji triadi leta 2009 pa doda-
jamo zaključne misli in želje ob iztekajočem se letu.

V obdobju od septembra dalje  je DU Dobrna izvajalo sle-
deče aktivnosti:

Festivalu za 3. življenjsko obdobje v Ljubljani smo se letos 
priključili ne le kot opazovalci, temveč kot aktivni udeležen-
ci. Družno z »Vaškimi pevkami« iz Dobrne so tudi pevci 
MoPZ DU Dobrna nastopili na odprtem odru festivala. Tako  

pevke kot pevci so lepo zapeli in hkrati promovirali našo 
občino ter turizem v njej. Po ogledu in nastopu na festiva-
lu smo se podali še v Arboretum Volčji Potok, ki je vreden 
ogleda tudi v jesenskem času. Ko smo se kasneje v bližnjem  
gostišču še dobro »podložili«, je veselo razpoloženje na poti 
domov izražalo le še petje.

Naše društvo je v tem obdobju začelo intenzivneje uresni-
čevati projekt »Starejši za starejše«. Opravljeno je bilo uspo-
sabljanje prostovoljcev. Ti pa sedaj izvajajo obiske in anketi-
ranje starejših občanov. Vzporedno se izvajajo tudi priprave 
na razreševanje morebitnih problemov in stisk, ki se poraja-
jo med  starejšimi ljudmi.
Martinovo, naš »neuzakonjeni« ljudski praznik, smo letos 
proslavili z obiskom Prlekije in Slovenskih  goric. Kot običaj-
no smo se tudi iz teh krajev vračali bogatejši za poznavanje 
krajevnih običajev in  njihove  kulturne dediščine, pa tudi  
nadvse razigrani in veselega razpoloženja.
Na  športnem področju prihaja do sprememb, ki jih nare-
kujejo letni časi, še zlasti zimski čas. Oživlja se delo strelske 
sekcije in še posebej rekreativna telovadba, ki jo to jesen 
obiskuje preko 20 članic in članov našega društva. Strelci si 
prizadevamo, da v svoje vrste vključimo še več članov, zato 
vas, dragi upokojenci in upokojenke, ob tej priliki vabimo, da 
se vključite v aktivnosti strelske sekcije. Balinarji pa si bodo 
po zelo aktivni in uspešni sezoni privoščili malo predaha. 

kvintet, Suha špaga in Trio adijo. Za dobro glas-
beno spremljavo in nadaljnjo zabavo je poskrbel 
mlad narodnozabavni Vaški trio. Za domačo hrano 
je poskrbela ekipa turistične kmetije Pri Minki in 
nazdravljalo se je z domačim moštom.
Veselo, hudomušno in domače je prireditev pove-
zoval Štamperlov Pepi. Mogoče pa prihodnje leto 
izpeljemo Etno Dobrna DRUGIČ. Hvaležni smo 
vsem, ki ste svoj čas žrtvovali in naredili vse, da je 
bila prireditev dobra. 

Turistično društvo Dobrna

Krst mošta v Jeruzalemu

Nastop MoPZ DU na festivalu v Ljubljani

Potepanje po Prlekiji - Ljutomer
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Njihov  največji  uspeh v tem letu je, da so postali prvaki v 
Savinjsko-Šaleški  ligi, za kar jim iskreno čestitamo.
Moški  pevski zbor  DU Dobrna kadrovske težave še ni raz-
rešil in še naprej vabi ljubitelje petja k sodelovanju.

Tradicionalno srečanje občanov, starejših od 70 let, smo 
letos opravili šele v novembru. Temu zamiku  je botrovala 
želja, da se udeležencem predstavi pomembna pridobitev, 
to je večnamenska dvorana in društveni prostori v prizidku 
OŠ Dobrna. Udeleženi občani so se zelo pohvalno izrazili o 
novo pridobljenih prostorih, prav tako pa tudi o samem pro-
gramu, ki so ga zavzeto pripravile »Sestre Jakop« in učenci 
OŠ Dobrna. Vsem se za lep program prav lepo zahvaljujem.
Mesec december je vedno nekaj posebnega. To je mesec pri-
čakovanj, obdarovanj, praznovanj in voščil. V tem duhu bomo 
v okviru društva organizirali obdaritev starejših občanov in 
članov društva.  Nameravamo pa izvesti tudi  družabno sre-
čanje članov društva ob izteku leta.

Srečanje starejših občanov Dobrne.

Udeleženci festivala v Ljubljani

Tako, še malo pa se bo tudi leto 2009 izteklo. Če ste redno 
spremljali delo in prispevke o dejavnostih našega društva, ste 
lahko spoznali, da smo bili dokaj aktivni. Koliko teh aktivno-
sti ste si vzeli zase, je bila vaša osebna odločitev. Za vse tisto, 
za kar ste se v skupnem interesu in v interesu društva  v letu 
2009  razdajali, pa se vam najlepše  zahvaljujem.
Skozi božični čas in prihajajoče leto 2010  pa naj vas popelje 
sledeča misel in srčna želja:

 »Oko naj se očesu nasmeji,  
 roka toplo seže naj v pozdrav,
 beseda sreče, zdravja naj želi,
 naj vsem lepo bo in vse prav!«
                                                      Predsednik DU Dobrna:

Anton DREV

O DEJAVNOSTI PGD DOBRNA

Kljub temu da v PGD Dobrna v zadnjem obdobju ni bilo 
zaznati potreb po resnejših intervencijah gasilcev, za kar gre 
zahvala najbrž tudi vse večji osveščenosti in bolj premišlje-
nemu ravnanju občanov, so se v društvu vseskozi odvijale 
razne aktivnosti tako na področju zagotavljanja stalne požar-
ne varnosti, tekmovalnem področju, kot tudi pri realizaciji 
in izpolnjevanju drugih zastavljenih nalog ter ciljev v okviru 
potreb društva. Za zagotavljanje ustrezne požarne varnosti v 
našem kraju je zagotovo v prvi vrsti potrebno veliko pozor-

nosti nameniti gasilski opremi in ustrezni usposobljenosti 
operativnega dela članstva. V ta namen se izvajajo tudi vsi 
potrebni mesečni pregledi in preizkusi ter popravilo oziro-
ma servisiranje gasilne opreme. Kot je bilo omenjeno že v 
prejšnji številki glasila Dobrčan, so v zadnjih mesecih pote-
kale intenzivne priprave za razna tekmovanja tako v okviru 
občine, kot tudi za tekmovanja Gasilske zveze Vojnik-Do-
brna ter tekmovanje Celjske regije, ki je to leto potekalo v 
Zrečah. V takšnih pripravah, kot tudi na samih tekmovanjih, 
gasilci v vseh kategorijah pridobivajo prepotrebno praktič-Izoliranje podstrešja gasilskega doma.

Malčki iz vrtca Dobrna
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no znanje, spretnosti in izkušnje, ki jim zagotovo kasneje še 
kako koristijo pri morebitnih resnih intervencijah. Zelo po-
hvalno in vzpodbudno je, da so se v razna tekmovanja vklju-
čili dejansko vsi člani in članice PGD Dobrna, od najmlajših 
pionirjev pa do najstarejših veteranov. Za njihova prizadeva-
nja in dosežene rezultate jim gre vso priznanje in seveda naj 
jim bo to vzpodbuda za naprej.

Hkrati z osnovnimi dejavnostmi in nalogami je bilo v PGD 
Dobrna v zadnjem obdobju zabeleženih kar nekaj pomemb-
nih dogodkov in aktivnosti, med katerimi je potrebno izpo-
staviti predvsem naslednje:

 12. 9. 2009 – Tekmovanje za prehodni pokal PGD Do-

Mladinke na tekmovanju v Vojniku

brna, na katerem je sodelovalo 10 ekip, od tega 2 ženski 
in 8 moških. Pri ženskih ekipah je 1. mesto osvojila ekipa 
Socke in pri moških ekipa Vitanja. 

 26. 9. 2009 – Na tekmovanju GZ Vojnik-Dobrna, na kate-
rem je tekmovalo 7 ekip, so ekipe Dobrne dosegle nasle-
dnja mesta: 2. pionirji, 4. mladinci, 2. mladinke, 2. člani A, 2. 
člani B, 2. članice B in 2. starejši gasilci. 

 10. 10. 2009 – Na tekmovanju Celjske regije v Zrečah, na 
katerem je tekmovalo 6 ekip, so ekipe Dobrne dosegle 
naslednja mesta: 9. pionirji, 2. mladinke, 7. člani A, 8. člani 
B, 7. članice B, 10. starejši gasilci.

 V mesecu oktobru je bila v celoti izvedena izolacija pod-
strešja gasilskega doma, predvsem s ciljem zmanjšanja 
stroškov ogrevanja dvorane in drugih prostorov PGD. 
Dela so opravili člani društva in so bila v celoti opravljena 
strokovno ter kvalitetno.

 29. 10. 2009 – Ob mesecu požarne varnosti so gasilski 
dom obiskali najmlajši iz vrtca in si ob razlagi, ki sta jo 
podala podpoveljnik in podpredsednica društva ogledali 
ter tudi preizkusili nekaj gasilske opreme.

 31.10. 2009 – Ob mesecu požarne varnosti je bila na-
črtovana in tudi več kot uspešno izvedena tradicionalna 
gasilska vaja v Čreskovi. Na vaji so sodelovale enote iz 
PGD Socka, ki se je tokrat predstavilo kot organizator ter 
PGD Dobrna in PGD Lemberg. 

 V zadnjih treh mesecih je bilo opravljenega ogromno dela 
tudi pri urejanju ribnika, ki vse bolj dobiva svojo novo in 
končno podobo. Po izvedbi del, kot so izdelava pomo-

Obisk najmlajših iz vrtca Dobrna

Pionirji z osvojenim pokalom

Ribnik v novi podobi

S tekmovanja pionirjev v Novi cerkvi
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la s ploščadjo, ureditev brane in drugih del, se je pričelo 
polnjenje ribnika z vodo. V ribnik je bilo že vloženih tudi 
večje število ribjih mladic predvsem z namenom oživiti 
ribnik, kot tudi kasnejšega zagotavljanja možnosti izvaja-
nja športnega ribolova. 

Ob zaključku tega članka naj navedem, da s tem, kar smo 
zapisali v njem, še zdaleč niso zaključene vse aktivnosti in 
naloge, ki jih imamo gasilci PGD Dobrna namen še izpeljati v 
tem letu, vendar pa bomo o njih pisali že v naslednji številki 
glasila, ki izide meseca marca naslednje leto. Ker je to zadnja 
številka glasila v tem letu, je vendarle potrebno poudariti, 
da je bilo leto 2009 za društvo več kot uspešno, kajti če 
se ozremo nazaj, lahko ugotovimo, da je bilo opravljenega 
ogromno dela na vseh področjih, za kar gre zahvala vsem 
članom društva, ki so kakor koli pripomogli pri realizaciji 
zastavljenih nalog in ciljev, hkrati pa naj bo to tudi vzpodbuda 
za nadaljnje delo v PGD Dobrna. 

Tekmovanje za prehodni pokal PGD Dobrna

Udeleženci kviza na Dobrni

Udeleženci tekmovanja v Vojniku

Vsem članom društva, kot tudi vsem občanom, želimo vese-
le in zadovoljne božične praznike, v prihajajočem letu 2010 
pa predvsem obilo zdravja, uspehov in sreče. 
 
Na pomoč!
     Za PGD Dobrna:
     Stanislav PEČNIK 

Vaja ob mesecu požarne varnosti v Čreskovi

Veterani na tekmovanju v Zrečah

DELOVANJE MLADIH GASILCEV V 
PGD DOBRNA

Na gasilskem področju se je tako kot pretekla leta tudi letos 
dogajalo ogromno stvari. Še posebej so bili aktivni naši mla-
di, ki so se udeležili vrste tekmovanj.
V našem gasilskem društvu so delovale tri desetine - mlajši 
pionirji, mladinke in mladinci.
Tekom leta so se udeleževali poleg tekmovanj, ki so se vrstila 
v GZ Vojnik-Dobrna, tudi raznih drugih srečanj (taborjenja, 
kviza mladine, orientacijskega teka, srečanja mladine).
Na tekmovanjih so se uspešno odrezali. Mladinke so na re-
gijskem tekmovanju v vaji Matevža Haceta dosegle 2. mesto 
in se bodo naslednje leto potegovale za državni naslov. Prvič 
smo se letos udeležili tudi orientacijskega teka, kjer so se 
mladinke preizkusile na področju orientacije in gasilskega 
znanja. Na regijskem tekmovanju so zasedle prvo mesto, 
na državnem prvenstvu pa so dosegle še vedno solidno 14. 
mesto.
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V mesecu oktobru se je v našem gasilskem domu odvijal 
tudi gasilski kviz, kjer so se ekipe med sabo pomerile v ga-
silskem ter splošnem znanju. Kviz je poleg gasilskega znanja 
zajemal tudi znanje s področja prve pomoči ter poznavanje 
slovenskih krajev in mest. Ekipa mladincev je zasedla tretje 
mesto in se uvrstila na nadaljnje regijsko tekmovanje, ki se 
je odvijalo v Zrečah. Tam so se odlično odrezali, saj so zase-
dli najboljše, 1. mesto, in se uvrstili v nadaljnje tekmovanje. 
Sedaj pa potekajo skrbne priprave za državno tekmovanje, ki 
se bo odvijalo 21. novembra 2009 v Braslovčah.

Kot je opaziti, se v našem društvu skozi vse leto veliko do-
gaja. Poleg vseh tekmovanj nas družijo različna srečanja in 

Državno tekmovanje v Braslovčah

Mladinci na regijskem tekmovanju v Zrečah dosegli 1. mesto

Mladinke na orientacijskem tekmovanju z gasilsko vajo

se sklepajo nova prijateljstva ter poznanstva. Vsi sedanji in 
bodoči člani društva bomo poskrbeli, da bo tako ostalo še 
veliko časa.

NA POMOČ!

      Pripravila: 
      Andrej ARNŠEK in Barbara KOTNIK

Mladinke na regijskem tekmovanju v  Zrečah dosegle 2. mesto

NOGOMETNO DRUŠTVO 
DOBRNA

Lepo pozdravljeni, dragi bralci ter ljubitelji nogometa. Po-
časi se zaključuje jesenski del sezone malega nogometa v 
Medobčinski ligi v Slovenskih Konjicah, kjer zelo uspešno 
nastopa ekipa Risi Caffe Fontana. Po prvem delu tekmova-
nja zaseda odlično prvo mesto v zelo močni konkurenci iz 
celotne konjiške regije, kar še dodatno poveča rezultat ter 
dosežek. Ob tej priliki moramo še povedati, da smo pred 
kratkim zaključili tudi sezono v medkrajevni občinski ligi v 
Velenju, kjer smo osvojili odlično 5. mesto. Trenutno vadimo 
in treniramo ob ponedeljkih zvečer v telovadnici OŠ Do-
brna, kjer se pripravljamo na začetek sezone v zimski ligi 
malega nogometa, ki bo potekala v Celju. 

Lep športni pozdrav!
Tajnik ND Dobrna:  

Klemen Jevnišek 
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NOGOMETNI KROŽEK

S šolskim letom so se zaključili tudi treningi nogometnega 
krožka na OŠ Dobrna. Pred zasluženim odhodom na po-
čitnice smo odigrali tekmo z  veterani Kmn Samorastniki. 
Čeprav rezultat ni bil v ospredju, so fantje pokazali veliko 
mero znanja, spretnosti, borbenosti in zasluženo premagali 
»malo« starejše kolege. 

Vsem učencem želimo prijetne počitnice, z novim šolskim 
leto pa se zopet vidimo.

Vir : Kmn Samorastniki (D.A.)

KLUB MALEGA 
NOGOMETA
SAMORASTNIKI

DOBRNA 19, 
3204 DOBRNA

SLOVO GENERACIJE 1994

Konec šolskega leta pomeni slovo devetošolcev od klopi 
OŠ Dobrna, s tem pa se tudi poslavljajo od nogometnega 
krožka. Fantje so bili zelo pridni, radi so se učili, nikoli ni bilo 
težav z disciplino, mlajši so se lahko veliko naučili od njih. 
Bili so tudi najštevilčnejši razred v krožku, saj je kar devet 

učencev redno vadilo.
Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil vsem, ki so tri leta  pri-
dno trenirali, bilo je veliko prijetnih trenutkov. Želim vam 
veliko sreče, uspehov  na nadaljnji  življenjski poti.

Vaš trener - Drago Adamič
  Kmn Samorastniki 

NOGOMETNI KROŽEK 
OŠ DOBRNA

Z novim šolskim letom smo začeli tudi s treningi nogome-
tnega krožka na OŠ Dobrna. V dveh skupinah pod vodstvom 
trenerja, Draga Adamiča, pridno vadi 32 učencev OŠ Dobr-
na. Mlajšo skupino tvori 15 učencev od tretjega do šestega 
razreda. Vadijo dvakrat na teden, in sicer ob torkih in četrt-
kih od 16.00 do 17.30. Treningi starejše  skupine prav tako 
potekajo ob torkih in četrtkih, in sicer od 17.30 do 19.00. 
Treninge obiskuje 17 učencev od sedmega do devetega ra-
zreda. Cilj krožka pa ni samo igranje nogometa, saj spozna-
vamo tudi ostale športe, razvijamo motorične spretnosti, 
zabavamo se v različnih igrah ... .

