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SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI

Občina Dobrna v teh dneh praznuje 12 let svojega obstoja in 
delovanja. Človek kar ne ve, kako bi se opredelil, je 12 let  kratko 
ali dolgo obdobje. Pa vendar je ta čas v našo vasico pod Paškim 
Kozjakom prinesel potreben razvoj, veliko sprememb in novih 
pridobitev.

Osnovna usmeritev razvoja občine je bila postavljena že na sa-
mem začetku delovanja, ko smo v okviru urbanističnih delav-
nic z mnogimi strokovnjaki, z našimi gospodarskimi družbami, 
z občani in društvi ter z vsemi, ki v občini delujejo, usmerjali 
namensko rabo prostora za dolgoročni razvoj Dobrne. S temi 
prostorskimi ukrepi želimo zagotavljati trajnostni in vzdržen ra-
zvoj Dobrne, ohraniti kvaliteto bivanjskega okolja našim ljudem 
ter omogočiti zmeren razvoj turizma in gospodarstva v občini. 
Danes z dobrimi občutki ugotavljamo, da se usmeritev razvoja 
občine skozi takrat sprejeti prostorski plan in zastavljene projek-
te v prostoru postopoma udejanja in so odprte vse možnosti 
razvoja turizma in občine kot celote. Pregled in naštevanje vseh 
realiziranih nalog in projektov v tem obdobju bi bralca preveč 
obremenjevalo, primerno pa se je ozreti na nekatere rezultate 
po posameznih področjih. 

Kljub neurjem, ki so nas v preteklih obdobjih večkrat prizade-
la, smo uspeli večino plazov in cest v občini ustrezno razširiti, 
sanirati in vzpostaviti v stanje, ki zagotavlja dobro prevoznost. 
Takšen sistemski pristop širjenja in urejanja cest za potrebe da-
našnjega prometa nam zagotavlja, da gre pri asfaltiranju posa-
mezne ceste le še za nasipavanje tampona in izvedbo asfaltnih 
slojev brez dodatnih zemeljskih in drugih del. Tako bo za na-
prej zagotovljena bolj kvalitetna gradnja ter potrebna trdnost 
in trajnost cest po asfaltiranju. Predvsem pa bo zaradi takega 
pristopa potrebna manjša obremenitev občanov pri pripravi ob 
asfaltiranju cest.  

Področje vodooskrbe je bilo eno najbolj kritičnih v občini. Za-
radi tega je bil potreben celovit pristop k reševanju te proble-
matike. Najprej je bilo potrebno narediti analizo stanja obstoje-
čih in potencialnih vodnih virov ter obstoječega vodovodnega 

omrežja in na tej osnovi najti dolgoročne rešitve ureditve vo-
dooskrbe v občini. Nekateri realizirani projekti iz teh študij (ure-
ditev vodovoda za Terme in Dobrno z novo vrtino v Hudiče-
vem grabnu, črpališče za vodooskrbni sistem Zavrh in Vrba, ter 
vodooskrbni sistem za naselja Klanc, Lokovino, Loko, Parož in 
Dobrno ter druge manjše ureditve..) zagotavljajo, da nas danes 
kljub morebitnim sušnim obdobjem v Dobrni ni treba biti več 
strah. V bodoče bo potrebno končne rešitve poiskati še za na-
selja Brdce in Vinsko Gorico, ki se trenutno oskrbujejo iz manjših 
lokalnih vodovodov. 

Ekološka sanacija Občine je projekt, na katerega smo v občini 
še posebej ponosni. Čeprav se posameznika direktno ne dotika 
tako močno, je za turistično občino Dobrno to zelo pomemb-
no področje urejanja. V okviru projekta CERO Celje in podjetja 
SIMBIO, katerega soustanovitelj je tudi naša občina, imamo dol-
goročno urejeno ravnaje z odpadki. Za potrebe razvoja našega 
turizma in občine kot celote smo prenovili in dogradili čistilno 
napravo iz 1800 na 4000 PE in ob tem zgradili tudi večino po-
trebnega kanalizacijskega omrežja v južnem delu občine.
Zaključujemo tudi izdelavo projektne dokumentacije za gra-
dnjo kanalizacije za ostala področja in kraje v občini.  

Na področje družbenih dejavnosti smo v zadnjih letih v naši 
občini investirali največ.  Dobrna, do nedavno brez kulturnega 
doma, s knjižnico velikosti 9 in potem 35 m2  ter z 48 let sta-
ro osnovno  šolo, ima danes povsem prenovljeno in dozidano 
2700 m2 veliko šolsko poslopje. Naši kulturniki in društva v ob-
čini imajo za svoje dejavnosti in prireditve na razpolago 400 m2 
velik nov kulturni dom in posebej smo ponosni na prostorno 
252 m2 veliko krajevno knjižnico. Še veliko je projektov, ki so bili 
realizirani in prispevajo, da je v naši občini lepo živeti, da je ži-
vljenje lažje in ljudem bolj prijazno.  

Vse se začne in konča pri ljudeh. Da smo lahko bili skupaj tako 
uspešni, gre najprej iskrena zahvala sodelavcem v občinski 
upravi in režijskem obratu za vse postorjeno ter opravljeno veli-
ko delo. S korektnim delovanjem občinskega sveta in delovnih 

beseda           župana
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teles je bilo delo v občini usmerjeno k zadanim nalogam in pro-
jektom. Vedno nas razveseljuje  sodelovanje z našimi društvi in 
organizacijami. Po svojih močeh želite udejanjati kar znate in 
zmorete in ta različnost želja nas motivira in vzpodbuja ter krepi 
v spoznanju, da lahko tako povezani skupaj marsikaj postorimo. 
Z našimi občankami in občani se srečujemo na mnogih podro-
čjih dela, v različnih vlogah in situacijah. Sam se vedno veselim 
teh stikov, saj prinašajo veliko dobre energije pa tudi različnih 
mnenj, kar bogati naše izkušnje in nam pomaga pri našem delu. 
Vsem in vsakemu posebej iskrena hvala za tako sodelovanje in 
opravljeno delo.

Spoštovane občanke in občani, v življenju je pomembno delati 
stvari, ki nas združujejo, plemenitijo in bogatijo v vseh pomenih 
besede, stvari, ki gradijo svet na vrednotah socialno občutlji-
ve družbe in človeka kot svobodnega posameznika, družine, 
domovine itd... V obdobju, ki je za nami, smo si vsak po svojih 
močeh prizadevali, da vse, kar je dobro, vtkemo v življenje naše 
občine in domovine.
Iskrena hvala vsem, ki tako delujete, naj vam življenje nakloni 
predvsem zdravja, iskrenih prijateljev, uspehov in osebnega za-
dovoljstva. 

Ob prazniku Občine Dobrna vam, drage občanke in občani, is-
kreno čestitam in vas vabim na slavnostno sejo s podelitvijo 
priznanj za leto 2010, ki bo v torek, 15. junija 2010, ob 18. uri v 
Zdraviliški dvorani. 

Prav tako iskrene čestitke ob našem skupnem prazniku, 25. juni-
ju,  dnevu državnosti.

ČISTILNA AKCIJA  17. april 2010

Da smo odgovorni do aktualnih problemov in vprašanj družbe, 
smo Dobrnčani ponovno pokazali 17. aprila na 12. tradicional-
ni spomladanski čistilni akciji v Dobrni. Letos smo jo združili s 
vseslovensko akcijo Očistimo Slovenijo v enem dnevu, ki je bila 
medijsko zelo odmevna in je po vsej državi vzpodbudila veliko 
ljudi dobre volje, da so prišli in iz naravnega okolja odstranili vse, 
kar tja ne sodi.    
Prijetno presenečeni nad odzivom smo bili tudi v Dobrni, ko 
smo se ob 9. uri zjutraj zbrali pri Novem gradu, da si porazdeli-
mo delo in območja, ki jih bomo čistili. Še bolj veselo pa je bilo 
ob koncu akcije, ko so se iz vseh zaselkov naše občine zbirali 
še ostali udeleženci pomladanskega čiščenja ter z avtomobili in 
s traktorskimi prikolicami dovažali iz narave pobrane odpadke. 
Zbralo se nas je več kot 230 in skupaj smo pobrali okoli 200m3 
odpadkov. Ponosni lahko rečemo, da je občino čistilo okoli več 

kot 10 % prebivalcev. Res lep uspeh in obenem vzpodbuda, 
da se naslednjo pomlad, na 13. spomladanski čistilni akciji, po-
novno srečamo, med letom pa si vsak po svojih močeh in mo-
žnostih prizadevajmo za čim manj onesnaženja. To smo dolžni 
našim dedom, ki so nam ta košček  zemlje na našem planetu 
zapustili brez odpadkov v upanju in želji, da tudi mi  takšno pre-
damo naslednjim generacijam.
Akcijo Očistimo Slovenijo v enem dnevu so medijsko podpirale 
mnoge organizacije, društva  in ustanove v državi, zato je pri-
vabila veliko udeležencev. Iskrena hvala tudi vsem našim dru-
štvom, organizacijam in posameznikom, ki ste bili aktivni v do-
mačem okolju in ste k sodelovanju povabili svoje člane, da smo 
lahko bili skupaj tako uspešni. Seveda pa velja posebna zahvala 
vsem, ki ste se te čistilne akcije osebno tudi udeležili (saj le to 
šteje), mladi in malo manj mladi, lepo vas je bilo videti skupaj in 
skupaj smo opravili dobro delo. 

DELO V ZDRAVSTVENI AMBULANTI DOBRNA

Občani me večkrat sprašujete, kdaj bomo dobili svojega zdrav-
nika v Zdravstveni postaji v Dobrni. Z odhodom dolgoletnega 
stalnega zdravnika, dr. Pantoša, v pokoj, je zaradi pomanjkanja 
zdravnikov v Sloveniji nastal problem stalne namestitve tudi v 
Dobrni.  Po odhodu dr. Pantoša  smo skupaj z Zdravstvenim 
domom Celje, ki v Dobrni izvaja primarno zdravstveno oskrbo, 
uspeli v Dobrno privabiti zdravnika dr. Balata, ki je želel tu ostati 
in dobiti koncesijo za izvajanje primarne zdravstvene oskrbe v 
Dobrni. Žal se kasneje, kljub pozitivnemu soglasju občine, zara-
di sprememb trenutne zakonodaje, ki koncesionarjem ni naklo-
njena,  za koncesijo v Dobrni ni odločil. Delo si je poiskal v Ma-
riboru. Tako smo v Dobrni  zopet ostali brez stalnega zdravnika. 
Zaradi pomanjkanja zdravnikov v Sloveniji, tudi v Celju in okolici, 
je bilo treba zdravnika za Dobrno pripeljati-pritegniti iz drugih 
okolij. Tudi zaradi našega vztrajanja je Zdravstvenemu domu 
Celje uspelo za delo v Dobrni pridobiti zdravnika mlajše genera-
cije, ki je trenutno na obveznem podiplomskem izobraževanju , 
kar je pogoj za samostojno delo. 
Zdravnik, dr. Muamer Mušič, zaključuje specializacijo in pričaku-
je se, da bomo v Dobrni dobili stalnega zdravnika nekje v me-
secu  novembru tega leta. Za ta čas pa so še vedno potrebna 
nadomeščanja, ki so za naše občane manj prijetna, so pa edini 
izhod v tej situaciji. Vsi dosedanji zdravniki v Dobrni pravijo, da 
je delo v takšnih dislociranih ambulantah, kot je Dobrna, mno-
go bolj naporno kot tam, kjer je več zdravnikov skupaj, medtem 
ko trenutni zdravstveni sistem tega dejstva  ne upošteva. Tudi 
zato je v Dobrno težko dobiti zdravnika. 
Kljub navedenim dejstvom upam, da bo dr. Mušiču Dobrna 
všeč, da bo tu želel ostati in delati za zdravje vseh  nas.

BESEDA ŽUPANA
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iz občinske
upraveDelovanje Občine Dobrna skozi čas

V mesecu juniju Občina Dobrna praznuje občinski praznik in zato 
je prav, da na kratko povzamem obdobje, ki je za nami. 

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

Ob financiranju osnovnih, z zakonom predpisanih dejavnosti 
občine kot so: predšolska vzgoja, šolska vzgoja, zdravstveno 
varstvo, socialno varstvo, varstvo starejših in mladine, 
vzpodbujanje društvene dejavnosti, kulture, športa; urejanje 
in vzdrževanje osnovne javne infrastrukture, vzpodbujanje 
razvoja turizma, kmetijstva, obrti in podjetništva, smo mnogo 
pozornosti namenili področju komunalnih dejavnosti, okolja in 
prostora. Veliko časa, znanja in sredstev je bilo vloženih v pripravo 
projektov in razvojnih študij, ki pogojujejo možnost izvajanja 

upravnih postopkov ob gradnji ter sodelovanju na razpisih 
države in skladov Evropske unije za sofinanciranje investicij v 
Občini Dobrna. Rezultati teh projektov in študij, kot tudi mnoge 
investicije, so danes na terenu tudi vidni. 
Občina Dobrna je v  obdobju 1998 - 2010 pridobila spodaj 
navedene razvojne projekte in dokumentacijo ter realizirala 
naslednje investicije:
Ena večjih pridobitev za Dobrno je Informacijska pisarna Upravne 
enote Celje v Dobrni, ki deluje v prenovljenih prostorih nasproti 
pošte. V objektu Dobrna 41 je do lani delovala Knjižnica Dobrna.  
V tem objektu so bili tudi prostori za Turistično-informacijski 
center Dobrna - TIC  Dobrna, ki je v septembru 2002 organiziral 
izobraževanje prvih 25 lokalnih turističnih vodnikov v Dobrni.  

Izdelan je kataster vodooskrbnih sistemov, ki je nujen za 
projektiranje in planiranje razvoja vodooskrbe v občini, izdelana 
je hidrološka karta vodnih virov in  končan projekt zaščite 
varstvenih pasov vodnih virov v Občini Dobrna. 

ŠTORKLJE V DOBRNI 

V življenju so dogodki, ki nas zaznamujejo za vse življenje,  nam 
dajejo energijo in smisel, da lahko živimo in ustvarjamo ta svet 
okoli nas. Kadar nas obišče štorklja, sta veselje in sreča še po-
sebej velika. V zadnjem času  je čim več obiskov štorkelj prava 
moda in tudi želja mnogih parov. Takih lepih dogodkov in vsa-
ke štorklje smo posebej veseli tudi v Občini Dobrna, zato vsem, 
ki poskrbite, da vas štorklja obišče, še enkrat iskrene čestitke in 
vse dobro v življenju.

Temu uvodniku pa prilagamo še sliko z nagradnim vprašanjem, 
kdaj in kje se je mudila ta štorklja. V nagradni igri lahko sode-
lujete tako, da odgovore s točnim datumom (mesec in dan), s 
krajem in hišno številko obiska štorklje  pošljete v zaprti kuverti 
na naslov, Občina Dobrna  Dobrna 19, 3204 Dobrna, s pripisom 
Štorklja – ne odpiraj,  najkasneje do 15. julija 2010. Tri izžrebane 
pravilne odgovore bo s svojimi izdelki nagradil ponosen dedi, ki 
je tudi pobudnik te nagradne igre.

Seznam izžrebanih in tudi vseh pravilnih odgovorov bo obja-
vljen v naslednjem Dobrčanu. Sorodniki tega veselega dogod-
ka v igri ne morejo sodelovati.

Župan Občine Dobrna
Martin Brecl
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Za občino je pomembna študija Idejna zasnova ureditve 
dolgoročne varne vodooskrbe prebivalstva v Občini Dobrna, 
izvedena na osnovi raziskav in pridobljenih novih vodnih virov. 
V sklopu teh raziskav sta bili narejeni dve vrtini  v globino 130 
m in 209 m za pitno vodo za potrebe naselij Klanc, Lokovina, 
Loka in Parož. Na osnovi tega smo v letu 2004 pridobili gradbeno 
dovoljenje za izgradnjo vodovoda Loka–Lokovina–Klanc–Parož in 
Vinska Gora iz vrtine Parož, ki jo je delno financira (največ v deležu 
80,44 % upravičenih stroškov) Evropska unija, in sicer iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj in se je izvajala v okviru Operativnega 
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 
2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve 
»Regionalni razvojni programi«. Navedena investicija je bila 
zaključena v lanskem letu, s to pridobitvijo pa je zagotoviljena 
količinsko ustrezna in kvalitetna pitna voda okoli 700 prebivalcem 
naselij Loka, Lokovina, Klanc, Parož in Vinska Gora. 

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

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

sanacija zajetij vodovoda Zavrh -Vrba ter sofinancirana izvedba 
vodovodov za kmetije Papež, Okrožnik, Maršnjak in Slapnik.

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

Tako je bila v letu 2004 izgrajena tudi kanalizacija od bencinske 
črpalke do Novega gradu. S to investicijo je območje Novega 
gradu, Lokovine in Pristove v celoti ekološko sanirano. 
Na področju komunalne infrastrukture se je v letu 2006 pričela 
izgrajevati vodovodna, kanalizacijska in cestna infrastruktura: 
trasa Pelicon–Mogu–Deu. Občina Dobrna pa je pristopila tudi 
k izdelavi projektov 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, katerim 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.

V lanskem septembru pa se je zaključila Izgradnja čistilne naprave 
Dobrna iz 1800 na 4000 PE, ki se je izvajala v okviru projekta 
Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih 
voda in varovanja vodnih virov na povodju Savinje, Projekt Celje.

IZ OBČINSKE UPRAVE
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Asfaltiranje cest se izvaja v skladu z vsakoletnim sprejetim 
proračunom občine, s katerim občinski svetniki usklajujejo 
enakovredno zastopanje naselij in asfaltiranja tako imenovanih 
napajalnih cest, ki bodo omogočale enakovrednejši razvoj 
občine, ohranitev poseljenosti ter razvoj našega podeželja.  Na tej 

osnovi so bile urejene in asfaltirane naslednje ceste v naši občini: 
l	asfaltiranje ceste Čelan – sveti Miklavž v Vrbi, 
l	asfaltiranje ceste Gutenik – Golouh, 
l	asfaltiranje ceste Snežna jama – Hudičev graben, 
l	asfaltiranje ceste Vrba – Socka,  
l	 rekonstrukcija in asfaltiranje ceste Koren - Blazinšek v 

Pristovi,
l	 izvedba nove asfaltne prevleke odcepa za Lokovino – 

Novi grad,   
l	asfaltiranje ceste Koren – Dobrna  iz naslova urejanja 

državnih  cest, 
l	 rekonstrukcija  in asfaltiranje ceste Habe - Golčer -  Kolar 

v Klancu,
l	 rekonstrukcija in asfaltiranje ceste Puškar - Pohajač -  

Jonke v Lokovini,
l	 rekonstrukcija in asfaltiranje ceste Šunk -  Kačnik v Parožu,
l	 rekonstrukcija in asfaltiranje ceste Martjak -  Orlčnik -  

Hrovat v Zavrhu, 
l	 rekonstrukcija in asfaltiranje ceste Štravs - Šotner, 
l	asfaltiranje ceste Union – gasilski dom – mlin v Dobrni,
l	asfaltiranje ceste Žerjav - Petek - rezervoar v  Zavrhu,
l	asfaltiranje ceste Novi grad – pokopališče Dobrna,
l	asfaltiranje ceste Sveti Miklavž – Doler  v Vrbi,
l	ureditev in asfaltiranje pokopališča v Dobrni - na vzhodni 

in zahodni strani, 
l	asfaltiranje cestne povezave Lokovina–Vinska Gora, 
l	asfaltiranje ceste Kolar–Žužek in kapela–Jurko  v Klancu, 

l	asfaltiranje ceste Kamnik–Dobovičnik–Bincl  v Parožu,
l	asfaltiranje ceste Stropnik- Štravs na Brdcah nad Dobrno,
l	asfaltiranje ceste Skutnik–Repas v Klancu,
l	asfaltiranje ceste Mohorič–Šotner–Cicl na Brdcah nad 

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

Prav tako se vsako leto izvaja sistemska ureditev makadamskih in 
gozdnih cest na celotnem območju občine, ki zajema potrebno 
širitev in rekonstrukcijo cest ter strokovno odvajanje meteorne 
vode s cestišča. Urejene so bile naslednje ceste:

l	cesta do domačije  Petre v Vinski Gorici,
l	povezovalna - napajalna cesta Neroden – Tonač  

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

(prevozi otrok),
l	cesta Urlčjek – Pečnik 
l	cesta Žužek – Lovska koča – Jurk,
l	cesta Šunk – Lovska koča,
l	cesta Slapnik – Planinski dom na Paškem Kozjaku
l	cesta Vrba – farma nojev
l	cesta Rihter – Socka, 

Čistilna naprava Dobrna
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l	cesta Polenek – Skutnik na Klancu,
l	cesta Zdraviliški dom – Božnik – Loka,
l	cesta Kačnik – Skodovnik,
l	cesta Orlica – Kamšak,
l	cesta Prodenšek,
l	cesta Šumečnik – Repas v Strmcu nad Dobrno,
l	cesta Papež – Slapnik v Strmcu nad Dobrno, itd.

Za sanacijo škod po neurjih in poplavah je bila pridobljena 
naslednja projektna dokumentacija  in sanirani navedeni plazovi: 

l	 projekt  sanacije plazu na cesti  Dobrna – Paški Kozjak 
pri kmetiji Felicijan, 

l	 projekt  sanacije plazu  na cesti  Dobrna  -  Klanc -  Lovska 
koča pri Zabukovnik,

l	 projekt  sanacije plazu  na cesti Čelan – sv. Miklavž v 
Vrbi, 

l	 projekt  sanacije plazu  na cesti  pod domačijo Pohajač 
v Lokovini,

l	 projekt  sanacije plazu  na cesti do kmetije Sedevšek v  
Dobrni,   

l	 projekt  sanacije plazu  na cesti  Zavrh – Socka  pri 
Martjak, 

l	 projekt  sanacije plazu  na cesti  Lokovina – Vinska gora,
l	 projekt sanacije zajede na cesti Dobrna – Klanc – Parož 

pred Gutenikom,
l	 projekt sanacije zajede na cesti Dobrna – Parož pred 

Hudičevim grabnom,
l	 projekt sanacije plazu Rihter,
l	 projekt sanacije plazu v Parožu,
l	 projekt sanacije plazu Rehar pod cesto Lamperček – 

Lokovina,
l	 projekt sanacije plazu Habe pod cesto Lamperček – 

Lokovina,
l	 projekt sanacije plazu Pohajač pod cesto Pod gradom – 

Srebotno,
l	 projekt sanacije plazu Žagar pod cesto Švent – Oprčkal 

– Močenik na Klancu,
l	 projekt sanacije plazu Jurko pod cesto Štimulakova 

kapela – Kolar na Klancu,
l	 projekt sanacije plazu Skutnik – Polenek v Klancu,
l	 projekt sanacije plazu Martjak – Hrovat v Zavrhu,
l	 projekt sanacije plazu Blazinšek v Pristovi,
l	 projekt sanacije plazu Jonke v Lokovini.

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 RS sklenilo pogodbo 
za sanacijo navedenega plazu. Sanacija se je pričela v letu 2008, 
zaključena pa je bila v letu 2009.

V mesecu septembru 2007 nas je, tako kot večji del Slovenije, 
prizadelo neurje, ki je povzročilo veliko škodo. Vso nastalo škodo 
je bilo potrebno evidentirati in ovrednotiti. Na podlagi tega je 
Ministrstvo za okolje in prostor izdelalo program odprave posledic 
nesreče, ki je osnova za dodeljevanje sredstev za sanacijo škod. 
Večja vzdrževalna in obnovitvena dela so bila, s pomočjo zunanjih 
izvajalcev in delavcev režijskega obrata, izvedena na cesti:

l	Kačnik – Rebernik - Paški Kozjak,
l	Sveti Miklavž – Fižolek,
l	kapela – Čelan v Vrbi, 
l	Švab – Kramer – Ovčar v Vrbi 
l	Blažič v Zavrhu. 

V teku je rekonstrukcija lokalne ceste Dobrna – Hudičev graben 
– Krištaje v dolžini 295 m, kjer gre za razširitev vozišča, izgradnjo 
pločnika, kolesarske steze, cestne razsvetljave in novega mostu 
čez Dobrnico. Navedeno operacijo  delno financira Evropska unija 
največ v deležu 85 % upravičenih stroškov, 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«. 

IZ OBČINSKE UPRAVE

Sanacija plazu Zabukovnik

Cesta Kačnik-Rebernik-Paški Kozjak
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V fazi projektiranja pa je tudi nadaljevanje odseka ceste Dobrna 
– Gutenek.

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

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

Občina Dobrna je v mesecu februarju 2003 pristopila k 
spremembam in dopolnitvam prostorskih sestavin dolgoročnega 
plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in 
srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od 
leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Dobrna – prostorski 
plan Občine Dobrna, dopolnitev 2003, s katerim so zagotovljeni 
prostorski pogoji za realizacijo nekaterih pomembnih razvojnih 
projektov za celovit in hitrejši dolgoročni razvoj Dobrne. 
V novem prostorskem planu so zagotovljeni prostorski pogoji 
za razvoj športno- rekreacijskega parka z večjim prireditvenim 
prostorom in z zunanjimi vodnimi površinami pred Dobrno; 
prostorski pogoji za razvoj kliničnega turizma, turističnega naselja 
ali apartmajev v smislu varovanih stanovanj na območju Novega 
gradu; razširitev zdraviliškega kompleksa z Apart naseljem itd. 
Prav tako je z novim prostorskim planom dana možnost strnjene 
gradnje in tudi individualne gradnje. Sprejeti so bili trije lokacijski 
načrti za stanovanjsko naselje Zavrh, Gutenek in Zora. S tem je 
dana možnost  gradnje približno 40 stanovanjskih hiš. 

Z realizacijo dela ZN Center Dobrna se je uresničila zastavljena 
vizija razvoja občine. Namenu je predanih 48 novih stanovanj; 
od teh je občina financirala 5 stanovanj, Stanovanjski sklad 
Republike Slovenije 11, ostala je Vegrad ponudil za trg. Dobrna 
pa je bogatejša še za šest poslovnih prostorov, v enem od teh 
je tudi nova Mercatorjeva trgovina. Poleg stanovanj je občina 
investirala izgradnjo celotne komunalne ureditve centra Dobrna 
in zahtevane protipoplavne zaščite. Gradi se fekalna in meteorna 
kanalizacija, vodovod, elektro omrežje nizke in visoke napetosti 
ter nova trafo postaja, javna razsvetljava, telefonija in plinsko 
omrežje, novi parkirni prostori, vsa cestna infrastruktura ter nov 
most. S tem je dolgoročno in trajno rešena celotna infrastruktura 
ožjega dela centra Dobrne, prav tako pa so zgrajeni komunalni 
vodi pripravljeni za nadaljno širitev in priključevanje novih 
porabnikov izven samega centra Dobrne. 

V letošnjem letu je bil sprejet tudi Odlok o spremembah in 
dopolnitvah zazidalnega načrta Dobrna, ki zajema dva dela, 
razdeljena na pet enot urejanja. V severnem delu je predvidena 
ureditev osrednjega trga Dobrne, revitalizacija območja hotela 
Lovec ter gradnja enega večstanovanjskega objekta. V južnem 
delu je predvidena umestitev novega Vrtca Dobrna ter izgradnja 
nove športne dvorane z ureditvijo športnih igrišč.
Na podlagi sprejetega odloka smo pristopili k:
l	Izdelavi 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 na mestu starega 
zgraditi nov, energetsko varčen vrtec s petimi oddelki. S 
tem projektom  smo se prijavili na  razpis za sofinanciranje. 
V primeru odobritve sredstev se gradnja planira v letih 
2011 in 2012.
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l	Izdelava projektne dokumentacije za celovito ureditev trga 
Dobrna, ki zajema celovito ureditev trga s prireditvenim 
prostorom in pripadajočimi objekti, prenovo cerkvenega 
obzidja in stopnišča ter ureditev urbane opreme trga.

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. Zaradi tega 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, 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 in 2011 pa je planirana 
izvedba projekta.

V letu 2007 je bil namenu predan tudi nov sodobno opremljen 
Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna. Investitor je bilo 
Ministrrstvo za delo, družino in socialne zadeve RS. 

V decembru 2002 je bila otvoritev prenovljenih prostorov 
Vrtca Dobrna. V igralnicah in garderobah so bila prenovljena 
tla, opravljena so bila potrebna mizarska in pleskarska dela. 
Kompletno je bila zamenjana oprema v igralnicah, garderobah in 
v zbornici. Obenem je bila posodobljena in prenovljena kuhinja 
vrtca. 

V avgustu 2004 je bil nabavljen tudi nov šolski kombi za prevoz 
otrok.
Za oživitev športnih aktivnosti mladih so bila obnovljena igrišča 
(nova asfaltna prevleka rokometnega in košarkarskega igrišča) ter 
na novo zgrajeno igrišče za odbojko na mivki. Nova pridobitev je 
tudi razsvetljava igrišč in nov pitnik vode za vse, ki se udeležujejo 
športnih aktivnosti na igriščih. 

Eden glavnih projektov v zadnjih letih je zagotovo prenova in 
dograditev Osnovne šole Dobrna s prizidkom za kulturni dom 
in knjižnico, vključno z ureditvijo okolja in opremo.  Ta, do sedaj 
najzahtevnejši, projekt smo v Občini Dobrna pripravljali zadnjih 
pet let. 
Najprej smo pristopili k izdelavi projektne dokumentacije, ki 
smo jo morali uskladiti še z Ministrstvom za šolstvo in šport in 
Ministrstvom za kulturo RS. Potrebno je bilo mnogo dogovarjanj 
in usklajevanj, mnogo znanja in energije, da smo pridobili 
sofinancerski delež resornih ministrstev za različne vsebine, ki so 
združene v ta projekt.
Pri vstopu v Dobrno je viden prizidek k OŠ Dobrna, v katerem je 
nova krajevna in šolska knjižnica, kulturni dom, društveni prostori, 
del novozgrajenih prostorov pa je namenjen tudi šoli. Popolnoma 
prenovljena pa je tudi stara šolska stavba. V kleti je popolnoma 
nova šolska kuhinja in jedilnica. Celotna prenova šole  je zajemala 
zamenjavo vseh oken, vodovoda, kanalizacije, centralne napeljave, 
strehe, fasade, na novo so prepleskani vsi prostori, nova pa je 
tudi oprema. 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. 