Zadnjo soboto v mesecu novembru se bomo s selekcijo 
U – 8 udeležili športne prireditve Rad igram nogomet, ki bo 
letos v Krškem. 

Starejša skupina. 

Rok, Jan in Luka žonglirajo.
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Ta prireditev je že tradicionalna in uživa velik ugled v sloven-
skem prostoru. OŠ Dobrna sodeluje tretje leto. V planu ima-
mo odigrati nekaj prijateljskih tekem z nogometnimi klubi iz 
okolice. Če vas veseli športna aktivnost in bi se nam želeli 
pridružiti, ste vljudno vabljeni. Za vse informacije smo vam 
na voljo na tel. številki 041 794 052 (Drago).

4. razred

3. razred

PREDSTAVLJAMO VAM NAŠE 
ŠPORTNIKE : 
BLAŽ ADAMIČ 

Blaž Adamič obiskuje 8. razred OŠ Dobrna. Že od šestega 
leta trenira nogomet pri NK Simer Šampion iz Celja. Dose-
gel je že kar nekaj uspehov, med drugim so bili trikrat prvaki 
MNZ Celje, s selekcijo U-12 so bili prvaki zimske lige MNZ 
Celje. Blaž je kapetan ekipe U-13, ki jo sestavljajo fantje, 
rojeni leta 1996, in nastopajo v 1. ligi starejših dečkov MNZ 
Celje. Prav tako je že uvrščen v ekipo leto starejših fantov, 
ki nastopajo v 1. slovenski ligi U-14 vzhod in so trenutno na 
drugem mestu, takoj za prvouvrščeno ekipo NK Maribor.

Blaž, kdo te je navdušil za nogomet in kakšni so bili 
začetki?
Navdušil me je ati. Začetki so bili težki, moral sem se pošte-

no potruditi, da so 
me sploh sprejeli 
v ekipo.
Kolikokrat na 
teden imaš tre-
ninge? So napor-
ni?
Treninge imam 
4-krat na teden 
plus tekma. Tre-
ningi so vedno na-
porni, še posebej, 
kadar imamo kon-
dicijski trening.
Kako usklajuješ 
treninge in šolo, 
imaš kakšne te-
žave pri tem?
Težav zaenkrat še nimam, a vseeno je na prvem mestu šola.
Osmo leto že treniraš nogomet, ti je bilo kdaj žal, da 
skoraj ves prosti čas posvetiš treningom? Ti ostane še 
kaj prostega časa za prijatelje?
Nikoli mi ni bilo žal, da posvetim toliko časa treningom. Za 
prijatelje pa mi ostane vseeno dovolj časa.
Si kapetan ekipe, ti to veliko pomeni? Kakšna je tvoja 
vloga v ekipi? Na katerem igralnem mestu igraš?
Da sem kapetan ekipe, mi zelo veliko pomeni. Moje naloge 
so motivirati ekipo, spodbujati, …
Kot vsak športnik imaš tudi ti verjetno vzornika, kdo je 
tvoj najljubši nogometaš?
Po slogu igre mi je zelo pri srcu Andrey Arshavin, moj vzor-
nik pa je Edin Džeko.
Kakšni so tvoji cilji v prihodnje?
Igranje za slovensko reprezentanco, igranje v tujini.
Reprezentanci Slovenije je uspel veliki met, uvrstili so 
se na svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Južni 
Afriki. Kakšne so možnosti Slovenije na prvenstvu?
Možnosti so dobre. Tudi Rusija je bila na papirju favorit, a 
naši fantje so pokazali, da igrajo s srcem za domovino in so 
premagali favorizirano Rusijo.
Blaž, želimo ti veliko uspeha v šoli in na nadaljnji špor-
tni poti!

Čestitke za naslov prvaka U- 12

Blaž v dresu NK Simer Šampion

Vir : Kmn Samorastniki (D.A.)
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ZAKLJUČEK LIGE MALEGA 
NOGOMETA ŠENTJUR 2009

Z odigranim 20. krogom 
se je zaključilo tekmova-
nje v članski ligi malega 
nogometa Šentjur 2009.V 
ligi je sodelovalo 16 ekip, 
Kmn Samorastniki smo 
tekmovali pod imenom 
Kmn Samorastniki Santa-
na. Letošnje tekmovanje 
je bilo razdeljeno na spo-
mladanski del, jesenski del 
in končnico, kjer so nasto-
pale ekipe v treh skupi-
nah. Moštva, ki so bila po 

rednem delu  uvrščena od 1. do 6. mesta, so se borila za 
prvaka, kjer smo bili tudi Kmn Samorastniki Santana. V spo-
mladanskem delu, po odigranih 11 krogih, smo si delili 3. 
mesto z ekipo Sokoli z osvojenimi 31 točkami, jesenski del 
smo prav tako zaključili na 3. mestu z osvojenimi 37 točkami. 
Sledila je napeta končnica, v kateri smo odigrali še pet raz-
burljivih tekem. Po 20 kolih nam je uspelo obraniti 3. mesto 
z osvojenimi 49 točkami pred zasledovalci ekipo Sokoli, za 
katero igrajo tudi priznana imena iz malega nogometa. Naj-
več zadetkov za ekipo Kmn Samorastniki Santana je prispe-
val Drago Adamič (19), sledijo Damjan Repar (18), Andrej 
Božnik (11), Jože Bunderla (10) … . Osvojeno tretje mesto 
predstavlja za nas ogromen uspeh, saj moramo vedeti, da sta 
samo dva od petnajstih igralcev, ki smo nastopali v ligi, mlajša 
od 35 let, za kar smo dobili tudi posebno priznanje. Naslov 
prvaka je zopet osvojila ekipa Loke. 

Vir : Kmn Samorastniki (D.A.) 

KONEC TUDI V PONIKVI

Letos smo tekmovali v ligi malega nogometa na Ponikvi v 
veteranski konkurenci. V ligi je tekmovalo osem ekip, ki so 
odigrale 15 srečanj v rednem delu. Štiri najboljše ekipe so 
se pomerile med sabo v končnici za prvaka. Po rednem delu 
smo Kmn Samorastniki Pegy bili uvrščeni na četrto mesto, v 
končnici pa nam je uspelo zmagovati in se prebiti še stopnič-
ko višje. Prav zadnja tekma z ekipo iz Slivnice je odločala, 
kdo bo dobil pokal za tretje mesto. Do zadnjega sodnikove-
ga žvižga je bilo zelo napeto, na koncu pa smo bili spretnejši 
Kmn Samorastniki Pegy in se zasluženo veselili osvojenega 
tretjega mesta.  Z letošnjo tekmovalno sezono smo zelo 
zadovoljni. Že kujemo načrte tudi za v prihodnje.  Želimo 
si veliko športnih užitkov in čim manj poškodb. Na koncu bi 
se radi zahvalili našim pokroviteljem: Občini Dobrna, Olgi 
Vranc s.p., Mini Rosi baru za pomoč pri našem delovanju; 
brez vas ne bi bili tako uspešni.

Vir : Kmn Samorastniki (D.A.) 

DRAGO ADAMIČ SPET VODI 
KMN DOBOVEC

Po treh zaporednih porazih se je uprava Kmn Dobovec od-
ločila za zamenjavo trenerja. Na klop je sedel Drago Adamič, 
ki je v preteklosti že uspešno vodil črno-bele. Start je bil 
nadvse uspešen, saj je v torkovi tekmi četrt- finala poka-
la Slovenije Kmn Dobovec premagal ekipo Kmn Weber iz 
Škofje Loke. Tako se je Dobovec uvrstil na zaključni turni 
četverice, ki bo v marcu. Kmn Dobovec je trenutno uvrščen 
na četrto mesto v državnem prvenstvu, cilji ekipe pa so višji, 
in sicer uvrstitev med prvo trojico.

Kmn Samorastniki

PRAKTIČNI PREIZKUS ZNANJA O RAVNANJU 
Z LOVSKIM OROŽJEM NA STRELIŠČU LD DOBRNA

Kar 62 lovskih pripravnikov iz 28 lovskih družin in lepo šte-
vilo njihovih mentorjev se je v soboto, 17. oktobra, zbralo 
pri lovski koči nad Dobrno. Preizkus znanja o ravnanju z lo-
vskim orožjem: MK puško, puško šibrenico in kratkocevnim 
orožjem je pod okriljem Lovske zveze Slovenije za lovske 
pripravnike organizirala Savinjsko-Kozjanska zveza lovskih 
družin Celje.
Za izvedbo praktičnega dela preizkusa znanja je bil odgo-
voren starešina LD Dobrna, Miran Freitag, ki pri SK zvezi 
lovskih družin uspešno predseduje strelski komisiji. Člani LD 
Dobrna so poskrbeli, da so bila strelišča pripravljena, zašči-
ten dostop do njih in da je vse potekalo v skladu s Pravilni-
kom o lovskem strelstvu.
Streljanje se je izvajalo po skupinah. Za vsako disciplino je 
bilo na razpolago dovolj usposobljenega kadra: izprašani so-

dniki in dolgoletni izkušeni strelci. Za teoretični del izpita je 
bil zadolžen Stane Ivanjšek iz LD Jurklošter. Preizkus znanja 
pri streljanju s kratkocevnim orožjem je po novem pravilni-

Strelišče za MK puško
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ku vodil dolgoletni in izkušeni strelski sodnik, Vinko Lavrinc, 
iz Strelske družine DUŠAN POŽENEL Rečica pri Laškem.
Od 8. do 12. ure je potekalo usposabljanje za izpit in pre-

ŽE TRIDESET LET?

Minulo soboto smo se v prekrasni vinski kleti Term 
Dobrna zbrali nekdanji učenci Osnovne šole Dobr-
na, ki smo kot osmošolci gulili šolske klopi v šolskem 
letu 1978/79.»Joj, kako je bilo lepo!« smo se vsi so-
glasno strinjali, ko smo se srečali. Sedaj, ko smo vsi 
odrasli, odgovorni in zaposleni, s svojimi družinami 
in otroki in ko se je večini že pojavil kak siv las, z 
nostalgijo gledamo nazaj, na čas brezskrbnih otroških 
dni, šolske razigranosti, mladostne naivnosti in prvih 
šolskih ljubezni. Ugotovili smo, da se od tistih dni ni 
spremenila le šola, ki je v letošnjem letu dobila novo 
podobo, ampak smo se v teh tridesetih letih nekoliko 
spremenili tudi mi.  Ob izvrstni hrani in izbrani pijači 
ter prijetni glasbi smo se zabavali, klepetali, plesali in 
seveda tudi peli do jutranjih ur. Ko smo se  razšli, 
smo si obljubili, da se ob naslednji obletnici gotovo 
spet vidimo.

Majda Blažič

izkus znanja, po 12. uri pa praktični del v streljanju na 10 
umetnih golobov z MK puško na 35m in streljanju s kratko-
cevnim orožjem - pištolo. Vse je potekalo zelo disciplinirano 
in brez zapletov, za kar gre v veliki meri zasluga strelskemu 
referentu pri LD Dobrna, Srečku Brodeju, ki že nekaj let s 
polno mero odgovornosti vodi strelska tekmovanja na stre-
lišču pri lovski koči.
Z organizacijo in rezultati pa so bili zadovoljni tudi lovski 
pripravniki in mentorji, saj je od 62 prijavljenih izpit opravilo 
58 kandidatov. Prav je tako! Prihajajo mladi kadri, ki bodo 
izboljšali starostno strukturo v lovskih vrstah.
DOBER POGLED jim želimo, uspešno delo v lovskih revir-
jih ter uspešen start v NOVO LETO 2010!

 Anton Mogu

KORAK K SAMEMU SEBI Z »FENG SHUIEM«

V času, ko ljudje postajajo vedno bolj 
zahtevni povpraševalci po turistični po-
nudbi in se zaradi vsakodnevnih stresnih 
obremenitev na delovnem mestu kot tudi 
v družinskem življenju zatekajo k iskanju 
harmoničnega življenja, postajajo alterna-
tivni prijemi sproščanja del vsakdanjega 
življenja. Vse bolj se zavedamo, da bomo 
morali storiti korak k osebnostnemu 
razvoju in se ozreti sami vase, če bomo 
hoteli doseči notranji mir in slediti hitre-
mu tempu življenja. V tem smislu je »feng 
shui« umetnost, s katero ohranjamo pre-
tok naravne energije v svojem okolju v 
ravnotežju in harmoniji, tako da blago-
dejno vpliva na nas in ustvari pogoje za 
kvalitetno življenje doma in na delovnem 
mestu. Nudi nam iztočnico, nas usmerja 
in hkrati opominja, da moramo najti svojo 

kulturo in svoja prepričanja vtkati v nače-
la. Čeprav je na Daljnem vzhodu poznan 
že tisočletja, se je »feng shui« pri nas uve-
ljavil šele v zadnjem desetletju, nemalo 
kdo pa je v »feng shuiu« že našel alterna-
tivo h konvencionalnemu načinu bivanja. 
Zdraviliški park na Dobrni je edinstven 
v Sloveniji, saj že sama zasnova sledi na-
čelom »feng shuia«. Park je razgiban in 
je predpogoj za harmonično tvorbo ele-
menta, začetki zasnove in gradnje pa se-
gajo v davno leto 1820. Topografska ume-
stitev, nagibi, višina in orientacija parka 
ustvarjajo prav posebno ugodne bivalne 
razmere, ki so po svoji moči in energijah 
še posebej ugodne in zdravilne. Zasadi-
tev drevoreda proti zdravilišču (zasnova 
parka iz leta 1820) je pomenila izredno 
pozitivno dejanje in ugoden doprinos 

energijskemu pretoku, ki je še danes eden 
izmed stebrov pozitivne »feng shui« ožje 
lokacijske ureditve.
Teorija petih elementov je nauk o različ-
nih tipih energij, ki se jih imenuje s pri-
spodobami. Zemlja, Kovina, Voda, Les in 
Ogenj opredeljujejo značajske lastnosti 
ljudi in so specifični za vsakega posame-
znika, v Zdraviliškem parku pa predsta-
vljajo energijske točke. Vsak posameznik 
lahko na Dobrni najde harmonijo.
Pridih neznanega, nemalokrat eksotične-
ga, ali dogodivščine postajajo pomembne 
želje zadovoljnih obiskovalcev Dobrne.
Vse, ki bi zanimalo več o »feng shuiu« 
nam lahko pišete na elektronski naslov 
feng.shui.dobrna@gmail.com ali tic@do-
brna.si ali pokličite na tel. št. 780 10 64.

Jasna Krulec

Strelišče za umetne golobe
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HUMANOST NAS BOGATI – UTRINKI DELOVANJA KORK DOBRNA

Čas, v katerem živimo, tako hitro beži, 
da komaj sledimo dogodkom, ki se od-
vijajo v naši sredini. Leto je naokoli in 
kaj kmalu se bo izteklo leto 2009. Prav 
je, da pregledamo, kaj vse smo storili v 
iztekajočem se letu.
Najprej moramo povedati, da nam je le-
tos marca uspelo ustanoviti oz. dopolni-
ti naš odbor z novimi člani oz. aktivisti. 
Tako smo 16. 3. 2009 sklicali ustanov-
ni zbor Krajevne organizacije Rdečega 
križa Dobrna. Z izvolitvijo in potrditvijo 
vseh predlaganih članov smo ustanovi-
li Krajevno organizacijo Rdečega križa 
Dobrna. Zavedamo se, da bomo z ve-
čjim številom članov in aktivistov lažje 
reševali težave ljudi na našem območju. 
Do sedaj smo delovali v zmanjšanem 
številu, saj nas je zaradi bolezni nekaj 
članov zapustilo. Mnogo je načinov, da 
pomagamo sočloveku, ki se znajde v 
stiski. Imeti moramo izreden posluh in 
primeren nevsiljiv dostop, da se pribli-
žamo človeku, da nam zaupa težave.
Nekateri se znajdejo v težavah za krajši 
čas in potrebujejo pomoč. Spet drugi pa 
pomoč potrebujejo dalj časa, odvisno 
od socialnega stanja družine.
V letošnjem letu smo pomagali osemin-
dvajsetim družinam oz. posameznikom 
s paketi hrane. Redno je prejemalo pa-
kete deset družin, občasno osemnajst 
družin oz. posameznikov. Večkrat letno 
dobimo iz evropskega sklada prehrano, 

kot je: mleko, moka, sladkor, riž, teste-
nine, zdrob, čaj. Vso pomoč sprejmemo 
na Območnem združenju Rdečega kri-
ža Celje. Precej prošenj sprejmemo tudi 
za oblačila in obutev ter posteljnino. 
Meseca junija smo organizirali akcijo 
zbiranja oblačil in obutve. Odziv obča-
nov je bil zelo dober. S tem dejanjem so 
pomagali soljudem, ki pomoč potrebu-
jejo. Kolikor je bilo potrebno, smo do-
bljeno razdelili ljudem, ki so za pomoč 
prosili, iz naše občine, ostalo pa smo 
poslali na OZRK Celje.
V mesecu septembru smo organizirali 
krvodajalsko akcijo, katere se je udele-
žilo oseminštirideset krvodajalcev. Rav-
no toliko kot leto prej. Veseli bi bili, če bi 
se naših akcij udeležilo čim več mladih. 
Vsem pa prisrčna hvala.
Ob vsaki krvodajalski akciji nam z veli-
ko mero posluha pomaga kolektiv Term 
Dobrna, ki nam pripravi prostor in mali-
co za krvodajalce. Za vso pozornost se 
jim iskreno zahvaljujemo.
Vse krvodajalce pa vabimo, da se v me-
secu juniju udeležijo srečanja krvodajal-
cev, ki je vsako leto v Veržeju, in pro-
slave, ki je v Celju prav tako v mesecu 
juniju. Ob takih srečanjih smo bogatejši 
ob čutenju, da smo med mnogimi tudi 
mi s svojo humano odločitvijo poma-
gati ohraniti življenje nekoga, ki nas je 
potreboval. 
Vsako leto se spomnimo naših bolnih in 

nepokretnih občanov, ki bivajo v raznih 
domovih ali pa so doma. S prijetnim kle-
petom in drobnim darilcem pozornosti 
jim voščimo predvsem zdravja.
Vse leto redno skrbimo za našega so-
krajana, da ima urejeno sobo in da je 
urejen, kolikor je mogoče, glede na nje-
govo voljo. Naše humanitarno delo in 
pomoč ljudem, ki nas potrebujejo, nas 
bogati ob misli, da smo nekomu, ki je v 
stiski, pomagali.
Nas vse pa je razveselilo tudi, da smo v 
letošnjem letu dobili nav kulturni dom. 
V njem so prečudoviti prostori za razne 
prireditve in predavanja. Prepotreben 
prostor je dobila knjižnica, ki je zelo 
lepa. Svoj prostor pa imamo tudi vse 
organizacije in društva, kar je izrednega 
pomena za izvajanje dejavnosti, ki so na 
programu skozi leto. Nov kulturni dom 
je krasna pridobitev za vse krajane. Po 
urejenem urniku bomo za potrebe RK 
delovali enkrat mesečno – reševanje 
vlog.
Znova pa bomo organizirali merjenje 
krvnega tlaka, holesterola in sladkorja 
v krvi, s pomočjo aparatov za merjenje 
le-teh. Cilj tega je osveščati ljudi in pra-
vočasno odkriti morebitne bolezni.
Za uspešno delovanje našega odbora 
se iskreno zahvaljujemo za vso pomoč 
OZRK Celje in Občinski upravi Občine 
Dobrna

Predsednica KORK Dobrna: 
Stanka Krajnc

IZ BELEŽNICE ŽUPNIJSKE KARITAS

Leto, ki se izteka, je s svojimi finančnimi in gospodarskimi 
zlomi bistveno vplivalo na obseg dela humanitarnih  organi-
zacij, kamor spada tudi delovanje Župnijske karitas Dobrna.
Tako se je letos število tistih, ki so bili deležni pomoči v 

hrani, šolskih 
potrebščinah 
in drugih indi-
vidualnih obli-
kah, opazno 
povečalo tudi 
na našem po-
dročju.