IZ OBČINSKE UPRAVE
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Veliko pozornosti v Občni Dobrna namenjamo tudi urejanju 
kraja, saj se zavedamo, da je to sestavni del turistične ponudbe 
Dobrne. Veliko del na tem področju postorimo z Režijskim 
obratom Občine Dobrna, ki poleg drugih nalog, ki jih opravlja, 
skrbi tudi za lep in urejen videz kraja. Poleg tega vsako leto v 
proračunu občine namenimo kar nekaj sredstev  za ureditev poti, 
za neprometno turistično signalizacijo, za vzdrževanje parka itd., 
s čimer želimo turista pritegniti v objem neokrnjene narave in v 
turistično ponudbo občine vključiti tudi naše podeželje. Narejena 
je bila tudi nova turistična karta Občine Dobrna z označbo poti, 
naravne in kulturne dediščine ter turistične ponudbe kraja.  Do 
danes pa smo uspeli urediti naslednje poti: 

l	 ureditev Loške poti - po poteh naravne in kulturne 
dediščine,  Dobrna – Klanc – Loka, dolina mlinov 
- knajpovi tolmuni - domačija Vovk - jelenja farma 
Lamperček – Dobrna;

l	 pot v šolo - sprehajalna pot ČN  -  Vinska Gorica;
l		ureditev šolske in turistične poti od Dobrne do Arliča;
l	 ureditev ANINE poti - po poteh naravne in kulturne 

dediščine Občine Dobrna; Dobrna – Snežna jama - 
(Birkeller)- knajpovi izviri zdravja – Črna kuhinja Šumej  
Zavrh - Sv. Miklavž – Dobrna.

Z namenom promocije in razvoja turistične ponudbe v Občini 
Dobrna smo v letu 2004, skupaj s Termami Dobrna, z društvi, 
zavodi in s podjetniki, ustanovili Gospodarsko- interesno združenje 
Turizem Dobrna, ki je poleg promocije skrbelo za organizacijo 
različnih prireditev, za prijavo projektov na razpise, izdelavo 
prospektov; skrbelo je  tudi za razvoj novih turističnih produktov. 
Eden takšnih je tudi ureditev kulturne dediščine Črne kuhinje pri 
Šumej na Brdcah nad Dobrno. Prav tako smo veseli obnovitve 
Vovkovega mlina v dolini mlinov, ki so ga Pungartnikovi več let 

obnavljali in v letu 2007, tudi ob finančni pomoči Občine Dobrna 
in Velenje, pripravili do te mere, da je ponovno v delovanju. 
Občina Dobrna pa je v letu 2009 ustanovila Zavod za turizem, 
šport in kulturo, ki ima sedež v novozgrajenih prostorih pri OŠ 
Dobrna in jih tudi upravlja. Prioriteta zavoda so torej tri področja: 
turizem, šport in kultura, v okviru katerih se oblikuje celovita 
ponudba, promoviranje in trženje kulturne in naravne dediščine, 
turističnih znamenitosti, prireditev, športa ter povezovanje vseh 
društev, ki delujejo na območju Občine Dobrna na način, da se 
poveča prepoznavnost občine v celoti ter se postavijo temelji za 
trženje vseh potencialov, ki jih območje Občine Dobrna ima. 

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

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

Črna kuhinja
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načrt razsvetljave in obratovalni monitoring ter celovit načrt 
optimizacije upravljanja in učinkovitost obratovanja infrastrukture 
javne razsvetljave.

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

Občina Dobrna je na podlagi pobude krajanov ter predvidenega 
razpisa Ministrstva za gospodarstvo RS začela pripravljati načrt 
razvoja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij. 
Predmet projekta javno-zasebnega partnerstva je »Gradnja, 
upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja 
elektronskih komunikacij v Občini Dobrna«.

V preteklih obdobjih je Občina Dobrna posvečala veliko 
pozornosti urejanju zemljiškoknjižnih zadev. Tako so se v zadnjih 
letih za večino zemljišč, kjer je bila v zemljiški knjigi še vknjižena 
družbena lastnina, skladno z delitveno bilanco občin bivše 
skupne Občine Celje, uredili vpisi na ime Občine Dobrna.
 
V Občini Dobrna si prizadevamo zagotoviti upravne in pravno 
formalne pogoje za izvajanje investicij v ceste. Glede na nadaljnje 
možnosti rekonstrukcije in vzdrževanja kategoriziranih občinskih 
cest s strani Občine Dobrna je potrebno vsa zemljišča, ki v naravi 
dejansko predstavljajo cesto, prenesti v javno dobro.
V ta namen so bile v preteklem letu v Občini Dobrna odmerjene 
naslednje ceste: javna pot Brdce nad Dobrno, lokalna cesta meja 
Občina Vitanje - Trebuhinja – Krištaje, lokalna cesta Krištaje – Paški 
Kozjak, lokalna cesta Paka – Gornji Dolič, javna pot Strmec, lokalna 
cesta Dobrna – Hudičev graben – Krištaje, javna pot Zavrh-
Orlčnik, cesta Socka-Vrba-Zavrh. Vse ceste, ki so bile odmerjene, 
so v naravi že obstoječe ceste. Navedene ceste občina tudi 
upravlja in vzdržuje. Skupna želja je, da se dolgoročno pravno 
formalno uredijo vse ceste v Občini Dobrna, da bomo s tem 
lahko omogočili nadaljnje urejanje cestne infrastrukture.

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

pomembno prispevali h kvaliteti našega zdravja in življenja. 

V letu 2005 je bil obnovljen tudi Zdravstveni dom Dobrna. Nova 

streha, prenovljena fasada in obnovljena notranjost objekta 

nudijo možnost zagotavljanja osnovne zdravstvene dejavnosti in 

zobozdravstva v Dobrni v ustreznejših in prenovljenih prostorih.  

Ker se zavedamo, da je v povezovanju, sodelovanju in iskanju 

novih virov možnost napredovanja, se Občina Dobrna s pomočjo 

različnih projektov ali različnih programov povezuje z drugimi 

občinami na področju turizma, prometne in druge komunalne 

infrastrukture, odlaganja odpadkov, urejanja odvajanja in čiščenja 

komunalnih odpadnih voda, varovanja vodnih virov itd. V letu 

2002 smo skupaj z občinami Zreče, Vitanje in Vojnik  ustanovili  

Skupno občinsko upravo - Medobčinski inšpektorat. Področje 

delovanja se je v letu 2007 razširilo še na občine Slovenske 

Konjice, Šentjur in Oplotnico, v letu 2009 pa še na občino Dobje. 

Povezujemo pa se tudi preko LAS-a, ki zajema občine Dobje, 

Šentjur, Slovenske Konjice, Vitanje, Dobrna, Zreče in Oplotnica. 

Navedeno območje meri 528,9 km2, kar predstavlja 2,6% 

površine Slovenije. Leta 2002 so se naštete občine dogovorile za 

vzpostavitev partnerstva ter skupen pristop k pripravi skupnega 

Razvojnega programa podeželja. Izdelavo Razvojnega programa 

podeželja so z lastnimi finančnimi sredstvi podprle vse vključene 

občine ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS. 

LAS »Od Pohorja do Bohorja« vsako leto objavi javni poziv za 

izbor in sofinanciranje projektnih predlogov za izvajanje Lokalne 

razvojne strategije (LRS) LAS. Do sedaj sta bila objavljena dva 

javna poziva, in sicer za oddajo projektnih predlogov za izvajanje 

IZ OBČINSKE UPRAVE
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LAS za leti 2009 in 2010. V okviru projekta »Ureditev pohodnih 

poti« so člani Planinskega društva Dobrna trasirali pohodno pot, 

ki se imenuje »Pot po obronkih Občine Dobrna oziroma Od 

Miklavža do Miklavža«. 

Ob sprotnem izvajanju nalog posvečamo v Občini Dobrna 

vseskozi posebno pozornost tudi razvoju in uvajanju 

elektronskega poslovanja z občani in s svetom. Tako smo 

trenutno v fazi temeljite prenove spletne strani www.dobrna.

si! Trenutna spletna stran namreč ne omogoča kvalitetne 

izmenjave podatkov in informacij, ki jih obiskovalci spletne strani 

pričakujejo. Za namen prenove spletne strani je bila ustanovljena 

delovna skupina, ki vključuje predstavnika občanov, strokovnjaka 

računalniškega programiranja in zaposlene iz občinske uprave. 

Nova spletna stran bo zaživela predvidoma konec meseca junija.

V minulih letih nam je tudi uspelo vzpostaviti večino baz 

podatkov ter digitalizirati in vektorizirati kataster komunalnih 

objektov, naprav, cest, vodovodov, kanalizacije itd.; vse baze 

prostorskega plana, katastra občine, pridobiti orto-foto posnetke 

občine in druge geodetske podlage. Prav tako so vsi ti podatki 

dostopni občanom in drugim uporabnikom na naši spletni strani 

pod Prostorsko-informacijski sistem občin (PISO).

Mnogi izmed vas se zagotovo sprašujete, čemu je namenjen 

računalnik v predprostoru stavbe Občine Dobrna (hodnik 

nasproti pošte). Ta omogoča internetni dostop čim širšemu krogu 

občanov in drugim obiskovalcem Občine Dobrna (javne e-točke), 

v katerem je omogočen javni brezplačni brezžični dostop do 

interneta, ki še v Občini Dobrna do sedaj ni bil nikjer vzpostavljen. 

Vsako leto občina objavi javne razpise o dodeljevanju 

proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in 

podeželja, dopolnilne dejavnosti na kmetijah, za dodelitev 

finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva 

in obrti v Občini Dobrna, za subvencioniranje novih delovnih 

mest v Občini Dobrna, za sofinanciranje programov na področju 

socialnih, humanitarnih in zdravstvenih dejavnosti, kot tudi javne 

razpise za dodelitev sredstev društvom.

Prav tako se tudi mi redno prijavljamo na različne razpise 

ministrstev in iz tega naslova smo pridobili kar nekaj sredstev. 

V Občini Dobrna se razveselimo tudi vsakega novega člana 

skupnosti in kot pozornost se staršem novorojencev nameni 

priložnostno knjižno darilo, enoletna naročnina na revijo Otrok in 

družina ter denarna pomoč v višini 104,32 €  ob rojstvu  prvega 

otroka in 125,19 € ob rojstvu drugega in vsakega naslednjega 

otroka. 

Ob tem pa nismo pozabili tudi na nekoliko starejšo generacijo, 

saj vsako leto ob dnevu starejših organiziramo srečanje starejših 

občanov, ki se ga vedno udeleži visoko število povabljenih. 

Občina Dobrna se, tako kot vse slovenske občine, nahaja v fazi 

priprave novih občinskih prostorskih aktov. K projektu izdelave 

novih prostorskih planov je Občina Dobrna pristopila že v drugi 

polovici 2006 in tako pričela s prvo fazo priprave ustreznih 

strokovnih podlag, ob tem pa tudi v začetku leta 2007 objavila 

javno zbiranje pobud občanov glede spremembe namenske 

rabe prostora. Glede na to, da je bila sprejeta nova zakonodaja 

s področja urejanja prostora, so se postopki, ki so vezani na 

pripravo novih prostorskih dokumentov, nekoliko podaljšali, ker 

so se morali prilagoditi novi področni zakonodaji, tako da bodo 

novi prostorski dokumenti sprejeti predvidoma v drugi polovici 

leta 2010.

Verjetno ste opazili, da je pred vami Dobrčan s spremenjeno 

celostno podobo. Uredniški odbor časopisa je bil s strani občanov, 

društev ter soustvarjalcev časopisa že večkrat nagovorjen, da 

bi občinsko glasilo dobilo kvalitetnejši grafični in barvni izgled. 

Glede na dejstvo, da so vsi primerljivi časopisi okoliških občin 

barvni, smo se odločili, da bo naše glasilo odslej v celoti barvno. 

Prav tako smo izboljšali grafično podobo in zasnovo časopisa. 

Upamo, da vam je  »nov«  Dobrčan všeč in ga boste z veseljem 

prebirali.

Vseh aktivnosti, ki se odvijajo v občini, preprosto ni mogoče 

našteti, zato sem poskušala nanizati le pomembnejše, ki so 

zaznamovale delovanje Občine Dobrna. 

V realizacijo navedenih projektov je vloženega veliko truda, 

izkušenj in strokovnega znanja vseh zaposlenih v občinski upravi. 

V občini smo veseli napredka, kar nakazujejo mnoge zastavljene 

in končane investicije. Vse navedene aktivnosti pa vodijo v 

urejeno in lepše okolje in kvalitetnejše bivanje naših občank in 

občanov. Vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k temu, se iskreno 

zahvaljujem. 

Zdenka Kumer
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Otvoritev prenovljene in 
dograjene OŠ Dobrna ter 
novozgrajenega Kulturnega doma 
in Knjižnice Dobrna
Četrtek, 13. maj 2010, je bil za 
Občino Dobrna pomemben 
dan, dogodka pa so bili prav 
gotovo veseli tudi vsi učenci, 
učitelji in ostali občani. Popol-
dne je namreč potekala slav-
nostna otvoritev prenovljene 
in dograjene Osnovne šole 
Dobrna ter novozgrajenega 
Kulturnega doma in Knjižnice 
Dobrna. 
Največjo investicijo v zadnjih 
letih za Občino Dobrna, vre-
dno nekaj več kot 4 milijone 
evrov, so svojemu namenu 
predali župan Občine Dobr-
na, g. Martin Brecl, minister za 
šolstvo in šport, dr. Igor Lu-
kšič, ravnateljica OŠ Dobrna, 
ga. Darinka Stagoj in direktor 
Osrednje knjižnice Celje, mag. 
Branko Goropevšek. 
Slavnostne otvoritve so se po-
leg svetnikov Občine Dobrna, 
članov odborov, društev in 
drugih krajanov udeležili tudi 
poslanci državnega zbora: g. 
Vinko Gorenjak, g. Jakob Pre-
sečnik ter mag. Štefan Tisel, dr. 

med. in hkrati  tudi župan Ob-
čine Šentjur;  župani sosednjih 
občin: mag. Branko Kidrič, žu-
pan Občine Rogaška Slatina 
in predsednik Sveta Savinjske 
statistične regije, g. Vilko Jaz-
binšek, župan Občine Tabor, 
g. Franc Salobir, župan Občine 
Dobje, ravnatelji sosednjih šol 
in ostali, ki so kakorkoli sode-
lovali pri tem projektu. 
Kulturni program, ki ga je po-
vezovala Alja Tihle, so obliko-
vali Moški pevski zbor KUD 
Dobrna, Ženska vokalna sku-
pina, Sekstet Vigred, Folklorna 
skupina Dobrna, Godba Do-
brna in učenci OŠ Dobrna. Po 
raznolikem in pestrem progra-
mu, ki so ga pripravile sekcije 
KUD Dobrna in učenci pod 
vodstvom njihovih učiteljev, 
je potekal voden ogled po 
prenovljenih in novozgrajenih 
prostorih. 
Na ogled pa je bila tudi razsta-
va ge. Suzane Švent, študent-
ke 4. letnika slikarstva na Aka-
demiji za likovno umetnost in 

oblikovanje v Ljubljani.
Ta do sedaj najzahtevnejši 
projekt smo v Občini Dobrna 
pripravljali zadnjih pet let. Naj-
prej smo pristopili k izdelavi 
projektne dokumentacije, ki 
smo jo morali uskladiti še z Mi-
nistrstvom za šolstvo in šport 
in Ministrstvom za kulturo.  
Potrebno je bilo mnogo do-
govarjanj in usklajevanj, mno-
go znanja in energije, da smo 
pridobili sofinancerski delež 
resornih ministrstev za različ-
ne vsebine, ki so združene v ta 
projekt.
Pri vstopu v Dobrno je viden 
prizidek k OŠ Dobrna, v kate-
rem je nova krajevna in šolska 
knjižnica, kulturni dom z dru-
štvenimi prostori, del novo-
zgrajenih prostorov pa je na-
menjen tudi šoli. Ta je dobila 
povsem novo podobo zunaj 
in znotraj. 

V kleti je popolnoma nova šol-
ska kuhinja in jedilnica, celotna 
prenova šole pa je zajemala 
zamenjavo vseh oken, vodo-
voda, kanalizacije, centralne 
napeljave, strehe, fasade, na 
novo so prepleskani vsi pro-
stori, nova pa je tudi oprema.  

Na koncu pa naj se kot vodja 
projekta zahvalim vsem, ki ste 
kakorkoli sodelovali pri tem ve-
likem investicijskem zalogaju: 
sodelavcem občinske uprave, 
projektantom, nadzoru, koor-
dinatorju za varnost in zdravje 
pri delu, učiteljem in učencem 
za strpnost v času gradnje  in 
nenazadnje izvajalcu del CM 
Celje, ki mu je uspelo v tako 
kratkem času kvalitetno za-
ključiti vsebinsko in logistično 
zelo zahteven projekt.

Zdenka Kumer

IZ OBČINSKE UPRAVE
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90 let gospe Pavle Pušnik
V mesecu maju, točneje 6. maja, je naša občanka gospa Pavla 
Pušnik proslavljala svoj že 90. rojstni dan. Navkljub letom in tež-
kemu življenju je ohranila živahnost, dobro voljo in neverjetno 
željo po življenju, pa tudi zdravje ji še kar dobro služi. Na Pavlin 
rojstni dan jo je na njenem domu, kjer živi skupaj z vnukom in 
njegovo družino, obiskal župan Občine Dobrna, g. Martin Brecl, 
skupaj z direktorico občinske uprave, go. Zdenko Kumer in so-
delavko Urško Petelinšek.
Jubilantka je najnežnejša leta svojega življenja preživljala v Soc-
ki, skupaj s 5 sestrami in 3 brati. Zaradi težkih življenjskih razmer 
in velikega števila otrok v družini je morala leta 1939 začeti slu-
žiti svoj kruh na Dobrni pri Pušnikovih. Leta 1942 se je poročila 
z Ignacem Pušnikom. V zakonu sta se jima rodili hčeri Polda in 
Pavla. Zaradi vojne je leta 1943 njen mož odšel v partizane, go-
spa Pavla pa je ostala sama in delala od zore do mraka, da je 
lahko družina preživela. Dve leti kasneje se je mož vrnil, vendar 
s hudo boleznijo- tuberkulozo, zaradi katere je leta 1949 umrl 
in Pavla je ostala sama z dvema hčerama. Ker ni bilo denarja 
za preživetje, se je leta 1957 zaposlila v Zdravilišču Dobrna kot 
zdraviliški strežnik, kjer je ostala vse do upokojitve leta 1972. Vse 

do svojega 70. leta je rada pletla in s svojimi lepimi izdelki raz-
veseljevala svoje bližnje. Danes je še zelo vitalna, zgovorna in 
prikriva častitljiva leta, ki jih  je dočakala.
Ob  visokem jubileju ji lahko želimo predvsem trdnega zdravja 
in še veliko lepih trenutkov v krogu svojih najbližjih. 

Urška Petelinšek

nagrajenci Občine 
Dobrna za leto 2010

Na podlagi 5. člena Statuta Občine Dobrna (Ur.l. RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04, 134/06) in na podlagi ) 9. člena Odloka o 
priznanjih Občine Dobrna (Ur.l. RS, št. 22/2010) prejme

Zlati grb Občine Dobrna
 FOLKLORNA SKUPINA KUD DOBRNA

Generacije plesalcev folklorne skupine Dobrna so od ustano-
vitve leta 1950 pa vse do danes ohranjale bogato izročilo ljud-
skih plesov. To je bila prva organizirana folklorna skupina na 
Celjskem. Sestavljajo jo pretežno domačini, ki vztrajajo zaradi  
veselja do plesa in druženja, kar je v preteklosti bil poglavitni 
namen te  ljudske ustvarjalnosti, predvsem pa iz  čuta odgo-
vornosti za ohranjanje kulturne identitete naroda.
V teh šestih desetletjih se je zvrstilo lepo število posameznih 
članov skupine, ki so zaslužni za kontinuiteto delovanja, še 
posebej  ga. Marica Pasaričeva, ki je skupino ustanovila, bila 

desetletja njen strokovni vodja in skrbela za podmladek. To 
slednje v polni meri udejanja tudi sedanji sestav skupine, saj 
z veseljem posreduje svoje plesno znanje novim članom, po-
sebno skrb pa namenjajo kvaliteti programa in izvirnosti na-
rodnih noš.

S številnimi nastopi v domačem kraju in drugod, gostovali 
so že v Avstriji in na Hrvaškem, predvsem pa na prireditvah 
za goste Term Dobrna in Zreče  prispevajo k prepoznavnosti 
Občine Dobrna in bogatijo njen kulturni utrip.
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 Srebrni grb Občine Dobrna
  g. PETER  TERNOVŠEK

 Srebrni grb Občine Dobrna
  SEKSTET VIGRED

Bronasti grb Občine Dobrna
  ŽENSKA VOKALNA SKUPINA DOBRNA

NAGRAJENCI OBČINE DOBRNA ZA LETO 2010

Komaj 10 let je štel  Peter Ternovšek, ko se je  daljnega leta 
1962 vključil v gasilske vrste in v tej požrtvovalni dejavnosti 
vztraja še danes.
Zavedal se je pomembnosti znanja in veščin v gasilstvu, zato 
ima za seboj številna usposabljanja, ki  mu omogočajo, da pre-
vzema odgovorne naloge mentorstva gasilskemu podmladku 
in v zadnjem obdobju tudi članom  PGD Dobrna na tekmo-
valnem področju. Gasilec Peter velja za izrednega operativca, 

kar je posebej pomembno pri intervencijah, je pa tudi človek, 
ki poprime za vsako še tako težko delo. Pri izgradnji gasilskega 
doma je koordiniranje številnih  delovnih zadolžitev in skrb za 
izvajanje del potekalo pod njegovim  nadzorom.
Izredna pripravljenost za pomoč ljudem, pozitivna naravna-
nost v odnosu do članov društva, posredovanje znanj in izku-
šenost  so kvalitete lastne g. Petru Ternovšku.

V letošnjem letu vokalna skupina Vigred praznuje 20. obletni-
co delovanja. Začelo se je spontano, maja 1990, v prijateljskem 
druženju štirih fantov, ki so negovali običaj oglarjenja na ohce-
tih. Sprejetost in zaželenost v okolju jih je vzpodbudila k orga-
nizirani vadbi. Nastala je prvotna zasedba v sestavi  kvarteta, 
ki se je po petih letih delovanja razširil v sekstet, predvsem 
zaradi bogatenja glasbenega repertoarja, ki ga tako število 
glasov  omogoča. Od prvotnega kvarteta sta v sedanjem se-
stavu  ostala vodja Franc Golčer in Jože Čretnik, do letošnjega 
jubileja pa je v vokalni skupini prepevalo 9 pevcev.
Glavnina njihovega programa je slovenska pesem, ljudska in 

umetna, posegajo pa tudi v zakladnico tujih skladateljev.
V dveh desetletjih so izdali tri glasbene albume, dve avdio ka-
seti in doslej  eno CD zgoščenko, z drugo pa bodo zaokrožili 
jubilej ob 20. obletnici delovanja na področju negovanja štiri-
glasnega petja, značilnega za slovensko pesem.
Svoje kulturno poslanstvo uresničujejo na koncertih, samostoj-
nih ali v povezavi z drugimi sekcijami KUD Dobrna, prisotni so 
na večini promocijskih dejavnosti Občine Dobrna in s svojim 
petjem bogatijo prireditve ob državnih, občinskih in še ka-
kšnih praznikih.

Začetek  glasbenega udejstvovanja Ženske vokalne skupine 
Dobrna sega v leto 2000, ko so se na pobudo dveh zaprise-
ženih pevk zbrale ljubiteljice ženskega zborovskega petja. 
Uspelo jim je pridobiti mlado zborovodkinjo Moniko Špegelj, 
ki je že na začetku zastavila visoko raven zahtevnosti, zato je 
razumljivo, da  se je izoblikovala manjša,  a kvalitetno močna 
pevska  skupina. To potrjuje odlična ocena na reviji pevskih 
zborov v Celju 2007, ko so se uvrstile na regijsko tekmovanje  v 
Slovenj Gradcu.
Pred letom dni jo je nasledila  Marina Hrovat, ki vzdržuje nivo 
zahtevnosti programa.

Za sabo imajo bogato bero nastopov na različnih prireditvah, 
največ v okviru Občine Dobrna, z veseljem pa se odzovejo tudi 
vabilu od drugod.
Ženska vokalna skupina Dobrna je v kulturnem življenju kra-
ja najbolj prepoznavna po dveh prireditvah- Valentinovem in 
Martinovem koncertu, ki  sta odlično zastavljena in med ljudmi 
dobro sprejeta.
Predanost pesmi, odgovornost za kvaliteto petja in veselje do 
druženja v skupini so poroštvo, da bo Ženska vokalna skupina 
Dobrna tudi nadalje dejavna v kulturnem utripu Občine Do-
brna.
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Bronasti grb Občine Dobrna
  g. STANISLAV PEČNIK 

Bronasti grb Občine Dobrna
   g. DARKO KOROŠEC

Karitas, mednarodna organizacija za humanitarno pomoč, je 
bila ustanovljena 1897 v Nemčiji. Danes deluje v več kot 200 
državah sveta in tudi v Sloveniji. Karitas deluje na mnogih po-
dročjih pomoči ljudem ob naravnih katastrofah, ob epidemijah 
raznih bolezni, pri pomoči ostarelim, družinam, otrokom, šolam; 
pomaga državam v razvoju po svetu itd..  Župnijska karitas  Do-
brna stopa v 20. leto delovanja, saj je bila ustanovljena spomladi 
1991.
V naravi našega človeka sta delavnost in ponos močno vtkana v 
vrednoto zadovoljevanja lastnih potreb s svojim delom, zato so 
stiske ljudi, ki iz kakršnih koli razlogov ne morejo več  poskrbeti 
za svoje osnovne življenjske potrebe, še kako velike. Zaradi krize 
in izgube delovnih mest so stiske še večje, toliko bolj, ker mnogi 
ljudje preprosto ne zmorejo,  niso vajeni, prositi pomoči. Prego-
vor pravi, da je mnogo lažje dajati kot prositi; verjamem, da je to 
v naravi  slovenskega človeka močno zasidrano. 
Prav zaradi tega so tako pomembni ljudje, ki negujejo svoj soci-
alni čut, da se znajo približati človeku, ki je v stiski, in mu nuditi 

ŽUPNIJSKI KARITAS DOBRNA 
podeljuje župan Občine Dobrna Župansko priznanje za dolgoletno karitativno dejavnost v 

Dobrni in skrb za osamljene in ljudi v stiski

pomoč ne da bi s tem bilo prizadeto njegovo osebno dosto-
janstvo.  
Karitas Dobrna se ves čas svojega delovanja v Dobrni več kot 
dobro odziva na občutljiva vprašanja in stike ljudi v tem pro-
storu. Prostovoljno delo članov je na terenu prepoznavno pred-
vsem po obiskih starejših, invalidov in  osamljenih, po pomoči, 
družinam, otrokom, posameznikom, ki se znajdejo v težki živ-
jenjski situaciji. Karitas Dobrna vsa leta zadovoljivo odgovarja 
na materialne stiske ljudi, skrbi za druženje starostnikov, za stike 
z varovanci domov, za pridobivanje sredstev, za izobraževanje 
članov ŽK itd.. Prostovoljno delo, ki bi se lahko merilo v številu 
opravljenih ur dela, v prevoženih kilometrih,  predvsem pa čut 
za sočloveka v stiski odlikujejo člane naše Karitas, ki so v vseh 
letih delovanja prižgali marsikatero iskrico v očeh naših ljudi…. 
Za vso humano naravnanost in za vse, kar ste storili za ljudi v 
stiski, za osamljene, za bolne in za kakorkoli prizadete, se vsem, 
ki delujete ali ste delovali v okviru k Župnijske karitas Dobrna, 
iskreno zahvaljujem in izražam veliko spoštovanje vašemu ple-
menitemu delu.

NAGRAJENCI OBČINE DOBRNA ZA LETO 2010

Stanislav Pečnik je že ob vključitvi v Društvo upokojencev 
Dobrna, leta 2004, pokazal veliko mero pripravljenosti za pre-
vzemanje različnih  obveznosti. Z znanji na področju računal-
ništva je oblikoval  spletno stran društva, ki jo tudi ureja, in 
tako bistveno pripomogel k prepoznavnosti društva. V pro-
jektu »Starejši za starejše« je prevzel naloge računalničarja, v 

preteklem obdobju je odgovorno opravljal naloge tajnika, v 
sedanjem mandatu pa je bil izvoljen za podpredsednika dru-
štva in je med najaktivnejšimi člani društvenih sekcij. Ob vseh 
obveznostih najde čas za fotografiranje in na ta način spremlja 
dogajanja v občini ter poskrbi, da je fotodokumentacija razvi-
dna na spletni strani ali v občinskem glasilu.

Kmalu po vstopu v PGD Dobrna, leta1981, je  Darko Korošec 
opravil tečaj za gasilca in pričel delovati v operativni enoti. Sa-
moiniciativno se je vključeval v usposabljanja in opravil tečaj 
za delo z dihalnimi aparati in tečaj za vodjo enote.
Z izkušnjami, ki jih je pridobil na tekmovalnem področju, se 

potrjuje kot mentor članicam B. Darko Korošec je dolgoletni 
gospodar PGD Dobrna, ki to obveznost opravlja z vso odgo-
vornostjo; je človek, ki poprime za vsako delo, gasilska znanja 
in izkušnje, predvsem pa njegova umirjenost in preudarnost 
so  nepogrešljivi  med gasilci Občine Dobrna.
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Franci Golčer se je rodil 19. januarja 1950 na Veliki Ravni. Mladost 
je preživel v Novi Cerkvi in po končani osnovni šoli nadaljeval 
šolanje na Centru strokovnih šol v Ljubljani. Kot avto tapetnik se 
je leta 1967 zaposlil v družbi Avto Celje, kjer je kasneje ob delu 
končal Prometno tehnično šolo.  Svojemu prvemu zaposlitve-
nemu mestu je bil zvest vse do upokojitve leta 2008. 
Franci Golčer je predan zborovski pevec že od leta 1971;  v MPZ 
Vojnik eno leto in  nato v MPZ Nova Cerkev 18 let. Na Dobrno, 
natanko na Klanc 65, k Lopanu, ga je pripeljale tista energija, ki 
daje življenju smisel in je generator človekovih plemenitih rav-
nanj v življenju. Tu sta si z ženo Vikico ustvarila dom in družino. 
Takoj se je vključil v MPZ Dobrna, kjer poje še danes, maja 1990 
pa so fantje za petje na oglarijah ustanovili tudi vokalno skupi-
no, poimenovano kvartet Vigred. K prvotni zasedbi so kmalu 

pritegnili še dva člana in danes je Sekstet Vigred kvalitetna vo-
kalna skupina, ki nastopa na mnogih prireditvah doma in izven 
občine. Vse od ustanovitve je Franci Golčer njen strokovni vod-
ja. Sam pravi, da je amater, a glasbeni talent mu je bil položen v 
zibel, in upravičeno je ponosen na uspehe skupine, ki jo vodi že 
več kot dvajset let. Sekstet Vigred in njen vodja Franci  so tudi  
ponos Občine Dobrna.
Gospodu Francu Golčerju iskreno čestitamo za 20-letno vode-
nje vokalne skupine Vigred, za njegov osebni prispevek  na po-
dročju kulturnega ustvarjanja v Dobrni in mu želimo še naprej 
veselja  in uspehov ob druženju s pesmijo in z  njegovimi pevci.

Župan občine Dobrna

Martin Brecl

g. FRANCU GOLČERJU
podeljuje župan Občine Dobrna Župansko priznanje za 20-letno uspešno vodenje vokalne 
skupine Vigred in njegov prispevek na področju kulturnega ustvarjanja v Občini Dobrna.