Iz blagovnih 
zalog Evrop-
ske skupnosti 

smo od junija do 
novembra razdelili
645 l mleka, 118 
kg sladkorja, 109 
kg moke, 80 kg 
testenin in 58 kg 
riža. Poleg tega 
pa je bilo na voljo 
tudi  24 tipskih pa-
ketov hrane, ki jih 
je Škofijska karitas 
Celje  nabavila s pomočjo  državnih sredstev. Še vedno je 
nekaj malega prehrambenih artiklov iz EU. Upravičenci do 
te oblike pomoči (brezposelni, prejemniki DSP, posamezniki 
in družine v finančni stiski...) naj pokličejo na  telefonsko 
številko 03 778 131.Iz Karitasove delavnice izdelovanja venčkov.
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V imenu vseh, ki smo vpeti v Župnijsko karitas Dobrna, se 
zahvaljujem  župniku Niku Krajncu,  ker nam je z razume-
vanjem odstopil veroučno učilnico za skladišče hrane, prav 
tako pa tudi Francu Horjaku, Leopoldu Šlavsu in Primožu 
Rošerju, ki so z delom in materialom prispevali k ureditvi 
tega prostora, da ustreza kriterijem  EU za  skladiščenje.
Dejstvo, da vedno naletimo na ljudi, ki so pripravljeni na svoj 
način prispevati h karitativni dejavnosti, je dodatna vzpodbu-
da za delo karitasovih prostovoljcev. Naj posebej izpostavim 
Ivana Štimulaka in Ivana Pintarja − poskrbela sta, da bo ŽK 
imela svoj oglasni pano. Hvala za zgled podpore dobrodel-
nosti.  S skupnimi močmi, predvsem pa z  odprtostjo rok in 
srca, smo zmogli težo leta, ki se izteka. Nadejamo se, da bo 
tudi v prihodnje tako.
Mir in vse dobro v novem letu!

za ŽK Dobrna: 
Herta Rošer

Z A H V A L A 

Ko spremljamo spreminjanje narave, se tudi hitro obra-
čajo dnevi, meseci na koledarju in že je leto spet nao-
krog. Prav tako je tudi hitro preteklo leto in pol, odkar 
smo v TD Vitanje obnovili našo turistično uto in jo krstili 
z imenom OLCERKA. Pred 21 leti je bila zgrajena prav 
v ta namen, da simbolizira ohranjanje kulturne dedišči-
ne OLCARJEV, ki so  ″olcali″  po gozdovih ožje in šir-
še okolice kraja Vitanja. V nadaljevanju bi se rad zahvalil 
Vaškim pevkam Dobrna pod vodstvom Marjane Dobo-
vičnik za sodelovanje in prelepo odpete pesmi. Z lepim 
petjem so navdušile vse navzoče in popestrile krst same 
OLCARKE. S svojim petjem pa tudi navdušujejo na naši 
veliki tradicionalni prireditvi HOLCERIJI, ki je vsako leto 
drugo nedeljo v avgustu. Prisrčna hvala tudi predsedniku 
Turističnega društva Dobrna, g. Gorazdu Špeglu,  in go-
spe Sonji Čerenak za izvirno razstavo v samem kultur-
nem domu v Vitanju.Vaškim pevkam Dobrna pa ob peti 
obletnici čestitke in še mnogo let brskanja po zakladnici 
slovenskih narodnih pesmi. Dekleta, ne dajte se, saj imate 
dobro podporo s strani občine, g. župana, TD in še mno-
gih. Vsem omenjenim pa ob rojstvu odrešenika vesele 
božične praznike ter srečno, zdravo in uspešno NOVO 
leto 2O1O.

    za U. O. TD Vitanje, 
predsednik Jožef Javornik

OBISK NA SUHORJU

Zadnjo soboto v novembru se je delega-
cija KO ZZB za vrednote NOB Dobrna, 
na vabilo ZZB za vrednote NOB Suhor, 
udeležila praznovanja njihovega krajevne-
ga praznika, ki ga praznujejo v spomin na 
osvoboditev izpod fašizma. V noči iz 26. na 
27. november 1942 so borci XIII. proletar-
ske divizije in Cankarjeve brigade zasedli 
štab belogardistov na Suhorju in s tem 
osvobodili Suhor. Okupatorji so še nekaj-
krat napadli osvobojeno ozemlje, a parti-
zanske enote so vse napade odbile in Su-
hor je bil tako del osvobojene Bele krajine. 
V začetku januarja 1944, natančneje 6. 1. 
1944, je iz Suhorja in Hrastja odšla na pot 
XIV. divizija, ki je bila, preko Hrvatske, na-
menjena v Slovenijo, na Štajersko, da bi nje-
nim prebivalcem dala novega upanja v lep-
še in svetlejše čase. K nam, v Dobrno, je prišla 16. februarja 
1944. Kar nekaj pomnikov, spomenik v Dobrni in na Brdcah, 
ter več spominskih plošč (20) priča o borbah štirinajste tja 
do Gore jurišev.
V tistih težkih vojnih dneh je XIV. divizija povezala Suhor in 
Dobrno. Od leta 1983, ko sta se krajevni organizaciji ZZB 

NOB pobratili, pa se srečujemo prebivalci Dobrne in Suhor-
ja, da bi pletli čvrste, prijateljske vezi, da ne bi pozabili grozot 
vojne, da se ta ne bi nikoli več ponovila. 

Za KO ZZB za vrednote NOB Dobrna:
Andreja Stopar

Iz Karitasove delavnice izdelovanja venčkov.
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PONUDBE ŽIVLJENJA

Kako malo je vredno človeško življenje, 
mar ne? Vsakodnevni problemi v podje-
tjih, ki so na robu propada, s stečajem, 
bankrotom … ali kakorkoli želite, da 
rečem, kaj to komu mar?  
Premlevanje gradiv za reševanje iz kri-
ze, luksuzni avtomobili, ki se vozijo na 
sestanke, draga kosila »rešiteljev podje-
tij«, za vse to je dovolj denarja. Iz tega 
kupa nikoli ne zmanjka. Kje je ta kup? 
Kako bi ga rada našla, da bi ga delila na-
šim ljudem, ki so na robu preživetja. Ali 
pa so še dlje? 
Neko jutro sem na poti v službo do-
živela nekaj, kar me je stisnilo pri srcu. 
Nisem vedela, ali vidim prav  ali pa so to 
le sanje. Pred velikim blokom, kjer vsa-
kodnevno parkiram svoj avtomobil, sem 
opazila starčka, ki je brskal po zabojih  
za smeti. V svojo vrečo si je shranjeval 
ostanke hrane. Amerika, pomislim.

»To pa res ni nič novega!« boste dejali. 
Morda res. Morda pa je ta starček eden 
tistih, ki je pridno hodil v službo in ga-
ral, pomagal pri graditvi naše domovine, 
sedaj pa nima niti za dostojno življenje. 
Jaz pa mislim, da to ni osamljen primer 
v naši lepi domovini. Pa kdo bi se vzne-
mirjal zaradi teh ljudi, saj so si najbrž 
sami krivi, da tako živijo.
Brezplodne razprave, totalitarizem in 
medsebojno obtoževanje v državnem 
zboru, to so teme, ki bolijo. Pa vedo to, 
naši politiki ? 
O, kje je čudežno zdravilo, ki bi pozdra-
vilo napuh, krivice, ponižanja, notranjo 
bolečino …
Morda pa so to le ponudbe življenja, ki 
so za ene takšne, za druge drugačne …
Zelo dobro bi bilo, da bi se našel kdaj 
čas in ponujena roka za ljudi, ki so na 
robu preživetja. Saj so vendar naši lju-

dje? Žalostno, da moramo izvedeti pre-
ko medijev o težkih socialnih problemih 
(oddaje Preverjeno, Tednik), o dohodkih 
delavcev Mure in Gorenja, ki še zdaleč 
ne dosegajo stopnje človeka dostojne-
ga življenja. Žalostno, vendar resnično. 
Nikogar ni, da bi si vzel čas za takšno 
temo, ki bi marsikomu vlila vsaj kanček 
upanja v tem težkem času. 

Sicer pa, kako že gre pesem?  

 Vem, da jutri bo srečen dan,
 to sem začutil že zjutraj … 
 Zagotovo jutri bo srečen dan, 
 tudi to se zgodi …

To je le moje razmišljanje ... 
morda pa le nisem edina …
     
   Jelka Rek

SREČANJE ČLANOV

Naše oči so zaskrbljeno strmele v temno nebo, saj nas je 
bilo strah, da nam bo zakrilo zadnje poletne žarke in toplo-
to, ki smo si jo tako želeli za naše srečanje. Pa temu ni bilo 
tako. Sonce je previdno in počasi  mežikalo skozi oblake in 
nam poklanjalo še zadnje svoje žarke ter nas grelo.  

Predzadnjo avgustovsko soboto smo člani Slovenske de-
mokratske stranke Dobrna pripravili srečanje za naše čla-
ne, članice in simpatizerje stranke v »Hudičevem grabnu«. 
Srečanje je bilo namenjeno priložnosti za nova spoznanja 
in razgovore med člani ter kot zahvala za dosežene dobre 
rezultate v naši občini.
Kot je znano, se Slovenska demokratska stranka zavzema 
za vrednote, ki so pomembne za človekov razvoj, človeka 

dostojno življenje in temeljijo na blaginji za vse. To pa je v 
današnjem času še posebej velikega pomena. Pred nami je  
velika gospodarska kriza in pa rast števila brezposelnih, kar 
so do danes najbolj občutili naši delavci. Težki časi, ki niso 
prizadeli le naše države, temveč ves svet. 
Nekdo je nekoč zapisal: » … da vedno zmoremo, če to ver-
jamemo in če zaupamo, vztrajamo in upamo. Upanje je silno 
pomembno. Upati je boljše kot obupati.« Pa še kako res je.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste se udeležili našega srečanja, za 
vašo udeležbo na volitvah, saj prav VI predstavljate glavno 
moč, brez katere nam ne bi uspelo doseči dobrih  volilnih 
rezultatov.

Jelka Rek
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POHODNE POTI DOBRNE

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje

Občina
Dobrna

OB ZAKLJUČKU PROJEKTA UREDITEV POHODNIH POTI – 
POTI PO OBRONKIH OBČINE DOBRNA

Ob zaključku projekta Ureditev poho-
dnih poti, ki je bil v petek, 30. oktobra 
2009, v Gasilskem domu Dobrna, je bila 
predstavljena na novo odprta poho-
dna pot po obronkih Občine Do-
brna, ki so jo člani Planinskega društva 
Dobrna poimenovali od Miklavža do 
Miklavža.

Same predstavitve projekta so se ude-
ležili župan Občine Dobrna, g. Martin 
Brecl, svetniki in predstavniki Občine 
Dobrna, predstavnica Term Dobrna, ga. 
Barbara S. Špegelj, predsednica Meddru-
štvenega odbora planinskih društev Sa-
vinjska, ga. Manja Rajh, lastniki zemljišč 
vrhov, kjer so postavljene skrinjice, člani 
PD Dobrna, različni mediji in predstav-
niki ostale širše javnosti.

Projekt pomembno prispeva k pomenu 
pohodništva in stika ljudi z naravo in k 

ozaveščenosti ljudi o zdravem načinu 
življenja ter gibanja. Označena in tra-
sirana pot je zelo zanimiva, saj poteka 
po obronkih Občine Dobrna, od enega 
vrha do drugega. Za marsikoga bo pot z 
označenimi vrhovi pomenila nek nov iz-
ziv, da prehodi to pot in obišče označen 
vrh ter uživa v lepi naravi in čudovitem 
razgledu v dolino. 

Na vrhovih: Zavrh (907 m), Vinski vrh 
(557 m), Aleksandrov vrh (606 m) in Vi-
soko (991 m) so postavljene skrinjice, 
v katerih so štampiljke in vpisne knji-
ge, kamor se lahko pohodnik vpiše, ko 
osvoji vrh in si ožigosa planinsko knjiži-
co ali kakšno drugo stvar. Za zaslužen 
počitek so na poti postavljene klopi. 
Pot po obronkih občine oz. od Miklav-
ža do Miklavža je označena s smernimi 

Postavitev klopi in skrinjic z vpisno knjigo in štampiljko na Visokem.

Zaključek postavitve infrastrukture na pohodnih poteh na Vinskem vrhu; tudi ko 
se je znočilo, ni ustavilo članov PD Dobrna, da zaključijo delo.
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POHODNE POTI DOBRNE

tablami in markirana s klobučki, pot je 
očiščena in lepo speljana. Izdelan je bil 
tudi žepni zemljevid z opisi poti v Obči-
ni Dobrna. Pot vodi tudi preko najvišje-
ga vrha Občine Dobrna, to je Štrukljev 
vrh, ki meri 1.227 m.

Projekt »Ureditev pohodnih poti« je 
sofinanciran iz evropskega kmetijskega 
sklada, os Leader, pod okriljem Lokalne 
akcijske skupine »Od Pohorja do Bo-
horja«. Stopnja sofinanciranja skupnih 
upravičenih stroškov projekta, ki ga so-
financirajo EU, MKGP in LAS je 50 % 
oziroma 2.773 €. Projekt je bil izveden 
tudi z ogromno prostovoljnega dela čla-
nov Planinskega društva Dobrna, kate-
rim gre velika zahvala pri sami izvedbi 
projekta, še posebej predsedniku PD 
Dobrna, g. Andreju Pušniku, g. Stanislavu 
Božniku, g. Francu Horjaku, g. Boltežar-
ju Orlčniku, g. Ivanu Zagruševcem in g. 
Pavliju Žužku.

V ureditev pohodne poti po obronkih 
občine je bilo vloženega veliko prosto-
voljnega dela članov PD Dobrna in res 
iskrena hvala vsem, ki ste z veseljem 
delali na projektu. V projektu je admini-
strativno strokovno in finančno pomoč 
nudila Občina Dobrna, ki je bila partner 
v projektu. Projekt je del Letnega izved-
benega načrta za leto 2008, projektne 
aktivnosti so potekale od oktobra 2008 
do oktobra letos.

Pozdravni in predstavitveni govor predsednika planinskega društva, Andreja Pu-
šnika, na predstavitvi poti po obronkih Občine Dobrna.

Še nekaj karakteristik celotne poti:
- začetna lokacija: Dobrna,
- končna lokacija: Sv. Miklavž v Vrbi,
- skupno vzpona: 1.939 m,
- skupno spusta: 1.873,6 m,
- skupni čas: 10 ur in 32 minut (to je 

hitra hoja brez počitkov),
- skupna razdalja vzpona: 14.983,2 m,
- skupna razdalja spusta: 14.750,7 m,
- skupna razdalja po reliefu: 31.305,3 

m,

- najnižja višina: 334,3 m,
- najvišja višina: 1.227 m.

Pohodnik si lahko izbere kot cilj tudi 
osvojitev samo enega izmed vrhov v 
enem dnevu, saj je pot označena v obe 
smeri. Vsem pohodnikom želimo čim 
lažji korak in veliko radosti in lepih tre-
nutkov na poti.