NAGRAJENCI OBČINE DOBRNA ZA LETO 2010

Poročilo o opravljenem pregledu porabe 
sredstev v Občini Dobrna v letu 2009
V skladu s 37. členom Statuta Občine Dobrna in 9. členom Poslovnika NO Občine Dobrna smo na podlagi predloženih dokumentov 
v februarju in marcu 2010 izvedli nadzor nad razpolaganjem z občinskim premoženjem, preverili namenskost in smotrnost porabe 
proračunskih sredstev, pregledali pogodbe, naročila, račune in knjigovodske listine v Občini Dobrna.

Pregled smo opravljali člani nadzornega odbora:

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

Člani NO smo opravili pregled naslednje dokumentacije:

Javni razpis za sofinanciranje socialnih, 
humanitarnih in zdravstvenih dejavnosti 
v Občini Dobrna za leto 2009

Občina Dobrna je v Dobrčanu, glasilu Občine Dobrna, št.41/2009 
objavila Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občin-
skega proračuna za sofinanciranje programov in projektov na 
področju humanitarnih, socialnih in zdravstvenih dejavnosti v 

Občini Dobrna za leto 2009. Sredstev iz tega razpisa  ni bilo do-
voljeno  investirati v prostore.

Ugotovitve:
Osnova za razpis je Pravilnik o sofinanciranju socialnih in huma-
nitarnih dejavnosti v Občini Dobrna (Uradni list RS, št. 119/08).
Do datuma določenega v razpisu se je nanj prijavilo 12 društev. 
Vsa sicer nimajo sedeža v Dobrni, vendar  delujejo no področju 
Občine Dobrna.  Vsi prijavljeni so izpolnjevali pogoje v razpisu. 
Razpisna dokumentacija je urejena pregledno.

Javna razpisa:
- za zbiranje ponudb programov s področja ljubiteljske kul-

turne dejavnosti v  Občini Dobrna za leto 2009,
- za zbiranje ponudb programov s področja ljubiteljske kul-

turne dejavnosti v Občini Dobrna za leto 2009 za dodatke 
za opremo, založništvo in izobraževanje ter izredne dosežke.
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Oba postopka javnih razpisov sta bila izpeljana v skladu z Za-
konom o uresničevanju javnega interesa za kulturo in s Pravil-
nikom za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini 
Dobrna (nadalje Pravilnik). Finančna podlaga je bila opredeljena 
v proračunu Občine Dobrna in v letnem programu kulturne de-
javnosti Občine Dobrna za leto 2009 v enaki višini, kot so bila 
razpisana sredstva. 
Na prvi razpis so se prijavila tri društva.  Društvu , ki ni imelo se-
deža v Občini Dobrna, je bila  vloga zavrnjena, ostalima dvema 
je bila vloga odobrena. Na drugi razpis sta se prijavili dve dru-
štvi, ki sta izpolnjevali razpisne pogoje. Sredstva so bila v obeh 
razpisih razdeljena v skladu z merili za vrednotenje programov 
ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Dobrna, ki so sestavni 
del Pravilnika.
Na dan pregleda dokumentacije, 3.3.2010, je le eno društvo po-
slalo do 28. februarja poročilo o izvedbi programov, kot je to 
opredeljeno v Pravilniku. Le-to je v finančnem poročilu navedlo, 
da določena sredstva niso bila izkoriščena v višini, kot so jim bila 
dodeljena po posameznih sekcijah. 
Občini Dobrna predlagamo, da v bodoče dosledno upošteva 
določila Pravilnika in pogodbenih določb o roku poročanja in 
o tem opozori izvajalce programov. Hkrati tudi priporočamo, 
da s sredstvi, ki niso bila izkoriščena v višini dodeljeni društvu 
(posameznim sekcijam) za leto 2009, omejijo obseg dodeljenih 
sredstev za leto 2010, v kolikor bodo izvajalci kandidirali na javni 
razpis s tega področja, oziroma naj se neizkoriščena  sredstva 
vrnejo v skladu s sklenjeno pogodbo.

Dodeljevanje državnih pomoči na področju 
kmetijstva

Ugotovitve:
Sofinanciranje  razvoja kmetijstva je bilo  izvedeno na podlagi  
rednega razpisa in ponovljenega razpisa za razliko do razpolo-
žljive vsote, ki  v okviru prvega razpisa ni bila razdeljena. Raz-
pisno gradivo je urejeno sledljivo in pregledno ter kronološko 
podpirajoreševanja vlog in dodelitve. 

Financiranje turistične dejavnosti 
v občini Dobrna

Ugotovitve:
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma  
se je zaključil v skladu  s pravili  javnega naročanja . Pogodba o 
razdelitvi denarja je bila veljavno
podpisana.

Ocenjujemo, da sta obe dejavnosti financirani v skladu s prora-
čunskim načrtom , razdelitev in učinek  subvencij pa v skladu z  
razvojnimi interesi občine ter  prejemnikov denarnih spodbud.

Dodeljevanje finančnih sredstev za 
pospeševanje malega gospodarstva

Podlaga za dodeljevanje finančnih sredstev je Pravilnik o do-
deljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega 
gospodarstva v Občini Dobrna (Uradni list RS, št. 47/2007) in 
Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje 
odpiranja novih delovnih mest v Občini Dobrna (Uradni list RS, 
št. 48/2007).
Odbor za malo gospodarstvo in obrt  je objavil Javni razpis za 
dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega 
gospodarstva in obrti v Občini Dobrna v letu 2009. Skupna viši-
na finančnih razpisanih sredstev  je 8.000 EUR, kar je v skladu s 
proračunom Občine Dobrna za leto 2009 in z rebalansom pro-
računa. Rok za prijavo na javni razpis, na predpisanih obrazcih, 
je bil do 30. 9. 2009.
Pregledali smo vse vloge. 

Ugotovitve:
Občinska uprava  dosledno upošteva pravilnike. Vloge z ustre-
znimi dokazili so natančno hranjene, prav tako tudi evidenca o 
vložitvi vlog in reševanju vlog.
Vloge za razpis so bile obravnavane na seji Odbora za malo go-
spodarstvo in obrt 14.10.2009. Neustrezne vloge so bile zavr-
njene. Za upravičene vloge so bila odobrena sredstva v skladu 
z razpisom. Skupna vrednost odobrenih sredstev je manjša od 
razpisanih, ker ni bilo dovolj zainteresiranih.
Z vsemi upravičenci, ki so izpolnjevali pogoje razpisa, je bila 
sklenjena pogodba o medsebojnih obveznostih in višini finan-
ciranja.
Pomembnih nepravilnosti v postopkih nismo našli.

Financiranje športnih programov 
v Občini Dobrna

Podlaga za financiranje je Pravilnik za vrednotenje športnih pro-
gramov v Občini Dobrna (Uradni list RS št. 32/05 in 22/06). 

Občina Dobrna je objavila Javni razpis za sofinanciranje progra-
mov športa na območju Občine Dobrna za leto 2009. Okvirna 
vrednost razpisanih sredstev je bila 8.137 EUR ,glede na letni 
program športa v Občini Dobrna za leto 2009. Rok za prijave je 
bil 14.4.2009 na predpisanem obrazcu. 



št. 46 / 201020

Pregledali smo vse prijave in pogodbe, podrobneje pa smo 
pregledali vlogo Mladinskega kluba Dobrna in Planinskega dru-
štva Dobrna.

Ugotovitve:
Občinska uprava  dosledno upošteva pravilnik. Prijave z ustre-
znimi prilogami so natančno hranjene. Natančno je vodena tudi 
evidenca o vložitvi vlog in reševanju vlog. Kot zahteva pravilnik, 
je bil objavljen razpis za financiranje omenjenih dejavnosti, na 
katerega so se pravilno prijavila vsa društva, ki so bila financira-
na. Dokumentacija o prijavi na razpis je bila predložena. Če do-
kumentacija ni bila popolna, je občinska uprava poslala dopis 
za dopolnitev vloge.
Z vsemi društvi, ki so se pravilno prijavila na razpis, je bila skle-
njena pogodba o medsebojnih obveznostih in višini financiranja.
Planinsko društvo Dobrna je  prijavo na razpis oddalo z zamudo, 
zato je bila njihova vloga   s sklepom komisije zavrnjena..
Pomembnih nepravilnosti v postopkih nismo našli.

Obnova šole,  izgradnja knjižnice in 
kulturnega doma v Dobrni v letu 2009

Javni razpis, na osnovi katerega je bilo oddano javno naročilo, in 
pogodba o oddaji javnega naročila za ta namen sta bila pred-
met pregleda za leto 2008.

V septembru 2008 je bila sklenjena pogodba za obnovo Osnov-
ne šole Dobrna in izgradnjo Knjižnice Dobrna ter Kulturnega 
doma Dobrna. Investitor, Občina Dobrna, in izvajalec del, CM 
Celje, sta podpisala pogodbo v vrednosti 2.248.706.54 EUR (v 
pogodbi ni bilo zajetih sredstev za izgradnjo Kulturnega doma 
Dobrna) z naslednjo dinamiko plačil:
    150.000,00 EUR v letu 2008;
1. 400.000,00 EUR v letu 2009;
    698.706,54 EUR v letu 2010.

Aneks št. 1 k navedeni pogodbi je bil podpisan zaradi spre-
membe v dinamiki plačil, ki je nastala zaradi pomanjkanja sred-
stev za izgradnjo kulturnega doma. Predvideval je sledečo di-
namiko izplačil:
200.000,00 EUR v letu 2008;
574.355,36 EUR v letu 2009;
774.351,18 EUR v letu 2010;
700.000,00 EUR v letu 2011.

Skupni znesek investicije je ostal  nespremenjen, 2.248.706.54 
EUR.
Aneks št. 2  k osnovni pogodbi govori o spremembi podizvajal-
ca in nima finančnih posledic.

Aneks št. 3 je povečal vrednost osnovne pogodbe za 756.627,82 
EUR, oziroma za vrednost izgradnje kulturnega doma, ki v 
osnovni pogodbi ni bila zajeta, ker ob podpisu le-te  še niso 
bila zagotovljena  sredstva Ministrstva za kulturo RS. Navedeni 
znesek znaša 29,72% osnovne vrednosti in je bilo, v skladu s 
prvo alineo šestega odstavka 29.člen  Zakona o javnih naročilih, 
navedeno povečanje mogoče izvesti na osnovi pogajanj brez 
predhodne objave.

Aneks št. 4 predstavlja povišanje vrednosti investicije zaradi 
škode, ki jo je povzročilo neurje. Ocenjeno je bilo, da je bilo ško-
de za vrednost 208.538,72 EUR, kar pomeni celotno vrednost 
investicije 3.213.873,08 EUR. Navedeni aneks ja bil podpisan v 
skladu z ZJN-2.

Aneks št.5 predstavlja povečanje za 690.089,48 zaradi nakna-
dno, pri izvajanju del obnove šole, ugotovljenih težav (slabosti 
pri temeljenju zgradbe,…). Tako znaša zadnja vrednost  celotne 
investicije v obnovo osnovne šole, izgradnjo knjižnice in kultur-
nega doma  3.903.926,56 EUR. Tudi navedeno povišanje vredno-
sti je bilo oddano s pogajanji brez predhodne objave.
Aneks št. 6 je bil sklenjen zaradi spremembe dinamike plačil v 
letu 2009.

Po pregledu formalne osnove, to je usklajenosti podpisov 
aneksov z veljavno zakonodajo in preverjanjem spoštovanja 
dinamike izplačil v letu 2009, je bilo ugotovljeno, da je plačilo 
opravljenega dela potekalo na osnovi začasnih situacij v skladu 
s predvideno dinamiko in zakonom o javnih naročilih ter zako-
nom o izvrševanju proračuna.

Zaključek

Nadzorni odbor je na podlagi pregleda predloženih dokumen-
tov ugotovil, da je upravljanje z občinskim premoženjem go-
spodarno in smotrno. Pri pregledu nismo ugotovili kršitev za-
konskih predpisov, ki urejajo delovanje in financiranje občin.
Občinskemu svetu Občine Dobrna predlagamo, da potrdi za-
ključni račun Občine Dobrna za leto 2009 in sprejme Odlok o 
potrditvi zaključnega računa Proračuna Občine Dobrna za leto 
2009.

Zaposlenim na občinski upravi Zdenki Kumer, Urški Vedenik, 
Mileni Krušič, Mariji Švent, Urški Petelinšek, Mateji Smrečnik in 
Alenki Rošer se zahvaljujemo za pomoč pri našem delu.

Nadzorni odbor Občine Dobrna

predsednik Aleš Štepihar, dipl.univ.pol. 

GLASILO OBČINE DOBRNA
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Z zasedanja Občinskega Sveta 
Občine Dobrna
Od zadnje številke glasila Občine Dobrna, ki je izšla v mesecu 
aprilu 2010, so svetniki Občine Dobrna zasedali na dveh rednih 
sejah, in sicer na 27. redni seji, ki je bila dne 30.03.2010 in na 28. 
redni seji, ki je bila dne 27.05.2010.
Na 27. redni seji, dne 30.03.2010, so svetniki Občine Dobrna med 
drugim obravnavali in sprejeli Zaključni račun Proračuna Obči-
ne Dobrna za leto 2009, se seznanili s poročilom o delu Medob-
činskega inšpektorata in redarstva na območju občin Dobrna, 
Vitanje, Vojnik in Zreče za leto 2009  in se seznanili s projektom 
Bioregija – regija naravne pestrosti. 
Na 28. redni seji, dne 27.05.2010, so svetniki Občinskega sveta 
Občine Dobrna med drugimi točkami dnevnega reda obravna-
vali in sprejeli naslednje: potrjena je bila povišana cena socialno 
varstvene storitve pomoč na domu, ki jo izvaja Dom ob Savinji, 

Center za pomoč na domu, in sicer v višini 17,52 €  za efektivno 
uro ob delavnikih, ob nedeljah in praznikih pa v višini 19,19 € za 
efektivno uro.  Ob upoštevanju subvencije Republike Slovenije 
in Občine Dobrna znaša končna cena za uporabnika v Občini 
Dobrna 3,70 € za efektivno uro ob delavnikih, ob nedeljah  in 
praznikih pa 4,60 € za efektivno uro. Obravnavan je bil tudi pre-
dlog za odptje petega oddelka v Vrtcu Dobrna za šolsko leto 
2010/2011. Na 28. redni seji je bil sprejet tudi 1. Rebalans Prora-
čuna Občine Dobrna za leto 2010. Na tej seji so bili potrjeni pre-
dlogi za podelitev priznanj Občine Dobrna za leto 2010, in sicer 
naslednjim: Zlati grb Občine Dobrna bo podeljen Folklorni sku-
pini Dobrna, Srebrna grba bosta podeljena Petru Ternovšku, roj. 
25.09.1952, stanujoč  Klanc 88, 3204 Dobrna in Vokalni skupini 
Vigred Dobrna, Bronasti grbi Občine Dobrna pa bodo podelje-
ni Ženski vokalni skupini Dobrna, Darku Korošcu, roj. 19.11.1959, 
stanujočemu Vrba 24, 3204 Dobrna in Stanislavu Pečniku, rojen 
30.04.1955, stanujočemu Dobrna 5/a, 3204 Dobrna.

Po gradivu Občinskega sveta Občine Dobrna povzela:

Mateja Smrečnik

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni 
list RS, št. 96/02), v skladu z določbami Pravilnika za vrednotenje 
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Dobrna (Ur. l. RS, št. 32/05, 
113/07, 22/2010) ter v skladu z Odlokom o Proračunu Občine Dobrna 
za leto 2010 (Uradni list RS, št. 104/09, 45/2010) Občina Dobrna objavlja

JAVNI RAZPIS 
za zbiranje ponudb programov s področja

ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Dobrna za leto 2010

1. Pravico za pridobitev sredstev za letne programe ljubiteljskih 
kulturnih dejavnosti imajo upravičeni nosilci in izvajalci ljubiteljskih 
kulturnih dejavnosti, ki delujejo v okviru  instrumentalnih skupin s 
področja ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju Občine Dobrna 
ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
•	 da imajo sedež v Občini Dobrna,
•	 da so registrirani najmanj eno leto,
•	 da je njihova dejavnost področje kulture,
•	 da delujejo v javnem interesu,
•	 da dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi, 
•	 da imajo urejeno evidenco o članstvu,
•	 da pristojnim občinskim organom redno dostavljajo letna 

poročila o realizaciji programov ter načrt aktivnosti za prihodnje 
leto,

•	 da je predloženi program namenjen čim večjemu številu 
uporabnikov.

2. Praviloma se sofinancirajo naslednji programi:
•	 dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih sekcij, 

kulturna dejavnost v drugih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti 
registrirano tudi kulturno dejavnost; 

•	 kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske in srednješolske 
populacije ter kulturna dejavnost študentov – vse le v delu, ki 
presega šolske vzgojno-izobraževalne programe; 

•	 udeležba na območnih, medobmočnih in državnih srečanjih; 
•	 izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih 

dejavnosti; 
•	 kulturne prireditve in aktivnosti (navesti prireditve, ki jih namerava 

društvo organizirati); 
•	 drugi programi, ki dokažejo vsebinsko upravičenost. 
  
Osnovna dejavnost ljubiteljskih kulturnih društev in skupin se 
sofinancira le pod pogojem, da rezultate svojega dela predstavijo širši 
javnosti vsaj petkrat letno:

•	 trikrat brezplačno nastopijo, razstavijo za Občino Dobrna ali 
v Občini Dobrna, 

•	 pripravijo eno samostojno prireditev, razstavo ali projekt,
•	 najmanj enkrat letno sodelujejo na območnih revijah ali 

prireditvah, kolonijah ali razstavah,
•	 udeležijo se vsaj enega strokovnega izobraževanja.

Javni razpis
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Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje in investicije v 
prostor za kulturno dejavnost in spomeniško varstvo.

3. Programi bodo sofinancirani v skladu s pogoji in merili Pravilnika 
za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Dobrna (Ur. 
l. RS, št. 32/05, 113/07, 22/2010) in Letnim programom kulture Občine 
Dobrna za leto 2010.

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31.12.2010. Poročila o 
izvedbi programov sofinanciranih na podlagi tega javnega razpisa 
za leto 2010 morajo izvajalci podati na enotnem obrazcu, v skladu s 
Pravilnikom za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini 
Dobrna, Občini Dobrna v pisni obliki najkasneje do 31.03.2011.

4. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev je 1.600 EUR na proračunski 
postavki številka 18003, in sicer za dodatke za opremo, založništvo in 
izobraževanje instrumentalnih skupin s 
 področja ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Dobrna.
 
5. Predlagatelji programov podajo svoje prijave na obrazcih iz razpisne 
dokumentacije, katerim je potrebno priložiti zahtevane priloge. 
Razpisna dokumentacija se lahko dvigne na sedežu Občine Dobrna, 

Dobrna 19, Dobrna, v času uradnih ur, na voljo je tudi na spletni strani 
Občine Dobrna, na naslovu: http://www.dobrna.si. 
6. Prijave se podajo osebno ali pošljejo po pošti v zaprti kuverti na 
naslov: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna. Na kuverti mora biti 
vidno označeno: »JAVNI RAZPIS KULTURA 2010 – NE ODPIRAJ!« Rok 
za prijavo na javni razpis je do 30.06.2010. Za pravočasno predložene 
se štejejo vloge, ki bodo najkasneje do 30.06.2010, do 16.30 ure, 
predložene v tajništvu Občine Dobrna, oziroma vloge, ki bodo s 
priporočeno poštno pošiljko oddane na pošto najkasneje zadnji dan 
prijave na javni razpis. Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane in 
bodo s sklepom zavržene.
 

7. O izboru in  višini sredstev bodo predlagatelji programov obveščeni 
v roku 30 dni od izteka prijave na javni razpis. Z izbranimi izvajalci 
bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov.
       
8. Vse dodatne informacije o razpisu dobijo zainteresirani na Občini 
Dobrna, po tel. 03/780-10-53 pri Mateji Smrečnik v času uradnih ur ali 
na e-mail: mateja.smrecnik@dobrna.si.

Številka: 41011-0008/2010-1 (6)
Datum:   10.06.2010

Župan Občine Dobrna:
Martin Brecl

1. Z ženo bi si rada spremenila ime in priimek. Ali lahko to storiva? 
Kolikšni so pri tem stroški?
Osebno ime ali samo priimek oziroma  ime se lahko spremeni na 
prošnjo polnoletnega državljana. 
O prošnji za spremembo osebnega imena odloča upravna enota, 
pri kateri je bila prošnja vložena.

Zadržki za spremembo osebnega imena so:
- sprememba osebnega imena, priimka ali imena se ne dovoli 

osebi, ki je bila pravnomočno obsojena  za kaznivo dejanje, za 
katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, dokler kazen ni 
izvršena ali dokler trajajo pravne posledice obsodbe. 

- Če je osebno ime, priimek ali ime spremenjeno osebi, zoper ka-
tero teče kazenski postopek za kaznivo dejanje, ki se preganja 
po uradni dolžnosti, je treba v treh dneh od veljavnosti spre-

membe o tem obvestiti pristojno sodišče.
- Podatke iz kazenske evidence in podatke o kazenskem postopku 

lahko v skladu z določbami  petega  odstavka 139. člena Zako-
na o splošnem upravnem postopku  pristojni organ pridobi ali 
preveri sam, če prosilec oziroma prosilka navedenih dokazil ne 
priloži k prošnji za spremembo osebnega imena, ali če dvomi v 
verodostojnost dokazil, ki jih je prosilec priložil.

Sprememba osebnega imena na podlagi odločbe velja za polnole-
tno osebo od dneva vročitve odločbe.

Za prvo odločbo o spremembi osebnega imena, izdano na zahte-
vo takšnega zavezanca, znaša taksa 42,54 €, za vsako naslednjo od-
ločbo o spremembi osebnega imena se plača dvakratna vrednost 
takse. 

Damjan Vrečko, 
načelnik UE Celje

Upravna enota 
Celje svetuje
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2. Otrok (16. letnik, op.p.) želi skleniti zakonsko zvezo v tujini. Kaj po-
trebuje za ta korak (katere dokumente)? Ali mu lahko le-te priskrbi 
eden od staršev, če se z nameravano poroko otroka  strinja?
Za informacijo, katere dokumente potrebuje državljan Republike 
Slovenije za sklenitev zakonske zveze v tujini, se je potrebno obrniti 
na pristojne organe v državi, kjer želi skleniti zakonsko zvezo.
Osebi (državljanu Republike Slovenije), ki še ni stara osemnajst let, 
dovoli sklenitev zakonske zveze Center za socialno delo, če so za to 
utemeljeni razlogi.
Za informacije o postopku je pristojen Center za socialno delo. 
Pravnomočno odločbo Centra za socialno delo je potrebno predlo-
žiti upravni enoti ob predložitvi izpiska o sklenitvi zakonske zveze, 
izdanega v tujini. 
Za informacije o postopku je pristojen Center za socialno delo. 
Listine otroku lahko priskrbi eden od zakonitih zastopnikov.

3. Kdaj lahko zahtevam ločeno gospodinjstvo v enostanovanjski 
stavbi?
Kadarkoli! Za gospodinjstvo se šteje tudi posameznik, ki izjavi, da 
prebiva sam v ločeni stanovanjski enoti, ali kot podnajemnik v delu 
te enote in sam porablja dohodke za zagotavljanje osnovnih ži-
vljenjskih potreb.

4. Kaj pomeni ločeno gospodinjstvo? Kdaj, pod kakšnimi pogoji in 
na kakšen način se lahko ustanovi ločeno gospodinjstvo? Kakšni so 
stroški?
Gospodinjstvo je skupnost posameznikov, ki izjavijo, da stalno pre-
bivajo skupaj in skupaj porabljajo dohodke za zagotavljanje osnov-
nih življenjskih potreb, kot. na primer za stanovanje, hrano, šolanje 
otrok.....  Ločeno gospodinjstvo pomeni, da posameznik izjavi, da v 
gospodinjstvu prebiva sam in sam porablja dohodke za zagotavlja-
nje  osnovnih življenjskih potreb.  Stroškov postopka ni.

5. Kje izvem, kolikšen je nujen odmik stavbe v naseljenem okolju 
Občine Vojnik? Kako postopa upravni organ, ko gre za legalizacijo 
zgrajene hiše pa temu odmiku ni zadoščeno?
Podatke o nujnem odmiku stavbe dobite na pristojni občini, v va-
šem primeru Občini Vojnik. Občine namreč sprejemajo prostorske 
izvedbene akte, ki natančno določajo pogoje gradnje na svojem te-
ritorialnem področju.  Če je v prostorskem izvedbenem aktu natanč-
no določen odmik objekta od parcelne meje, tolerance pa ne dopu-
ščajo manjših odmikov, upravni organ ne more izdati gradbenega 
dovoljenja za objekt, četudi je ta že zgrajen, temveč mora stranka na 
pristojni občini sprožiti postopek za spremembo prostorskega akta, 
s katerim bo manjši odmik pod določenimi pogoji dovoljen.

6. Svojo zunanjo teraso (v izmeri 5m x 4m) bi rad zasteklil. Ali potre-
bujem za to gradbeno dovoljenje?

Da. Zastekljena terasa lahko predstavlja zimski vrt, ki je po Uredbi 
o vrstah objektov glede na zahtevnost uvrščen pod nezahtevne 
objekte, če ima eno etažo, je pritličen, s steklom pokrit prostor, z 
bruto površino največ 30 m2 in višino najvišje točke največ 3,5 m, 
merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop 
nad prostorom. V navedenem primeru izda upravni organ grad-
beno dovoljenje za gradnjo nezahtevnega objekta v skrajšanem 
ugotovitvenem postopku, vlogi pa ni treba prilagati projekta za pri-
dobitev gradbenega dovoljenja. Če pa terasa predstavlja pohodno 
površino nad obstoječim prostorom, se pravi, da gre za nadzidavo 
obstoječega objekta oziroma prostora (npr. garaže), gre v takšnem 
primeru za manj zahteven objekt, za katerega se izda gradbeno do-
voljenje na podlagi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
V obeh primerih pa je predhodno treba pri pristojni občini preveriti, 
če je takšna gradnja skladna s prostorskim izvedbenim aktom. 

7. Starša, ki sta lastnika nepremičnine, živita v tujini, v Sloveniji pa 
imata prijavljeno začasno prebivališče. Ali lahko kot njun sin na tej 
nepremičnini zgradim hišo? Je za ta moj namen dovolj pooblastilo, 
s katerim sta mi dala nalog za urejanje in skrb zadevne nepremič-
nine?
Če sta starša lastnika nepremičnine (zemljišča) in je predvidena gra-
dnja skladna s prostorskim izvedbenim aktom, lahko upravni organ 
izda gradbeno dovoljenje za gradnjo hiše na njuni imeni, z njunim 
pooblastilom pa lahko zadevo urejate vi. Če pa želite, da je grad-
beno dovoljenje izdano na vaše ime, si morate na tej nepremičnini 
(npr. z darilno pogodbo) najprej pridobiti lastninsko pravico.  

8. Kdo lahko predlaga razlastitev za izgradnjo pločnika ob državni ali 
regionalni cesti? Kateri pogoji morajo biti izpolnjeni ter kolikšni so 
stroški pred upravnim organom?
Regionalne ceste I., II. in III. reda so javne ceste in po Zakonu o javnih 
cestah (Ur.l. RS, št. 29/1997 ... 69/2008; v nadaljevanju: ZJC, člen 14), 
štejejo med državne ceste. Cestišče, kamor sodi tudi pločnik, pa je 
del javne ceste. Razlastitev za namen ureditve pločnika na regio-
nalni cesti predlaga država. Zakon o javnih cestah pa v 30. členu 
določa, da se zaradi pridobitve potrebnih zemljišč za  gradnjo ali 
rekonstrukcijo državne ceste lahko v skladu z zakonom na zahtevo 
investitorja   lastninska pravica na zemljišču ali drugi nepremičnini 
odvzame ali omeji, če ne pride do  sklenitve pogodbe med investi-
torjem in lastnikom te nepremičnine. Za vodenje upravnega  po-
stopka razlastitve nepremičnine je stvarno pristojna upravna enota 
, krajevna pristojnost pa se določa po legi nepremičnine oziroma 
zemljišča, ki se razlašča. Postopek razlastitve se vodi po določbah 
Zakona o urejanju prostora (Ur.l. RS, št. 110/02, v nadaljevanju: ZU-
reP-1). V  prehodnih in končnih določbah  ZJC pa so določene izje-
me v odnosu na zadeve, ki jih ureja ZUreP-1 in so določeni postopki 
poenostavljeni. 

UPRAVNA ENOTA CELJE SVETUJE
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Tako na primer za vložitev zahteve za razlastitev zadostuje samo: se-
znam nepremičnin predlaganih za razlastitev z njihovimi podatki iz 
zemljiškega katastra oziroma katastra stavb in zemljiške knjige ter iz-
kazano ponudbo za nakup nepremičnine, iz katere mora izhajati, da 
v enem mesecu od prejema ponudbe lastnik zemljišča ni pristopil k 
podpisu pogodbe, s katero bi nepremičnino, potrebno za gradnjo, 
prodal. Država je po 1. tč. 23.čl. Zakona o upravnih taksah oproščena 

plačila upravnih taks, zato upravnih taks v postopku razlastitve za 

opisan primer  ni, pred uvedbo postopka razlastitve pa nastanejo 

stroški zaradi cenitve zemljišča, potrebne odmere in parcelacije ter 

priprave pogodbe za nakup zemljišča. Višina teh stroškov je odvi-

sna od posameznega primera, zato ocene teh stroškov, ki nastanejo 

pred uvedbo postopka razlastitve, ne moremo podati.

9. Ali je potrebno za izgradnjo kanalizacijskega in vodovodnega 

omrežja pridobiti gradbeno dovoljenje?

Za izgradnjo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja si morate 

pridobiti gradbeno dovoljenje. K vlogi za pridobitev gradbenega 

dovoljenja morate priložiti dva izvoda projekta za pridobitev grad-

benega dovoljenja, druge listine, če tako določa zakon, in dokazilo o 

pravici graditi, če ta še ni vpisana v zemljiško knjigo.  

Če pa gre za gradnjo vodovodnega in kanalizacijskega priključka 

na javno vodovodno omrežje (povezava objekta z omrežjem), pa 

spadata takšna priključka po Uredbi o vrstah objektov glede na zah-

tevnost med enostavne objekte, za katere ni treba pridobiti gradbe-

nega dovoljenja. 

10. Kako se pridobi status turistične kmetije? Kdo je pristojen, katera 

dovoljenja je potrebno pridobiti in kakšni so stroški?

Pogoje za opravljanje turistične dejavnosti na kmetiji opredeljujejo 

Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) in Zakon o gostinstvu 

(Uradni list RS, št. 93/07) ter podzakonski predpisi, ki določajo mini-

malne tehnične pogoje in minimalni obseg storitev za opravljanje 

turistične dejavnosti na kmetiji, pogoje glede kategorizacije turistič-

nih kmetij z nastanitvijo, sanitarno zdravstvene pogoje za prostore, 

opremo, naprave in osebe ter veterinarske pogoje za proizvodnjo 

živil živalskega izvora. Oblike turistične dejavnosti na kmetiji se de-

lijo na gostinsko (kmetija z nastanitvijo, izletniška kmetija, vinotoč, 

osmica in planšarija) in negostinsko dejavnost (ogled kmetije in nje-

nih značilnosti in ogled okolice kmetije, prikaz vseh del iz osnovne 

kmetijske in gozdarske dejavnosti, prikaz vseh del iz ostalih vrst do-

polnilne dejavnosti na kmetiji, turistični prevoz potnikov z vpreženi-

mi vozili, ježa živali, žičnice, vlečnice in sedežnice, oddajanje špor-

tnih rekvizitov, oddajanje površin za piknike).

Glede na vrsto dejavnosti, ki se opravlja na turistični kmetiji, so odvi-

sni pogoji, ki jih nosilec dejavnosti mora izpolnjevati pred pričetkom 

opravljanja dejavnosti. 

Nosilec, ki želi opravljati turistično dejavnost kot dopolnilno dejav-

nost na kmetiji, mora vložiti vlogo za izdajo dovoljenja za opravlja-

nje dopolnilne dejavnosti na kmetiji na pristojno upravno enoto. Za 

opravljanje vsake nove dopolnilne dejavnosti je potrebno pridobiti 

dovoljenje pristojne upravne enote. Vsako spremembo, ki se nana-

ša na vsebino vloge in prenehanje izvajanja teh dejavnosti, mora 

nosilec dejavnosti sporočiti pristojni upravni enoti v roku 30 dni od 

nastanka spremembe. 

Gostinsko turistično dejavnost na kmetiji lahko opravlja tudi samo-
stojni podjetnik ali gospodarska družba, ki mora biti registriran-a za 
opravljanje te dejavnosti in izpolnjevati vse pogoje, ki jih glede ob-
sega in pogojev opravljanja dejavnosti določajo predpisi, ki urejajo 
opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji.   

11. Kdaj potrebujem odločbo o odobritvi pravnega posla? Koliko 
stane takšna odločba in kako dolgo je praviloma potrebno čakati 
na njeno izdajo?
Vlogo za odobritev pravnega posla mora po določbah 22. člena Za-
kona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 55/2003 – UPB-1 - v 
nadaljevanju ZKZ) vložiti tisti, ki sklene pravni posel z lastnikom ne-
premičnine-kmetijskega zemljišča (pridobitelj). Vlogo je treba vložiti 
pri upravni enoti, na območju katere leži nepremična ali njen prete-
žni del, in sicer najpozneje v šestdesetih (60) dneh po poteku tride-
set (30) dnevnega roka za sprejem ponudbe (20. člen ZKZ).  Vlogi je 
potrebno priložiti sklenjeno pogodbo o pravnem poslu in potrdilo 
o plačilu takse, ki znaša 17,73 EUR.

Stranke v postopku so pogodbene stranke in vsi, ki so sprejeli ponudbo 
za prodajo predmetnega kmetijskega zemljišča v skladu z ZKZ. 
Upravni organ pri reševanju vložene vloge za odobritev pravnega 
posla upošteva določbe Zakona o splošnem upravnem postopku 
(Uradni list RS št. 24/06 in št. 126/07).

12. Ali lahko z menjalno pogodbo menjam kmetijsko zemljišče? Ali 
mora tudi, če gre za menjalno pogodbo, ponudba za prodajo (me-
njavo) kmetijskega zemljišča viseti na oglasni deski?
Kot medsebojna menjava kmetijskih zemljišč se po določbah 45. 
člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 55/2003 – 
UPB-1 - v nadaljevanju ZKZ) šteje menjava, ki se izvaja zaradi raci-
onalnejše rabe kmetijskega zemljišča in če vrednost zemljišča ne 
presega vrednosti drugega zemljišča za več kot 50%.

Potrdilo o tem, da gre za medsebojno menjavo kmetijskih zemljišč 
po določbah  45. člena ZKZ, izda pristojna  upravna enota. 
Ponudba za prodajo kmetijskega zemljišča se na oglasno desko pri-
stojne upravne enote poda le v primeru prodaje ali zakupa kmetij-
skih zemljišč. Poda jo prodajalec ali zakupodajalec. 
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Upravna enota Celje 
prejela priznanje za 
poslovno odličnost

Odbor za priznanja RS za poslovno odlič-
nost je sprejel sklep, da Upravna enota 
Celje, na podlagi vloge za  »Priznanje Re-
publike Slovenije za poslovno odličnost 
za leto 2009«, prejme bronasto diplomo 
za sodelovanje v procesih ocenjevanja 
PRSPO za leto 2009, v kategoriji organiza-
cij na področju javnega sektorja. Bronasta 
diploma pomeni doseganje nivoja odlič-
nosti nad 350 točk.

Skladno z evropsko prakso ter z name-
nom promocije sodelujočih organizacij v 

procesih ocenjevanja PRSPO se podelju-
jejo zlate, srebrne in bronaste diplome za 
sodelovanje (za doseganje nivoja odlič-
nosti oz. doseženih točk).

S tem priznanjem je UE Celje nagrajena 
za svoj dolgoletni trud pri izboljševanju 
rezultatov delovanja na področju izpol-
njevanja zahtev strank, sodelovanja z vse-
mi institucijami na lokalnem in širšem po-
dročju, za razvoj partnerstva in družbeno 
odgovorno delo.

Damjan Vrečko, načelnik

Umestitev projektov subregije Osrednje Celjsko v Izvedbeni načrt 
RRP Savinjske razvojne regije 2010-2012 in 5. javni poziv razvojne 
prioritete razvoj regij
Vlada Republike Slovenije je v začetku 
tega leta izdala Uredbo o dodeljevanju 
regionalnih razvojnih spodbud, ki je pred 
objavo 5. javnega poziva »Regionalni ra-
zvojni programi« v okviru Operativnega 
programa Krepitve Regionalnih razvojnih 
potencialov za obdobje 2007-2013, Ra-
zvojne prioritete »Razvoj regij« (objavljen 
29. 1. 2010) podrobneje določila pogoje, 
merila in postopek dodeljevanja regio-
nalnih spodbud. 
Zaradi tega je bila po navodilih Službe 
vlade Republike Slovenije za lokalno sa-
moupravo in regionalno politiko (SVLR) 
potrebna dopolnitev Izvedbenega načr-

ta Regionalnega razvojnega programa 
(IN RRP) Savinjske regije za obdobje 2010-
2012 v mesecu januarju 2010. V skladu z 
nalogo za dopolnitev IN RRP Savinjske 
regije 2010-2012, ki je bila na seji sveta re-
gije, 26. januarja 2010, zaupana Razvojni 
agenciji Sotla (v koordinaciji z območni-
mi razvojnimi partnerstvi Savinjske regi-
je), so projekte na sejah obravnavali štirje 
odbori pri Regionalnem razvojnem svetu 
(RRS) Savinjske regije, in sicer: Odbor za 
gospodarstvo, Odbor za razvoj človeških 
virov, Odbor za komunalo, okolje in pro-
stor ter Odbor za turizem in podeželje ter 
Regionalni razvojni svet Savinjske regije. 

Člani le-teh so soglasno potrdili predlog 
projektov z ustreznimi dopolnitvami. 
V začetku meseca februarja je bil Izvedbe-
ni načrt Savinjske regije oddan na SVLR; 
po pregledu dokumenta je bilo s strani 
te službe podano mnenje glede usklaje-
nosti Izvedbenega načrta Regionalnega 
razvojnega programa Savinjske regije za 
obdobje 2010-2012 s kriteriji, za vsakega 
izmed predvidenih projektov pa podana 
priporočila in opozorila. 
Na podlagi tega so bile na operativni ravni 
pripravljene dopolnitve omenjenega do-
kumenta, ki ga je potrdil svet regije, dne 
25. marca 2010, na korespondenčni seji.    
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Na nivoju subregije Osrednje Celjsko je 
bila skupaj z občinskimi upravami občin 
Vojnik, Štore, Laško, Dobrna in Mestne 
občine Celje pripravljena Indikativna fi-
nančna razdelitev po projektih in po letih, 
glede na kvoto iz naslova razvojne priori-
tete »Razvoj regij« ter projektni predlogi. 
Za sedem projektov petih občin subre-
gije Osrednje Celjsko znaša predvide-
na vrednost sofinanciranja SVLR skupaj 
6.812.858 EUR. Vsebinsko lahko projek-
te subregije Osrednje Celjsko, glede na 
upravičene namene javnega poziva, 
razdelimo na naslednje sklope: razvoj 
urbanih območij (celovita prenova sta-
rih mestnih jeder in zgodovinskih mest 
– objekti, ulice, trgi), socialno infrastruk-
turo (vrtci kot nizkoenergetski objekti) in 
okoljsko infrastrukturo (oskrba z vodo in 
zmanjšanje vodnih izgub na vodovodnih 
sistemih ter odvajanje in čiščenje odpa-
dnih voda ter manjše čistilne naprave).
Mestna občina Celje bo na zgoraj ome-
njeni razpis prijavila celovit projekt Obno-
va dela starega mestnega jedra v Celju, Ob-
čina Laško dva projekta, in sicer: Vodovod 
Vrh-Radoblje-Globoko ter Obnova starega 
mestnega jedra Laško, Občina Dobrna Vr-
tec Dobrna, Občina Štore projekt Rekon-
strukcija in prizidek vrtca Lipa v Štorah ter 
Občina Vojnik, tudi dva projekta, in sicer: 
Izgradnja nizkoenergetskega vrtca Vojnik 
ter Čistilna naprava in kanalizacija Franko-
lovo. Občine bodo projekte prijavljale po 
predvidenih rokih za predložitev vlog v 
tem letu.
V času do ustanovitve nove Razvojne 
agencije Savinjske regije, predvidoma do 
sredine leta, so župani sveta regije po-
daljšali status za izvajanje nalog v javnem 
interesu Razvojni agenciji Sotla, ki opra-
vlja naloge v koordinaciji z območnimi 
razvojnimi partnerstvi Savinjske regije. 

Povzetek pripravila: 

Petra Gregorc, 

Območno razvojno partnerstvo Osrednje Celjsko

Projekti Lokalne akcijske skupine 
»Od Pohorja do Bohorja«

Program razvoja podeželja RS v obdobju 
2007-2013 ponuja možnosti črpanja 
nepovratnih sredstev za razvoj kmetijstva 
in podeželja skozi različne ukrepe štirih osi. 
Četrta os, to je os Leader, je namenjena 
vzpostavljenim delujočim lokalnim 
akcijskim skupinam (LAS-ov je v Sloveniji 
33), da same izberejo projekte, ki so zanje 
pomembni in bodo prispevali k realizaciji 
ciljev, ki so si jih zastavile v lokalnih 
razvojnih strategijah (strateški dokument 
z opredeljenimi razvojnimi problemi, 
potenciali in cilji). Program Leader je 
namenjen izboljšanju razvojnih možnostih 
podeželja ob izkoriščanju lokalnih virov in 
aktivni vlogi lokalnega prebivalstva.
Za izvedbo lokalne razvojne strategije 
skrbi upravljalec LAS »Od Pohorja do 
Bohorja« (LAS), to je Razvojna agencija 
Kozjansko, ki skrbi za delovanje LAS ter 
je kontaktna oseba za Leader pisarno na 

Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano (MKGP). 
LAS »Od Pohorja do Bohorja«, ki zajema 
območje občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, 
Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče, 
je pripravila v obdobju od leta 2008 do 
2010 že 26 projektov, od tega je dvanajst 
projektov že zaključenih, štirje so še v 
izvajanju, deset projektov, ki so del Letnega 
izvedbenega načrta (LIN) za leto 2010, pa 
še čaka na potrditev s strani MKGP. Skupna 
vrednost 16 potrjenih projektov iz leta 
2008 in 2009 znaša cca 406.721,00 €, od 
tega znaša znesek sofinanciranja Leader 
sredstev do 218.689,00 €.
Vsebine projektov so: ureditev tematskih/
učnih/gozdnih/pohodnih poti, vzposta-
vitev kmečke tržnice, ureditev tematske 
zbirke, izboljšanje uporabe interneta 
na podeželju, razvijanje in spodbujanje 
podjetništva in dopolnilnih dejavnosti 
na podeželju, razvoj in trženje novih 
ekoturističnih produktov, usposabljanja in 
izobraževanja.
V okviru projekta »Ureditev pohodnih 
poti« so člani Planinskega društva Dobrna 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje 

                                                              
 

        

GLASILO OBČINE DOBRNA
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GLASILO OBČINE DOBRNA

trasirali pohodno pot, ki se imenuje »Pot 
po obronkih Občine Dobrna oziroma 
Od Miklavža do Miklavža«. Projekt je 
del Letnega izvedbenega načrta za leto 
2008. Projektne aktivnosti so potekale od 
oktobra 2008 do oktobra 2009. V ureditev 
pohodne poti po obronkih občine je 
bilo vloženega veliko prostovoljnega 
dela članov PD Dobrna, V projektu je 
administrativno strokovno in finančno 
pomoč nudila Občina Dobrna, ki je bila 
partner v projektu. 
Štirje vrhovi: na Zavrhu, Vinskem vrhu, 
Aleksandrovem vrhu in Visokem so 
označeni s skrinjicami, v katerih so 
štampiljke in vpisne knjige. Pot po obronkih 
občine oz. od Miklavža do Miklavža je 
označena s smernimi tablami in markirana 
s klobučki, pot je očiščena in lepo speljana. 
Postavljene so klopi za počitek in izdelan 
zemljevid pohodnih poti z opisi. 
Skupni čas za prehojeno celotno traso poti 
je okoli 10 ur, skupna dolžina poti je cca 31 
kilometrov, najnižja višina je 334,3 metrov, 
najvišja pa 1.227 metrov. 
Že same karakteristike poti povedo, da 
je bilo prehojeno nešteto korakov ob 
načrtovanju poti in vloženega veliko truda 
z željo, da bodo pohodniki varno uživali 
v prelepih razgledih na vzorno označeni 
poti.
S sofinanciranjem sredstev iz programa 
Leader je urejena tudi Vodovnikova 
zbirka v Skomarju in obnovljen kompleks 
železniške postaje v Zrečah, urejena in 
označena Guzajeva pohodna pot, ki 

poteka po Prevorju, Planini in Dobju, 
nadgrajen spletni portal Podezelje.com, 
kjer imajo možnost svoje predstavitve 
podeželski ponudniki z območja LAS, 
vzpostavljena kmečka tržnica v Vitanju, 
na kateri svoje pridelke in izdelke 
prodajajo okoliški ponudniki. V okviru 
projekta »Izboljšaj svojo lokalno skupnost« 
je vzpostavljena mreža sodelovanja 
mladinskih in drugih društev v občini 
Šentjur in mladinska spletna stran www.
mladi-sentjur.si. Zaključeni so tudi projekti: 
Teden starih obrti in običajev v Dobju, 
v sklopu katerega je  izdelan register 
mojstrov starih obrti in običajev v Dobju, 
Prepletanje niti preteklosti v sedanjosti, 
kjer so se skozi projektne aktivnosti mladi 
seznanili z bogato kulturno dediščino, 
s tradicionalnimi znanji, z navadami, s 
kulinariko, z oblačilno in duhovno kulturo 
območja in projekt Učeče se podeželje 
z izvedenimi številnimi programi 
usposabljanj s temami: ohranjanje 
podeželja, iskanje tržnih poti na kmetijah, 
okoljske delavnice, kulinarika nekoč in 
danes, komunikacija z gosti, tečaji v tujem 
jeziku, računovodstvo, restavriranje, ročno 
kovanje, ročno in strojno šivanje. V aprilu 
2010 se je zaključil projekt »Kneippovi 
parki podeželja«, v okviru katerega so 
se izdelale tipske idejne zasnove za 
ureditev kneippovih aktivnih parkov, ki so 
na voljo potencialnim investitorjem in projekt 
»Učne poti  po 
Ponikvi«, kjer so 
na območju KS 
Ponikva uredili 
kraško vodno 
in geografsko 
z g o d o v i n s k o 
učno pot. 
LAS izbira projekte 
na vsakoletnem 
javnem pozivu. 
Letos bo v 
j e s e n s k i h 
mesecih odprt 
javni poziv za 
projektne prijave 

za leto 2011. Prijavijo se lahko predstavniki 
javnega, zasebnega in ekonomskega 
sektorja (društva, podjetja, posamezniki, 
lokalne skupnosti). V okviru izvajanja 
pristopa Leader je možno pridobiti 
sredstva za projekte, ki prispevajo k 
uresničevanju širše družbene koristnosti, 
imajo dolgotrajen pozitiven učinek na 
okolje ter prispevajo k izboljševanju 
razvojnih možnosti območja.
LAS želi pridobiti nabor inovativnih 
projektov, skladnih z veljavno zakonodajo 
in standardi, v okolju potrebnih ter z 
zagotovljenimi viri za izvedbo, ki bodo 
prispevali k izvajanju Lokalne razvojne 
strategije, kjer so opredeljene razvojne 
usmeritve LAS: razvoj lokalnih proizvodov 
in njihovo trženje, razvoj podjetništva na 
podeželju, razvoj trajnostne turistično-
rekreativne ponudbe podeželja z 
izkoriščanjem naravnih in kulturnih 
potencialov, osebnostna rast, razvoj 
učeče se družbe in razvoj ter krepitev 
sodelovanja z drugimi območji. Izbrani 
projekti bodo po zaključku projekta in po 
izvedeni kontroli s strani MKGP upravičeni 
do povrnitve dela stroškov iz sredstev 
programa Leader.
Spletna stran LAS »Od Pohorja do 
Bohorja«: http://www.ra-kozjansko.si/las 

RA Kozjansko, upravljalec LAS 

»Od Pohorja do Bohorja«

Jelena Zupanc
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komunala 
in okoljeDejavnost komunale v spomladanskih 

mesecih
V Dobrčanu smo že pisali, da je Občina Dobrna uspešno pri-
dobila nepovratna sredstva iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj za projekt »Rekonstrukcija lokalne ceste Dobrna – Hudičev 
graben – Krištaje«. Projekt 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 pripravljalnih delih konec lanskega leta je 
izvajalec spomladi aktivno pričel z nadaljevanjem del za rekon-
strukcijo ceste v dolžini 295 m, s katero se bo razširilo vozišče, 
zgradil nov pločnik, kolesarska steza, cestna razsvetljava in nov 
most čez Dobrnico. Dela potekajo po terminskem planu, konča-
na pa bodo predvidoma do konca meseca avgusta 2010.

Rušenje poškodovanega Heiderjevega mostu

Gradnja Heiderjevega mostu in rekonstrukcija ceste

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. Večja vzdrževalna in 
rekonstrukcijska dela, z ureditvijo odvodnjavanj in muld, so se 
izvedla na:
- cesti v Loko, na odseku pod gradom – Srebotno (preplasti-

tev ceste, ureditev odvodnjavanja in izvedba muld),
- cesti v Klancu pri Šventu in Isteniču (ureditev odvodnjavanja 

in izvedba muld)
- cesti v Klancu pri Poleneku (preplastitev dela ceste, ureditev 

odvodnjavanja in izvedba muld),
- cesti v Klancu pri Šubirglu (razširitev in preplastitev ceste, iz-

vedba muld),
- cesti v Klancu na relaciji Grobelnik – Štimulak (rekonstrukcija 

in preplastitev ceste, ureditev odvodnjavanja),

Rekonstrukcija ceste na relaciji Grobelnik – Štimulak v Klancu

- cesti v Zavrhu pri Tedurju (izvedba muld),
- cesti v Zavrhu na relaciji Mešl – Jakop – Stišovič (preplastitev 

ceste in ureditev odvodnjavanja),
- cesti v Hudičevem grabnu (izvedba muld),
- cesti v Strmcu nad Dobrno pri Mešlu (preplastitev dela ce-

ste),
- cesti na relaciji Vrba – Socka (delna razširitev ceste in izvedba 

muld),
- cesti v Vinski Gorici pri Majerju (izvedba nove ograje na mo-

stu).
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Za urejanje kraja Dobrne skrbi tudi Režijski obrat Občine Dobr-
na z javnimi delavci, ki izvaja dela pri urejanju in čiščenju javnih 
površin in sprehajalnih poti, vzdrževanju klopi, gradnji podpor-
nih zidov, prepustov, mostov, vzdrževanju in rekonstrukciji cest, 
čiščenju rečnih bregov, urejanju deponij,… 

Konec lanskega leta se je zaključila rekonstrukcija čistilne napra-
ve Dobrna iz 1800 PE na 4000 PE, v letošnjem letu pa se izvaja 
enoletno poskusno obratovanje. Objekt bomo slavnostno pre-
dali svojemu namenu predvidoma v mesecu juniju 2010. Projekt 
»Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih 
voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje« delno finan-
cira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Projekt se izvaja 
v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne in-
frastrukture 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 prio-
ritete »Varstvo okolja-področje voda«.

Vzporedno z deli na terenu potekajo postopki izvedbe javnih 
naročil, pridobivanja potrebnih projektnih dokumentacij in 
ustreznih upravnih dovoljenj, vodenje projektov in prijava na 
različne razpise za sofinanciranje projektov, ki so uvrščeni v Na-
črt razvojnih programov Občine Dobrna. Naj omenim nekaj ve-
čjih projektov: 
- Izdelava projektne dokumentacije za fekalno kanalizacijo, ki 

je vključena v Operativni program odvajanja in čiščenja komu-
nalne odpadne vode v občini Dobrna. Operativni program je 
strateški dokument opremljanja poselitvenih območij – aglo-
meracij s kanalizacijskim omrežjem in čistilnimi napravami. 
Tako je tudi za Občino Dobrna opredeljenih večje število 
aglomeracij, katerim 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 pridobi-
tve gradbenega dovoljenja ter uspešne prijave na razpis za 
sofinanciranje izgradnje fekalne kanalizacije.

Rekonstrukcija ceste v Loko, na odseku pod gradom – Srebotno

Izvajanje del Režijskega obrata Občine Dobrna na občinskih cest

Močna neurja v preteklih letih so v občini Dobrna povzročila 
veliko škode na cestni infrastrukturi, sprožilo se je veliko zemelj-
skih plazov in cestnih usadov. Med drugimi se je sprožil tudi 
plaz Ras (Jonke) v Lokovini, ki je ogrožal stanovanjsko hišo in 
regionalno cesto. Občina Dobrna se je uspešno dogovorila z 
Direkcijo RS za ceste, da pristopi k sanaciji omenjenega plazu. V 
lanskem letu je bila izdelana potrebna projektna dokumentacija 
in pridobljena ustrezna soglasja in dovoljenja, v mesecu maju 
2010 pa se je pristopilo k sanaciji plazu v Lokovini.

Sanacija plazu Ras v Lokovini 

KOMUNALA IN OKOLJE
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- 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. V mesecu aprilu je bilo pridobljeno pravno-
močno gradbeno dovoljenje, zato se je občina konec mese-
ca aprila prijavila na razpis za sofinanciranje izgradnje novega 
vrtca. V primeru uspešne pridobitve sofinancerskih sredstev 
je gradnja novega vrtca predvidena v letih 2011 – 2012. 

- Izdelava projektne dokumentacije za celovito ureditev trga 
Dobrna. Predmet projekta je prenova osrednjega trga v Do-
brni, ki zaobjema tako novo ureditev parkovnih in peščevih 
površin kot tudi novo prometno ureditev ter programsko za-
snovo. Tržni prostor bo v sebi združeval zadostno pestrost 
programa, ki bo zagotavljala pretok ljudi, s poudarkom na tu-

rizmu skozi vse leto. Prenova zajema predvideni prostor pavi-
ljonov na južnem robu trga ob občinski stavbi, prostor med 
cesto, ki zavija k zdravilišču, z zasebnimi objekti in zemljišči na 
severnem ter zahodnem robu trga, vključno s sanacijo sto-
pnic in obzidja pod cerkvijo. Objekt Dobrna 18, ki stoji sredi 
navedenega prostora, je predviden za rušitev.

- Vozišče ceste na relaciji Dobrna – Gutenek je zelo dotrajano, 
z mnogimi poškodbami in mrežastimi razpokami, cesta nima 
urejenih pločnikov in kolesarske steze ter ni osvetljena. Ker je 
rekonstrukcija navedene ceste nujno potrebna, je občina pri-
stopila k izdelavi projektne dokumentacije za rekonstrukcijo 
lokalne ceste na relaciji Dobrna – Gutenek. Realizacija projek-
ta je odvisna od pridobitve sofinancerskih sredstev.

Zapisala:

Urška Vedenik

Dobrna sodelovala v akciji Očistimo Slovenijo 
v enem dnevu
Občina Dobrna se je 17. aprila letos pridružila vseslovenski akciji 
Očistimo Slovenijo v enem dnevu. Čistilno akcijo, ki jo je sicer 
občina letos priredila že dvanajstič zaporedoma, smo tokrat iz-
vedli v sklopu prej omenjene akcije. Tako smo se ob 9. uri zjutraj 
zbrali na dvanajstih zbirnih mestih po zaselkih v občini. Najprej 
smo se seznanili z navodili za delo in po razdelitvi zaščitnih 
sredstev in vreč, ki jih je zagotovila občina, pričeli s čiščenjem 
črnih odlagališč in okolice. Na zbirnem mestu na Dobrni je vse 
sodelujoče pozdravil tudi župan Občine Dobrna, g. Martin Bre-
cl, ki ni mogel skriti navdušenja nad visoko udeležbo prostovolj-
cev, ki so se akciji pridružili.
Lahko rečemo, da je »letošnja« akcija presegla vsa pričakovanja, 
saj je po naši oceni sodelovalo čez 230 prostovoljcev, ki je sku-
paj zbralo približno 200 m³ raznovrstnih odpadkov. Še posebej 
nas veseli, da so se akciji pridružile tudi družine. Pomembno je 
namreč, da otroke že v otroštvu naučimo skrbeti za čisto okolje.  
Omeniti moramo tudi, da so v tednu pred akcijo čistili Dobrno 
tudi učenci osnovne šole in otroci vrtca Dobrna. Prav tako je 
svojo čistilno akcijo organiziralo Turistično društvo Dobrna, ki je 
čistilo park pri Novem gradu. Lahko torej rečemo, da je Dobrno 
čistila skoraj četrtina vseh občanov. 

Po zaključku uspešno izvedene akcije je sledil še okusen »Rudi-
jev golaž« za vse udeležene v akciji. Delovna akcija se je nadalje-
vala še v druženje, ki se je ob sončnem dnevu še kako prileglo.

Zahvaljujemo se vsem prostovoljcem, ki ste se nam pridružili 
ter še posebej tudi posameznikom, ki so s svojimi prevoznimi 
sredstvi zagotovili prevoz do odlagališča Novi grad. Skupaj smo 
dokazali, da želimo živeti v čistem okolju, kjer se bomo vsi sku-
paj dobro počutili.

Marija Švent

Nekaj udeležencev »uspešne« čistilne akcije...

KOMUNALA IN OKOLJE



št. 46 / 2010 31

KOMUNALA IN OKOLJE

Nekaj udeležencev »uspešne« čistilne akcije...

V Pristovi se je dogajalo

V okviru vseslovenske prostovoljne čistilne akcije »OČISTIMO 
SLOVENIJO«, 17.aprila, ki je potekala tudi v Občini Dobrna, se 
nas je nekaj krajanov Pristove odločilo, da očistimo naš zaselek. 
Zbrali smo se že okrog 8.ure zjutraj, si razdelili vrečke ter teren. 
Akcija čiščenja je potekala od meje s sosednjo Občino Vojnik, 
od Galejevega mostu ob glavni republiški cesti in ob potoku 
Dobrnica do križišča Koren in še naprej do Zlateškega klanca. 
Očistili smo tudi črno odlagališče v gozdu Dobnik - cesta. Na-
bralo se je odpadkov za 14 velikih vreč, bilo je tudi nekaj kosov-
nih odpadkov.  Vsega skupaj se je nabralo za polno traktorsko 
prikolico, ki smo jo odpeljali na zbirno mesto Novi grad, kjer 
smo vse zbrane odpadke oddali in evidentirali. Po končani či-
stilni akciji je za vse udeležence sledila okusna topla malica ter 
prijetno druženje. Domov smo se vrnili dobro razpoloženi, saj 
smo tudi sami nekaj pripomogli za očiščeno Slovenijo ter lepši 
izgled naše občine.

V aprilu in maju smo tudi pristopili k obnovi mostne ograje na 
mostu pri Majerju, ki je bila dotrajana in poškodovana zaradi 
objestnosti voznikov, predvsem tovornjakarjev. Najprej je bilo 
potrebno poravnati stebričke, zatem je sledilo barvanje ste-
bričkov in nato še montaža lesene ograje v dolžini 14 metrov 
na vsaki strani. Varovalna ograja je iz kvalitetnega smrekovega 
lesa, globinsko impregnirana ter pobarvana, da bo kos novim 
obremenitvam ter bo bolj odporna proti vremenskim vplivom. 
Pred mostom so tudi postavljene dodatne prometne table, ki 
sporočajo, da je promet čez most urejen zlasti za lokalne po-
trebe, z omejitvijo hitrosti ter z določeno obremenitvijo mostu. 
Omenjeni most je povezava javne ceste iz Vinske gorice in Do-
brne na republiško cesto ter do nove čistilne naprave. Vsa dela 
so izvedli delavci Režijskega obrata Občine Dobrna, ki jim gre 
zahvala za njihov trud in odlično opravljeno delo.
 

                                                                             Jože Majer, podžupan
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Čistilna akcija na Klancu
Tudi letos smo se Klančani 
zbrali na spomladanski čistilni 
akciji. Na pobudo g. Branka 
Dobovičnika smo se dobili 
dan pred cvetno nedeljo, 27. 
marca 2010, ob 9. uri zjutraj. 
Pridno smo prijeli vsak za svo-
jo lopato, metlo, motiko in se 
kljub dežju lotili dela . . Očistili 
smo kompletno cestišče na re-
aliciji Švent Stanko - Grobelnik 
Aljoz (srednji Klanc).  Očistili 
smo kanale za odtok meteor-
ne vode, pometli pesek, ki je 
ostal od zimske službe in pa 
uredili in utrdili bankine ter 
izboljšali preglednost s pose-
kom odvečnega grmičevja. 
Ponosni smo, da v takih ak-
cijah »stopimo skupaj«, saj si 
vsi močno prizadevamo za 
varnost naših otrok, pešcev in 
tudi voznikov. Žal pa moramo 
potožiti, da smo vsako leto 
bolj nezadovoljni z zimsko ce-
stno službo, saj nam ceste ne 

ureja tako, kot bi si želeli. Cesta 
je zaradi strmega terena ne-
prevozna že ob manjši količini 
snega. Upoštevati moramo, da 
v našem okolišu bivajo pred-
vsem starejši, ki lahko zdaj zdaj 
potrebujejo nujno medicinsko 
pomoč, ta pa zaradi neureje-
nega cestišča ne bi prispela 
pravočasno. 
Vseeno zaključujemo s po-
zitivno mislijo, saj smo na 
Klancu vnovič dokazali, da je 
v slogi moč in  se s skupnimi 
močmi da marsikaj postoriti. 