Bogdana Mešl
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DOGODKI

LINIJA IZDELKOV ZA INTIMNO NEGO BLAGOVNE 
ZNAMKE TERME DOBRNA
z dodano zdravilno termalno vodo iz vrelca Term Dobrna

Terme Dobrna so sodobno termalno zdravilišče z več kot 
600-letno tradicijo. Že Rimljani so znali koristno izrabljati 
učinke zdravilne termalne vode, v vseh teh letih pa so se 
neizmerne naravne danosti dopolnile in združile z znanjem, 
izkušnjami in strokovnostjo, kar Terme Dobrna danes uvršča 
v sam vrh slovenskih naravnih zdravilišč.

Biti želimo partner ženski skozi vsa njena življenjska obdobja. 
V ta namen smo se ob vzpodbudi Združenja ginekologov 
in porodničarjev Slovenije odločili za nov korak, s katerim 
bomo še dodatno pripomogli k boljšemu zdravstvenemu 
blagostanju uporabnic naših zdravstvenih storitev in 
produktov.

Izdelali smo Linijo izdelkov za intimno nego z dodano 
zdravilno termalno vodo iz vrelca Term Dobrna, 
blagovne znamke Terme Dobrna.

TEKOČE MILO ZA INTIMNO NEGO
Tekoče milo z dodano zdravilno termalno vodo iz vrelca Term 
Dobrna je zaradi blagodejnega delovanja na osnovi rastlinskih 
izvlečkov odlično sredstvo za dnevno umivanje, nego in zaščito 
intimnih delov telesa.
Z nežno peno, z izbrano sestavo in fiziološko ustrezno pH 
vrednostjo vzdržuje fiziološko ravnovesje intimnih delov. Daje 
prijeten občutek svežine in dobro počutje ves dan. Priporočamo 
ga za nego ženskih in moških intimnih delov telesa, primerno pa 
je tudi za umivanje nežne in občutljive kože. Ob tem kože ne 
draži in ne povzroča alergij.
Aktivne sestavine: izvlečki ognjiča, kamilice, islandskega maha, 
sleza, propolisa, hibiskusa, hamamelise, semen grenivke.

VLAŽILNA KREMA ZA INTIMNO UPORABO
Tekoča krema z dodano zdravilno termalno vodo iz vrelca 
Term Dobrna je vlažilni kozmetični izdelek za ženske, ki 
želijo izboljšati kakovost svojega intimnega življenja. Težave 
v spolnosti se intenzivneje pojavljajo v obdobju menopavze. 
Zaradi pomanjkanja hormona estrogena nožnica ni primerno 
prekrvavljena, se zoži, postane manj vlažna in izgubi prožnost. 
Na takšne težave, predvsem pri mlajših, vplivajo tudi drugi 
dejavniki: jemanje kontracepcijskih tablet, uporaba neprimernih 
mil na intimnih delih telesa, uporaba tamponov in tudi vse bolj 
stresno življenje.

Kaj je Vlažilna krema Term Dobrna?
Je sodoben intimni lubrikant v obliki tekoče kreme. Z njim 
izboljšamo kakovost intimnega življenja in preprečujemo težave 
zaradi izsušene nožnične sluznice.

Katere so prednosti Vlažilne kreme Term Dobrna?
Prednost predstavlja dodatek zdravilne termalne vode iz vrelca 
Term Dobrna ter učinek vlaženja ne samo zunaj, temveč tudi v 
nožnici. Želeni učinek dosežemo že z nekaj kapljicami kreme, ki 
jo nežno vtremo v zunanji del genitalij. Ob majhni porabi kreme 
torej omogoča diskretno in higienično uporabo.

Komu je Vlažilna krema Term Dobrna namenjena?
Namenjena je ženskam vseh starosti, predvsem ženskam 
v menopavznem obdobju in po njem, ko postanejo težave še 
izrazitejše in pogostejše. Pri mlajših je priporočljiva uporaba pred 
prvim spolnim odnosom in po porodu.

Katere so lastnosti Vlažilne kreme Term Dobrna?
Krema vsebuje dodatek zdravilne termalne vode iz vrelca 
Term Dobrna ter naravne aktivne snovi. Je brez barve, vonja in 
okusa, ni mastna, ne pušča sledov in je topna v vodi. Ne vsebuje 
hormonov, ne draži tkiva in je varna za uporabo. Ob uporabi te 
kreme postane spolnost prijetnejša, kakovost spolnega življenja 
partnerjev pa bistveno boljša.

TERMALNI GEL ZA SPROŠČANJE 
Aktivni gel z dodano zdravilno termalno vodo iz vrelca Term 
Dobrna in naravnimi eteričnimi olji izboljšuje obrambni 
mehanizem kože, spodbuja njeno prekrvavitev in delovanje.
Visoko hranljiva maščobna olja kožo hranijo, varujejo, ohranjajo 
njen svež in mladosten videz, spodbujajo sposobnost obnavljanja 
kože, izboljšujejo njeno strukturo ter blagodejno vplivajo na 
vezivno tkivo kože.
Sestavine v gelu dajejo občutek hladu, kar sprošča, pomirja in 
nudi občutek ugodja.
Uporabo priporočamo predvsem na področju trebuha, oziroma 
povsod, kjer se pojavljajo blagi mišični krči.
Aktivne sestavine: olja mandarine, mete, evkaliptusa, avokada, 
jojobe, izvleček kamilice, mentol.

Izdelki so na voljo v Termah Dobrna, lekarnah in 
specializiranih trgovinah, naročite jih lahko tudi preko spleta 
na: www.terme-dobrna.si/linija_izdelkov_za_intimno_nego.

Projekt je podprt s strani Združenja ginekologov in 
porodničarjev Slovenije.

Tradicionalne medicinske postopke smo še nadgradili z novimi 
znanji in sodobno tehnologijo ter v povezavi z naravnimi 
danostmi našli nove možnosti preventive in zdravljenja. Pri 
tem pa seveda velja poudariti, da je naše nove izdelke za 
intimno nego z dodano zdravilno termalno vodo iz našega 
vrelca podprlo Združenje ginekologov in porodničarjev 
Slovenije, kar je vsekakor edinstvena in izključna prednost 
nadgradnje naših zdravstvenih storitev in ponudbe.

Terme Dobrna so balzam za vsakogar, ki si želi zatišja pred 
glasnim utripom vsakdanjega življenja, predvsem pa se 
ponašamo z dolgoletno tradicijo na področju uspešnega 
zdravljenja ginekoloških obolenj. 

Zapisala:
Patricija Goubar, vodja centra za 

balneologijo infizioterapijo v Termah Dobrna
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V OBČINI DOBRNA USTANOVILI 
OBČINSKI ODBOR NOVE 
SLOVENIJE

V ponedeljek, 7. septembra, je bil v Dobrni ustanovljen Ob-
činski odbor Nove Slovenije.
V uvodni besedi je najprej Andrej Kravos pozdravil vse pri-
sotne, še posebej predsednico NSi, Ljudmilo Novak, glav-
nega tajnika NSi, Roberta Ilca, članico Sveta NSi, Ksenijo 
Kraševec, predsednika regijskega odbora NSi Celje, Dušana 
Volavška in podžupana Občine Dobrna, Jožeta Majerja.

Predsednica NSi je uvodoma spregovorila o pomenu usta-
novitve občinskega odbora NSi v  Dobrni in poudarila, da 
je občinski odbor osnovna organizacijska oblika NSi, ki s 
svojim delom in aktivnostmi nedvomno pripomore k razvo-
ju občine. Povedala je, da mora odbor delovati izključno v 
korist vseh občank in občanov. Predsednica je predstavila 
tudi aktivnosti NSi v zadnjem obdobju, poudarila uspeh NSi 
na volitvah v evropski parlament, ki je stranki dal novega 
zagona in moči pred lokalnimi in naslednjimi državnozbor-
skimi volitvami. NSi je v vzponu, Slovenija potrebuje močno 
krščansko demokracijo, Slovenija potrebuje Novo Slovenijo, 
je še dodala predsednica.

V novoustanovljeni Občinski odbor NSi Dobrna so bili iz-
voljeni: Andrej Kravos, Jasna Krulec, Franc Horjak in Primož 
Slakan, ki bodo
na prvo sejo občinskega odbora ponovno povabili še dru-
ge člane NSi in simpatizerje iz Občine Dobrna, ter izvolili 
predsednika.

V prijetnem vzdušju kmetije odprtih vrat »Pri Minki« je sle-
dila še priložnostna pogostitev in vsesplošni pogovor o ak-
tualnih političnih dogodkih v Sloveniji.
         
V četrtek, 5. novembra, pa se je na 1. redni seji sestal Občin-
ski odbor NSi Dobrna. Na sejo smo povabili tudi vse regi-
strirane člane NSi iz Občine Dobrna. Dopolnili smo občinski 
odbor še s članico, gospo Herto Rošer. Tako sedaj Občinski 
odbor NSi Dobrna šteje pet članov.
Izmed članov občinskega odbora smo za predsednika so-
glasno izvolili asist. mag., gospoda Andreja Kravosa, dr. med.. 

Elektronski naslov: oo.nsi.dobrna@gmail.com, vabljeni pa 
tudi, da nas obiščete na Facebook-u. 

Še več o delovanju in predlogih same stranke NSi 
na celotnem področju Slovenije pa najdete na sple-
tnem naslovu www.nsi.si. 

Primož Slakan

NARODOPISNI UTRINEK

V tokratno izdajo Dobrčana vključujemo še en prispevek, 
pa ne zaradi tega, ker diši po domačem prazniku. V času ra-
čunalniške komunikacije le redko naletimo na rokopisni pri-
spevek, zato je ta zanimiva vsebina vredna objave v originalu.

Martina Žužek
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Uvodni pozdrav predsednika MKD

Drage Dobrnčanke in Dobrnčani!
Konec leta 2009 je tu in mladinci smo veseli, da nam je v tem letu uspelo izpolniti zasta-
vljene cilje. V naslednjem letu 2010 si bomo prizadevali ustvarjati še boljše aktivnosti za 
mlade na Dobrni in jim na takšen način ponuditi možnost aktivnega preživljanja prostega 
časa. Prav tako smo odprti za nove ideje in predloge, ki se dotikajo dejavnosti za mlade. 
Ob tej priložnosti pa pozivam vse, ki bi se nam radi pridružili, da nam pišete na e-mail: 
mk.dobrna@gmail.com in predstavite svoje ambicije ter želje po sodelovanju v mladin-
skem organiziranju. Oglejte si tudi našo spletno stran www.mk.dobrna.si, na kateri so 
objavljene fotografije in prispevki naših preteklih dogodkov.  

Vesele božične in novoletne praznike vam želi vaš predsednik skupaj s celotno ekipo 
MKD. 

BRUCOVANJE V STILU STARIH 
EGIPČANOV

Aktivisti Mladinskega kluba Dobrna smo 
se za letošnji krst brucev odlično prele-
vili v prave stare Egipčane. Svoje kralje-
stvo smo zasedli v petek, 30. oktobra, v 
kavarni Zdraviliškega doma, ki je blestela v 
vsej svoji scenski postavitvi. V ospredju že 
tradicionalnega dogodka na Dobrni pa so 
se predstavljali sužnji veličastnega faraona, 
ki jih v sodobnem času imenujemo tudi 
bruci.

Že sta-
ri običaji 
š tudent-
skih vrst 
n a r e k u -
jejo ob-
v e z e n 
pre izkus 
pri preho-
du iz srednješolskih klopi v 
študijske predavalnice, ki ga 
poimenujemo brucovanje. 
Tradicija brucovanja na Do-

brni letos praznuje okroglih 10 
let, na kar smo mladinci zelo 
ponosni. Bistvo tega obreda 
je priprava mladih nadebudnih 
brucev na nov tempo življe-
nja, ki ga diktirajo fakulteta, 
sprememba okolja in ostale 
obštudijske obveznosti. Letos 
smo ˝stare bajte˝ (študenti viš-
jih letnikov) med svoje vrste 
sprejele rekordno število, kar 
17, bodočih študentov. Vsi so 
uspešno prestopili prag v štu-

dentsko življenje in ob tem prejeli slavnostno diplomo kot 
pisni dokaz o študentski zrelosti. Ob tej priložnosti ekipa 
Mladinskega kluba Dobrna želi vsem novopečenim študen-
tom uspešno potovanje v študentski svet, ki naj za vsakega 
posameznika predstavlja rast v družbeno odgovornega člo-
veka.  

Špela Pavlin



38 DOBRČAN, št. 44/2009

TEČAJ OSNOV 
RAČUNALNIŠKEGA 
2D OBLIKOVANJA

Mladinski klub Dobrna je 13. in 14. 11. 2009 organiziral dvo-
dnevni tečaj osnov računalniškega oblikovanja. Tečaj je po-
tekal v petek in soboto po 5 šolskih ur v prostorih Občine 
Dobrna. Vodil ga je mag. Aleksander Jesenovec, član kreativ-
nega studia za grafično in industrijsko oblikovanje 1.6Design.
Tečaja se je udeležilo 8 tečajnikov, ki so pri izobraževanju 
sodelovali interaktivno; tečajniki so se v programu Adobe il-
lustrator, ki je tipično osnovno orodje oblikovalcev in ostalih 
kreativcev, naučili risanja preprostih oblik, združevanja, reza-
nja, kombiniranja oblik, uvažanja različnih grafičnih elemen-
tov v program, dela z uvoženimi elementi in dela z besedili.
Kljub zagnanosti smo predelali le majhen del, ki nam ga pro-
gram omogoča, zato smo se odločili, da v prihodnjih zimskih 
mesecih organiziramo še nadaljevalni tečaj, kjer bomo naj-
prej po hitrem postopku ponovili, kar smo se že naučili, ter 
odprli nova poglavja v spoznavanju programa.
Še enkrat se je izkazalo, da je zanimanje za tovrstno računal-
niško izobraževanje zanimivo za občane, zato bomo podob-

na izobraževanja poskušali še organizirati, tudi s poudarkom 
na računalniškem oblikovanju in oblikovanju spletnih strani. 

Kdor se v tem terminu ni imel časa udeležiti tečaja, bo po-
novno imel priložnost predvidoma v mesecu februarju, žal 
tokrat v Celju. Več informacij o tečaju je možno dobiti preko 
e-pošte: mk.dobrna@gmail.com.

Jernej Škoflek

ŠOLSKI KOTIČEK

NARAVOSLOVNI DAN V 2. 
RAZREDU:  ZDRAVI ZOBJE − 
LEP NASMEH

V petek, 23. 10. 2009, smo imeli učenci drugega razreda nara-
voslovni dan z naslovom ZDRAVI ZOBJE − LEP NASMEH! 
V šolo smo prinesli svoje zobne ščetke, lonček ter zvezek 
za spoznavanje okolja.  Prvo šolsko uro smo spoznavali, ka-

kšno hrano potrebujemo za zdravo življenje. Spoznali smo 
prehrambno piramido. Nato nas je obiskala ga. Karolina, ki 
nam je pregledala zobe. Nekateri smo imeli slabo umite. Za 
ohranitev zdravih zob je poleg pravilnega in rednega čiščenja 

zelo pomembno tudi pravilno prehranjevanje in omejevanje 
uživanja sladkorja. 

Ogledali smo si tudi zanimive, a hkrati tudi grozne slike zob 
otrok, ki ne skrbijo za svoje zobe. Mi si takšnih zob nikakor 
ne želimo. Ko smo izvedeli veliko koristnega o skrbi za zdra-
ve zobe, smo se lotili umivanja zob.
            

Svoje vtise so povedali
učenci 2. razreda z razredničarko

Albino Gril.

Prebrala nam je zanimivo pravljico.

Sestra nam je praktično predstavila pravilno umivanje zob. Kdor 
ni imel svoje ščetke, jo je lahko kupil pri sestri. Nekateri učenci so 
pri umivanju  potrebovali pomoč sestre Karoline. 
Sklenili smo, da bomo od zdaj naprej še bolj skrbeli za čistočo 
naših zob, saj želimo imeti zdrave zobe in lep nasmeh.
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POTOVANJE SKOZI 
LEPOTE KOROŠKE

V petek, 9. 10. 2009, smo devetošolci obiska-
li Koroško. Z avtobusom smo se odpeljali do 
Šmartnega, kjer smo si v vasici Legen ogledali iz-
kopanine v cerkvi sv. Jurija. Pred vstopom smo si 
morali natakniti copate, v katerih smo hodili kot 
osel po ledu. Vodič nam je povedal vse o zgodo-
vini in nastanku cerkve. 
Po malici smo se napotili v prenovljeno Koro-
ško osrednjo knjižnico. Tam je bilo zelo zanimi-
vo, saj so nam pokazali največjo, najdebelejšo in 
najmanjšo knjigo, ki jo imajo v knjižnici. Videli pa 
smo tudi »knjigomat«. Knjižnica je zelo velika, saj je v gradu. 
V njej so tudi tri spominske sobe. Ena izmed njih je Voranče-

va, ki pa je zaradi obnove nismo videli. Pot smo nadaljevali z 
ogledom Prežihove bajte. Pri njegovem spomeniku nas je že 
pričakal vodič, ki nam je povedal nekaj o Lovru Kuharju, ter 
nas odpeljal do bajte. Njihova hiša je bila majhna, saj niso bili 
bogati. Imeli so črno kuhinjo, »hišo«, spalnico, zunaj pa je bil 
majhen balkon. Sama pri sebi sem si mislila: »V takšni hiši ne 
bi živela nikoli!« saj je bila veliko  premajhna. 
Vsi smo z navdušenjem čakali na naslednjo postajo, saj so bili 
na vrsti gestapovski zapori.Vodič nas je odpeljal po majhnih 
hodnikih do celice, kjer je bil reliefni zemljevid Koroške. Ob 
zemljevidu nam je povedal vse, kar nas je zanimalo. Celo več! 
Povedal nam je, kako so ljudi mučili, jih tepli, jim lomili prste, 
roke, noge, … Bilo je grozno. Večini je postalo slabo in smo 
čimprej hoteli zapustiti to »luknjo«! 
S slabimi mislimi smo se odpravili do Ivarčkega jezera, kjer 
smo imeli prosti čas. Jezero je bilo umirjeno in veliko. Odšli 
smo na pomole, kjer smo malicali in se zabavali. Prosti čas 
je kaj kmalu minil in že smo bili na poti do zadnje točke. To 

je bil ogled  muzeja rudnika svinca in cinka v Mežici. Najprej 
smo dobili dodatna oblačila, čelade in luči, nato pa smo se 
odpravili do vlakca, ki nas je zapeljal v rudnik. V vagonu nas 
je bilo sedem. Opozorili so nas, da je v vagonu tudi rdeča 
tipka, ki je za nujen postanek, ter da vožnja traja od 10 do15 
minut. Ko so vodiči zaprli vrata, je bilo temno in vsi so takoj 
prižgali luči. Notri smo bili zelo glasni, saj je ropotalo. Sklenili 
smo, da izklopimo vse svetilke, da ne bo tako strašno. Vožnja 
je ob pogovoru in smehu kar hitro minila! Po nekaj korakih 
so nas že pozdravili v podzemlju: »Srečno!« Dobili smo še 
nekaj napotkov in se razdelili v dve skupini ter »odšli« sko-
zi zgodovino rudarstva. Vodič nam je pokazal tudi popolno 
temo v rovih ter njihovo stranišče. Počasi smo se napotili 
nazaj do vlakca. Počakali smo še drugo skupino in z nasme-
hom na obrazu zapustili rove. Zunaj smo oddali oblačila, se 
zahvalili in poslovili. Vsi smo bili utrujeni in polni novih dogo-
divščin. Čakala nas je samo še pot domov.
Ta ekskurzija je bila zame nepozabna. Tudi vi si morate ogle-
dati Koroško, vsaj Ivarčko jezero ter muzej rudnika svinca in 
cinka v Mežici. Verjemite, ne bo vam žal!

Špela Hrovat, 9. razred
Mentorica: Irena Pak

Učenci 9. razreda  pred spomenikom Lovra Kuharja – Prežiho-
vega Voranca. 

Priprave na ogled  muzeja rudnika svinca in cinka v Mežici.

EKSKURZIJA V BENETKE

V soboto, 24. oktobra, smo nekateri  učenci  7., 8. in 9. razre-
da končno dočakali dan, ko smo se odpravili na enodnevno 
ekskurzijo v Benetke. Vsi v polnem pričakovanju smo že ob 
četrti uri zjutraj sedli na avtobus in se odpeljali proti Italiji. 
Pot je bila sicer dolga, a je hitro minila, saj smo del poti pre-
spali, del poti pa smo izkoristili za pogovor in opazovanje 
okolice. Že na avtobusu smo izvedeli od naše vodičke, gdč. 
Urše, veliko zanimivosti o Italiji  in Benetkah. Povedala nam 
je, da se mesto nahaja v laguni in je sestavljeno iz številnih 
majhnih otokov. 
V Benetke smo prispeli okoli desete ure. Peš smo se odpra-
vili po ozkih ulicah. Benetke ne poznajo cestnega prometa, 
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kakršnega smo vajeni v ostalih krajih, ampak celoten promet 
poteka po vodi. Glavno prevozno sredstvo so gondole in 
druga prevozna sredstva po vodi. Po kar dolgi poti po be-
neških ulicah smo prispeli na trg sv. Marka, ki velja za najbolj  
obiskan trg na svetu. Tu smo videli  baziliko svetega Marka, 
veličasten zvonik in stolp z uro. Na tem mestu smo si vzeli 
malo časa in malicali. Pot nas je nadalje vodila do mosta Ca-
nale Grande, od koder je čudovit pogled  na okolico. 
Po organiziranem ogledu znamenitosti Benetk smo se nato 
sami odpravili raziskovat mesto. Kupili smo si lahko tudi spo-
minke, med katerimi so najbolj znane beneške maske. 
Ob dogovorjeni uri smo se zbrali na glavnem trgu in z ladjo 
nadaljevali pot do otoka Murano. Tam smo si  ogledali izdela-
vo stekla in izvedeli, da na tem otoku izdelujejo najlepše le-
stence na svetu. Po ogledu proizvodnje stekla smo si v nepo-
sredni bližini lahko kupili tudi izdelke iz poslikanega stekla. 
Ura se je prevesila že v pozno popoldne, ko smo se odpravili 
proti avtobusu. Izpraznili smo še zadnje zaloge hrane iz naših 
nahrbtnikov in si vzeli čas še za malico. Vidno utrujeni smo 
prispeli do avtobusa in že komaj čakali, da zasedemo svoja 
mesta ter si malo odpočijemo. Pot nas je nato vodila proti 
Dobrni, kamor smo prispeli v poznih večernih urah. 
Ogled Benetk mi je bilo posebno doživetje, saj si nisem znala 
predstavljati, kakšno je pravzaprav mesto na vodi in kakšno 
je življenja v takšnem mestu. Še posebej pa so mi ostale v 
spominu prečudovite palače in trg sv. Marka. 

Patricija Kumer, 8. r. 

Učenci OŠ Dobrna v Benetkah.

Ni človeka na svetu, ki ga ne bi privlačilo mesto na vodi − 
BENETKE. Benetke očarajo in vznemirjajo hkrati. Na vsa-
kem koraku se srečujemo z zgodovino, pritegnejo nas števil-
ne zgradbe, cerkve in muzeji. Še bolj romantični so sprehodi 
preko številnih mostov in mostičkov, ki povezujejo stotere 
kanale. O lepoti ''KRALJICE MORJA'' smo se prepričali sami 
v soboto, 24. oktobra 2009. Zbrali smo se ob pol četrti uri 
zjutraj, vsi še zaspani, a ob- enem polni pričakovanj. Odpeljali 
smo se proti Italiji v Benetke, kjer smo se v okviru izbirnih 
predmetov: Življenje človeka na zemlji, Raziskujem svoj do-
mači kraj, Turistična vzgoja in Poizkusi v kemiji seznanjali z 
njeno zgodovino in spoznavali lepote, ki jih je res vredno vi-

deti. Z nami so bile učiteljice: ga. Lea Sreš, ga. Zdenka Velečič 
in ga. Sonja Špegel. Z nami pa je bila tudi gospodična Urša 
Sreš, ki je bila naša vodička in nam je res zelo lepo ter po-
drobno razlagala in razkazovala lepote Benetk. Najprej smo 
si ogledali baziliko sv. Marka, nato pa še most ''vzdihljajev'', 
od koder je na svobodo pobegnil znani Casanova. Slišali smo 
tudi zgodbe o znamenitih beneških maskah in romantičnih 
gondolah ter še in še. Po vseh ogledih smo imeli tudi prosti 
čas za samostojno raziskovanje Benetk in nakupovanje spo-
minkov. Nato pa smo se z vodnim avtobusom, na katerem 
je bila precej velika gneča, odpeljali na otok Murano, kjer 
smo si ogledali, kako steklarski obrtniki izdelujejo izdelke 
iz  barvnega stekla. Po ogledu smo si lahko v njihovi trgovini 
kupili steklene izdelke. Podali smo se še na kratek potep po 
očarljivem otoku. V popoldanskih urah pa smo se odpravili 
proti domu. Vsi smo bili malo utrujeni, a polni novih spoznanj 
in doživetij. Mislim, da bo nam vsem ekskurzija v Benetke 
ostala v lepem spominu.

Anita Javornik, 9. r.
Mentorica: Lea Sreš

Po Salzburgu, Dunaju  so učenci 7., 8. in 9. razreda letos odpoto-
vali v Benetke.

POLICIST ZA EN DAN

V ponedeljek, 2. novembra 2009, smo se po 2. šolski uri trije 
učenci 6. razreda odpravili na druženje s policistom, g. Un-
garjem. Pred šolo smo skupaj sedli v policijski avto in se od-
peljali proti Celju. Pripeljali smo se do zelo visoke zgradbe, 
to je policijska postaja v Celju. Najprej smo dobili kartice, 
na katerih je pisalo OBISKOVALEC. Potem smo odšli v pi-
sarno našega gostitelja, g. Ungarja. Ogledali smo si tudi nekaj 
drugih pisarn. Tam smo dobili kape. Sledil je ogled zaporov, 
kamor nas je za hip zaprl gospod Ungar. Odšli smo čisto na 
vrh zgradbe, tja, kjer se pogovarjajo s policisti na terenu in 
preverjajo podatke kršiteljev. Ker smo bili že žejni, smo odšli 
na sok. Fotografirali smo se poleg policijske »marice«. Ogle-
dali smo si tudi garažo, v kateri so policijski avtomobili in 
motorji. Potem smo se z avtomobilom odpeljali na teren in 
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tam ustavljali mimo vozeča vozila ter merili njihovo hitrost. 
Bilo je zelo hladno. Ker smo bili na vidnem mestu, se je pro-
met kar hitro umiril. Ustavili smo tri avtomobile, od vozni-
kov pa smo  zahtevali vozniško dovoljenje. Dva avtomobila 
smo ustavili, ker jima ni gorela sprednja desna luč, enega pa 
zato, ker sovoznik ni bil pripet z varnostnim pasom. Nato 
pa smo se odpeljali proti Dobrni. Dan je bil zame zanimiv in 
nepozaben!!!

Eva Voršnik, 6. b
Mentorica: Irena D. Smrečnik

Anja, Eva in Bruno, učenci 6. razreda, so postali policisti … za 
en dan.

PLANINSKI KROŽEK – 
POHOD V SOCKO

Zakaj je dobro, da hodimo na pohode?
Da se razgibamo in da nimamo debelega trebuha. Da se gla-
va ˝razgiba˝, da bolje mislimo.

Jože Jakop, 1. r.

V soboto smo šli v Socko na pohod. Zbrali smo se ob 9. uri 
pred šolo. Vreme je bilo kar lepo. Hodili smo 5 ur. Ko smo 
prispeli na cilj, smo se igrali.

Marcel Kumer, 3. r.

V soboto, 7. 11. 2009, smo se zbrali pred šolo ob 9. uri. Odšli 
smo na prvi pohod v Socko.
Pot nas je vodila mimo Vile Ružička, cerkve sv. Miklavža, far-
me nojev, Čreskove po hribu v Socko, tam smo pri grašči-
ni malicali. Mož gospe Silve je pripeljal čaj, da smo se malo 
ogreli.
Odigrali smo dve igri med dvema ognjema in petelinčka. Vi-
deli smo trobentice. Počasi smo se po isti poti vrnili nazaj 
proti šoli. Po poti smo klepetali, peli in se sladkali, čas je hitro 
minil, in že smo bili na Dobrni. Veselim se naslednjega poho-
da, ko bomo odšli na Brdce.

Maja Felicijan, 3. r.

Ko sem se zjutraj zbudil, sem komaj čakal, da bo ura 8.45. 
Odpravil sem se od doma in šel k šoli. Tam sta že čakali 
gospa Martina in gospa Silva. Čakalo je že tudi nekaj otrok. 
Ko smo se vsi zbrali, smo odšli v Socko. Pot nas je vodila 

čez Vrbo po Anini poti. Prišli smo do farme nojev in si noje 
ogledali. Tam smo malo počakali. Nato smo se odpravili na-
prej. Hodili smo skoraj dve uri. Ko smo prišli do graščine, 
smo se zelo razveselili, ker je bil tam naš cilj. Odprli smo 
nahrbtnike in si privoščili malico. Mož gospe Silve pa nam je 
pripeljal topel čaj. Popili smo čaj in šli igrat igro med dvema 
ognjema. Ko smo končali igro med dvema ognjema, smo se 
šli še petelinčka. Ura je bila že toliko, da smo odšli domov. 
Med potjo smo bili živahni in se pogovarjali. Prišli smo nazaj 
na Dobrno. Tam so že čakale mamice in atiji. Nekateri smo 
odšli domov kar peš.

Žiga Dimec, 4. r.

Mentorici planinskega krožka:
Silva Pintar in Martina Jovan

Cilj prvega planinskega pohoda je bila Socka.

Ko smo dosegli cilj, smo imeli na šolskem igrišču v Socki športne 
igre.

TEHNIŠKI DAN

V sredo, 18. 11. 2009, smo imeli na naši šoli tehnični dan z 
naslovom Novoletne delavnice. Notranjost šole je bila neko-
liko pusta, zato smo se odločili, da jo polepšamo. Vsi smo se 
tehniškega dne veselili, saj radi izdelujemo stvari.
Na predmetni stopnji so v sedmem razredu izdelovali zvez-
de različnih barv, ki smo jih kasneje nalepili na okna. Osmo-
šolci so ustvarili prisrčne lesene snežene može, ki so šolo 
še posebej popestrili in jo naredili zabavnejšo. V devetem ra-
zredu pa smo izdelovali tridimenzionalne zvezde. Dela smo 
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imeli veliko, saj smo morali narediti kar sto zvezd. Na začet-
ku nam je učiteljica predstavila, kako bomo zvezde izdelali. 
Sama jo je izdelala in nas sproti opozarjala, na kaj moramo 
še posebej paziti. Zame izdelovanje ni bilo težko ali prena-
porno. Med delom smo drug drugemu pomagali in svetovali. 
Nekateri smo si želeli malo glasbe, da bi morda delali še 
hitreje, vendar je žal nismo dobili. Občasno so v razred pri-
hajali tudi učitelji, nam svetovali, pomagali in ocenjevali naše 
delo. Večina učiteljev nas je pohvalila. Tudi sami smo bili na 
naše delo ponosni, saj smo se pri izdelavi potrudili po naj-
boljših močeh. 
Na koncu smo zvezde še pomagali obesiti na strop in imeli 
nekaj minut za pogovor. Šola zdaj izgleda veliko lepša in prija-
znejša kot prej. Tudi učenci se bolje počutimo in na nekatere 
izmed nas že vpliva veselo decembrsko vzdušje!
 

Napisala: Anita Videc, 9. r.
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Vzdušje v delavnicah je bilo delovno in prijetno

TO SMO MI, MALČKI

Oddelek 1. starostnega obdobja trenutno obiskuje 10 otrok. 
Med njimi so tri deklice in kar sedem fantov. Kmalu se nam 
bodo pridružili še ostali enajstmesečni malčki, ki bodo za-
polnili mesto v skupini.

Skupina je zelo prijetna, saj so otroci zelo veseli in razigrani. 
Vsak izmed njih je nekaj posebnega, enkratnega in nepono-
vljivega. Vsak si želi delček vzgojiteljeve pozornosti; naj gre za 
prijazen nasmeh, dotik, objem ali celo »cartanje«, kar pogo-
sto imenujemo. Prav je, da je otrok deležen le-te neverbalne 
komunikacije, saj mu v predšolskem obdobju zelo veliko po-
meni. Večina izmed otrok še z nami verbalno ne komunicira, 
so pa zelo dobri opazovalci, saj se učijo s posnemanjem. 
Zato ni vseeno, kako reagiramo ob njihovih prošnjah ali zah-
tevah. Otroci pričakujejo nekaj od nas, vendar že zelo dobro 
spoznajo in sprejemajo meje, ki jih postavljamo za doseganje 
določenih ciljev.

Malčki si med sabo tudi že pomagajo, sodelujejo, vendar traja 
kar nekaj časa, da se začno med njimi tkati nitke prijateljstva. 
Le-te se odražajo v igri, ki je poleg gibanja nepogrešljiva v 
tem obdobju. Tudi kratki stiki oziroma prepiri so dokaj po-
gost pojav v skupini, saj se med otroki pogosto bije boj za 
kakšno igračo. S pogovorom oziroma s kompromisi pa se 
tudi takšni trenutki hitro pomirijo, rešijo in dan je spet lepši, 
svetlejši.

Življenje v naši skupini postaja vedno bolj prijetno, varno 
in zanimivo. Vsi skupaj se veselimo vsakega najmanjšega na-
predka in otroka pri tem spodbujamo. Vemo namreč, kako 
pomembno je zanj, ko naredi prvi samostojni korak, ko sam 
nese žlico v usta, ko pije iz skodelice, ko poje prvi košček 

sadja, se polula v kahlico, zaspi brez dude, pospravi igračo na 
dogovorjeno mesto …
Vse to in še kaj so pomembni mejniki v njegovem razvoju. 
Zato je prav, da mu dovolimo, da sami poskusijo nekaj na-
rediti, preizkusiti … Tako si otroci pridobivajo samozavest, 
kar pa je zelo pomembno za njihov razvoj. Vsi skupaj s starši 
moramo spodbujati otrokove potenciale in jih učiti za samo-
stojnost v življenju. 
Otroci zelo radi raziskujejo, zato ne prezrimo njihovih želja, 
potreb in interesov, saj prehitro odrastejo.