Iskrena hvala organizatorju g. 
Branku Dobovičniku, g. Viktor-
ju Žužku, ki nam je priskočil na 
pomoč s traktorjem, saj se je 
odpadnega materiala nabralo 
zelo veliko, g. Helmutu Skutni-
ku za pogostitev in pa seve-
da vsem pridnim Klančanom, 
brez katerih nam akcije ne bi 
uspelo izpeljati.

 Natalija in David

Uspešni na čistilni akciji v parku 
»Novi grad«
Ker smo vedeli, da v vseslo-
venski čistilni akciji, ki je bila v 
soboto, 17. aprila 2010, ne bo 
mogoče vsega postoriti, smo 
se na seji UO Turističnega dru-
štva Dobrna odločili, da tudi 
letos organiziramo čistilno 
akcijo v parku »NOVI GRAD«, 
ki še vedno nima pravega 
gospodarja. V sredo, 7. apri-
la, ob 16. uri smo se zbrali na 
lokaciji »NOVI GRAD«. Odkrito 
povedano, čakalo nas je štiri 
ure garaškega dela, v katerem 
so sodelovali vsi člani UO TD, 
varovanci in osebje Centra za 
usposabljanje, delo in varstvo 
v Lokovini ter nekaj mladincev 
iz Dobrne. 
Na celotni površini parka smo 
pograbili listje in odpadle 
suhe veje, obrezali in uredili 
živo mejo iz gabra, ki poteka 
ob glavni cesti, ter odstranili 
ves odpadni material.
Park ima sedaj povsem dru-
gačno podobo. V njem je še 
vedno nekaj igrišč, ki jih kori-
stijo varovanci CEUDV. Pridru-

žila se nam je tudi direktorica 
centra, ga. Jožica GRUBELNIK, 
ki je poskrbela za žejne, ob 
zaključku pa tudi za pošteno 
malico. Po napornem delu se 
nam je zelo  prilegla in z vese-
ljem smo jo pospravili.
Dekleta in fantje iz CUDV so se 
pri delu zelo izkazali, zato se 
jim za pomoč iskreno zahva-
ljujemo.   

Za TD Dobrna:

Anton MOGU in

Stanislav PEČNIK

KOMUNALA IN OKOLJE
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kmetijstvo
Poročilo o delu čebelarskega krožka 
na OŠ Dobrna v letu 2009
Po nekajletni prekinitvi smo v šolskem 
letu 2008/09 ponovno pričeli s čebelar-
skim krožkom. Interes med učenci je zelo 
velik, saj se vsako leto vpiše okoli 30 in-
teresentov. Najlepše je spomladi, ko gre-
mo v naravo in imamo praktično delo pri 
čebelnjaku. Opravimo tudi oglede drugih 
čebelnjakov, kjer nam prijazni čebelarji 
pokažejo čebelje pridelke. Nekatere tudi 
poskusimo.
Udeležili smo se državnega tekmovanja 
mladih čebelarjev, ki je bilo v Črni na Ko-
roškem. Osvojili smo  tri  bronasta odličja 
in dve pohvali, kar je bilo za prvo leto na-
šega delovanja zelo dobro. Letos bo tek-
movanje v Cerkljah na Gorenjskem, ki se 
ga bomo prav tako udeležili in se borili za 
žlahtnejša priznanja.
Pri krožku ob seznanjanju o skrivnostih 
čebelarjenja rišemo tudi podobe s panj-
skih končnic in druge risbe v povezavi s 
čebeljim delom in življenjem, kar danes 
razstavljamo in si lahko ogledate.

Zelo je napeto, kadar pišemo teste znanja 
in jih nato skupaj ocenjujemo. Radi hodi-
mo h krožku, kar potrjujemo z odgovori 
na vprašanje: »Zakaj sem se odločil za če-
belarski krožek«? Naj jih nekaj navedem:
»Za čebelarski krožek sem se odločil zato, 
ker so mi čebele všeč in ker je čebelarstvo 
super. Pri krožku se učimo o čebelah, gle-
damo filme o čebelah in se zabavamo«.      

 Matej Gerl

»Rad hodim na čebelarski krožek, ker 
imam rad čebele in  jih občudujem. Rad 
jem med, ker je dober in sladek in jim 
tako pomagam. Veliko se naučimo o če-
belah. Ker je čebela ogrožena in jim ho-
čem pomagati«.    

Rok Repas

Jaz sem se odločil, ker moja mami čebe-
lari. Čebele prinašajo cvetni prah in med. 
Učitelj je dober in čebele imam rad«.     

Tadej Senič

» Za krožek sem se odločil, ker se imamo 
lepo in se zabavamo. Čebeljega pika se 
ne bojim. Čebele imam rad, saj so marlji-
ve in delovne. Tukaj je najboljši učitelj na 
svetu in se veliko naučimo«.   

Luka Felicijan

Krožek je namenjen tudi spoznavanju 
medonosnih rastlin in na osnovi tega lo-
čujemo tudi med. V preteklem letu smo 
za šolskim poslopjem  posadili medo-
nosno lipo. V letošnjem letu bomo sadili 
medonosni gorski javor.  Sadike nam po-
dari Čebelarska zveza Slovenije.

Dobrna z okolico ima zelo zdravo lego in 
je zelo primerna za čebelarjenje. Želimo, 
da bi čim več krožkarjev postalo dobrih 
čebelarjev!

Denis Štepihar, 7 razred.

 mentor: mag. Rudi Zanoškar

Čebela je ogrožena. 
Skrajni čas je za ukrepanje!
Čebelarska zveza Slovenije  pripravlja veliko kampanijo z naslo-
vom OHRANIMO ČEBELE.

Čebelja družina je vedno bila zgled za uspešno delujočo druž-
beno skupnost osebkov. Njen obstoj je tesno vpet v zdravo 
naravno okolje, s poseganjem človeka v naravo pa čedalje bolj 
tudi od nas samih. Žal je naše spreminjanje okolja kljub človeko-
vi oskrbi pahnilo čebelo na skrajni rob obstoja.

Letos znova zaznavamo večje izgube čebeljih družin. Povpreč-
no smo čebelarji izgubili 23 odstotkov čebeljih družin. Izgube so 
največje v obalno-kraški (41 %) in v ljubljanski regiji (37 %), v ne-
posredni okolici Ljubljane z njenim zahodnim delom pa so pov-
prečne izgube dosegle skoraj 50 %. Podatki o izgubah čebeljih 
družin v minulih treh letih pa so: leta 2007 smo izgubili približno 
35 %, 2008 približno 15 % in 2009 približno 25 % čebeljih družin. 
Glede na to smo v Sloveniji v zadnjih treh letih izgubili več kot 

100.000 čebeljih družin. Izgubam čebeljih 
družin se, žal, ni mogoče popolnoma izo-
gniti, lahko pa jih, če poznamo vzroke za ta 
pojav, občutno zmanjšamo. Razmere za če-
belarjenje so se precej spremenile, na to pa vplivajo navzočnost 
varoj v čebeljih družinah, intenzivno kmetijstvo z uporabo FFS, 
podnebne spremembe, onesnaženost okolja …, zato je vse bolj 
ogroženo tudi čebelarstvo.

Velike izgube čebel v Sloveniji in drugod po svetu potrjujejo 
ustreznost predloga Čebelarske zveze Slovenije, da bi čebelo 
uvrstili med ogrožene živalske vrste v evropskem prostoru.

Čebelarska zveza Slovenije pripravlja veliko medijsko kampanjo 
OHRANIMO ČEBELE. Za ta namen smo ustanovili poseben SVET 
ZA OHRANITEV ČEBEL.
Do 19. maja so v SVET pristopili:
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- predsednik ČZS, g. Boštjan Noč
- predsednik RS, dr. Danilo Türk
- klimatologinja in Nobelova nagrajenka, ga. Lučka Kajfež Bo-

gataj
- poslanci, ki so tudi čebelarji: g. Jakob Presečnik, g. Borut La-

jovic in Ivan Gril
- poslanka, ga. Cveta Zalokar Oražem
- župani: g. Janko Stušek – občina Žirovnica, g. Matej Kotnik – 

občina Lukovica, g. Franc Vovk – občina Dolenjske Toplice
- direktor Belinke, g. Zdravko Krempl 
- direktor družbe Acroni Jesenice, g. Slavko Kanalec
-  direktorica družbe Medex, ga. Aleša Kandus Benčina
-  direktor družbe Simobil, g. Dejan Turk 
-  predstavnik Mercatorja, g. Volaj  
-  veslač g. Iztok Čop
-  televizijski in radijski voditelj g.  Boštjan Romih
- predsedniki regijskih čebelarskih zvez: g. Franc Šmerc, g. Dra-

go Kotnik, g. Jože Bauman, g. Kitek, g. Anton Koželj, g. Vlado 
Auguštin

- glavni organizacijski odbor kongresa Apimedica & Apiquality 
(g. Gorazd Čad, ga. Natalija Čad, g. Anton Tomec, ga. Nataša 
Lilek, g. Franc Šivic, g. Janko Božič)

-  vodja javne svetovalne službe v čebelarstvu, ga. Lidija Senič
- g. Pavel Zdešar  
-  člani vodstva ČZS ( g. Jože Smrkolj in g. Aleš Rodman)

KLJUČNO SPOROČILO KAMPANJE: Čebela je ogrožena. Skrajni 
čas je za ukrepanje!

Zakaj je treba zaščititi čebelo?
• Čebela je najpomembnejša opraševalka, saj opraši več kot 

80 % rastlin.
• Brez čebel ne bo hrane.
• Čebelji pridelki so odlična, varna in zdrava hrana.
• Če bodo propadle čebele, bo uničeno tudi naravno okolje.

CILJI KAMPANJE:
•  razglasiti čebelo za ogroženo živalsko vrsto v Sloveniji in EU,
• ozaveščanje splošne javnosti o pomembnosti čebel,
•  izobraževanje in usposabljanje mladih čebelarjev,
•  povečanje čebelje paše – saditev medovitih rastlin in dreves,
• uvrstitev medovitih rastlin v program KOP,
• povečanje števila raziskav o ohranjanju čebel, zlasti raziskav o 

kranjski čebeli,
• odprava škodljivih posledic uporabe fitofarmacevtskih sredstev,
•  s skrbjo za čisto okolje in čiste vode povečati tudi skrb za 

čebele,
•  spodbujanje gospodarstva, ki bo prijazno do narave (zelene 

ekonomije),
•  podpora ukrepom s sprejetjem Zakona o čebelarstvu.
V okviru kampanje bomo izvedli več projektov.

Kampanjo smo začeli 22. maja 2010 v okviru praznika slovenske-
ga čebelarstva in bo trajala vso leto 2010.

1. Ustanovitev Sveta za ohranitev čebele 
Kampanjo so podprli pomembni člani Sveta za ohranitev čebel 
s področja znanosti, politike, gospodarstva, športa in čebelar-
stva. Prvi sestanek SVETA je bil v Velenju, 22. maja, na praznova-
nju čebelarskega praznika.

2. Podpisovanje peticije za ohranitev čebel
S podpisom peticije se nam lahko v akciji za ohranitev in zaščito 
čebel pridružijo vsi, ki jim ni vseeno, kaj se dogaja s čebelo in 
posredno tudi z življenjem na Zemlji.

3. Medijska kampanja
Akcijo bomo podprli tudi z medijsko kampanjo, v kateri bomo 
najširšo javnost obveščali o pomembnosti čebelarstva. Med 
kampanjo bomo promovirali posamezne dogodke v okviru ak-
cije, predstavljali primere dobre prakse, povezovali partnerje in 
o dosežkih obveščali javnost. Uporabili bomo vse vrste medijev, 
ki so nam na voljo, vključno s socialnimi omrežji.

4. Spletna stran www.ohranimo-cebele.si
Na spletni strani bomo v podporo akciji javnost seznanjali s 
konkretnimi projekti in aktualnimi informacijami. Na njej bo po-
drobno predstavljena tudi kranjska čebela kot del naše naravne 
in kulturne dediščine.

5. Promocijske delavnice po Sloveniji
V celotnem obdobju izvajanja kampanje bomo skušali najširšo 
javnost ozaveščati z izvedbo več kot 30 delavnic, v okviru kate-
rih bomo skušali kar največ zainteresiranih spodbuditi k aktiv-
nemu ukvarjanju s čebelarstvom. Program akcij bo objavljen na 
spletni strani kampanje.

6. Sklad za kranjsko sivko
V okviru projekta bo ustanovljen tudi Sklad za kranjsko sivko. 
Člani bodo prek spletne strani lahko kupili promocijske izdelke 
(majice s čebelarskimi gesli in panjske končnice).

7. Projekcija filmov s čebelarsko tematiko med kongresom
V dneh, ko bosta v Sloveniji potekala mednarodni forum Apime-
dica & Apiquality in Festival čebelarstva, bomo skušali javnost 
čim bolj ozavestiti s predvajanjem čebelarskih filmov. Osrednji 
film bo- S čebelami do medu.

8. Delitev semen medovitih rastlin obiskovalcem razstave API-
EXPO
Z razdeljevanjem semen obiskovalcem sejma API-EXPO bomo 
širili zasajanje medovitih rastlin.
9. Akcija zasajanja in kolobarjenja z medovitimi rastlinami

KMETIJSTVO
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10. Uvedba modre številke za prijavo pomorov čebel
Po tako imenovani modri številki, ki bo delovala na Čebelarski 
zvezi Slovenije, boste lahko prijavili pomore čebel.

11. Postavitev opazovalnega čebelnjaka v Ljubljani in Mariboru
S postavitvijo opazovalnega čebelnjaka bomo najširši javnosti 
omogočili izobraževanje o vrstah čebel, čebelji družini, čebeljih 
pridelkih in čebelarski opremi.

12. Postavitev izobraževalnih otokov medovitih rastlin
Z otoki medovitih rastlin bomo javnosti na različnih točkah (Bo-
tanični vrt, Arboretum, Mozirski gaj) omogočili spoznavanje če-
belam prijaznih rastlin, primernih za zasajanje.

13. Zasajanje in urejanje medovitih rastlin
Zasajanje sadik kostanja, jelke, javorjev in lipe. Pomembno je, da 
znamo te vrste dreves in grmov prepoznati. Včasih je dovolj že 
zgolj to, da zavarujemo mlado drevo in mu omogočimo rast.

14. Naj vzgajajo lepe izkušnje – naravoslovni dan za mladino
V okviru mednarodnega foruma Apimedica & Apiquality bodo 
svet čebel lahko spoznali tudi najmlajši.

Tako bo za osnovnošolce tretje triade 1. oktobra potekal nara-
voslovni dan, katerega pokrovitelj bo Belinka. Zasnovan je tako, 
da bodo učenci v celoti spoznali svet čebel, izveden pa bo tako, 

da se bodo sporočila narave lahko dotaknila vsakogar. Na pe-
tih učnih točkah bo čebela prikazana na različne načine, iz dru-
gačnih zornih kotov in kot nosilka različnih sporočil. Nekateri si 
bodo tako zapomnili zgodbe in slike, drugi vonje in okuse, spet 
tretjim bo ostal v spominu zabavni del dneva. Naravoslovni dan 
obljublja raziskovalno potovanje in doživetje izkušenj.

Sklepne dejavnosti kampanje bodo potekale v okviru FESTI-
VALOV ČEBELARSTVA v Ljubljani in drugod po Sloveniji. Tako 
kot Festivali čebelarstva bodo v dneh mednarodnega foruma 
Apimedica & Apiquality 2010 potekali tudi tradicionalni Medeni 
dnevi, ki jih v sodelovanju s čebelarskimi društvi vsako leto or-
ganizira Čebelarska zveza Slovenije oz. Javna svetovalna služba 
v čebelarstvu na Bledu, v Dolenjskih Toplicah, Lipici, Lukovici in 
v Mariboru. Pripravili bodo predavanja in pester družabni pro-
gram. Udeleženci foruma iz drugih držav bodo lahko začutili 
utrip in avtentičnost slovenskih krajev in podeželja! Namen Fe-
stivala čebelarstva je opozoriti javnost na pomembnost čebe-
larjenja kot zdravega načina življenja, spodbuditi uporabo čebe-
ljih pridelkov v prehrani ter v medicini in ne nazadnje opozoriti, 
kako pomembna je čebela za ohranjanje naravnega okolja.

Vabim vas k sodelovanju pri izvajanju kampanje, saj samo vsi 
skupaj lahko pomagamo ohraniti čebele in preprečiti odmrtje 
še 100.000 in več čebeljih družin.

Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije

33. državno tekmovanje mladih čebelarjev
V soboto, 8.maja 2010, je v Cerkljah potekalo 33. državno tek-
movanje mladih čebelarjev. Letos je bila rekordna udeležba, 
saj se je na Osnovni šoli Davorina Jenka Cerklje, ki je bila tudi 
gostiteljica tega državnega tekmovanja, zbralo 532 krožkarjev, 
večinoma iz osnovnih šol.  Državno tekmovanje v znanju če-
belarstva je organizirala Čebelarska zveza Slovenije s Čebelar-
skim društvom Cerklje. Omeniti moram, da se je število mladih 
čebelarjev, ki so vključeni v čebelarske krožke na osnovnih in 
srednjih šolah, v zadnjih treh letih s 500 povečalo na približno 
1500 otrok, kar kaže na vse večje zanimanje za čebelarstvo pri 
mlajših generacijah, kar je med drugim rezultat uspešnega de-
lovanja čebelarskih krožkov, ki jim daje svojo podporo ČZS. Tako 
se v čebelarskih krožkih mladina seznanjanja s tem, kako lahko 
dejavno prispevajo k varovanju in ohranjanju naravnega okolja 
ter spoznavajo, da na njihovo zdravje vpliva okolje in oni sami. 
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Mladi se seznanijo z osnovami čebelarjenja in hkrati dobijo mo-
tivacijo za nadaljnje delo s čebelami.
Mladi čebelarji so v dvojicah tekmovali v treh težavnostnih sto-
pnjah. V nižji kategoriji so tekmovali tudi učenci iz Osnovne šole 
Dobrna. 
Mentor, mag. Rudolf Zanoškar, ki že drugo leto uspešno vodi 
čebelarski krožek na OŠ Dobrna, je na tekmovanje prijavil kar 16 
otrok oz. 8 dvojic, kar je predstavljalo največjo skupino tekmo-
valcev. 

SREBRNO PRIZNANJE:

Denis Štepihar

Jan Sluga

Mia Zala Smrečnik

Anja Rebernik

Marjan Božnik

Jernej Dražnik

Matevž Flis

Matej Gerl

Rok Mastnak

Tadej Senič

V imenu Čebelarskega društva Dobrna čestitam vsem dobitni-
kom priznanj ter g. Zanoškarju, mentorju, ki je zavzeto pripravil 
mlade nadebudneže na tekmovanje.

Lidija Senič,

predsednica ČD Dobrna 

Občni zbor LD Dobrna in cvetje 
za materinski dan

V prijetnem vzdušju in ob veliki udeležbi je 20. marca letos po-
tekal občni zbor LD Dobrna. Za nami je delovno leto, ki je od 
članov-lovcev in vodstva LD zahtevalo maksimalno angažira-
nost, da smo lahko z gospodarskim planom zastavljene naloge 
uspešno zaključili. Ne samo to, velika večina naših članov LD je 
včlanjena tudi v druga društva na področju Občine Dobrna, kjer 
s svojim delom prispevajo k razvoju kraja.
Starešina naše lovske družine, Miran Freitag, je v svojem uvo-
dnem poročilu za leto 2009 nanizal vrsto delovnih akcij in pri-
reditev, ki smo jih skupaj z občani in drugimi društvi uspešno 
zaključili.

V razpravi, ki je sledila poročilom, so občni zbor pozdravili: pred-
sednik Savinjsko- Kozjanske Zveze lovskih družin, Maksimiljan 
Arlič, predstavniki sosednjih LD in Občine Dobrna. Prišli so tudi 
iz LD Gradišče-Košana, s katerimi imamo zelo dobre prijateljske 
povezave. 
Sprejeli smo gospodarski in finančni načrt za leto 2010 in po-
delili priznanja nekaterim članom. V članstvo LD smo sprejeli 
novo članico in člana ter obema zaželeli dobro počutje v naših 
lovskih vrstah. Že kar nekaj let nazaj pa na občni zbor vabimo 
tudi žene naših članov- lovcev, da bi se jim tako oddolžili za vse 
težave, ki spremljajo lovsko dejavnost med letom. Samo nekaj 
dni nas je ločilo do 25. marca, materinskega dneva. Učenci Po-
družnične OŠ Socka, pod vodstvom ge. Nataše Čerenak in ge. 
Stanislave Štravs, so pripravili kulturni program in prisotnim že-
nam  naših lovcev podarili cvetje.
Lončki mini vrtnic so samo še popestrili bogato dekoracijo miz 
in prostora v gostilni KOPRIVNIK, kjer se je odvijal občni zbor.
Brez lovskega krsta ni šlo, pa tudi več novih lovskih vicev smo 
lahko slišali. Za dobro vzdušje  se je zelo trudil duo AS-M.
Ja, kje so časi, ko so lovci po nedeljskih lovih izmučeni prihajali 
domov šele v ponedeljek dopoldne . Tokrat je bilo drugače. Eni 
prej, drugi malo pozneje smo se odpeljali, seveda skupaj z bolj-
šimi polovicami, v toplo zavetje domačih ognjišč.

Anton Mogu

BRONASTO PRIZNANJE:

Blaž Sluga

Anže Oprešnik

PRIZNANJE:

Tilen Smole

Žan Rebernik

Tadej Štepihar

Tim Sluga

Ženam lovcev cvetje na Materinski dan

dogodki

Dosežki članov  čebelarskega krožka Dobrna so bili sledeči:

KMETIJSTVO
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 Pomembnejša dogajanja v Turističnem društva 
Dobrna v letu 2010 
ZBOR ČLANOV TD DOBRNA

Med ene prvih pomembnejših dogodkov TD Dobrna v letu 
2010 zagotovo sodi redni zbor članov društva, ki je bil izveden 
v soboto, 6. marca, v Kulturnem domu Dobrna. Zbora so se po-
leg članic in članov društva udeležili še župan občine Dobrna, 
g. Martin BRECL, predstavnik TERM Dobrna, predstavnica TD 
Vinska Gora ter predstavniki drugih društev v občini. Na zboru 
so bila predstavljena in obravnavana vsa poročila o delovanju 
društva, prav tako tudi finančno poročilo društva, poročilo nad-
zornega odbora ter poročilo Aktiva kmečkih žena. Sprejet je bil 
tudi plan dela, ki bo v celoti služil kot osnova za aktivnosti TD 
Dobrna v letu 2010. Osnovnošolci so predstavili raziskovalno 
nalogo na temo »Dobrna - naravni rezervat zdravja in življenjske 
moči«, ki je bila resnično skrbno in strokovno pripravljena, za kar 
gre zahvala tudi mentorici projekta, ge. Sonji ŠPEGEL.
Ob zaključku zbora je sledila še podelitev priznanj za urejeno 
okolje in lepo cvetje v letu 2009, ki so jih prejeli:
družina LUGARIČ Branko Lokovina 20/a, družina BOŽNIK Loko-
vina 22/a, družina BOŽNIK Klanc 7, družina BRGLEZ Dobrna 61, 
družina STROPNIK – MATOLIN Dobrna 5, družina MEŠL Zavrh 
nad Dobrna 11/a, družina KRISTAN Zavrh nad Dobrno 41, druži-
na PINTAR Vrba 26, PINTAR Alojz, Pavla Vrba 4/a, ZALOŽNIK Fran-
čiška Klanc 35, SEVNIK Majda, Darko Klanc. 

Podeljena so bila tudi posebna priznanja  za dolgoletno ureje-
no okolje in lepo cvetje, ki so jih prejeli:
ČERENAK Andreja Parož 13; družina ŽUŽEK Klanc 71 in družina 
PAVLIN Lokovina 7/a.

Vsem dobitnikom priznanj tudi ob tej priliki iskrene čestitke!

S podelitvijo priznanj je bil tudi zaključen zbor članov, zatem pa 
so si lahko ob prijetni glasbi ansambla Šepet ogledali še razsta-
vljene fotografije hiš in okolja dobitnikov priznanj ter razstavo 
izdelkov varovancev CUDV Dobrna.
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CVETLIČNI SEJEM 2010

Članice in člani Turističnega društva Dobrna smo v nedeljo, 25. 
aprila, v dopoldanskem času med 8. in 12. uro na ploščadi pred 
občino organizirali vsakoletni cvetlični sejem, na katerem je bil 
občanom omogočen nakup cvetlic, ki kasneje krasijo njihove 
domove. Vsako gospodinjstvo s stalnim prebivališčem v Občini 
Dobrna je prejelo bon v vrednosti 4 EUR, ki ga je bilo predčasno 
možno dobiti tudi v tajništvu občine. Bon so lahko občani na 
sejmu izkoristiti za nakup rož pri dveh ponudnikih, in sicer pri 
Vrtnarstvu ŠIBANC in Vrtnarstvu JEVNIŠEK, ki sta s svojo bogato 
ponudbo zadovoljila še tako zahtevnega kupca. Na sejmu so 

sodelovale tudi članice Aktiva kmečkih žena, ki so udeležencem 
sejma ponudile svoje domače dobrote. Tudi letos je bila možna 
zamenjava cvetic po sistemu »Podarim svojo rožico, dobim tvo-
jo rožico« in za takšen način izmenjave se je odločilo kar nekaj 
občanov. Prijetno nedeljsko dopoldne sta popestrila še domača 
harmonikarja in nekaj pevcev. Ocenjujemo, da je cvetlični sejem 
bil dobro organiziran in obiskan, kar samo potrjuje smiselnost 
organizacije takšne prireditve, kar pa so potrdili tudi sami ude-
leženci sejma. Vsa prizadevanja bodo še nadalje usmerjena v 
to, da bo cvetlični sejem vsako leto še bolj zanimiv, s še večjo 
ponudbo, kar bo zagotovo pripomoglo k lepi ureditvi našega 
turističnega kraja.  
    Za TD Dobrna:

Anton MOGU in Stanislav PEČNIK

Človek ne živi samo od kruha
Na binkoštno nedeljo je sredi popoldneva zvon podružnične 
cerkvice sv. Miklavža glasno  vabil na vsakoletno majsko sreča-
nje ostarelih, bolnih in invalidov, ki še zmorejo od doma. Člani 
Župnijske karitas Dobrna so se tudi tokrat potrudili, da je bilo 
srečanje za vsakega  udeleženca  prijetna sprememba v enolič-
nosti dni, ki jih prinaša starost, bolezen pa še posebej.
Tokrat se je našemu vabilu odzvalo 21 povabljencev, med njimi 
ga. Milka Stišovič, ki šteje že  zavidljivih 91 let.
Druženje smo začeli s  sv. mašo. Hvala župniku, g. Niku Krajncu, 
ki je vanjo vključil prošnje za bolnike  in  bolniško maziljenje, 
organistu Marku Čerenaku in skupini Vaške pevke, ki so s pe-
tjem obogatile bogoslužje, in seveda Pintarjevim za okrasitev 
cerkvice.
Tako smo najprej udejanili drugi del svetopisemskega  

DOGODKI
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izreka:”Človek ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, 
ki pride iz Božjih ust.”
Naj k temu dodam, da mi, starejši, posebej pa bolni in onemo-
gli, še kako živimo tudi od vsake lepe, prijazne besede naših 
bližnjih. To slednje karitativni  delavci  tako pogosto začutimo 
ob stikih z našimi” varovanci”.  V tem lepem popoldnevu smo 
v druženju zunaj pred cerkvijo bili drug drugemu” moj bližnji” 
in verjemite - lepih in dobrih besed je bilo v izobilju. Prepričana 
sem, da bodo marsikomu še dolgo zvenele v spominu in lajšale 
samotne ure.

V izobilju pa je bilo tudi kruha za telo, takega iz kmečke krušne 
peči , pa mesnin in žlahtnega sadu vinske trte, Gerlovi so celo 
poskrbeli za  dodatek v obliki pletenke, ter sladic iz domačih 
pečic, predvsem  pa vedrega razpoloženja.
Vsem, ki ste sodelovali v pripravi in izvedbi srečanja ali kakorkoli 
prispevali k temu, da smo se razšli s prijetnimi občutji, iskrena, 
prisrčna  hvala.

Lepo je sodelovati z ljudmi, ki jim vodilo ni svetna čast ampak 
čut za sočloveka, zato vem, da jim ni mar, če so ostali v anoni-
mnosti.

 za Župnijsko karitas Dobrna:     

 Herta Rošer

O aktivnostih in dejavnosti PGD Dobrna
Članicam in članom PGD Dobrna zagotovo nikoli ni dolg čas, saj 
skorajda ne mine dan, ko je potrebno kaj postoriti za potrebe 
gasilskega društva ali kraja. Gasilci smo ponosni na izkazano za-
upanje občanov, kar nam daje še dodatni elan in voljo za reše-
vanje zastavljenih nalog. Prepričani smo, da je gasilsko društvo 
Dobrna vseskozi eno izmed najbolj aktivnih društev v občini, za 
kar gre zahvala  predvsem vodstvu društva, ki zna s svojo pre-
danostjo društvu le – tega pravilno usmerjati in voditi.  

V zadnjem obdobju smo članice in člani PGD Dobrna izvajali 
naslednje pomembnejše aktivnosti:  

•	 04.04.2010 –Malo pred četrto zjutraj je na Klancu zagorelo 
gospodarsko poslopje velikosti okoli 80 kvadratnih metrov. 
Požar je uničil ostrešje in zgornji leseni del objekta. V po-
slopju so zgoreli tudi traktor, kosilnica, prikolica, kmetijsko 
orodje ter okoli sedem kubičnih metrov rezanega lesa. Ob 
pomoči gasilcev PGD Nova Cerkev smo uspešno varovali 
sosednje objekte in pogasili požar. 

•	 11.04.2010 – Organizirali smo predavanje s področja nude-
nja prve pomoči v primeru poškodb. Predavanje, ki ga je 
vodila gdč. Tatjana PODPEČAN, je bilo zelo zanimivo in po-
učno, za kar se ji tudi iskreno zahvaljujemo.     
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Člani PGD smo s tem obnovili stara in pridobili nekaj novih 
znanj s tega področja, ki nam lahko še kako koristijo v pri-
merih, ko je to potrebno. 

•	 13.04.2010 Obiskali so nas učenci 7., 8. in 9. razreda OŠ Do-
brna. Namen obiska je bila dodatna predstavitev novega iz-
birnega predmeta VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI 
NESREČAMI v OŠ.  Ta bo v predmetnik vključen v šolskem 
letu 2010 / 2011. Izbirni predmet sta predstavila predsednik 
PGD Dobrna g. Štefan POHAJAČ in g. Marko ŠTEGER, ki bo 
omenjeni izbirni predmet tudi predaval v OŠ Dobrna. 