Pa še nekaj utrinkov iz najmlajše skupine:

Vožnja s poganjačem. Na trampolinu.

Lepljenje ježkov.
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Sončenje s Katjo.

Hoja po pesku. Risanje s čopičem.

Opazovanje ribic pred hotelom. 

Ustvarjanje z barvami.

Oblikovanje ježkov iz poljščin.

Prvo okušanje sadja.

Praznovanje rojstnega dne.

Prispevek pripravili Marjana Šet in Majda Blažič.

BARVITA  JESEN V 2. SKUPINI

Jesen v 2. skupini smo doživljali zelo barvito, ustvarjalno in 
raziskovalno. S pomočjo staršev smo zbirali darove jeseni, 
od tistih, ki rastejo na vrtu, polju, sadovnjaku do tistih v goz-
du. Otroci so imeli vsak dan v naravnem kotičku možnost 
igre in ustvarjanja z jesenskimi plodovi. S tem so si pridobi-
vali fizične in spoznavne izkušnje. Vse jesenske plodove smo 
poimenovali, opisovali, primerjali med sabo, in s tem razvijali 
vidno in tipno zaznavo. Spoznali smo, kako lahko jesenske 
pridelke predelamo za ozimnico. 

Izdelovanje lepljenke − sadje, razvijanje fine motorike.
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Skupaj smo si pripravili igralne dejavnosti z naravnim materi-
alom, ustvarjali smo v ustvarjalnih delavnicah ter se sladkali z 
jesenskimi dobrotami na praznovanju prihoda jeseni. 
Peli smo pesmice, se naučili novo deklamacijo o ježku in 
marmeladi ter se plesno vživljali v gibanje dreves, listov, ... 
Na sprehodih smo opazovali, tipali in vonjali drevesa, liste, 
plodove. Gibanje smo popestrili z jesenskimi plodovi, ki so 
nam služili kot telovadni rekviziti in otroci so zelo uživali ob 
takšni telovadbi.

Pripravili: Urška Mastnak in Urška Kerner

Otroci so sami natikali sadje na lesene palčke ter ga z užitkom 
pojedli.

Poimenovanje, opisovanje in primerjanje pridelkov med sabo.

Polaganje plodov na različne linije ter slikanje jesenskih dreves.

Izdelovanje strašila iz jesenskih pridelkov.

Lepljenka iz plodov in izdelovanje ježev.

Odtisi listov, spoznavanje jesenskih toplih barv.

Gibanje, kotaljenje buč v paru.

Tipanje in vonjanje dreves.
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JESEN V VRTCU − UTRINKI IZ 
TRETJE SKUPINE

V mesecu oktobru je bila izmed šestih področij kurikula v 
ospredju narava. Zbirali smo jesenske pridelke in plodove 
ter jih spoznavali. Vsak dan se je kotiček s plodovi bolj polnil. 
Otroci so pridno prinašali v vrtec različne pridelke; sadje: 
jabolka, hruške, kutine, … in zelenjavo: repo, redkev, korenje, 

fižol, koruzo, buče, ... ter gozdne plodove: kostanj, želod, žir, 
orehe. Jesen smo doživljali z vsemi čutili: poslušali smo še-
lestenje listja v vetru, opazovali padanje listja z dreves, delali 
kupe iz listja, se z njim obmetavali, iskali smo velike in majhne 
liste, zelene in rjave, še sveže in že preperele, … Opazovali 
in tipali smo jesenske pridelke, jih vohali … Otroci so spo-
znali različne vrste buč, jih tipali, težkali. Tudi pokusili smo 

jih: sadje, orehe, kostanje, bučnice … Pogovarjali smo se, 
čemu so pridelki namenjeni (hrana ljudem, živalim) oz. kaj 
delamo iz posameznih plodov. Plodove smo med seboj tudi 
primerjali (večji, manjši) 
in jih tehtali. Nato smo 
jih naslikali. Naučili smo 
se tudi deklamacijo, pre-
pevali jesenske pesmice 
in brali pravljice o živalih, 
ki si pripravljajo ozimni-
co. Tako je bilo področje 
narave vpeto med vsa 
ostala področja, kot so 
jezik, umetnost, matematika, družba in gibanje. Izvedli smo 
praznovanje jeseni s kostanjevim piknikom in jesenskimi 
delavnicami, na katerih smo izdelovali ježke iz žira. Tudi na 
strašilo iz buč nismo pozabili. Otroci so pri vseh dejavnostih 
radi sodelovali in so si tudi veliko zapomnili.

Vzgojiteljici: Marijana Glušič in Milena Korenak

MEDENI ZAJTRK V 4. SKUPINI 
VRTCA DOBRNA

V ljudskem zdravilstvu je med cenjen kot živilo, ki veča 
umsko in telesno moč ― še posebej pri otrocih, izboljšuje 
zdravje in počutje, krepi srčno mišico in ugodno deluje pri 
obolenjih srca, deluje dezinfekcijsko in krepilno pri prehla-
dih, pomirja pri živčnih napetostih in pred spanjem ter krepi 
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organizem med in po prestani bolezni.
Zato smo se v najstarejši skupini v petek, 20. 11. 2009, pri 
zajtrku posladkali z medom. Na najpomembnejši obrok dne-
va in prijeten klepet smo povabili tudi goste: gospo Lidijo Se-
nič, ravnateljico OŠ Dobrna, gospo Darinko Stagoj, in župana 
Občine Dobrna, gospoda Martina Brecla. 

Po zajtrku, ki je vseboval med kot namaz in med kot sladilo 
za čaj, smo nadaljevali z dejavnostmi v kotičkih. Gospa Lidija 
Senič nam je prikazala vlivanje novoletnih okraskov. Vsi smo 
bili navdušeni. V drugem kotičku so otroci praskali čebelice, 

v tretjem pa so pokazali znanje o medu, čebelah, čebelarjih, 
panju, …
Z gosti smo lahko ugotovili, da so otroci že kar vešči v tej 
temi. Res pa je, da se o čebelah pogovarjamo že drugi teden. 
Izdelali smo tudi čebelnjak, ki smo si ga seveda v naravi pred 
tem tudi ogledali. 
Veseli smo, da živimo v kraju, kjer smo v stalnem stiku z 
naravo in ljudmi, ki jim je narava način življenja. Tako lahko z 
malo truda in časa bogatijo dnevno rutino v našem vrtcu. Mi 
pa smo seveda veseli vsakega obiska. 

Ksenija Ulaga in Suzana Adamič

UTRINKI IZ CENTRA ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOBRNA

UDELEŽBA NA 10. PLAVALNEM MITINGU 
SPECIALNE OLIMPIJADE V ŽELEZNIKIH

V soboto, 7. novembra 2009, je potekal 10. plavalni miting 
Specialne olimpijade v Železnikih, kamor smo se odpravi-
li plavalci: Tina, Jasminko, Luka, Bini, Leon in Janez; trenerja 
Pavel in Tine ter spremljevalka Milena. Vzdušje med vožnjo 
je bilo optimistično in v zraku je bilo čutiti rahlo tremo ter 
polno pričakovanj in želj po zmagi. Letošnja udeležba na pla-
valnem mitingu je bila rekordna, saj je prišlo kar 30 ekip iz 
vse Slovenije s skupno več kot 170 tekmovalci, ki so se po-
merili v različnih plavalnih disciplinah. 
Na otvoritveni slovesnosti so vse zbrane pozdravili predse-
dnik SOS Marijan Lačen, župan občine Železniki, g. Mihael 

Prevc, in Pajo Cakiči, predstavnik družinskega programa SO. 
Program so popestrile spretne in simpatične mažoretke iz 
Železnikov ter komaj 11-letna harmonikarica Anja Koračin 
iz Gorenje vasi, ki je poskrbela za veselo vzdušje in uvodno 
ogrevanje s poskočnimi ritmi. Ob bazenu so se omenjenim 
pridružili še Ivo Čarman, nekdanji odličen športnik, ki je po-
skrbel za plavalne kapice, ki so jih v darilnih vrečkah prejeli 
vsi plavalci – specialni olimpijci, ter z zlatom okronan ve-
slač, ″superšportnik″ Luka Špik. »Vsakomur, ki se trudi za 
dober rezultat, veliko pomeni pozornost nas, profesional-
nih športnikov. Poleg tega je šport zdrav in v vseh pogledih 
pozitiven,« je dejal Špik, ki je podelil medalje in priznanja 
najuspešnejšim športnikom – specialnim olimpijcem. Ekipni 
duh in borbenost sta navdušili vse organizatorje, gledalce in 
VIP goste ter nenazadnje tudi vse trenerje, spremljevalce. 
Naši plavalci − športniki CUDV Dobrna so dosegli 
izvrstne uspehe (3 zlate medalje in 3 srebrne me-
dalje), za kar jim iskreno čestitamo! Zaradi omenjenih 
uspehov je bil povratek v center prav evforično doživetje, 
polno smeha, zadovoljstva in radosti. Za naše delo je njihova 
izvrstna uvrstitev veliko priznanje in nova priložnost, da se 
izkažejo kot dobro pripravljeni športniki, ki z rednim tre-
ningom premagujejo številne ovire in si prizadevajo za čim 
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boljše rezultate na državnem nivoju. Doseženi rezultati na 
plavalnem mitingu so tudi odskočna deska za vse plavalce, ki 
se bodo želeli potegovati za kandidaturo v slovenski ekipi za 
letne svetovne igre, ki bodo leta 2011 v Atenah.

Avtor prispevka in fotografij: mag. Tine Kovačič, športni mentor

BOTRA JESEN

DREVESA BARVA NA RUMENO, RDEČE,
POTEM JIH Z MRZLO ROKO SLEČE!
LJUDI, ŽIVALI S HRANO OBDARUJE,
NA KUPE SADEŽEV NAM VSEM NASUJE.

Tradicionalno praznovanje prihoda jeseni smo izvedli v sre-
do, 30. septembra, v atriju našega Centra. Bil je čudovit je-

senski dan. Za okrepčilo smo si najprej pripravili sadna na-
bodalca.
Osrednja tema praznovanja je bila namenjena obujanju sta-
rih kmečkih običajev.Odločili smo se, da bomo uporabni-
kom dali možnost, da spoznajo, kako je včasih na deželi po-
tekalo ličkanje koruze.
Pod velik kup koruze smo skrili bonbone. Delo smo si po-
pestrili še z glasbo.

Ko smo z ličkanjem zaključili, smo po skupinah izdelali še 
vsak svojo sončnico in se posladkali z jabolčnim zavitkom.

Mojca Trontelj, Anita Požin in Vesna Žagar
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OBISK PRAVLJIČNE DEŽELE

V nedeljo zjutraj, 15. 11., smo se odpravili v Logarsko doli-
no. Vozili smo se eno uro. Ko smo parkirali, smo se najprej 
odpravili do slapa Rinke. Po poti smo se kepali, saj je bilo 
kar nekaj snega. Ogledali smo si tudi jamo, ki je bila ob poti. 
Prispeli smo do slapa Rinke, se tam fotografirali in obču-
dovali zasnežene vrhove. Po počitku smo se odpravili proti 
kombiju in se odpravili do naslednjega cilja, ogled pravljične 
dežele. Najprej smo prišli do hiške Janka in Metke, pogledali 
v dom Muce Copatarice, strašile so nas čarovnice. V travi 

smo opazili stopinje ajdovske deklice, ki so nas vodile do 
slapa Ivovec. Še en prelep slap, ki pa ni dosti obiskan. Po poti 
nazaj obiščemo še Noetovo barko, Kekčevo hišo, stolp Tr-
nuljčice … skratka, sprehodili smo se skozi pravljice, na ka-
tere smo že čisto pozabili. Na koncu poti smo se okrepčali 
z borovničevim čajem in pomarančnimi mint bonboni. Tako 
smo zaključili naš prelep nedeljski izlet, za konec sta sledili še 
pica in kava. Bila je malo drugačna nedelja, imeli smo se lepo.

Luka Čevnik

STILSKA PREOBRAZBA 

V zadnjem letu smo imeli v CUDV Do-
brna kar nekaj nujnih namestitev va-
rovancev, ki so nenadoma ostali brez 
možnosti trenutnega bivanja doma. V 
sodelovanju s posameznimi centri za 
socialno delo smo jim v našem centru 
zagotovili topel  in varen dom. Ti varo-
vanci imajo za sabo težke življenjske 
zgodbe, zato se delavci centra še doda-
tno trudimo, da imajo polno in kvalite-
tno življenje. 
Vsi si želimo, da smo lepo urejeni, da 
imamo lepo frizuro, predvsem pa, da 
nam ni nelagodno stopiti v  javnost s 
strahom, da bomo zasmehovani. Velika 
težava nastane, ko odpreš omaro in v 
njej ni oblek, se pogledaš v ogledalo in 
ugotoviš, da se sploh ne spomniš, da 
si kadarkoli obiskal frizerja … . Hmm, 
… in tu nastane težava, predvsem pri 
otrocih, ki še niso dopolnili 18 let, in s 
tem pridobili statusa invalida. Kako priti 
do denarja, da se lahko nakupijo obla-
čila, obutev in spodnje perilo? Ena od 
rešitev je, da dobimo oblačila od dobrih 
ljudi. Ampak teh oblačil si varovanec ni 
izbral sam, nekdo jih je že nosil in jih ne 
potrebuje več, ker si je lahko kupil nova, 
lepša in modernejša. Kot socialna delav-
ka seveda takoj pomislim na enkratno 

denarno pomoč s strani pristojnega 
centra za socialno delo. Nato sledi pa-
pirna vojna, ki zahteva svoj čas in trud. 
Ta čas si zelo dobro zapomni naša tajni-
ca in menim, da tudi poštar, saj jima vsa-
ko jutro postavljam isto vprašanje: »Ali 
je prišla pošta iz tega in tega centra za 
socialno delo?« Ko že skoraj obupam, 
me tajnica preseneti z odločbo, da je 
otrok prejel določeno vsoto denarja. Z 
velikim veseljem sporočim varovancu, 
da si bo lahko čisto sam izbral  nova 
oblačila in obutev. Vsi se veselimo tre-
nutka, ko se odpravimo po nakupih. In 

sledi »stilska preobrazba«. Vsak nakup 
je posebno doživetje, saj je vsak varo-
vanec edinstven in želi ta dan preživeti 
čisto po svoje. Opisala vam bom, kako 
je potekal zadnji nakup:

»Pa kdaj bo ura 10???« sta nestrpno 
spraševala naša Nuša in Tonček (imena 
varovancev so zaradi varstva osebnih 
podatkov namišljena). Tokrat gremo po 
večjih nakupih za Nušo, saj Tonček po-
trebuje zgolj trenirko. Takoj po malici se 
odpravimo proti Vojniku. Na poti se po-
govarjamo o tem, kako nas  je presene-
til sneg. Skupnega mnenja z Nušo smo, 
da nujno potrebujemo: dobre zimske 
škornje, bundo, kapo, šal, rokavice, tre-
nirko, tople nogavice in spodnje perilo. 
Ko pridemo v trgovino, hitro prebr-
skamo vse police, da najdemo najlepše 
stvari. Moramo povedati, da so trgovke 
zelo prijazne in ustrežljive. 

 Za naše varovance vedno najdejo kaj 
ugodnega in še z dodatnim popustom. 
Po težki izbiri med tako pestro ponud-
bo plačamo in se odpravimo na vročo 
čokolado, da si malo oddahnemo. Na-
tovorjeni in veseli se vračamo v center, 
kjer nas že čaka kosilo. 
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Po kosilu imamo krajši počitek, saj se 
dan preobrazbe še ni zaključil. Seveda, 
k novi obleki sodi tudi nova frizura. 
Popoldne se namreč odpravimo v Fri-
zerstvo Metka. »Uuuuuaaaaavvvv, čisto 
prava frizerka!« reče Nuša. Naša frizer-
ka Metka naju sprejme z nasmehom. 
Najprej se Nuša predstavi, nato pa hiti 
pripovedovat, kaj vse smo danes naku-
pili. Nato  je potrebno skrbno premisliti 
in pregledati vse kataloge, da se utrne 
prava ideja glede frizure. 

Z malce pomoči frizerke Metke se Nuša 
odloči za blond  pramene, obliko frizure 
pa prepusti spretnim rokam Metke. Ka-
kšno presenečenje, ko se Nuša pogleda 
v ogledalo! Kar ne more verjeti svojim 
očem, kako lepo frizuro ima, zato poda-
ri Metki velik objem. Veseli in zadovoljni 
se odpraviva nazaj v center, kjer Nušo 
komaj prepoznajo. Po večerji Nuša še 
enkrat pregleda in pomeri vsako obla-
čilo posebej, nato pa utrujena in polna 
novih dogodivščin zaspi.

Tako je potekal naš zadnji nakup, ki smo 
ga opravili s pomočjo enkratne denarne 
socialne pomoči. Hvala trgovkam, ki nas 
razumejo in nam pomagajo pri brskanju 
po policah. Prav tako hvala naši frizerki 
Metki, ki nam tako lepo in potrpežljivo 
ureja naše pričeske. Seveda pa se mo-
ram zahvaliti tudi vsem dobrim ljudem, 
ki našim varovancem prinesete oblačila, 
obutev ali igrače, ki jih ne potrebujete 
več. Z veseljem jih sprejmemo.