•	 20.04.2010  V torek, nekaj minut čez pol deveto uro, smo iz-
vedli evakuacijo v Osnovni šoli Dobrna. Seveda je šlo samo 
za vajo, ki smo jo organizirali v dogovoru z ravnateljico šole, 
go. Darinko STAGOJ. Akcija je bila načrtovana »v tajnosti«, 
tako da je bila za učence in zaposlene manjše preseneče-
nje. Preverjali smo tudi pravilnost ravnanja učiteljev, saj so 
določena pravila in postopki, ki jih morajo zaposleni v takih 
primerih upoštevati. Evakuacija je v celoti potekala v skladu 
s pravili, ki so določena v evakuacijskem načrtu.

•	 23.04.2010   Praznovanje prvega maja poleg prižiganja kre-
sov obeležujemo tudi s postavitvijo mlajev. Tako smo se čla-
ni PGD napotili v gozd, kjer smo posekali primerno smreko 
in jo pripeljali do mesta, kjer že tradicionalno postavljamo 
mlaj. Zatem smo z debla smreke olupili skorjo ter okrasili 
krošnjo - vrh, na katerega smo privezali venec in slovensko 
zastavo ter ga okrasili. Tako pripravljen mlaj smo kasneje s 
pomočjo dvigala 26. maja tudi postavili.  

•	 24.04.2010; Gasilci PGD Dobrna smo se odpravili na izlet v 
Bosno in Hercegovino. Ogledali smo si: mesto Sarajevo, izvir 
reke Bosne, muzej tunela pod letališčem, Baščaršijo, olimpij-
ski stadion, most na Neretvi v Jablanici, kjer je bil posnet 
znameniti film »Bitka na Neretvi«, mesto Mostar, džamijo, 
obnovljen most, skok z mostu (25 m) v vodo ter znamenito 
cerkev v Međugorju.

•	 29.04.2010  Urejanje in čiščenje okolice ribnika, kjer smo po-
sadili večje število mladih dreves smreke in bora ter s tem 
nadomestili stara propadla drevesa. Poskrbeli pa smo tudi 
za račje življenje, saj smo zanje sredi ribnika namestili manj-
šo leseno hišico, ki nam bo služila za krmljenje, racam pa za 
zavetje. 

DOGODKI
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•	 Naši članici Stanka REPAS in Tatjana PODPEČAN sta uspešno 
zaključili tečaj oziroma izobraževanje v Ljubljani - višji stro-
kovni svetovalec. Čestitamo.

•	 02.05.2010  Tudi letos smo se članice in člani PGD udele-
žili maše v cerkvi sv.Florjana v Vojniku. Uniformirani gasilci 
smo se zbrali pred gasilskim domom v Vojniku in se nato v 
sprevodu odpravili v cerkev, pred tem pa so nas nagovori-
li še predstavniki Gasilske zveze Vojnik – Dobrna in župan, 
domači župnik pa je nekaj besed namenil gasilcem pred 
cerkvijo, kjer je bila maša. Po  maši je bilo še malo druženja 
pred cerkvijo.

•	 07.05.2010 Operativni člani PGD Dobrna so sodelovali na 
taktični vaji, ki jo je pripravila Gasilska zveza Vojnik - Dobrna 
v Špesovem domu (dom starejših) v Vojniku. 

•	 07.05.2010  Gasilci smo tudi v tem letu organizirali Florjano-
vo mašo pri gasilskem domu PGD Dobrna. V uvodnem delu 
oziroma pred mašo je zaigrala Godba Dobrna  ter s tem 
naznanila še en pomemben dogodek gasilcev na Dobrni. 

Maševal je župnik, g. Niko KRAJNC, ter izrekel veliko vzpod-
budnih in pohvalnih besed k organizaciji svete maše, ki bo 
zagotovo postala vsakoletna dejavnost gasilcev na Dobrni. 
Sledilo je še druženje z občani in z gasilci sosednjih društev, 
ki so se prav tako udeležili maše. Vsem, ki so kakor koli pri-
pomogli k izvedbi tega dogodka, se ob tej priložnosti iskre-
no zahvaljujemo.  

•	 15.05.2010  Člani PGD Dobrna smo organizirali tečaj radij-
skih zvez, ki so se ga udeležili predstavniki gasilskih društev  
Gasilske zveze Vojnik-Dobrna. Tečaj je vodil poveljnik Gasil-
skega društva Dobrna, g. Slavko BOŽNIK. 

DOGODKI
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Na tečaju so gasilci pridobili nova znanja o uporabi radijskih 
zvez, ki so še kako pomembne ob požarih ali drugih naravnih 
nesrečah.

Iz naštetega je razvidno, da je dogodkov, ki spremljajo delovanje 
gasilskega društva na Dobrni, veliko. Številni med njimi so tudi 
v korist vseh občanov in celotne občine. Zato si bomo gasilci še 
naprej prizadevali poleg gasilskih nalog uresničevati tudi tiste, 
ki bodo pripomogle k varnejšemu in lepšemu življenju v kraju. 
Ob zaključku tega članka naj omenim, da PGD Dobrna v tem 

letu obeležuje svojo 135. obletnico delovanja. Intenzivno se 
pripravljamo na ta dogodek, ki ga bomo 18. junija proslavili s 
svečano sejo članstva PGD Dobrna in 19. junija z veliko vrtno 
veselico, na kateri bo igral ansambel Modrijani. 
Ob tej priliki vabimo vse občanke in občane, da se nam pridru-
žite na veselici, kajti verjamemo in vemo, da pogrešate takšne in 
podobne prireditve na Dobrni. Pridite, veselo bo!  

Na pomoč!
za PGD Dobrna:

Stanislav PEČNIK

Občni zbor Društva kmetic Meta
Občni zbor je bil 13. marca 
2010 v OŠ Vojnik. Udeležilo se 
ga je 67 članic, naša strokovna 
sodelavka ga. Vesna Mihalič in 
g.Mirko Krašovec. Kljub mrzle-
mu vremenu je bilo vzdušje 
na prireditvi toplo, vsaka ude-
leženka pa je, prepričana sem, 
odšla vesela domov.
Program dela za leto 2009 je 
bil v celoti uresničen.Naj ome-
nim le pomembnejše:
• Izvedle smo delavnico ki-

sanja repe in zelja z degu-
stacijo.

• Na pustno nedeljo smo 
gostovale na TV Celje, kjer 
je Darinka Rečnik neposre-
dno v oddaji pekla krofe, 
Slavica Kranjc je skuhala 
prekajeno kračo, Majda 
Brežnik, Anica Žagar, Tere-
zija Smodej, Eva Brecl, Silva 
Krulec in Olga Brecl pa so 
izdelovale cvetje iz krep 
papirja.

• V prostorih kmetijske za-
druge v Vojniku smo imele 
predavanje o balkonski ra-
stlinah in urejanju gredic.

• Na povabilo občine Vojnik 
smo sodelovale na sejmu 

Flora, Poroka, Altermed, 
kjer smo ponudile  dobro-
te z naših kmetij.

• Na festivalu potic v Pre-
boldu je Lojzka Operčkal 
dobila zlato priznanje za 
orehovo potico in bron 
za orehov šarkelj, Slavica 
Leva pa zlato priznanje 
za orehovo potico. Sode-
lovale so še Olga Lečnik, 
Slavica Lipovšek in Lenka 
Dobrotinšek. Vsem iskrena 
zahvala za sodelovanje, še 
posebej ker je prireditev 
dobrodelna, saj potice 
podarijo preboldskemu 
domu za ostarele.

• V mesecu maju smo pri 
Svetem Jožefu v Celju or-
ganizirale tečaj priprave 
slavnostnega kosila.

• Sodelovale smo na raz-
stavi Dobrote slovenskih 
kmetij na Ptuju, kjer je 
Darinka Rečnik dobila  šti-
ri priznanja, od tega kar 
tri zlate, srebrno je dobila 
tudi Mojca Krašovec za 
marmelado iz izabele ter 
Štefka Žlavs za kvašene ro-
gljičke.

• Podale smo se tudi na 
strokovno ekskurzijo z na-
menom, da si ogledamo 
lepote in spoznamo del 
zgodovine Mariborske-
ga Pohorja. Obiskale smo 
muzej o Pohorskem bata-
ljonu na Osankarici, na bio 
kmetiji Marije Cohter pa 
smo si ogledale podežel-
ski vrt. Ustavile smo se ob 
vznožju Kozjaka, na kmetiji 
Hauptmanovih, kjer redijo 
govedo blagovne znamke 
Pohorje beef, ter na po-
sestvu Meranovo, katere-
ga vinogradi uživajo velik 
ugled; tam so leta 1832 

ustanovili tudi vinogradni-
ško šolo.

• Na povabilo občine Vojnik 
smo se predstavile na sej-
mu obrti v Celju.

• Na Slomškovi Ponikvi smo 
pomagale pri pogostitvi 
vseslovenskega shoda 
kmetov. Tam smo prejele 
posebno zahvalo  predse-
dnika KGZS ,Cirila Smrkolja 
in direktorja KGZS-Zavod 
Celje, Stanka Jamnika.

• V novembru smo izvedle 
predavanje na temo o dru-
žinskih prejemkih in inva-
lidskem zavarovanju.

•  V Špesovem domu za 
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ostarele smo pripravile 
razstavo  kmečkih dobrot 
in jih potem  razdelile med 
oskrbovance doma. Dan 
smo jim še polepšale s 
pesmijo v izvedbi skupine 
Ljudske pevke iz Dobrne, 
dramska skupina pa je za-
igrala igro Jurček ,ki jo je 
napisal Pavel Golja. Rade 
bi, da bi razstavo v Špe-
sovem domu vsako leto 
ponovile in varovancem s 
tem prinesle nekaj domač-
nosti.

• Dramska skupina se je 
lansko leto z igrico Jurček 
predstavila  v Vitanju, v 
Domu Sveti Jožef in v  Špe-
sovem domu. Letos smo 
igro sooblikovale same 
in ji dale naslov Kako gre 
kmečka žena na izlet. Na 
občnem zboru smo jo za-
igrale prvič in bile vesele, 
da jim je bila všeč.

• Večer na občnem zboru 
smo popestrile  z oddajo 
Piramida. Tri teme so nas 
razvnele, saj smo lahko 
tudi me, kmetice, svoje 
mnenje na glas povedale. 
Za to sta poskrbeli Erika-
Nataša Kveder in Sabina 
Lipovšek – poštarka Joži.   

Skozi vse leto sodelujemo na 
prireditvah v vseh treh obči-
nah iz katerih izhajamo- Celje, 
Vojnik, Dobrna. Vsako soboto 
je na stojnici pred marketom 
Tuš prodaja kruha ter ostalih 
krušnih dobrot. Ker pa se Voj-
nik razvija in je vse več stano-
valcev, bi bilo dobrodošlo, da 
se še kdo odloči za prodajo 
vrtnin.
Za leto 2010 načrtujemo  spet 
sodelovanje na različnih prire-
ditvah in razstavah.
 Ker je bilo vreme v februarju 
neugodno, z obilico snega, 

smo morale prestaviti dvo-
dnevne duhovne vaje na Lju-
belju. Upamo, da jih bomo 
izvedle konec avgusta. 
V mesecu aprilu si bomo ogle-
dale kmetijo Podpečan, seve-
da z obvezno degustacijo.
V maju bomo organizirale te-
čaj kuhanja.
Podan je bil predlog za ogled 
repnic na Bizeljskem.
Strokovno ekskurzijo na Pri-
morsko planiramo v mesecu 
oktobru,  ko bo čas za praznik 
kakija.
Že kar nekaj časa pa se dogo-
varjamo z Inštitutom Antona 
Trstenjaka, z dr.Jožetom Ra-
movšem, o tečaju nege bol-
nika oz. starostnikov na domu. 
Začel bi se naj novembra, zato 
vabimo vse, tudi tiste, ki niste 
naše članice in se zanimate za 
to problematiko, da se javite 
pri naši ge.predsednici Štefki 
Žlavs, na telefon 031866776 

ali na e-mail drustvo.kmetic.
meta@gmail.com. Predavanja 
naj bi potekala v občini Vojnik. 
Vabimo vse tiste žene, ki bi bile 
rade naše članice, da se nam 
pridružijo. Članarina znaša 7 €. 
Lahko  se prijavite pri katerikoli 
članici ali pa pokličete na zgo-
raj navedene naslove.
Za vso delo v društvu, za so-
delovanje in ideje članicam 
in predsednici iskrena hvala. 
Želimo si, da bi še naprej de-
lale vestno in z dobro voljo, 
ki raste skupaj z našimi uspe-
hi. Zahvaljujemo se tudi ge. 
Povše za dekorativne lončke, 
ge. Kveder, ge.Lipovšek Sabini, 
ge.Gorenak za dekoracijo odra 
in dobro torto, ge. Nataši Kve-
der, g.Marjanu Lipovšku ml. 
za prijetna presenečenja ter 
g. Mirku Krašovcu in g. Mira-
nu Kovaču za podarjeno vino. 
Naši Vesni Mihalič pa želimo, 
da povije zdravega otročka.
                                                                                  

Veronika Marguč

Visoka priznanja vinskemu letniku 2009
Deževno poletje ni obetalo 
kaj prida trgatve pa tudi veliko 
truda je bilo potrebno,  da so 
vinogradniki lahko kljubovali 

bolezni, ki se je pojavljala v vi-
nogradih.
S soncem obsijana jesen je na-
redila  svoje in vložen trud vi-

nogradnikom  bogato popla-
čala , da so  s trgatvijo  lahko 
počakali do tiste prave zrelosti 
grozdja, ki je pogoj za kvalite-
ten pridelek. In mošt je vino 
postalo . Vinogradniki s po-
dročja Občine Dobrna, včla-
njeni v Vinogradniško vinarsko 
društvo Slovenske Konjice in 
Vinogradniško  vinarsko dru-
štvo Občina Vojnik, so v vseh 
letih obstoja društev sledili 
najnovejšim spoznanjem in 
dogajanjem na področju vi-
nogradništva in vse bolj zah-Martin Dražnik pri delu v vinogradu, v Termah Dobrna pa znan kot dober maser.

tevnega kletarjenja . 
Čeprav Občina Dobrna leži na 
robu vinorodnega okoliša, pa 
že lahko trdimo, da je ob zna-
nju in skrbi negi mogoče tudi 
na tem področju pridelati vi-
sokokakovostna vina . 
Večino vin letnika 2009 dobrn-
skih vinogradnikov smo lahko 
v zimskih in pomladanskih 
mesecih ob raznih priložno-
stih že poskusili in se prepričali 
o kvaliteti. Da je temu res tako, 
potrjujejo diplome, podeljene 
v Žički kartuziji. 
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ZA BELO ZVRST

Jurko Martin- Marjeta Klanc 74a 17, 84 točk srebrna diploma

Dražnik Martin Zavrh 48 18, 16 točk zlata diploma

ŠIPON

Dražnik Martin Zavrh 48 18, 10 točk zlata diploma

MODRA FRANKINJA 

Brecl  Stanko Brdce 2 18, 04 točk srebrna diploma

Dražnik Martin Zavrh  48 18, 32 točk zlata diploma

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

Takole so se uvrstili in prejeli naslednje število točk :

Izbira poklica- izziv za prihodnost
Tak je naslov projekta, ki ga že 
tretje leto izvajamo skupaj z 
Osnovno šolo Dobrna  in Ob-
čino Dobrna. Konec meseca 
aprila smo izvedli predavanje 
z delavnico, ki  so jo osmošolci 
sami kreirali. Namen izvedene-
ga dogodka je bil predvsem 
poudariti pomembnost in 
kriterije za odločanje  o nadalj-
njem  izobraževanju in s tem 
posledično z izbiro poklica. 
Torej tistega dela življenja, v 
katerem bodo oblikovali  svo-
jo in našo skupno prihodnost 
že čez nekaj let. Osmošolci 
so tako pridobili  informacije 
o poklicih, trgu dela, podje-
tniškem načinu razmišljanja, 
o možnostih pridobivanja šti-

pendij in s kompetencami 
ljudi današnjega časa. V an-
ketah so ocenili dogodek kot 
zanimiv in primeren način 
pridobivanja teh informacij. 
Oboje, predstavitev vsebine 
in izvedba, jim je bilo všeč. 
Osnovna šola Dobrna  in OOZ 
Celje zelo dobro sodelujeta 
na področju poklicne orien-
tacije, zato smo veseli, da ima 
Občina Dobrna posluh za  
spodbujanje podjetništva in 
podjetniške miselnosti med 
osnovnošolci in nas je pri 
tem tudi podprla.

Območna obrtno-podjetniška

 zbornica Celje

samostojna svetovalka: 

mag. Tatjana Štinek

Vsem dobitnikom priznanj is-
krene čestitke, dobro trženje 
in dobro letino 2010!

Anton Mogu

Prvomajski kres sredi Dobrne

Prvi maj je mednarodni pra-
znik dela v spomin na dela-
vska gibanja pred dobrimi 
120 leti, ko so delavci složno 
in organizirano zahtevali več 
pravic, med njimi predvsem 
uzakonjen 8-urni delavnik. 
Slovenci ga po tradiciji obele-
žujemo s kresovi na predvečer 
praznika. Ponavadi zagorijo na 
kakšni vzpetini ali na hribu, da 
so vidni daleč naokrog. Letos 
je na predvečer praznika prvo-
majski kres zaplapolal tudi na 
travniku sredi Dobrne.
Najbrž se je na začetku pomla-
dnih dni marsikdo vprašal, za-
kaj sicer skrbni gospodarji Ko-
sovi ne zažgejo kupa vejevja 
na travniku nasproti njihovega 
doma, ko je ob obilici spo-
mladanskega dežja trava vsak 
dan višja, čas košnje pa vedno 
bliže. A smo proti koncu aprila 
vsaj najbližji sosedje dobili od-
govor, ko nam je sosed Leon 
namignil, da se na predvečer 
prvega maja dobimo ob kre-
su. Že ko je bilo govora o tem, 
da bi pripravili mize in klopi, 
je bilo jasno, da se ne bomo 
zbrali le tisti, ki smo tja zvo-
zili obrezano vejevje in lesne 
odpadke. A 30. aprila zvečer 
nas je čakalo res prijetno pre-

senečenje. Ob »Kresu dobrih 
sosedov in prijateljev«, kakor 
so ga poimenovali pobudniki 
srečanja, dobri sosedje Kosovi, 
se nas je zbralo kar 33 sosedov 
in prijateljev.
Ob sprva mogočnih plame-
nih, ki smo jih opazovali iz 
spoštljive razdalje, so se kot 
otroci razveselili in razgovorili 
vsi prisotni, čeprav je večina že 
zdavnaj prerasla otroška leta. 
Kar prehitro so plameni použi-
li vse vejevje in ob pojenjajoči 
žerjavici, ki nas je v sveži noči 
prijetno grela in vabila vedno 
bliže, je vsakdo našel pohval-
no besedo za to kresovanjsko 
pobudo. Seveda ni manjkalo 
dobrot iz domačih kuhinj in 
kleti, pa tudi lepa slovenska 
pesem je zazvenela.
Vsi prisotni so potrdili, da ta-
kšnega kresovanja sredi Dobr-
ne ne pomnijo in vsi smo bili 
enotnega mnenja, da bi ga ob 
letu osorej na vsak način velja-
lo ponoviti. V obeležitev spo-
mina na enotnost delavskega 
razreda v boju za svoje pravi-
ce, a tudi v obeležitev enotno-
sti in medsosedske, prijateljske 
povezanosti vseh, ki smo se 
srečali ob kresu.

Mirjam Korošec

  Foto: Edi Dobovičnik
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Nogometno društvo Dobrna

Lepo pozdravljeni, dragi bralci ter ljubitelji 
nogometa!

Počasi prihaja do zaključnih bojev v Medobčinski ligi ma-
lega nogometa v Slovenskih Konjicah, kjer ekipa Risi Caffe 
Fontana zaseda odlično prvo mesto. Pri tem je potreb-
no poudariti tudi pomembno dejstvo, da igramo v zelo 
močni konkurenci iz celotne konjiške regije, kar še doda-
tno poveča rezultat ter dosežek ekipe.

Lep športni pozdrav!              
Klemen Jevnišek,   

tajnik Nogometnega društva Dobrna

Tudi letos je na Dobrni na velikem travnatem igrišču potekala tradicionalna že 48. no-
gometna tekma 'LEDIK-OŽENJENI'.
 
Kljub malo slabšemu vremenu se je zbralo veliko nogometnih navdušencev. Tekma je bila na-
peta ter polna želje po zmagi na obeh straneh. Ledični so si hitro priigrali občutno prednost, 
vendar pa se nasprotniki niso predali. V nadaljevanju se je suverena premoč samskih občutno 
povečevala, kar se je videlo pri doseganju zadetkov in v končnem rezultatu 12:2.
Druženje se je nato nadaljevalo ob igrišču, kjer so nekateri analizirali potek tekme, drugi pa 
obujali spomine.

Klemen Jevnišek,

tajnik Nogometnega društva Dobrna

MRKIJU V SLOVO

Oči  zapremo,
v spominu vedno znova tebe 
uzremo.
Nikjer te ni in to boli...
Spomin na tebe večno 
bo živel,
nikoli ti zares od nas 
ne boš odšel,
v naših srcih večno boš živel.

Ob boleči in tragični izgubi 
dobrega prijatelja in soi-
gralca

Risi Dobrna
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Troje drobcenih sreč Žigu Štrausu in Veroniki Lah so se tretjega marca ob treh popol-
dne pa še na letnico, ki da seštevek tri, rodile tri zvezdice- Živa, 
Žiga in Bor.
V Zavodnjah nad Šoštanjem v eni posteljici ležijo tri štručke, da 
kar ne moreš verjeti na prvi pogled. Vsi so zdravi , zadovoljni in 
lepo napredujejo. Skoraj vsak teden se radi pripeljejo domov v 
Dobrno.
Bratec Gal in sestrica Lea sta navdušena nad povečano družino. 
Pridno nosita pleničke in brišeta ritke, da mamici in atiju nekoli-
ko olajšata  vsakdanjik.
Srečna babica in dedi želita svojim vnučkom mnogo, mnogo 
sreče!

babi Romana

Več kot plešemo, bolje plešemo in raje plešemo!

Želja po nastopanju na odru, 
trema in ponos izvabijo na 
obraze mnoga pozitivna ču-
stva. Predvsem so to trenutki, 
ki plesalca in njegovo družino 
močno povežejo. V Blue But-
terfly Dance smo se potrudili 
in v soboto, 22. maja, z našimi 
plesalci iz Dobrne, Vojnika, 
Nove Cerkve in Socke priredili 
nepozabno plesno predstavo. 
Starši, stari starši in prijatelji, ki 
ste dvorano v Vojniku napolni-

Predšolski otroci s plesno učiteljico Mojco Marko

Plesalci OŠ Dobrna in Vojnik, 7. do 9. razredPlesalci OŠ Dobrna  4. do 6. razred

Plesalci OŠ Dobrna 1. do 3. razred

li do zadnjega sedeža, ste ple-
salcem na odru s tem podarili 
največji poklon. Ne pozabimo, 
da je družina in toplina doma 
edini pravi recept za karseda 
zdrav otrokov razvoj. Hvala 
vsem!
Naše vodilo je bilo: Ples in 
glasba, ki združujeta! Ples in 
glasba, ki omogočata svobo-
dno izražanje! Ples in glasba 
med ljudmi, ki jih vežejo isti 
interesi...družiti se, izraziti se, 

drzniti si biti kar si; vse to ob 
skrbno izbrani glasbi iz filmov 
Poletje v Školjki, Briljantina, 
This is It in Step Up. 
Iskreno zahvalo za pomoč pri 
izvedbi predstave namenja-
mo ravnateljicam Osnovnih 
šol Dobrna, Vojnik, Nova Cer-
kev in Socka, vsem sodelav-
cem, ki so koordinirali burno 
dogajanje za odrom, sodelav-
cem Kulturnega doma Vojnik, 
ter vam dragi starši in prijate-

lji, ki verjamete v naše plesno 
ustvarjanje in nam s spodbu-
do dajete energijo za nove 
izzive.
Vse otroke, predšolske in 
osnovnošolske, vabimo k vpi-
su tudi v prihodnjem šolskem 
letu.
Več fotografij in video po-
snetkov s plesne predstave si 
oglejte na www.plesem.si.

Barbara Felzer,

vodja plesne šole

DOGODKI
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6720 ur do novega življenja
Živimo v času, ki je najboljši  za 
rojevanje otrok, tako za mate-
re kot tudi za otroke. Nosečni-
ce so večinoma zdrave ženske 
in imajo kompletno prenatal-
no varstvo. Rojevanje v poro-
dnišnici jim zagotavlja varnost, 
otroci po porodu ne umirajo, 
matere niso podhranjene in 
dojijo svoje otroke, kadar pa 
ne dojijo, imajo na voljo šte-
vilne nadomestke materinega 
mleka. 

Vendar tisti, ki se srečujemo 
z nosečnicami, vemo, da  to 
ne zadošča, ker zgolj dobro 
znanje in odlična oprema ni-
sta dovolj. Za večjo varnost 
in uspešen zaključek noseč-
nosti potrebujejo pari veliko 
informacij vseh devet mese-
cev, predvsem o tveganjih v 
nosečnosti skupaj z napotki, 
kako zmanjšati ta tveganja. To 
ni pomembno samo z medi-
cinskega vidika, pomembna 
sta tudi duševni vpliv in vpliv 
življenjskih navad na razvoj 
ploda.

Kje pa lahko starši sploh prido-
bijo te informacije? V šolah in 
fakultetah tega znanja ne po-
sredujejo, zdravstveni delavci 
nimamo dovolj časa za razla-
go in pogovor, pogosto pa ni-
mamo niti posluha za psihične 
in čustvene probleme staršev. 
Tako si pomagajo s knjigami, z 
revijami in internetom. Veliko-
krat so te informacije zelo do-
brodošle, vendar so pogosto 
medicinsko neustrezne, pov-
zročajo nepotrebne skrbi in 
alarme, ali pa se osredotočajo 

na nepravilnosti zdravstvenih 
delavcev in povzročajo dvom 
in nezaupanje v njihovo delo. 

V Termah Dobrna smo se od-
ločili, da ponudimo nosečni-
cam in njihovim partnerjem 
več. Naše delo temelji na 
predpostavki, da je velika ve-
čina nosečnic zdravih, da pa 
so skoraj vse zaskrbljene in za-
radi tega v stresnih situacijah. 
Takrat potrebujejo strokovni 
kader, ki jih bo znal pomiriti in 
jim pomagati pri sprostitvi ter 
jim nuditi ustrezne, strokovno 
podprte nasvete.

Za marsikatero žensko je tre-
nutek, ko ugotovi, da je nose-
ča, najlepši v življenju. Prekipe-
va od veselja in komaj čaka, da 
podeli novico s svojimi najbliž-
jimi. Že naslednji trenutek pa 
se pričnejo pojavljati skrbi. Kaj 
sedaj, ker sem pred mesecem 
dni spila kozarec vina, vzela 
tabletko proti bolečinam, je-
mala antibiotike zaradi vnetja 
mehurja, ker sem vsak dan pila 
kavo, ker nisem pila mleka, ker 
čutim krče v trebuhu, skrbi me 
tudi, ker mi nič ni, zakaj mi ni 
slabo, zakaj nimam težav z za-
prtjem kot ostale nosečnice, 
kako bom rodila, ali bom ve-
dela, kdaj se bodo pričeli po-
padki? Vprašanj brez odgovo-
ro je še in še. Raje ne omenjam 
še vseh sosed in sorodnic, ki 
pripovedujejo strašljive zgod-
be o nosečnostih in porodih. 
Nič ne pomaga razum, ki go-
vori, da se večina porodov 
konča srečno. Tudi pogled na 
številne mamice v parkih, ki 

ponosno vozijo vozičke in ka-
žejo svoje zdrave dojenčke, ne 
odvrnejo od zaskrbljenosti.  
Po neki ameriški študiji je za-
skrbljenost najpogostejša te-
žava v nosečnosti, ki bodoče 
matere prizadene bolj  kot za-
četne slabosti in prenajedanje 
skupaj. 
Kar 94% žensk skrbi, če bo nji-
hov otrok normalen, 93% če 
bodo ostale zdrave in rodile 
zdravega otroka, 91% jih skr-
bi postava med nosečnostjo, 
81% njihovo zdravje v noseč-
nosti in večino jih skrbi, ker so 
zaskrbljene. 
Nekaj zaskrbljenosti je nor-
malno, veliko skrbi pa je nepo-
trebna izguba lepih in srečnih 
ur pričakovanja, ko zaradi njih 
ne moremo uživati ob rasti 
trebuščka, ob poslušanju otro-
kovega srčka, ob njegovih ne-
žnih dotikih pa tudi sunkovitih 
gibih.

V Termah Dobrna ponujamo 
parom sprostitev, kar bo po-
sredno vplivalo na manjšo za-
skrbljenost in paru omogočilo 
uživanje v pričakovanju nove-
ga družinskega člana. 

V prvem trimesečju imajo 
ženske slabosti, bruhajo, so 
utrujene in zaspane. V Termah 
Dobrna jim pomagamo z aku-
punkturo, ki je zelo uspešna 
pri lajšanju slabosti in eventu-
alnih glavobolov, jim dajemo 
nasvete o pravilni prehrani in 
naravnih snoveh, s katerimi 
si lahko pomagajo, odsvetu-
jemo pitje več kot skodelico 
kave dnevno, akupunktura pa 

je lahko odlična pomoč tudi 
pri prenehanju kajenja. Pri nas 
se nosečnice naučijo tehnike 
sproščanja in pravilnega diha-
nja, kar je zelo učinkovito pri 
zmanjšanju slabosti in tudi za-
skrbljenosti.

Trebušček pridno raste, no-
sečnost preide v drugi trime-
ster in pojavijo se drugačne 
težave. Noge postanejo težje, 
včasih so proti večeru boleče 
in zadebeljene. Zakaj si ne bi 
pomagale z občasnimi limfni-
mi drenažami nog? Tudi nega 
obraza in kože na trebuščku 
se prileže delno kot razvajanje, 
hkrati pa je kožo na trebuhu 
treba pravilno negovati in pri-
pravljati na še večje raztezanje 
in zmanjšati možnost nastan-
ka strij in tako preprečiti tudi 
srbenje kože, ki je neprijetna 
nadloga. V mečih na nogah se 
pojavljajo nočni krči, ki jih lah-
ko zmanjšamo s sproščujočo 
masažo nog. Tudi hemeroidi 
in uhajanje urina so pogosto 

Dr. Marija Ocvirk
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nadležne težave v  nosečnosti. 
V okviru našega novega Cen-
tra za preventivo in zdravljenje 
urinske inkontinence se vsaki 
pacientki posvetimo in pripra-
vimo individualen program, 
namenjen preprečevanju in 
zdravljenju omenjenih težav. 