Zapisala:
Vesna Dolar

ZAHVALA LOVSKI DRUŽINI DOBRNA

Vsak dan se sprehajamo po cesti mimo ribnika, ki vodi v naš center. Velikokrat se ustavimo, opazujemo ptice, vodo, 
rastline in občasno opazimo tudi kakšnega ribiča. Ker nas je zelo zanimalo, kako se lovijo ribe, smo začeli razmišljati, 
da bi se tudi sami naučili kaj o ribolovu. Naši ideji je prisluhnila Lovska družina Dobrna, ki nam je izdala dovolilnico, 
s katero se lahko učimo o biotopu ribnika, življenju v njem in njegovi okolici. V septembru 2009 je v CUDV Dobrna 
zaživel ribiški krožek.  
Lovski družini se iskreno zahvaljujemo in obljubljamo, da bomo lepo skrbeli za ribnik in njegovo okolico. 

Zapisala: 
Vesna Dolar

OBVESTILA

FIZ – Festival izobraževanja in zaposlovanja
Za	osnovnošolce,	ki	bodo	kmalu	pred	svojo	prvo	pomembno		odločitvijo,	in	sicer	kje	bodo	nada-
ljevali	svoje	izobraževanje,	za	njihove	starše,	dijake,	študente,	za	delodajalce	in	iskalce	zaposlitev	
smo	v	Območni	obrtno-podjetniški	zbornici	Celje	skupaj	z	Zavodom	RS	za	zaposlovanje,	Območ-
na	služba	Celje,	in	Celjskim	sejmom		d.d.	pripravili	FIZ	–	Festival	izobraževanja	in	zaposlovanja.	
Dogodek	bo	potekal	na	Celjskem	sejmu	v	petek,	15.	januarja	2010,	od	9.	do	17.	ure	z	namenom,	
da	bi	mladostniki	ter	vsi	zainteresirani	spoznali	in	odkrili	priložnosti	na	trgu	dela	in	da	bi	podjetja	
spoznala	potencialne	sodelavce	morda	že	v	času	njihovega	izobraževanja.	V	bogatem	spremljeval-
nem	programu	bodo	obiskovalci	imeli	priložnost	med	drugim	izvedeti	od	mag.	Aleša	Lisca,	direk-
torja	podjetja	Lisac&Lisac,	ki	je	tudi	pokrovitelj	FIZ-a,	kako	lahko	iz	sebe	naredijo	uveljavljeno	in	
cenjeno	blagovno	znamko,	in	mag.	Tatjane	Štinek,	OOZ	Celje,	kakšne	so	poti	novih	priložnost,	če	
razmišljajo	o	samostojni	podjetniški	poti.	Glede	na	to,	da	OOZ	Celje	že	drugo	leto	uspešno	izvaja	
projekt	promocije	poklicev	pod	naslovom	Izbira	poklica	–	izziv	za	prihodnost,	bo	takšen	naslov	
nosila	tudi	3.	okrogla	miza,	ki	bo	potekala	pod	okriljem	FIZ-a.	
OOZ	Celje	je	zbornica,	ki	nudi	podporo	obrtnikom	in	podjetnikom,	hkrati	pa	uspešno	promovira	podjetništvo	ter	pod-
jetniško	miselnost	tako	med	odraslimi	kot	mladostniki,	in	v	ta	namen	sodeluje	z	vsemi	nosilci	podpore	podjetništvu	v	
lokalnem,	regionalnem	kot	nacionalnem	okolju.	

Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje:
        Samostojna svetovalka: mag. Tatjana Štinek

Vljudno vabljeni!



50 DOBRČAN, št. 44/2009

OBVESTILA

Upravna enota Celje, 
Krajevni urad Dobrna
Dobrna 19, 
Telefon: 780 10 62
Uradne ure:
četrtek
8.00–12.00 
13.00–15.00

Zdravstvena 
postaja Dobrna
Dobrna 5, Telefon: 780 05 40 
Odprta:
ponedeljek – sreda: 7.30-14.30
četrtek: 12.30–19.30
petek: 7.30–13.30

Osrednja knjižnica Celje, 
Oddelek Dobrna 
(v novem prizidku osnovne šole 
Dobrna)
Dobrna 1a, Telefon: 426 17 80 
Odprta:
torek: 12–14
sreda: 16–19
petek: 16-19 
sobota: 9–12

Lekarna Apoteka pri teatru
Dobrna 9, Telefon: 781 81 11
Odprta:
ponedeljek- sreda: 8 - 14
četrtek: 10–16
petek: 8 – 14 

Pošta Dobrna
Dobrna 19, 
Telefon: 780 10 40, 780 10 41     
Odprta:
ponedeljek-petek: 8–9.30., 10–17
sobota: 8–12

Bencinski servis Dobrna
Pristova 21, 
Telefon: 781 80 28  
Odprt:
ponedeljek-sobota: 7–20
nedelja in prazniki: 8–13

VOŽNJA S TURISTIČNIM 
VLAKCEM

Od junija letošnjega leta je na Dobrni mogoča vožnja s tu-
rističnim vlakcem po dveh rednih progah. Gostje, krajani in 
obiskovalci Dobrne se lahko popeljejo v Dolino mlinov in v 
Hudičev graben. 

Proga, ki vozi v Dolino mlinov, pelje mimo Novega gradu, 
ribnikov, Kačjega gradu in Loke. Gostje se ustavijo v Dolini 
mlinov, kjer si lahko ogledajo Spodnji Vovkov mlin in delujoči 
Zgornji Vovkov mlin, se sprehodijo po zanimivi gozdni poti in 
si ogledajo še Temnjaški vrelec, Gregorjev in Petračev mlin. 

Druga relacija vožnje s turističnim vlakcem nas popelje iz 
Dobrne po cesti mimo Vile Ružička in graščine Gutenek 
proti Hudičevem grabnu. Na poti se vlakec ustavi in ogle-
date si lahko jamo Ledenico ter slap Drenovec. Po ogledu 
sledi vožnja skozi zanimivo sotesko Hudičevega grabna vse 
do okrepčevalnice Hudičev graben.

VOZNI RED:

Vstopna in izstopna postaja parkirišče pri hotelu Park.

Vlakec bo v letu 2010 odpeljal tudi v Loko, kjer boste lahko 
uživali v zanimivi pokrajini s kraškimi značilnostmi in obiskali 
tudi kakšnega zanimivega ponudnika na podeželju.

Za skupine je možen dogovor tudi izven voznega reda po 
predhodni uskladitvi z g. Jožetom Polenekom. Vljudno vablje-
ni na zanimivo vožnjo po Dobrni.
        
  Bogdana Mešl

Dan Relacija Ura

SREDA DOLINA MLINOV 15.00–17.30

ČETRTEK DOLINA MLINOV 15.00–17.30

SOBOTA HUDIČEV GRABEN 15.00–17.30

NEDELJA HUDIČEV GRABEN 15.00–17.30 

POMEMBNE USTANOVE 
V OBČINI DOBRNA
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OBVESTILO LASTNIKOM PSOV 

Opozorjeni smo bili na pro-
blem, ki ga povzročajo iztreb-
ki naših ljubljenčkov – psov. 
Opaziti jih je povsod: na ce-
stah in pločnikih, še več pa 
na travnikih ter igriščih, ki so 
namenjena otrokom. Hkrati je 
potrebno poudariti, da pred-
stavlja srečanje s psom, ki je 
brez nadzora, določeno nevar-
nost. Če želimo otrokom in vsem občanom zagotoviti zdra-
vo okolje ter zmanjšati nevarnosti, ki jim grozijo, moramo 
sodelovati vsi, predvsem lastniki psov. 

Odlok o urejanju javnih površin, o javni snagi ter videzu 
naselij v Občini Dobrna zaradi varstva zdravja in čisto-
če prepoveduje voditi pse brez vrvice in jih puščati brez 
ustreznega nadzora. V primerih onesnaženja teh površin s 
pasjimi iztrebki morajo lastniki oziroma vodniki psov le-te 
takoj odstraniti v vrečke in jih odložiti v posode za posebne 
odpadke. Določa globo za lastnika oziroma vodnika psa, če v 
primeru onesnaženja teh površin s pasjimi iztrebki, le-teh ne 
odstrani, v višini 125,00 €.

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

Torej, spoštovani lastniki psov!

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

Nataša Kos,
Medobčinski inšpektorat in redarstvo

POSODOBITEV GRAFIČNIH ENOT 
RABE ZEMLJIŠČ KMETIJSKIH 
GOSPODARSTEV (GERK)

Ljubljana, 26. 11. 2009 – Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano bo pred začetkom kampa-
nje zbirnih vlog 2010 posodobilo vse grafične enote 
rabe zemljišč kmetijskih gospodarstev oziroma t.i. 
GERK-e, ki so podlaga za izplačevanje pomoči ve-
zanih na površino. To pomeni, da bo po uradni dol-
žnosti popravilo vrise vsem vpisanim GERK-om, v 
skladu z evidenco dejanske rabe kmetijskih in goz-
dnih zemljišč povsod, kjer prihaja do odstopanj. To 
bo naredilo med 1. in 15. januarjem prihodnje leto, 
nato pa bodo nosilci kmetijskih gospodarstev oziro-
ma imetniki GERK-ov prejeli izpise največjih upra-
vičenih površin iz registra kmetijskih gospodarstev.

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja že sicer redno 
vsako leto pri obdelavi vlog v skladu z EU predpisi izvede z 
analizo tveganja in naključnim izborom predpisan odstotek 
kontrol na kraju samem. Tako je bilo v letu 2009 pregledanih 
45.837 GERK-ov, kar predstavlja 6,6 % GERK-ov, na katerih 
so kmetje podali zahtevke za plačila. 
Posodobitev sistema GERK bo pripomogla k dodatnemu 
zmanjšanju neupravičenih površin, kar bo povečalo zaupanje 
javnosti v pravičnost izplačevanja ukrepov kmetijske politi-
ke. Slovenija bo s tem zmanjšala morebitna finančna tveganja 
ob izplačevanju ukrepov skupne kmetijske politike.
Ministrstvo mora odpraviti t.i. mostičke in administrativno 
določiti največjo upravičeno površino rabe obdelovalnih ze-
mljišč za plačila na podlagi ortofoto posnetkov, s katerimi 
razpolaga. 
Izvedene grafične spremembe bodo morali nosilci pregleda-
ti in morebitne nepravilnosti oz. odstopanja od stanja v nara-
vi javiti na upravne enote. Kmetje so kljub administrativnim 
popravkom dolžni in odgovorni prijaviti dejansko stanje v 
naravi in odpraviti morebitne nepravilnosti kot so: zarašče-
nost, ki iz ortofoto ni opažena in ostale neupravičene povr-
šine, kot tudi povezovalne pasove preko neupravičenih vrst 
dejanske rabe. Prav tako lahko javijo na upravno enoto, če 
so zaradi drugačnega stanja v naravi kakorkoli oškodovani. 
To bodo lahko storili od 18. januarja dalje do en dan pred 
oddajo zbirne vloge.
Ministrstvo je k odpravi pomanjkljivosti in prilagoditvam sis-
tema pristopilo že v letošnjem letu, z naslednjim letom pa 
bo v celoti izvedlo popravke površin na dobrih 76.000 kme-
tijskih gospodarstev. Gre za veliko število sorazmerno majh-
nih napak, ki pa skupaj predstavljajo 1,99 % neupravičeno 
prijavljenih površin v zbirnih vlogah za uveljavljanje ukrepov 
skupne kmetijske politike. V primerjavi z ostalimi članicami, 
ki ocenjujejo napake svojih identifikacijskih sistemov med 
0,17 in 10 %, je Slovenija z 1,99 % napako med boljšimi dr-
žavami članicami EU.

Odkup starih predmetov
Hiša	kulturne	dediščine	–	Zbirka	Polenek	zaradi	

širitve	zbirke	odkupi	stare	predmete.

Informacije: Jože Polenek, tel. št. 041 844 261
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Pirotehnika
Vstopili smo v mesec december, prazniki pa se nam na hitro približujejo. Velika večina nas že načrtuje, 
kako bomo preživeli praznike, bodisi v krogu družine ali prijateljev. Ob pričakovanju božičnih in novoletnih 
praznikov pa precejšnje število ljudi, čeprav je takšna kriza, že razmišlja o nakupu pirotehničnih izdelkov. 
Ob tej priliki želim predstaviti določene pojme o pirotehniki in vse opozoriti na varnost pri uporabi teh 
izdelkov. 
Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih razvršča pirotehnične izdelke za zabavo v naslednje 
kategorije:
•	 kategorija 1 - ognjemetni izdelki, ki predstavljajo zelo majhno nevarnost, povzročajo zanemarljivo 

raven hrupa in so namenjeni uporabi v strnjenih naseljih, vključno z ognjemetnimi izdelki, ki so 
namenjeni uporabi v stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih prostorih; tipični izdelki so bengalske 
vžigalice, pokajoči vložki za cigarete, konfeti – bombice, pokajoče žabice, male petarde itd.; 

•	 kategorija 2 - ognjemetni izdelki, ki predstavljajo majhno nevarnost in povzročajo nizko raven hrupa 
in so namenjeni uporabi na omejenih območjih na prostem; tipični izdelki so  rimske svečke, majhna 
ognjemetna kolesa, bengalične bakle, baterije in kombinacije itd.; 

•	 kategorija 3 - ognjemetni izdelki, ki predstavljajo srednje veliko nevarnost in so namenjeni uporabi na 
prostem, na velikih odprtih območjih, in katerih raven hrupa ni škodljiva za zdravje ljudi; 

•	 kategorija 4 - ognjemetni izdelki, ki predstavljajo veliko nevarnost in so namenjeni za uporabo le 
strokovno usposobljenim osebam (za poklicno uporabo) in katerih raven hrupa ni škodljiva za 
zdravje ljudi. 

Omejitve za prodajo in uporabo pirotehničnih izdelkov
Prodaja pirotehničnih izdelkov kategorije 1, katerih glavni učinek je pok, je 
dovoljena le v času od 19. do 31. decembra.
Pirotehničnih izdelkov posamezne kategorije ni dovoljeno prodajati fizičnim osebam, 
ki so mlajše od: 
– 14 let za kategorijo 1, 
– 16 let za kategorijo 2. 
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je uporaba ognjemetnih izdelkov 
kategorije 1 dovoljena tudi fizičnim osebam, mlajšim od 14 oziroma 16 let, 
če so pod nadzorstvom staršev ali skrbnikov.

Uporaba pirotehničnih izdelkov kategorije 1, katerih glavni učinek je pok, je 
dovoljena le v času od 26. decembra do 2. januarja. Pri tem je potrebno 
upoštevati, da teh izdelkov ni dovoljeno uporabljati v strnjenih stanovanjskih 
naseljih, v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih 
sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javni shodi in javne prireditve.
Prepovedana je tudi predelava pirotehničnih izdelkov zaradi povečanja učinka, uporaba v drugih 
predmetih, lastna izdelava pirotehničnih izdelkov ter preprodaja.

Prodaja, posest in uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije 2 in 3, katerih glavni učinek je pok, je od leta 2008 prepovedana.
PREVIDNO PRI NAKUPU IN UPORABI!
Kupci in uporabniki pirotehničnih izdelkov naj jih, če se jim nikakor ne morejo odreči, kupujejo le v 
trgovinah, ki imajo za prodajo teh izdelkov dovoljenje ministrstva za notranje zadeve.
Ob nakupu preverite, če so na izdelku navodila za uporabo, ki morajo biti napisana v slovenskem jeziku 
in obvezno priložena vsem pirotehničnim izdelkom. Pred uporabo izdelkov preberite navodila in jih tudi 
upoštevajte.

Policisti bomo dosledno ukrepali proti vsem, ki bodo kršili določbe o uporabi pirotehničnih izdelkov. Za 
navedene kršitve posameznika je predvidena globa od 400 do 1.200 evrov.

Spoštujte pravico sosedov, otrok, starejših, da v miru uživajo praznike, zato ne mečite petard v njihovo bližino in pred 
njihove domove. Ob prihajajočih praznikih pa vam želim obilo zdravja, miru  in varnosti.

Vodja policijskega okoliša:
Danilo Ungar 
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PRIREDITVE V OBČINI DOBRNA OD DECEMBRA DO MARCA 2010

Naziv in vrsta 
prireditve Kratek opis prireditve Kraj

izvajanja
Datum
prireditve in ura

Organizator
prireditve

Telefon, 
fax, e-mail 

PRAZNIČNI 
DECEMBER Likovna razstava Avla Hotela Vita 4. 12. 2009 OŠ Dobrna (03) 780 11 50

PRIŽGIMO SI LUČKE Prireditev OŠ Dobrna ob dnevu 
samostojnosti in novem letu Zdraviliška dvorana 

Term Dobrna 17. 12. 2009 ob 18. uri OŠ Dobrna
OŠ Dobrna 
(03) 780 11 50

BOŽIČNO RAJANJE Božična prireditev s prihodom Božička in 
glasbeno gostjo Damjano Golavšek

Ploščad pred 
Zdraviliškim domom

20. 12. 2009
ob 14. uri ZTŠK Dobrna (03) 780 10 64

tic@dobrna.si

BOŽIČNI KONCERT Božični koncert KUD Dobrna Avla Hotela Vita 25. 12. 2009
ob 16. uri 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 ob 15. uri KUD Dobrna 041 769 984

SILVESTROVANJE 
NA PROSTEM

Silvestrovanje na prostem z ansamblom 
Odpev, spustom lampijončkov in z 
ognjemetom

Ploščad pred 
Občino Dobrna

31. 12. 2009
ob 22. uri ZTŠK Dobrna (03) 780 10 64

tic@dobrna.si

SILVESTROVANJE V 
AVLI HOTELA VITA

Silvestrovanje v avli hotela Vita z Duom 
Bonžur Avla hotela Vita 31.12.2009

ob 19. uri Terme Dobrna
(03)7808110 
info@terme- dobrna.si
fax:7808111

SILVESTROVANJE 
V RESTAVRACIJI 
HOTELA VITA

Silvestrovanje v restavraciji hotela Vita s 
skupino Slovenski Express

Restavracija hotela 
Vita

31.12.2009
ob 20. uri Terme Dobrna

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

NOVOLETNI PLES Novoletni ples z ansamblom Pogum Kulturni dom 
Dobrna 1.1. 2010 ob 20.00 Super Bo s.p.