Vašega otročička sedaj že in-
tenzivno čutite, zato razmi-
šljate tudi o njegovi prehrani. 
Mnogo je tudi razmišljanj in 
strahu pred porodom. O vsem 
tem lahko veliko zanimivega 
slišite na naših rednih meseč-
nih srečanjih z nosečnicami, 
kjer sodelujejo babica iz po-
rodne sobe, mednarodna sve-
tovalka za dojenje in zdravni-
ca ginekologinja. Na srečanje 
povabimo tudi psihologinjo in 
ženske, ki imajo lepe porodne 
izkušnje. Glavni namen sreča-

nja je pogovor o vseh mogo-
čih problemih v nosečnosti 
in priprava para na porod in 
dojenje. 

Med 27. in 30. tednom si lahko 
na 3D/4D ultrazvoku ogleda-
te vašega otroka, kako giblje 
z rokami, nogami, kako odpi-
ra usta, kaže jezik, se smeji in 
daje rokico v usta. Preštejete 
mu lahko prste na rokah in no-
gah in vidite njegov spol. Vse 
to posnamemo na digitalni 
medij, da si lahko posnetek še 
večkrat ogledate tudi doma. 
Verjetno bo vaš desetleten 
otrok z veseljem pogledal svo-
je slike, ko je bil še v maminem 
trebuhu. Pa še to, da vas ne 
bo skrbelo, 3D/4D ultrazvok ni 
nič bolj nevaren za otroka kot 
navaden 2D ultrazvok, kajti 
količina in moč ultrazvočnih 

valov je enaka, le razporeditev 
teh valov je drugačna, tridi-
menzionalno sliko pa sestavi 
računalnik.
 
Tako se nosečnost nadaljuje 
v tretje trimesečje. Bolečine 
v križu se stopnjujejo, lajša-
mo jih z masažo in posebni-
mi medi tape trakovi, ki jih 
strokovno usposobljeni fizio-
terapevti nalepijo na boleča 
mesta. Pojavi se bolečina v za-
pestju in  mravljinci, ki sevajo v 
prste, včasih pa po celi roki do 
rame. Za zdravljenje sindroma 
karpalnega kanala ponujamo 
najbolj učinkovite terapije, kot 
so limfna drenaža rok, medi 
taping in akupunktura. 
Nosečnica se mora tudi gibati. 
Vsakodnevna hoja pripomore 
k njenemu zdravju in lažjemu 
porodu. Hoja po svežem zra-
ku v parku Term Dobrna je 
še posebej osvežujoča in no-
sečnico napolni z energijo in 
optimizmom. Pod vodstvom 
ustreznega inštruktorja lahko 
poskusi tudi z nordijsko hojo, 
ki je za nosečnice zelo primer-
na, saj se z njo razgiba celo 
telo. Posebne vaje, primerne 
za nosečnice in za pripravo 
na porod, pa lahko izvaja pod 
vodstvom strokovno usposo-
bljenih in izkušenih fiziotera-
pevtov. 
Seveda je sedaj obisk meseč-
nega strokovnega srečanja še 
primernejši, ker se pričnemo 
pripravljati na porod. 

Nudimo pa tudi pripravo na 
porod z akupunkturo, ki jo 
izvajamo od 36. tedna no-
sečnosti. Akupunktura se je v 
svetu in tudi pri nas izkazala 

za zelo učinkovito metodo. Do 
poroda priporočamo vsaj pet 
terapij. Prednost akupunkture 
je, da nima stranskih učinkov 
niti za mamo niti za otroka. V 
nemški študiji so ženske, ki so 
se odločile za akupunkturo, v 
povprečju rodile dve uri prej  
kot tiste brez akupunkture.

Kljub temu, da je naša savna s 
svojim ambientom enkratna, 
pa je ženskam v nosečnosti 
ne priporočamo, ker pride do 
pregretosti telesa, kar pa lah-
ko škodi plodu. Lahko pa no-
sečnice kljub temu obiščejo 
savno in gredo v kneipove ba-
zene ter si ogledajo Dobrno s 
prekrasne terase. Iz podobnih 
razlogov odsvetujemo kopa-
nje v termalni vodi, vendar pa 
lahko za nosečnico pripravimo 
osvežujočo in pomirjujočo ali 
romantično kopel v navadni, 
primerno topli vodi.

V Termah Dobrna so nosečni-
ce vedno dobrodošle. Uspo-
sobljeni terapevti, ki izvajajo 
določene terapije, so vedno v 
povezavi z zdravnico gineko-
loginjo in se ob  kakršnihkoli 
vaših težavah pri terapijah  po-
svetujejo z njo ali vas pošljejo 
na posvet.

Naš moto je NAVDIHUJEMO 
ŽIVLJENJE. Življenje se prične 
v materinem telesu, zato ma-
teri posvečamo pozornost in ji 
pomagamo, da se razbremeni 
vsakodnevnih težkih bremen 
ter zadovoljna in mirna priča-
ka najsrečnejši trenutek, ko za-
gleda svojega malčka in si ga 
položi na prsi. 

Dr. Marija Ocvirk
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Terme Dobrna,
kjer je dobro počutje 
že stoletja doma
Topli vrelec na Dobrni so poznali že stari Kelti in Rimljani. Leta 
1403 so vodo začeli  uporabljati v zdravstvene namene. Od leta 
1542 pa velja termalna voda na Dobrni za idealno sredstvo pri 
zdravljenju ginekoloških in uroloških obolenj, revmatičnih in 
revmatizmu sorodnih obolenj, zdravljenju bolezni in poškodb 
gibalnega sistema. Zdraviliški dom z osrednjim termalnim vrel-
cem je v svojem jedru iz leta 1624. 
Termalna voda Dobrne je zdravilna tudi za bolnike s perifernimi 
obolenji ožilja, za bolnike z nevrološkimi težavami, za vse s slad-
korno boleznijo, s povišanim krvnim pritiskom, z lažjimi obolenji 
srca in dihal.
S pridom jo že desetletja uporabljamo za utrjevanje organizma 
in izboljšanje celotne psihofizične kondicije posameznikov in 
skupin.
Zaradi kalcijevih ionov, ki jih voda vsebuje, deluje termalna voda 
protivnetno in protialergično pri vseh kroničnih vnetjih prebavil 
in sečil. Ob tem pospešuje odvajanje vode iz telesa.  Posredno 
pomaga pri izločanju ledvičnih in žolčnih kamnov.
Alkalna termalna voda s temperaturo ob izviru okoli 35 do 
36,5°C, ki vsebuje primerne količine kalcija, magnezija in hidro-
genkarbonata, je glavni zdravilni dejavnik v Termah Dobrna.
Terme Dobrna so tudi partner ženski v vseh njenih življenjskih 
obdobjih. 
V sklopu termalnega kompleksa se v neposredni bližini parka 
nahaja športni park, kjer je za ljubitelje  rekreacije raznolika po-
nudba športnih aktivnosti.
V športnem parku so na voljo: tenis igrišča na peščeni podlagi, 
balinišče, kegljišče, vrtni šah, možnost izposoje koles, trim steza.

V mesecu avgustu bo izšla že 8. številka revije Terme Dobrna. 
Pošljite svoje naročilo na info@terme-dobrna.si in brezplačno 
jo boste prejeli ob vsakem novem izzidu.
Ni nas malo, ki se nam, ob pogledu na dišeče in raznobarvne 
sladice, usta razpotegnejo v navihan nasmeh. Niti slučajno se 
jim ne bomo odrekli. Pregrešite se pri nas, v kavarni hotela Vita 
se razvajajte z novo ponudbo izvrstnih sladic, ki so jo za vas 
pripravili naši slaščičarski mojstri.
V vrhunskem masažno lepotnem centru Hiša na travniku lah-
ko obiskovalci izbirajo med izredno pestro ponudbo masaž: od 
ayurvedskih, sprostilnih in čokoladnih ter medenih doživetij, pa 
vse do lepotnih storitev, manikure in pedikure ter ritualov.
Približuje se poletje, ko bomo kmalu vsi smuknili v oblačila, ki 
bodo odkrila kakšen košček kože in čez zimo pridobljene obli-
ne, ki bi jih raje skrili. 
Vesele urice v Hiši na travniku omogočajo razvajanje po ugo-
dnih cenah, od ponedeljka do četrtka, od 11. do 16. ure. Za kar 
50% ceneje boste tako lahko koristili radiofrekvenco obraza, ste-
gen, individualno savno z IR, drener (aparaturna limfna drenaža) 
in elektrostimulacijo z IR. 

Terme Dobrna

Kako dolgo še brez stalne zdravniške  službe na Dobrni?
V Občini Dobrna smo v za-
dnjih nekaj letih priča velikim 
spremembam, na katere smo 
Dobrčani še kako ponosni. Vse 
to kaže, da se občinska upra-
va in občinski svet, še zlasti pa 
župan Občine Dobrna, Martin 
Brecl, zelo trudijo za napredek  
občine. 
Za občane so ti dosežki, kot 
so: bencinski servis, bloki s 

stanovanji in lokali, čistilna na-
prava, zlasti pa zadnja prido-
bitev-obnova osnovne šole in 
izgradnja kulturnega doma s 
knjižnico, izjemno pomemb-
ni.

Vendar pa kljub vsemu na-
predku v Občini Dobrna ob-
staja tudi temna lisa, to pa je 
zdravstvena oskrba na Dobrni, 

ki si ne zasluži pozitivne ocene. 
To je edina ustanova – servis, 
ki ne deluje v zadostni meri v 
dobro občanov. Po naši preso-
ji je Zdravstveni dom Dobrna 
zgolj breme samovšečnemu 
Zdravstvenemu domu Celje, 
kamor spada. V naši ordina-
ciji se menjujejo zdravniki 
kot igralci na košarkaškem ali 
rokometnem igrišču, skratka 

nadvse žaljivo do vseh tistih, 
ki zdravstveno oziroma zdrav-
niško pomoč potrebujemo. 
Če pa že zdravnik dela, se med 
službenim časom zvrstijo ra-
zni trgovski agenti, ki nudijo 
zdravnikom svoje ponudbe 
zdravil in tako spravljajo čaka-
joče v čakalnici v slabo voljo in 
obup: isto velja tudi za zobno 
ambulanto. 
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Sprašujemo se, ali se ti mo-
gočniki v Zdravstvenem 
domu zavedajo, da je le-ta bil 
zgrajen in opremljen z vso po-
trebno opremo iz sredstev na-
šega samoprispevka? To velja 
za obe ambulanti, kar pa kot 
kaže navsezadnje sploh ni več 
pomembno. Skratka v našem 
zdravstvu je v vseh njenih še 
tako majhnih porah korupci-
ja, negospodarna raba financ, 
nenehen dvig plač zdravstve-
nemu osebju itd. V teh dvaj-
setih letih od osamosvojitve 
se je pokazalo, da je naše 
zdravstvo postalo največji »re-
vež« te skorumpirane družbe. 
Nihče ni zadovoljen, ne bolni-
ki, ne zdravstveno osebje, ne 
zdravstveni menedžerji in tudi 
ne država. Bolniki pa želijo vse 
več zdravstvenih storitev in to 
takrat, ko jih potrebujejo, kar je 
vsekakor tudi njihova pravica.    
Prepričani smo, da se bo zdra-
vstveni sistem spremenil; ali v 
smer, ki si jo želimo, tako da 
bomo lahko vsi pod enakimi 
pogoji deležni zdravstvenih 
uslug, ali pa v nasprotno smer, 
kjer bodo teh deležni le neka-
teri – premožnejši. Če bo ob-
veljalo to drugo, takrat se bo 
našemu zdravstvu resnično 
slabo pisalo. Da je stanje v na-
šem zdravstvu takšno, kakršno 
pač je, je zagotovo kriva zdra-
vstvena politika države v pre-
teklosti, kot tudi sedanja vlada. 

Kaj bi morali storiti na občinski 
ravni za izboljšanje zdravstvene 
oskrbe na Dobrni?

Občinska uprava in občinski 
svet z županom na čelu mora-
jo zahtevati in si izboriti izbolj-
šanje razmer v Zdravstvenem 
domu na Dobrni, saj niso v 

čast odgovornim na občini 
Dobrna, še manj pa v dobro 
občanom. To problematiko je 
potrebno nujno urediti, ne pa 
stvari prepuščati času, da po-
tekajo brez  vizij in nadzora, še 
zlasti pa ne v pravo smer.

Tako razmišljamo starejši, ki 
nas še kako zanimajo dogaja-
nja v naši okolici kot tudi širše 
v družbi. Naša razgledanost 
in informiranost sta dandana-
šnji večji in boljši kot kdajkoli 
prej. Veliko vemo o varovanju 
zdravja, zato tudi bistveno 
bolj čutimo potrebo po kako-
vostnem in zdravem življenju. 
Mi smo pošteno odvajali pri-
spevke od svojih plač v pokoj-
ninsko kot tudi zdravstveno 
blagajno, kamor plačujemo še 
danes, predvsem z namenom 
zagotoviti si čim lepšo in var-
no jesen življenja. Trudimo se, 
da smo vse bolje organizira-
ni, naš glas se vse bolj sliši in 
je tudi vse bolj pomemben, 
kajti zavedati se moramo, da 
o marsikaterih pomembnih 
odločitvah že odločajo tudi 
glasovi starejših.

Na koncu pa še v premislek, 
spoštovane bralke in bral-
ci tega prispevka, ponuja-
mo »cvetko«, ki je zrasla v 
Državnem zboru izrečena s 
strani sedanjega ministra za 
zdravstvo g. MARUŠIČA, ki je 
med ostalim dejal: »Analize 
Evropskega zdravstvenega 
združenja kažejo, da Slovenci 
spadajo v sam vrh umrljivosti 
sedemindvajseterice EU, kajti 
v povprečju Slovenci živimo 
dve leti krajše življenje kot 
ostali Evropejci«. Tudi iz tega 
razloga je v bodoče potrebno 
poskrbeti predvsem z večjimi 

vlaganji in ustreznejšo zdra-
vstveno oskrbo za dvig staro-
stne meje umrljivosti oziroma 
podaljšanje življenjske dobe 
Slovencev. 

Druga kontradiktorna »cvet-
ka« pa je prišla s strani ministra 
za delo, družino in socialne 
zadeve g. SVETLIKA, ki v svoji 
predlagani pokojninski refor-
mi razlaga, kako bodo Sloven-
ci zaradi staranja podaljšali 
delovno dobo kar za nekaj let 
!!! (To pa je usklajenost vlade 

republike Slovenije)
Ne bomo se preveč obreme-
njevali s temi neumnostmi, 
bolje da si skuhamo čaj za 
pomirjanje živcev, predvsem 
pa se lahko tolažimo z mislijo, 
da bomo do smrti živeli vsi, pa 
kakor koli že bo, zagotovo pa 
bo bistveno boljše in lepše, 
če bomo na Dobrni enkrat in 
dokončno imeli zagotovljeno 
stalno zdravstveno oskrbo, ki 
nam bo na stara leta še kako 
lahko pomagala v nepredvi-
dljivih tegobah staranja.
    

Branko Dobovičnik

Velik dogodek
Mislim, da ni krajana občine Dobrna, ki se ne bi veselil 
otvoritve prenovljene in dograjene Osnovne šole Dobrna 
ter novozgrajenega Kulturnega doma in Knjižnice Dobrna.   
Prostorska stiska, s katero so se soočali učitelji in učenci, je 
bila iz  dneva v dan težje breme, zato so tako težko čakali, da 
bodo dobili ustrezne nove prostore..

Tako kot se vedno z velikim pričakovanjem veselimo vse-
litve v svoje novo stanovanje   ali hišo, takšna so bila tudi 
pričakovanja vseh, ki smo čakali na prenovljeno šolo in pro-
store za društveno in kulturno življenje kraja.. To so objekti, 
ki bodo še lepši z  našim aktivnim vključevanjem. Zdaj je 
možnost, da se Dobrčani še bolj posvetimo  skupnim ciljem, 
druženjem in gremo novim uspehom naproti.

Moram omeniti, da smo bili še posebej ponosni tudi na po-
membne goste, ki so  prisostvovali otvoritvi in sicer nekda-
nji minister za kulturo dr. Vasko Simoniti, dr Vinko Gorenjak- 
poslanec ter mag. Štefan Tiselj, župan Občine Šentjur. Za 
ta veliki dogodek se zahvaljujemo vsem, ki so sodelovali v 
tem projektu od takrat, ko so ga zastavilil in do danes, ko 
je zrasel v naš ponos. Želimo si, da bi se v novih objektih  
vzpostavilo prijetno ozračje, delovna klima in da bi se pisale 
zgodbe o vedno  znova doseženih skupnih uspehih. 

         Jelka Rek

DOGODKI
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Utrinki s proslave v počastitev 
dneva Osvobodilne fronte
Da bi ponosno pokazali novo 
pridobitev - Kulturni dom Do-
brna prijateljem Nove Cerkve 
in Frankolovega, smo člani 
Krajevnega odbora Združenja 
borcev za vrednote NOB  Do-
brna s pomočjo Javnega zavo-
da za turizem, šport in kulturo 
Dobrna, Občine Dobrna in 
ustvarjalcev kulturnega utripa 
Dobrne pripravili, dne 23. 04. 
2010, proslavo, ki jo je z izva-
janjem himne pričel sekstet 
»Vigred«. Po prijaznih besedah 
povezovalke, Mateje Golčer, je 
ponovno blagoglasno zazve-
nela pesem. Sekstet je zapel 
še dve pesmi, »Imel sem ljubi 
dve« in ljudsko »Rožca«. Pod 
mentorstvom Irene Pak in ob 
spremljavi citer Vanesse Vre-
čič so učenci Osnovne šole 
Dobrna poslušalce popeljali 
v svet lepote slovenske bese-
de. Plesoče modre metuljčice, 
članice plesne skupine »Blue 
Butterfy Dance«, prav tako iz 
naše osnovne šole, so prika-
zale zanimivo koreografijo na 
glasbo izvajalke Beyonce (Sin-
gle Laidies). Slavnostna govor-
nica, predsednica Združenja 
borcev za vrednote NOB Voj-
nik-Dobrna, Andreja Stopar je 
povedala čemu v spomin pra-
znujemo 27. april. Povedala je, 
da smo se v šoli učili, da so se 
že nekaj dni po napadu na ta-
kratno Jugoslavijo, 27.04.1941, 
v vili književnika Josipa Vid-
marja zbrali tisti, ki so želeli 
svobodo slovenskega naroda. 
Razumela sem, da je bilo to 
nekaj velikega, pomembnega. 
Saj so bili za isto mizo zbrani 
predstavniki KPS, Krščanski 

socilaisti, Narodni demokrati 
(SOKOLI), kulturniške skupine, 
Društva kmečkih fantov in de-
klet, Stare pravde, Ministrske 
skupine, Čoševe skupine, Zve-
ze inženirjev, Zveze slovenske 
mladine in še nekaterih. V OF 
je bilo povezanih 15 skupin. 
Prepričana sem, da moram 
posebej poudariti, da sta bili 
osnovni vodili – gesli OF :

1. Pravica slovenskega na-
roda do samoodločbe, 
vključno s pravico do od-
cepitve in svobodne zdru-
žitve z drugimi narodi.

2. Osvoboditev in združitev 
razkosanega slovenskega 
naroda, vključno s koroški-
mi in primorskimi Sloven-
ci. 

Narodnoosvobodilni boj, ki ga 
je organizirala OF, je bil torej 
vojaški upor proti okupator-
jem in njihovim sodelavcem, 
bil pa je tudi kulturni boj za 
nacionalni obstanek. Izbojeva-
li smo svobodo, uresničili zedi-
njeno Slovenijo s priključitvijo 
Primorske.

OF je v zelo kratkem času (4…
in 21. julija 1941) uspela organi-
zirati uspešno partizansko voj-
sko, ki je bila od sredine 1943. 
leta priznana kot zavezniška 
vojska velike antihitlerjevske 
koalicije. Od 35 čet leta 1941 je 
zrasla v armado, ki je ob kon-
cu vojne imela 31 brigad in 13 
odredov v 7 divizijah in dveh 
korpusih z več kot 37.000 bork 
in borcev. Razen tega je usta-
novila in aktivirala množično 

narodno zaščito in mrežo na-
rodnoosvobodilnih odborov 
in je od terenskih do vrhovnih 
organov udejanila pravo dr-
žavo v državi. Razvila je tudi 
nujno gospodarsko dejavnost, 
vključno s partizanskim denar-
jem.
Pojasnila je, da si člani združenj 
borcev za vrednote NOB pri-
zadevajo, da bi zgodovinska 
dejstva o II. svetovni vojni in 
o narodnoosvobodilnem boju 
na naših tleh obravnavali tako 
kot so se v resnici zgodili. Ne 
želijo jih olepševati. Prepričani 
so, da je popolnoma  nedopu-
stno prirejanje zgodovinskih 
dejstev trenutnim političnim 
in nazorskim interesom. Do-
povedali bi radi, da ni res, da 
se je vse dobro v Sloveniji za-
čelo šele z osamosvojitvijo, 
vse prej pa je bilo v stilu krše-
nja človekovih pravic, domala 
zločinsko. Dejstvo je, da člani 
zelo spoštujejo našo novo slo-
vensko državo, toda tudi prej-
šnja je bila naša in celo zelo 
prijazna do večine državlja-
nov, z visoko stopnjo socialne 
varnosti in pravičnosti. Opo-
zorila je, da se člani posebej 
zgražajo nad odkrivanjem pri-
kritih ali zamolčanih grobišč 

povojnih usmrtitev, ker se to 
izkorišča za politično diskredi-
tacijo NOB, tudi ko je očitno, 
da gre za dogodke, ki jih zgo-
dovinsko ni mogoče pripiso-
vati slovenskim partizanom. 
In vse to govorjenje, pisanje in 
televizijsko prikazovanje je ve-
činoma daleč stran od pietete, 
ki predpostavlja spoštovanje 
in obzirnost do mrtvih in živih.  
Posebej je poudarila, da člani 
podpirajo prizadevanja, da 
se grobišča uredijo v skladu z 
zakonom o vojnih grobiščih, 
vendar brez zlorabe za take 
ali drugačne obračune, pred-
vsem pa brez razpihovanja so-
vraštva in nestrpnosti, kajti ne-
dopustno je, da se prilagajanje 
zgodovinskih dejstev upora-
blja za instrument prilaščanja 
oblasti v državi. Posledica ta-
kega ravnanja so ostri spori, ki 
poglabljajo razdvojenost med 
državljani ravno v času, ko bi 
potrebovali prav enotnost, 
da bi lažje premagovali krizo. 
Spomnila je, da kaže stopnja 
enotnosti stališč večine nivo 
politične zrelosti in suvereno-
sti naroda. 
V svojem nagovoru se je dota-
knila tudi razdvojenosti mnenj 
v zvezi z arbitražnim sporazu-
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mom glede Piranskega zaliva. 
ZZ borcev za vrednote NOB 
Slovenije svoje stališče dosle-
dno zastopa,  sporočila ga je 
tudi soborcem na Hrvaškem. 
Razmejitev med našima drža-
vama je bila določena kot po-
goj za mednarodno priznanje 
obeh držav. Zato slovenske 
PRAVICE dostopa do odprte-
ga morja ni mogoče reševati 
po normah mednarodnega 
prava, ampak po dogovoru o 
sukcesiji iz nekdanje skupne 
države. Na žalost pa je nekda-
nji premier Janez Janša sklenil 
s hrvaškim premierom Sana-
darjem Blejski sporazum, s ka-
terim se je izrecno obvezal za 
sprejem judikature Haaškega 
sodišča. Temu je ZZB za vre-
dnote NOB Slovenije odločno 
nasprotovala in opozarjala vla-
do na nesprejemljivost tega 
sporazuma. 
Sedaj predstavlja sporazum 
med predsednikoma vlad Slo-
venije in Hrvaške o arbitraži 
ob uveljavitvi naših pravic za 
nas vprašanje spoštovanja 
državnosti, Spodkopavanje 
avtoritete države, potem ko 
je sklenjen sporazum med 
legalnima vladama držav, ima-
mo za nedržavotvorno in tudi 

nedomoljubno dejanje. Ko pa 
proti takemu arbitražnemu 
sporazumu nastopa vodja 
opozicije, ki je kot predsednik 
vlade dejansko »odprl vrata« 
mednarodnopravnemu reše-
vanju problema - in s tem pro-
blem naše pravice pretvoril v 
problem razmejitve - to ni več 
vprašanje odgovorne državo-
tvornosti, ampak zlorabljanje 
nacionalnega interesa.

Zgodovina je učiteljica življe-
nja!

SLOVENSKI NAROD SE JE  
OSVOBODIL  TAKO V ČASU II. 
SVETOVNE VOJNE KOT V OSA-
MOSVOJITVENI VOJNI  S SVO-
JO ODLOČNOSTJO IN ENO-
TNOSTJO!

V zaključnih besedah je spre-
govorila še o naši odgovorno-
sti do potomcev, saj smo se-
daj, ko živimo v svoji državi, za 
svobodo  odgovorni tudi zato, 
da smo je deležni vsi, tako po-
litične kot ekonomske in soci-
alne svobode. Kajti svoboda je 
svoboda šele takrat, če velja za 
vse in če velja v vsej širini. Kri-
za nas sili v poglobljene razmi-
sleke o naši viziji, o strukturnih 

spremembah, o drugačnem 
razvojnem modelu, o vzdržni 
nacionalni in globalni ekono-
miji, o trajnostnem razvoju. 
Razvoj ne sme biti v naspro-
tju s temeljnimi etičnimi vre-
dnotami, ne sme omogočati 
neomejenega bogatenja na 
račun zmeraj večje socialne 
neenakosti in revščine ter ne-
odgovornega poseganja v na-
ravo. Rešitev ni v kvantitativni 
ampak v kvalitativni rasti, ki bo 
upoštevala varovanje narave, 
socialno in etično ceno razvo-
ja ter težila k znosni neenako-
sti v družbi in spodobnemu 
življenju za vse.
To pa je tudi prvi pogoj za 
motivirano in dejansko ude-
ležbo državljanov v socialnem 
in političnem življenju države. 
Tega ne kaže podcenjevati. 
Nakopičena jeza in razžaljeni 
čut za pravičnost je priložnost 
za premišljen preobrat, je pa 
po drugi strani tudi priložnost 
za demagogijo, za skrajneže, 
za ksenofobe in nacionaliste, 
ki namesto rešitev ponujajo 
sovraštvo in nestrpnost, no-
tranje družbene konflikte in 
zgodovinske spore, blokado 
demokratičnih postopkov, 
kaos in avtokratsko oblast.
Spremembe, kot jih potrebu-
jemo, bodo nujno posegle v 
naš ustaljeni način življenja 
in miselnosti, v materialni in 
družbeni položaj posamezni-
ka. Zato  bodo prisotni tudi 
odpori in odrivanje ključnih 
vprašanj. Veliko že pove dej-
stvo, da ob prvih znakih ra-
hlega okrevanja gospodarstva 
skoraj ni več zaslediti razmi-
šljanj, da bi bilo potrebno od-
praviti vzroke, ki so do krize 
privedli. Z instrumenti, ki so 
svet pripeljali v krizo, krize ne 

moremo odpraviti. Ublažimo 
lahko le njene učinke. A očitno 
je pot do tega spoznanja zelo 
dolga.
Opomnila je, da spremembe 
potrebujejo jasne in razumlji-
ve cilje ter temeljno družbeno 
soglasje. Zahtevajo dogovor o 
tem, da ne bodo izpeljane na 
hrbtih samo enega dela druž-
be, še posebej ne samo na 
hrbtih tistih, ki so zgolj lastniki 
dela. Kajti če v spremembah 
ne bodo prepoznane dolgo-
ročne koristi za vse in za vso 
slovensko družbo, potem lah-
ko zaostrena socialna naspro-
tja in nestabilnost ogrozijo 
same cilje sprememb in tudi 
varnost vsakega od nas. 
Na koncu svojega nagovora je 
pozvala, da prisluhnemo be-
sedam, ki nas vodijo k premi-
šljenim dejanjem, saj se samo 
človek z jasno glavo lahko prav 
odloči kaj in kako mu je storiti.
Po tolikih premislek zahtevajo-
čih besedah je ubrana pesem 
pevk vokalne skupine »Dobr-
na« s pesmimi »Snežinke«, »Po 
Koroškem po Krajnskem« in 
»Zvončki in trobentice« poslu-
šalce vrnila v svečano razpolo-
ženje. Prireditev v počastitev 
Dneva OF ne bi imela duše, če 
ne bi zadonela tudi partizan-
ska pesem. S pesmimi, »Ob 
Kolpi«, »Počivaj jezero v tiho-
ti« in »Pesem XIV. Divizije ji je 
»dušo vdahni« Moški pevski 
zbor DU Dobrna. Prvima dve-
ma pesmima je dal poseben 
čar solo Matevža Šventa. God-
ba Dobrna je z izvedbo skladb 
»Pozdrav Šentjerneju«, »Osta-
nimo prijatelji« in »Slovenci« 
poslušalce tako navdušila, da 
se je morala vrniti na oder in 
ponovno zaigrati.

Andreja Stopar

DOGODKI

Moški pevski zbor Društva upokojencev Dobrna
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šolski 
kotičekNagovor ravnateljice ob otvoritvi

prenovljene in dograjene šole
Prve stopinje učencev in zaposlenih na ponedeljkovo jutro, 7. 
septembra, bodo z velikimi črkami opisane v zgodovini šolstva 
na Dobrni. S prenovljeno šolo in prizidkom so se uresničile tihe 
sanje, ki so tlele v vsakdanjem življenju učencev, staršev, učite-
ljev in krajanov.

Po položitvi temeljnega kamna je postal utrip na šoli hitrejši in 
šola je hitro dobivala novo podobo. Ob potrebnih spremem-
bah v organizaciji dela, pouku ob brnenju strojev ter selitvah 
nas je vse spremljalo veliko pričakovanje. Največje veselje pa so 
pokazali ravno učenci, ki so z zagnanostjo pomagali pri selitvi. 

S prenovo in dograditvijo je šola dobila boljše pogoje za delo. 
Ustvarjalnost učenci že razvijajo v prenovljenih specializiranih 
učilnicah, v polnosti uporabljajo IKT tehnologijo v novi multi-
medijski učilnici in radi zahajajo v novo – prijetno šolsko knjižni-
co. Garderobne omarice, katerih so se učenci najbolj razveselili, 
služijo svojemu namenu. Z novo šolsko kuhinjo in jedilnico je 
izboljšana kultura prehranjevanja. Novi upravni prostori in zbor-
nica pa vse bolj dobivajo dušo nas zaposlenih. Skozi šolska vrata 
sedaj ponosneje vstopa 199 učencev in 41 zaposlenih in verja-
mem, da te občutke delite z nami vsi občani. 

Posodobitev pa je hkrati izziv, da bodo učenci zavzeto spreje-
mali znanje in učitelji uspešno opravljali poslanstvo poučeva-
nja. Poleg pouka na šoli delujejo raznolike interesne dejavnosti 
in delček tega so danes prikazali naši učenci. Vključujemo se v 
državne projekte in se preizkušamo v mednarodnih projektih. 