031 798 627-Barbara
Vstopnice v predprodaji: 
Kiosk Dobrna in Bistro 
Stolec Nova Cerkev

NOVOLETNI PLES Novoletni ples s skupino Slovenski Express Avla Hotela Vita 1. 1. 2010 ob 19.00 uri Terme Dobrna
(03)7808110 
info@terme- dobrna.si
fax:7808111

PREDSTAVITEV 
PROGRAMOV 
VADBE

Atraktivna brezplačna predstavitev tečajev 
vadbe joge, pilatesa, trebušnega plesa in 
tai chi

Večnamenski 
prostor Kulturnega 
doma Dobrna

11.01. 2010
ob 18. uri ZTŠK Dobrna (03) 780 10 64

tic@dobrna.si 

KORAK K SAMEMU 
SEBI Z »FENG 
SHUJEM«

Predstavitev načel »feng shuja« in 
pozitivnih energijskih točk v Zdraviliškem 
parku Dobrna. Predavanje Jasne Krulec. 
VSTOP PROST!

Večnamenski 
prostor Kulturnega 
doma Dobrna

15.01. 2010
ob 19. uri ZTŠK Dobrna (03) 780 10 64

tic@dobrna.si

PREDSTAVITEV 
»FENG SHUJA« 
V ZDRAVILIŠKEM 
PARKU

Sprehod in predstavitev pozitivnih točk 
v Zdraviliškem parku. Pozitivne točke bo 
predstavila Jasna Krulec VSTOP PROST!

Zdraviliški park 24.01.2010
ob 15.30 uri ZTŠK Dobrna (03) 780 10 64

tic@dobrna.si

VODA BREZ 
„OBLEKE“ JE 
NAJVEČJI UMETNIK
VARSTVO NARAVE 
V OBČINI DOBRNA

Predavanje Mojce Tomažič
VSTOP PROST!

Večnamenski 
prostor Kulturnega 
doma Dobrna

28.01.2010
ob 18. uri ZTŠK Dobrna (03) 780 10 64

tic@dobrna.si 

VALENTINOV PLES Valentinov ples z ansamblom Amor in 
gostom večera Rokom Kosmačem

V restavraciji hotela 
Vita na Dobrni 13.02. 2010 Terme Dobrna (03) 7808110 

info@terme-dobrna.si

OTROŠKO PUSTNO 
RAJANJE Otroško pustno rajanje V kavarni hotela 

Vita
14.02. 2010
ob 15. uri Terme Dobrna (03) 7808110 

info@terme-dobrna.si

PUSTOVANJE Pustovanje V kavarni hotela 
Vita

14.02. 2010
ob 20. uri Terme Dobrna (03) 7808110 

info@terme-dobrna.si

POKOP PUSTA Povorka pustnih vozov s pokopom pusta Center Dobrne 17.02. 2010
ob 16. uri ZTŠK Dobrna (03) 780 10 64

tic@dobrna.si 

PRIREDITEV ZA 
MATERE Z MALIM 
BAZARJEM CVETJA

Kulturna prireditev s cvetjem Kulturni dom 
Dobrna Marec 2010

Folklorna 
skupina  KUD 
Dobrna

041 769 984



54 DOBRČAN, št. 44/2009

OBVESTILA

KUD DOBRNA 
OBČANOM OBČINE DOBRNA 
ZA PRAZNIČNE DNI PODARJA 

KONCERT BOŽIČNO 
NOVOLETNE GLASBE, 

DOMAČEGA 
PETJA IN PLESA 

ki bo v nedeljo, 27. decembra 2009,
ob 15.00 uri 

na ploščadi pred občino Dobrna

SODELUJEJO: 
MOŠKI PEVSKI ZBOR KUD DOBRNA,

ŽENSKA VOKALNA SKUPINA KUD DOBRNA,
FOLKLORNA SKUPINA DOBRNA ,

GODBA NA PIHALA DOBRNA,
SEKSTET VIGRED DOBRNA 

IN SESTRE JAKOB.

Aktiv kmečkih žena Dobrna vam bo 
pripravil tople napitke, 

kuhano vino in domače dobrote.

Člani KUD pa bodo kuhali Kranjske klobase, zelje….

V PRAZNIČNIH DNEH JE ČAS ZA 
PRIJAZNO BESEDO, 

JE ČAS ZA NOVE CILJE, 
JE ČAS ZA PRIJATELJE

Vljudno vabljeni!

PRIDRUŽITE SE NAM PRI 
SKUPINSKIH VADBAH 

JOGE, 
PILATESA, TRBUŠNEGA 

PLESA ali TAI CHI 
SHIBASHI 

VLJUDNO VABLJENI NA BREZPLAÈNO PRVO PREDSTAVITEV TEÈAJEV:
11. januarja 2010, ob 18. uri: VEÈNAMENSKI PROSTOR 

KULTURNEGA DOMA DOBRNA, Dobrna 1 a, 3204 Dobrna

PRIJAVA NA PROGRAME:
e-naslov: tic@dobrna.si, 

tel. št.: 780 10 64, 040 688 101

Programi se bodo izvajali ob zadostnem številu 
prijavljenih v program vadbe.

JOGA
Joga je celovit sistem telesne in umske vadbe, ki se razvija kot priprava 

na duhovni razvoj. Èe hoèemo doseèi zdravje in 
zadovoljstvo, moramo uravnotežiti vse aspekte našega bitja. In prav to 

nam omogoèajo metode in tehnike joge: sistematièno in 
postopoma nas preko telesnih položajev (asane), dihalnih vaj 

(pranayama), sprošèanja, poglabljanja vase in pozitivnega naèina 
mišljenja vodijo k fiziènemu zdravju, umiritvi duha, spoznavanju samega 

sebe in opušèanju vseh iluzij in 
predsodkov, ki nam onemogoèajo, da bi resnièno polno zaživeli.

JOGA & PILATES
Lahko pa izberete vadbo joge in pilatesa. To je intenzivna vadba, ki 

prepleta tradicionalne elemente joge z modernimi principi 
pilatesa, vajami za stabilizacijo trupa ter tehnikami dinamiènega in 

statiènega raztezanja. Kljub intenzivnemu prepletanju asan, 
vadba temelji na krèenju in raztezanju mišic, kar pomeni, da v 

posameznem položaju vztrajamo dalj èasa.

TREBUŠNI PLES
Trebušni ples je ženski ples. Vsi gibi so naravni in sprošèeni, kar dela 

žensko naravno in privlaèno. 
Izvajanje trebušnega plesa utrdi trebušne mišice, najmoèneje pa deluje 

na gibljivost medenice in trebušnih organov. Krepi in 
spodbuja žensko samozavest in telesno sprošèenost. Ples pripomore k 

èutenju lastnega telesa in poveže koordinacijo celotnega 
telesa. S plesom ženske in dekleta odkrivajo svojo ženstvenost, notranjo 

moè in gibènost. Vsaka ženska lahko izvabi mehkobo, 
eleganco, pokonèno držo; ne glede na starost, postavo in gibljivost. 

TAI CHI SHIBASHI  
Tai Chi Shibashi je zvrst sprostilno meditativne vadbe. Namen vadbe Tai 

Chija je vzpostaviti neprekinjen tok Èi energije 
(Èi je kitajski izraz za bioenergijo) v telesu, kar pomeni zdravje, vitalnost 

in dobro poèutje. To dosežemo s tem, ko se nauèimo 
odpravljati napetosti v telesu. Stres je eden glavnih razlogov za 
ustvarjanje zakrèenosti mišic in ostalih duševnih napetosti, ki 

povzroèijo zastoj energije v telesu, kar pomeni nastanek pogojev za 
bolezen.
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VOŠČILA

Zdaj staro leto 
tiho se posla-
vlja 
in novo zopet je 
v gosteh, 
veselje, zdrav-
je, srečo, 
uspehov polno 
naj podarja 
vam v nasle-
dnjih dneh ….

                    
Vse dobro v letu, ki prihaja, 
želimo vsem občanom, našim 
spoštovanim članom in njiho-
vim družinam.

Veliko delovnih uspehov in  
prijateljskega sodelovanja v 
letu 2010!

MDDI Celje
Dragica Mirnik, 

predsednica

Želimo Vam lepe praznične dni
in naj bo novo leto kakor 
piščal,
iz katere boste izvabljali
dneve življenjske radosti.

Godba Dobrna

Radost, ki jo s kom delimo,
je tisočkrat radost.
V novem letu vam želimo,
da bi jo doživeli obilo
in veliko priložnosti,
da bi jo lahko delili mnogokrat.

Vsem našim članom, občanom, krvoda-
jalcem in občinski upravi

želimo vesel božič in zvrhano mero 
zdravja ter sreče v letu 2010.

Člani Krajevne organizacije RK Dobrna

Vsako srečanje je 
majhno rojstvo v srcu 
in srce ima spomin za 
vse prijazne besede, ki 
kot komaj vidne nitke 
tkejo med nami močne 
vezi človeškega.
Prijazna beseda je 
velikokrat močnejša 
kot dejanje, še posebej 
takrat, ko jo krasijo 
iskrice iz srca.

Iztekajo	se	dnevi	leta	2009	in	začelo	se	bo	novo	
v	zaporedju	stoletij.

Naj	se	Vam	v	novem	letu,	v	letu	2010,	sreča	
pomnoži,	naj	postane	Vaše	življenje	in	blesti	v	

najmočnejši	luči,
																				

																						       Vam želi
Kolektiv JVIZ OŠ Dobrna
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VOŠČILA

Sreča je čudežni prah, 
ki ga narava iz svojih 
angelskih rok 
strese v naše naročje, 
da ga čuvamo in negujemo
z medsebojno toplino in
razumevanjem,
s prijateljsko iskrenostjo 
in pomočjo.

Vse lepo v pričakovanju prazničnih dni.
Mnogo lepih trenutkov, prežetih s toplino in lju-
beznijo v vaših domovih. Vzemite si dragoceni čas 
in ga izkoristite za drobne stvari in pozornosti, ki 
pomenijo več kot velika darila. V novem letu 2010 
pa veliko zdravja in uspehov ter prijetnega druže-
nja!

Vam vsem skupaj želimo članice 
AKŽ DOBRNA in VAŠKE PEVKE'

Gore so neomadeževan svet. 
Ko stopiš vanj, se čas ustavi, 

prepustiš se poti, pozabiš na vsakdanje skrbi, 
šteješ korake do osvojenega vrha in nabiraš 

lepe doživljaje. 
To so hkrati koraki življenja, 

stopinje vzponov in sestopov so življenjski 
smerokazi iskanja cilja, sreče in zadovoljstva, 

česar naj bo polno tudi leto 2010.

Srečen božič in novo leto vam želi 
Planinsko društvo Dobrna

DRAGE TOVARIŠICE IN TOVARIŠI, SPOŠTOVANE 
KRAJANKE, KRAJANI!

Vetra ne moremo spremi-
njati,
lahko pa nastavimo 
jadra,
da srečo, zdravje in 
uspeh vanje
v prihajajočem letu 
ulovimo.

Da bi v prihodnjem letu 
varno krmarili mimo čeri 
v varno zavetje 
zadovoljstva!

Da Vam v miru in veselju družine poteče božič!

Iskrene čestitke tudi ob dnevu samostojnosti in eno-
tnosti!

KO ZZB ZA VREDNOTE NOB DOBRNA
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OGLASI/ZAHVALA

ZAHVALA

Ob nenadni izgubi moje drage mame, Ane Švent iz 
Gotovelj, se iskreno zahvaljujem, posebno Vaškim 
pevkam, in sosedom za pomoč v težkih trenutkih. Za-
hvaljujem se tudi vsem, ki ste pisno in ustno izrazili 
besede tolažbe, vsem, ki ste darovali za svete maše 
in sveče, vsem, ki ste se nas spomnili v molitvi, ter 
vsem, ki ste sočustvovali z mano, in mamo pospremili 
k večnemu počitku.

Ohranimo jo v lepem spominu.

       
  Marjana Dobovičnik

Vesel božič in srečno novo leto 2010 !
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OGLASI

Vèasih èas prehitro beži,
vèasih se zdi kot da spi.
Vsakdo mu da svoj obraz,
ki v sebi skriva zmago in poraz.
Naj bo leto 2010 vaš èas.

Spoštovane obèanke in obèani!

Želimo vam mirne božiène praznike, v prihajajoèem letu pa mnogo sreèe, razumevanja in 
nepozabnih trenutkov.

    OO SDS Dobrna
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Spoštovani!

V novem letu Vam želimo toliko optimizma, da ga boste lahko dajali drugim;
toliko ustvarjalne moèi, da Vas ne bo zlomila nepopolnost sveta

in toliko miru, da boste lahko v drobnih stvareh spoznali velièino življenja.

Vesele božiène praznike, polne miru in topline 
ter sreèo v letu 2010 Vam želimo!

Slovenska ljudska stranka 
Obèinski odbor Dobrna

OGLASI

  Obèinski odbor Dobrna
Praznièni dnevi veselo hitijo,
skrite misli in želje budijo.
Naj prinesejo prièakovanja
in uresnièijo sanje,
odkrijejo modrosti
in natrosijo radosti!

Vesele božiène praznike, v novem letu 2010 pa obilo sreèe, zdravja in zadovoljnih trenutkov.

Liberalna demokracija Slovenije
    Obèinski odbor Dobrna
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OGLASI

Vesele božične praznike in srečno novo leto 2010
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OGLASIKo sanje postanejo resničnost - prenova osnovne šole Dobrna 
in izgradnja objektov družbenega standarda po fazah

Poplava v osnovni šoli septembra 2007 Gasilci so črpali vodo celo noč

Čiščenje osnovne šole Pogled s severne strani na šolo pred pričetkom del

Pogled z južne strani pred obnovo Prireditev ob položitvi temeljnega kamna

Položitev temeljnega komna Podpis pogodbe za gradnjo objektov družbenega standarda na Dobrni

Foto: Gregor Katič in arhiv Občine Dobrna
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OGLASI

Začetki gradnje Rekonstrukcija šolske kuhinje

Rekonstrukcija šolske jedilnice Šola brez temeljev

Rekonstrukcija kletnih prostorov Ogled s svetniki Občine Dobrna

Prvi šolski dan v novih šolskih prostorih Prvošolci v prenovljenih prostorih
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Vhod v nove prostore Prenovljena šola z južne strani

Novozgrajeni objekti družbenega standarda na Dobrni Nova krajevna knjižnica Dobrna

Večnamenski prostor Konferenčna dvorana

Multimedijska učilnica Društveni prostori
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P R O G R A M   P R I R E D I T E V 
ČETRTEK, 17. 12., OB 18. URI V DVORANI ZDRAVILIŠKEGA DOMA 
»PRIŽGIMO SI LUČKE« - PRIREDITEV OSNOVNE ŠOLE DOBRNA OB DNEVU 
SAMOSTOJNOSTI IN NOVEM LETU 
 

NEDELJA, 20. 12., OB 14. URI PRED ZDRAVILIŠKIM DOMOM 
BOŽIČNO RAJANJE ZA OTROKE Z DAMJANO GOLAVŠEK,  
BOŽIČKOM IN PRAVLJIČNIMI BITJI 
 

PETEK, 25.12. OB 16.00 URI V AVLI HOTELA VITA 
BOŽIČNI KONCERT KUD DOBRNA  
 

SOBOTA, 26.12. OB 14.00 URI V TELOVADNICI OSNOVNE ŠOLE 
BOŽIČNI TURNIR NOGOMETNEGA DRUŠTVA DOBRNA 
 

NEDELJA, 27.12. OB 15.00 URI NA PLOŠČADI PRED OBČINO DOBRNA 
PREDNOVOLETNO DRUŽENJE Z NASTOPI VSEH SEKCIJ KUD DOBRNA 
 

ČETRTEK, 31. 12., OB 19.00 URI V AVLI HOTELA VITA  
SILVESTROVANJE Z DUOM BONŽUR 
 

ČETRTEK, 31. 12., OB 20.00 URI V RESTAVRACIJI HOTELA VITA  
SILVESTROVANJE S SKUPINO SLOVENSKI EXPRESS 
 

ČETRTEK, 31. 12., OB 22.00 URI NA PLOŠČADI V CENTRU DOBRNE 
SILVESTROVANJE NA PROSTEM Z ANSAMBLOM ODPEV,  
S SPUSTOM LAMPIJONČKOV IN  OGNJEMETOM 
 

 
 

PETEK, 01. 01. 2010, OB 19.00 URI V AVLI HOTELA VITA  
NOVOLETNI PLES S SKUPINO SLOVENSKI EXPRESS 
 

PETEK, 01. 01. 2010, OB 20.00 URI V KULTURNEM DOMU DOBRNA  
NOVOLETNI PLES Z ANSAMBLOM POGUM  