Učitelji učence pripravljajo na različna tekmovanja. Ponosni smo 
na strokovno izvedbo šol v naravi. Šola se intenzivno vključuje 
v življenje kraja. Prizidek, ki bo združeval šolo, različna društva 
in krajevno knjižnico, nam sedaj nudi možnost še tesnejšega 
sodelovanja, skupne aktivnosti pa bodo prinesle dodano vre-
dnost šoli in kraju. 

Radi rečemo, da doma ne naredi lepo stanovanje, ampak dobri 
odnosi med domačimi. Tudi naši šoli bomo dajali dušo in srce 
mi: učenci, učitelji, starši in vsi, ki se bomo v njej srečevali. Vsem 
skupaj pa hvala, da ste z razumevanjem in sodelovanjem spre-
jeli vse, kar je bilo povezanega z izgradnjo in prenovo naše šole.

V imenu Osnovne šole Dobrna se želim zahvaliti vsem, ki ste 
pripomogli k temu, da objekt živi svoj namen: Občini Dobrna, 
Ministrstvu RS za šolstvo in šport, Ministrstvu RS za kulturo, iz-
vajalcem in vsem, ki ste kakorkoli pomagali pri izgradnji in nam 
nudili pomoč za nemoten potek šolskih dejavnosti. Hvala g. žu-
panu, Martinu Breclu, za vsa njegova prizadevanja in vsem, ki 
ste verjeli v ta projekt in ga podpirali.

Vse to je naložba za prihodnost naših otrok in naj končam z 
mislijo Toneta Pavčka:
Vsi otroci na svetu so rojeni za srečo in dober prid,
vsak je podoben tebi in meni
in vsak je sonce in vsak je svit.

Ravnateljica JVIZ OŠ Dobrna:

Darinka Stagoj, prof.

Ob otvoritvi prenovljene šole in prizidka
Učenci in učenke OŠ Dobrna smo se že kar dobro navadili na 
obnovljene in nove prostore naše šole. Kljub temu pa smo z ve-
seljem in radovednostjo pričakovali dan, ko bomo doživeli slo-
vesno otvoritev. Vneto smo pripravljali program  in se spraševali, 
katere imenitne goste, za katere samo slišimo ali pa jih opazimo 
na televiziji,  bomo lahko videli v živo na naši šoli. Vedeli smo, da 
bo to ''velika'' stvar, zato smo pevci otroškega in mladinskega 
pevskega zbora pridno urili ubrano petje, plesalci folklorne sku-
pine pa plesne korake. Želeli smo tudi spomniti na stare čase v 
šolskih klopeh in prikazati utrinek ''moderne šole'', zato so igral-
ci vneto ponavljali besedilo in vadili nastop. Tudi recitatorji so 
skupaj s citrarko pridno pripravljali svojo točko. 
Pa ne samo to. Šolo smo tudi pripravili za ogled. 
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Uredili smo panoje v učilnicah 
in na hodnikih, tudi kaj po-
spravili in počistili.
Vneto smo čakali četrtkovo 
popoldne, ko je našo šolo obi-
skalo mnogo ljudi od blizu in 
daleč.
Veseli in ponosni smo, da ima-
mo lepe prostore, veliko knji-
žnico, moderno multimedij-
sko učilnico itd., veselimo pa 
se tudi bližajočih se počitnic.

Za novinarski krožek: 

Lucija Špegel, 7. r

Utrinki iz zimske šole v naravi
V petek, 12. 3. 2010, smo imeli tekmo v veleslalomu. O tem so 
bili obveščeni tudi naši starši, zato so nas nekateri prišli pogle-
dat in navijat za nas. Vsi tekmovalci smo nestrpno čakali, da bo 
ura 11:00. V napetem pričakovanju smo si namazali smuči in se 
ogreli za tekmovanje.
Tekmo je otvoril sošolec Marko. Jaz sem se po progi spustil za-
dnji. Po končani tekmi smo se še malo smučali, nato pa smo 
odšli v Lukov dom na čaj in razglasitev rezultatov. V konferenčni 
sobi je vladalo pravo razburjenje. Gospod Marko Šteger in go-
spa Nevenka K. Tratnik sta nas najprej malo pohecala, nato pa 
sta le predstavila rezultate. Tretje mesto sta si delila Žan Vodenik 
in Patrik Vitez. Prejela sta diplomi in praktični nagradi.

Utrinek iz zimske šole v naravi na Kopah

Na drugem mestu je bil Tine Višner, ki je tudi prejel diplomo in 
praktično nagrado. Zmagovalca pa sva bila Anže Oprešnik in 
jaz, oba  s časom 27.5 s. Dobila sva diplomi in vsak svojo prak-
tično nagrado. Zatem so bili razglašeni še rezultati ostalih so-
šolcev. Sledilo je okrepčilo s toplim čajem, nato pa priprava za 
odhod proti domu. To je bil moj najlepši in najuspešnejši dan.

Blaž Sluga, 6. a

Mentorica: Sonja Š.

Zaplešimo skupaj
V torek, 23. 3. 2010, smo učenci od 1.  do 5. razreda preživeli 
prav posebno in zanimivo popoldne, ki se je odvijalo v vzduš-
ju glasbe in plesa. Iz vseh učilnic je odmevala glasba in po-
trpežljive mentorice iz Plesnega vala so se trudile, da bi nas 
uspešno naučile koreografijo skupinskega plesa.

Pravijo, da ples zahteva dobro kondicijo in to verjamemo. 
Mnogim pa predstavlja tudi obliko sprostitve, kar pa nam v 
začetku vadbe ni bilo čisto jasno. Mnogi smo pozabili, kje je 
levo, kje je desno, naprej, nazaj. Že se je oglasil sošolec, ki ga 
je sosed nehote pohodil. No, tudi zabavno je bilo.
Kdo bi si mislil, da je tako težko uskladiti poslušanje glasbe, si 
zapomniti vrstni red gibov in se truditi, da se telo giblje uskla-
jeno. Koliko nam je to uspelo, so na predstavitvi lahko preso-
dili naši gostje. Po aplavzu in navdušenju staršev sklepamo, da 
smo se dobro odrezali. Po predstavitvi posameznih razredov 
je sledil še ples s starši. Ob koncu smo se ob bližajočem pra-
zniku od mamic poslovili z vrtnico.                                                                                

učenci 5. r.

Mentorica: Terezija Audič

Učenci od 1. do 5. razreda so pripravili plesno srečanje s starši

ŠOLSKI KOTIČEK
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Zemljo so nam posodili otroci
Učenke 8. razreda Tjaša Žerjav, 
Iza Smrečnik in Patricija Kumer 
so sodelovale v projektu »Ze-
mljo so nam posodili otroci«, 
ki sta ga organizirali Agencija 
Republike Slovenije za okolje 
in Zveza prijateljev mladine 
Slovenije. Namen projekta 
je bil poiskati in promovira-
ti pozitiven zgled ohranjanja 
naravnega okolja v svojem 
lokalnem okolju. Raziskovale 
so okoljsko ozaveščenost ter 
dejavnosti za ohranjanje sona-
ravnega okolja. Po natančnem 
pregledu stanja na področju 
varovanja okolja so se odloči-
le, da nominirajo Občino Do-
brna kot pravno osebo, saj je v 
preteklem letu naredila največ 
v korist ohranjanja čistih voda 
v občini. Nominirana je bila na 
področju voda. 
V nalogi so učenke prikaza-
le Občino Dobrna in njeno 

tradicionalno povezanost z 
vodnimi viri. Pri tem so izpo-
stavile termalni vrelec, ki ga 
Dobrčani v turistične namene 
izkoriščamo že več kot 600 let, 
zgodovino Term, lastnosti ter-
malne vode in ostale pestre 
hidrografske značilnosti naše 
občine. 
V osrednjem delu naloge so 
učenke predstavile projekte, ki 
jih je Občina Dobrna izpelja-
la v zadnjih letih na področju 
varovanja čistih voda in tako 
celovito pristopila k urejanju 
kakovosti površinskih voda. 
Med projekti najbolj izstopa 
dograditev in obnovitev ob-
stoječe čistilne naprave. Ker 
občina razpolaga z majhnimi 
proračunskimi sredstvi, je ta-
kšen projekt zanjo finančno 
izjemno zahteven. 
Projekt je del programa Celo-
stno urejanje odvajanja in či-

ščenja komunalnih odpadnih 
voda in varovanje vodnih virov 
na povodju Savinje, v katerem 
poleg Občine Dobrna sodelu-
je še 12 občin. V prihodnosti 
bo dograjena še kanalizacijska 
mreža in 2 manjši čistilni na-
pravi. 
Poleg omenjenega programa 
je bilo v preteklosti dograje-
no še vodovodno omrežje z 
namenom, da bi prebivalci 
vsak dan uporabljali in pili ka-
kovostno in čisto vodo. Tudi v 
prihodnje bodo dograjevali in 
obnavljali vodovodno omrež-
je. 

Občina je v preteklih letih, 
sploh pa v zadnjem letu, oko-
lju namenila veliko skrb. Poleg 
ohranjanja čistih voda je orga-
nizirala številne čistilne akcije. 
Čeprav ima občina v poveza-
vi s sonaravnim življenjem za 
letošnje leto in za prihodnja 
leta  izdelane jasne cilje, so jo 
učenke s svojo nalogo želele 
še dodatno spodbuditi k va-
rovanju okolja, saj prihaja so-
naravno življenje v sedanjosti 
z opravičenimi razlogi vedno 
bolj v ospredje, česar pa se na 
Občini Dobrna zelo dobro za-
vedajo. 

Karmen Lešnik, mentorica

Avtorice projekta Zemljo so nam posodili otroci: Tjaša Žerjav (levo), Iza Smrečnik 

(na sredi), Patricija Kumer (desno). Mentorica: Karmen Lešnik (manjka na fotografiji). 

Turizmu pomaga lastna glava

Turistična zveza Slovenije je letos organizirala že 24. festival v 
okviru projekta Turizmu pomaga lastna glava. Letošnja okvirna 
tema je  Moj kraj, moj ponos.
Turistične podmladkarice oz. članice turističnega krožka smo se 

pod mentorstvom ge. Sonje Špegel prijavile za sodelovanje v 
tem projektu in oblikovale turistično nalogo z naslovom Dobr-
na – naravni rezervat zdravja in življenjske moči.
Raziskovalno turistično nalogo smo morale oddati že do konca 
januarja.  Stojnico, ki je predstavljala, zakaj je Dobrna naravni 
rezervat zdravja in življenjske moči oz. na kakšne načine si v Do-
brni lahko okrepimo zdravje in obogatimo duha, smo ponosno 
predstavile javnosti na turistični tržnici, ki je potekala v torek, 6. 
aprila, v Mercatorjevem centru v Celju. Pri oblikovanju stojnice 
so nam s svojimi izdelki in ponudbami pomagali: Terme Dobr-
na, Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna, Turistično 
društvo Dobrna, Aktiv kmečkih žena, zeliščarka ga.Vida Razgor-
šek, Čebelarstvo Krulec Dobrna,  masažni salon Aroma Dobrna 
in Javni zavod za turizem, šport in kulturo Dobrna.
 S skupnimi močmi smo se torej uspešno predstavile in osvojile 
srebrno priznanje. Zato se še enkrat vsem, ki ste nam kakorkoli 
pomagali pri oblikovanju naloge in stojnice, iskreno zahvaljuje-
mo.

članice turističnega krožka 

mentorica: Sonja Špegel

Uspešna predstavitev turističnega krožka OŠ Dobrna v okviru projekta Turizmu 

pomaga lastna glava. Učenci so pod mentorstvom ge. Sonje Špegel izdelali turi-

stično raziskovalno nalogo in pripravili uspešne predstavitve. 

ŠOLSKI KOTIČEK
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Kulturno-naravoslovni dan 
v Ljubljani 

V četrtek, 11. 3. 2010, smo se 
učenci tretje triade odpravili v 
Ljubljano.
Najprej smo si vsi skupaj v 
Cankarjevem domu, v Štiho-
vi dvorani, ogledali koncert 
z naslovom Gobec in godec. 
Štirje gospodje so nam pripo-
vedovali 'slovenske štorije', jih 
spremljali z raznimi, tudi neo-
bičajnimi glasbili in peli ljud-
ske pesmi.
Po prijetnem in zabavnem 
koncertu smo se sedmošolci 
in osmošolci odpravili v žival-
ski vrt, devetošolci pa so med 
vodenim sprehodom po me-

Turistična stojnica v okviru projekta Turizmu pomaga lastna glava.

stu spoznavali njegove značil-
nosti in znamenitosti.
V živalskem vrtu smo si ogle-
dali hranjenje morskega leva, 
nato pa smo natančneje spo-
znali kraljevskega pitona ter 
tarantelo. Polni radovedno-
sti in vznemirjenja smo živali 
lahko pobožali in tudi prijeli, 
za kar so morali tudi najbolj 
'korajžni' zbrati kar nekaj po-
guma.
Med prostim ogledom pa smo 
se ustavili pri opicah, medve-
dih, ptičih, žirafah, tigru…
Čeprav nam je vreme ponaga-
jalo, smo se imeli lepo.

Članice novinarskega krožka

Tekmovanje iz matematike
V četrtek, 18. 3. 2010, je na šoli potekalo tekmovanje za bronasto 
Vegovo priznanje – vsem znano kot Kenguru.
Tekmovanja se je udeležilo 120 učencev od 1. do 9. razreda. 
Osvojenih je bilo kar  43 bronastih priznanj.
Pet najboljših učencev iz 7., 8. in 9. razreda se je udeležilo po-
dročnega tekmovanja, ki je bilo 31. marca 2010 na OŠ Frana 
Roša v Celju . Tekmovali so: Jan Sluga,  Lucija Zajc, Sanja Blazin-
šek, Tjaša Žerjav in Mateja Koštomaj.
Vsi učenci so pokazali veliko znanja, najuspešnejša pa je bila 
osmošolka Tjaša Žerjav, ki je osvojila srebrno Vegovo priznanje.

vodja tekmovanja: 

Marija Boršič

Državno tekmovanje 
iz matematike
V soboto, 13. marca, je na OŠ MOZIRJE potekalo državno tekmo-
vanje iz kemije za srebrna in zlata Preglova priznanja.
Našo šolo so na tekmovanju zastopali naslednji učenci: Iza 
Smrečnik, Tjaša Žerjav, David Pušnik in Jernej Kralj.
Vsi štirje so dosegli soliden rezultat, najbolj uspešna pa je bila 
Iza Smrečnik, ki je osvojila srebrno Preglovo priznanje.
Za dosežene rezultate na tekmovanju čestitam vsem tekmoval-
cem!

mentorica tekmovanja: Zdenka Velečič

Mednarodni projekt E-Twinning
V letošnjem šolskem letu se je naša šola vključila v mednarodni 
projekt z naslovom E-Twinning. Ime našega projekta, h katere-
mu sta priključeni šoli iz Poljske in Turčije, je ''Dancing connec-
ts''. Namen le- tega je povezovanje učencev s pomočjo  plesa  
in hkrati s širjenjem znanja tujega jezika. 

Učenci OŠ Dobrna pod mentorstvom Jasmine Repolusk uspešno sodelujejo z 
vrstniki s Poljske in iz Turčije v okviru mednarodnega projekta E-Twinning. Na fo-
tografiji: priprave na predstavitev domačega kraja in Slovenije ter pisanje pisem 
prijateljem iz tujine. 

Naši učenci se pod mentorstvom ge. Albine Gril pridno učijo 
plesa Sitna muha. Posnetek tega plesa bomo poslali partnerski-
ma šolama v tujino, kajti eden izmed ciljev projekta je tudi ta, 
da se mi naučimo narodni turški in poljski ples, oni pa našega. 
Na šolskem hodniku smo tudi pripravili oglasno desko za E-
Twinning projekt, kjer smo izobesili pisma naših prijateljev s 
Poljske. Tudi mi smo naše predstavitve v obliki pisem že poslali 
na Poljsko. Veselimo se novih prijateljstev. Kdo ve, mogoče pa se 
kdaj srečamo tudi v živo. 

Jasmina Repolusk, vodja projekta

ŠOLSKI KOTIČEK
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Kulturni dan Evropska vas
V soboto, 10. 4. 2010, je bil po-
seben dan. Kljub temu, da je 
bila to delovna sobota, je bilo 
zanimivo in zabavno, saj smo 
imeli kulturni dan v obliki de-
lavnic z naslovom Evropska 
vas.
Na šoli je potekalo veliko de-
lavnic, kjer  smo spoznavali 
različne evropske prestolnice 
in njihove kulturne zname-
nitosti, okušali jedi, ustvarjali, 
igrali ipd.

Delavnica 3. r.: Jedi evropskih držav  

Mentorici: Silva Pintar, Katja Špec

Nastalo je kar nekaj izdelkov 
in tudi plakatov na to temo, 
ki krasijo zgornji hodnik naše 
šole.

Četrtošolci so spoznavali Španijo.  Mentorice: Urša Vaukner, Olga Vaukner, Alenka 

Tešanović

Zaradi drugačnega način dela 
in sproščenega vzdušja je de-
lovno sobotno dopoldne kar 
prehitro minilo.

 Članice novinarskega krožka

drobtinice iz vrtca
Ciciban planinec v Vrtcu Dobrna

Narava je naša mati.
Planinstvo pa se ziblje v 

njenem naročju.
V njem je najlepše, najbolj 

toplo, najbolj ljubo.

Tudi letos v vrtcu izvajamo 
obogatitveno dejavnostjo Ci-
ciban planinec. Namenjena  je 
otrokom, ki so že dopolnili pet 
let. Krožek obiskuje 13 otrok.

Planiranih imamo šest izle-
tov in sicer: Nočni pohod s 
svetilkami na vojaško anteno, 
Grad Lemberg, Rupe in ogled 
gradu  Lanšperg,  Ostrica pod 
Basališčem, dolina mlinov z 
ogledom Vovkovega mlina 
ter Lovrenška jezera. Uspešno 
smo izpeljali  že štiri izlete.

Naši cilji so, da otroci:
-  spoznajo več izletniških točk 

naše bližnje okolice,
 - doživijo večji telesni napor 

kot pri vsakodnevni hoji,
 - seznanijo se s primernim iz-

letniškim znanjem (obutev, 
oblačila, nahrbtnik, tempo 
hoje, pitje tekočine),

 -  spoznajo opremo planinca, 
markirano pot, premagujejo 
ovire,

 -  začutijo čustveno naveza-
nost na naravo in začno 
razvijati naravovarstveno 
zavest: vrečka za odpadke, 
(ne) trganje cvetlic, (ne) kri-
čanje v gozdu, (ne)plašenje 
divjadi, odnos do živali,

 - uživajo ob elementarnih in 
družabno-zabavnih igrah, ki 
imajo emocionalni in spro-
stilni učinek,

 - razvijajo pozitivna čustva, 
pomoč, razumevanje dru-
gih, osvajajo pravila vedenja 

ob srečavanju z različnimi 
ljudmi,

 - kvalitetno preživljajo prosti 
čas.

Vtisi otrok z nočnega pohoda:

NIKA – Všeč mi je bilo, ko smo 
se lovili z Marjano. S svetilko 
sem videla mravlje pod li-
stjem.

KARINA – Ko smo se igrali gni-
lo jajce pri anteni. Bili smo tudi 
raziskovalci s svetilkami. Našla 
sem gosenico in jo z Niko gle-
dala.

MARUŠA – Všeč mi je bilo, ko 
me je Marjana s štrikom po rit-
ki. Potem pa smo gledali živali 
s svetilko. 

LUKA – Fajn je bilo, ko smo 

hodili. Pot ni bila dolga. Videli 
smo tudi mavrico na nebu.

TAJA – Igrali smo se, se lovili in 
kotalili. Lepo je bilo.

EMA – Všeč mi je bilo, ko smo 
med igrami dihali (vdih, izdih).

IZA – Najboljše je bilo, ko smo 
se lovili. Potem smo našli še 
polža in ga opazovali.

ANA - Fino je bilo, ko ste mi 
dali po riti. Imeli smo krst, ker 
smo prvič na izletu.
Danes smo tudi pobirali sme-
ti. Tako bo potka lepša, brez 
smeti.
 
DEJA – Na  izletu mi je noga 
ostala v luknji. Malo sem bila 
nerodna. Potem me je Suzana 
masirala.
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BENJAMIN – Všeč mi je bilo, ko 
me je Marjana po riti. Pa nič ni 
bolelo. 

ROK – Malo me je bilo strah, 
ko je bil krst. Potem pa ni nič 
bolelo.

DOMINIK – Lepo je, ko greš na 
izlet s prijatelji.

Kaj pravijo otroci o izletu v Lem-
berg?

NIKA – Všeč mi je bilo, ko smo 
iskali sporočila. Potem pa smo 
reševali naloge, dokler ni zače-
lo deževati.

MARUŠA – Šli smo si pogledat 
grad, ker ga obnavljajo.

MATIC – Ko smo iskali listke. Na 
njih so bila sporočila, kaj mo-
ramo delati (žabje poskoke, 3x 
se zavrteti, pobožati prijatelja 
in z njim zaplesati …). Fino je 
bilo telovaditi.

BENJAMIN – Všeč mi je bilo, ko 
smo šli gledat globoko jamo. 
Mislim, da je bila tam klet.

ROK – Lepo je bilo, ko smo šli 
noter, v grad. Tam še nikoli ni-
sem bil. Veliko je kamenja, ker 
grad obnavljajo. Nič me ni bilo 
strah. Potem smo videli tudi 
Suzanino hišo, ko smo opazo-
vali okolico.

Kaj pa je bilo všeč otrokom na 3. 
izletu?

ANA – Všeč mi je bila hoja po 
gozdu. Bilo je zanimivo, ko 
smo poslušali ptičje petje, saj 
smo hodili čisto tiho.

IZA – Danes nas je Marjana kr-
stila z gorjačo, ker smo bili pr-

vič na gradu. Videli smo daleč 
naokoli. Bil je lep razgled. 

NIKA – Všeč mi je bilo , ko smo 
srečali Marušo in Gašperja. Po-
tem smo se vsi skupaj lovili pri 
Metki. 

MATIC – Všeč mi je bilo, ko 
smo plezali po skalah. Morali 
smo paziti, kako hodimo. Po-
gledal sem tudi krave v hlevu, 
ko smo se najedli. 

KARINA – Fajn je bilo, ko smo 
iskali markacije. Te nam kažejo 
pravo pot. Na vrhu sem dobila 
še štampiljko za spomin.

ROK – Bilo je lepo na izletu, 
ker smo bili tiho. Lahko smo 
poslušali listje, pa ptičke…

BENJAMIN – Všeč mi je bilo 
šelestenje listja, ko smo čisto 
tiho hodili. 

EMA – Vesela sem bila, ker sem 
srečala sestrično Marušo in 
Gašperja. Potem sta šla z nami 
na grad in bila tudi krščena. 
Skupaj smo se lepo igrali.

MARUŠA – Všeč mi je bilo, ko 
me je Marjana učila hoje po 
skalah. Težko je hoditi navzdol. 
Na vrhu smo vsi dobili od Ma-
rušine mamice čokolado za 
nagrado.

Dihalne vaje

Gasilska slika pri aneteni

Mladi raziskovalci

Reševanje nalog

Ogled gradbišča

Hoja v tišini

Krst 

Slovo

Hoja s starši 

Srečanje

Prispevek pripravila Marjana Šet

Utrinki z izletov:

DROBTINICE IZ VRTCA
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V mesecu aprilu smo tudi naj-
mlajši osvajali znanja o svo-
jem zdravju. Celoletni trud se 
je poplačal, saj so rezultati že 
vidni. 
Pohvalimo se lahko, saj:
- vsi zelo radi spimo po kosi-

lu (vsaj že eno uro),
- ob pomoči odraslega se 

že sami umijemo in uredi-
mo, 

- nekateri že nekaj časa obi-
skujemo stranišče, 

- vsi smo že sedeli na kahlici, 
- dude skoraj ne potrebuje-

mo več,
- pijemo že skoraj vsi iz sko-

delice in sicer vodo ali ne-
sladkan čaj,

Kako malčki skrbimo za svoje zdravje
- vsi že jemo sadje in zele-

njavo (vsaj eno vrsto)…

Obrisovanje korenčka

Praznovanje rojstnega dne

Tudi jaz zmorem

Na kahlici

Sejemo zelenjavo

Igra zdravnik

To so moji zobki

V tem času smo se veliko po-
govarjali o zdravi prehrani, si 
pripravljali sadne in zelenjav-
ne malice, skrbeli za vsako-
dnevno razgibavanje na sve-
žem zraku, telovadili z rekviziti, 
se igrali prstne in gibalne igri-
ce… ter se igrali zdravnika v 
našem kotičku. 
Bilo je zabavno, saj je bila med 
nami tudi Magda, ki nam je 
polepšala marsikateri dan. Mi 
pa smo jo seznanili z bogati-
mi izkušnjami, ki ji si jih lahko 
pridobiš le ob neposrednem 
delu z otroki.

Za skupino malčkov, 

Urška Kerner in Marjana Šet

Obisk otrok vrtca 
v CUDV Dobrna
Na prijazno vabilo se je potrebno odzvati. Zato smo se z otro-
ki 2. oddelka vrtca, v petek, 21. 05. 2010, odpravili proti Lo-
kovini. Spremljalo nas je bolj turobno vreme, vendar nam to 
ni pokvarilo veselja, da bomo obiskali prijetno ustanovo, kjer 
smo vedno dobrodošli.
S seboj smo vzeli dežnike in dežne plašče in preštevali dreve-
sa ob poti. Seveda smo opazili tudi ribnik in otroci so pove-
dali, da je včasih ob njem mnogo žab.
Ob prihodu so nas prijazno pozdravili ga. Ditka Memon in ga. 
Andreja Čerenak  ter g. Silvo Lavtižar. Predstavili so se otro-
kom in nas skupaj povabili v delavnico z glino in v delavnico 
za izdelovanje papirja. 
Ga. Ditka je otrokom predstavila glino, naraven material, ki 
je zelo gnetljiv, uporaben in otrok ima možnost domišljijske-
ga ustvarjanja in razvijanja kreativnosti. Z gnetenjem, svalj-
kanjem in obdelovanjem so nastale kače, kroglice, polžki, ki 
bodo romali v peč in nato jih bomo prišli iskat. V delavnici pri 
ge. Andreji pa so otroci trgali časopisni papir, opazovali mle-
tje v papirno kašo, zbiranje kaše v okvir in sušenje papirne 
kaše na podlagi. Tudi to bomo prišli iskat v naslednjih dneh. 
Še posebno »dober« pa je bil zaključek druženja, saj so se 
otroci posladkali s pito iz pirine moke in se odžejali. Na hodni-
ku smo srečali šestošolce OŠ Dobrna, ki so  podobna znanja 
kot mi poglobljeno spoznavali..
Ob spoznanju, kako pomembno je sodelovanje z ustanova-
mi v naši bližnji okolici, smo se z dežniki, ki so bili popolnoma 
odveč, vračali proti vrtcu. Bili smo polni novih vtisov o pe-
strosti različnih učnih okolij in ugotovitev, da je drugačnost 
nekaj, kar nas bogati in nam razširja obzorja. 
Hvala torej vsem v CUDV za vse prijaznosti  tokrat in v prete-
klih letih.

Za 2. oddelek zapisala: Mateja Kos, dipl vzg.
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ramo storiti, da ostanemo 
zdravi.

 Alex: »Sirup pit, pa vročino 
si moramo izmerit.«

• Vika: »Jaz bi imela robota, ki 
bi postiljal postelje, takšne-
ga robota iz plastičnega 
stekla.«

Marijana Glušič in Milena Korenak

za naslednji napovedano 
slabo vreme.

 Vika: »Slabo vreme je pre-
povedano.«

• Simon meče kocke v štedil-
nik: »To je kurjenje.«

• Gal Tjašu, ker je dal stol na-
robe na mizo: »Ne morem 
verjeti, da ne znaš.«

• Pogovarjamo se o instru-
mentih. 

 Luka: »Meni je Božiček pri-
nesel harmoniko.«

 Simon: »Tudi mi imamo 
doma harmonijo.«

• Za kosilo so makaroni.
 Maruša: » Jaz imam zelo 

rada kamarone.«

• Pogovarjamo se o zdravju. 
Vzgojiteljica vpraša, kaj mo-

vrgel rolico WC-papirja v 
školjko?

 Gal: »Eden, ki je na počitni-
cah.«

• Pogovarjamo se o vreme-
nu. Vzgojiteljica pove, da je 

»Brihtne« izjave iz tretje skupine 
• Simon: »Jutri (sobota) me 

pa ne bo v vrtec. Bom lah-
ko doma v miru počival.« 

• Maruša Tjašu: »Tjaš, ti bi ra-
bil eno sestrico.«

 Tjaš: »Ne rabim sestrice, 
imam kužeka.«

• V reviji beremo članek o 
pandi, ki se hrani z bam-
busovimi listi. Na koncu 
vzgojiteljica vpraša, s čim 
se panda hrani. Špela: »S 
papirji.«

• Vzgojiteljica vpraša: »Kako 
se pripravljamo na prazni-
ke?«

 Simon: »Oblečemo srajco 
in kravato.«

• Vzgojiteljica vpraša, kdo je 

Regijska  revija pevskih 
in glasbenih skupin vrtcev 
V Celjskem domu v Celju  je 25.maja potekala 8. regijska revi-
ja pevskih in glasbenih skupin vrtcev. V dveh koncertih se je 
predstavilo 13 pevskih zborov iz Celja in okolice. Na reviji je 
letos že drugič sodeloval tudi pevski zbor Vrtca Dobrna. Mali 
pevci so se predstavili s tremi pesmimi, za glasbeno spremlja-
vo pa sta poskrbeli violinistka Milena Urlep Rogl in pianistka 
Ana Glušič. 

Mentorica: Marijana Glušič

DROBTINICE IZ VRTCA
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Sodelovanje Vrtca Dobrna na 
likovni koloniji v Mozirskem gaju

Mozirski gaj se vsako pomlad 
razcveti v vseh svojih pisanih 
barvah, zato so delavke mo-
zirskega vrtca konec aprila 
organizirale že peto likovno 
kolonijo predšolskih otrok. 
Namen le-te je bil predstaviti 
otroško izvirnost, domiselnost 

ter originalnost zaznavanja in 
likovnega interpretiranja. 
Likovne kolonije se je udele-
žilo 40 otrok iz vrtcev Mozir-
je, Rečica ob Savinji, Nazarje, 
Gornji Grad, Luče, Celje, Žalec, 
Vojnik, Velenje in Dobrna. 
Vsi prijavljeni smo se zbrali 

pred vhodom, kjer smo dobili 
navodila za ustvarjanje. Sledil 
je ogled parka ter predstavi-
tev različnih likovnih motivov 
in tehnik. Otroci so skupaj z 
mentorji lahko izbirali med na-
slednjimi likovnimi tehnikami: 
risanje s svinčnikom, risanje 
z ogljem, praskanka v jajčno 
emulzijo, slikanje z akvareli, 
slikanje s tempera barvami 
ter risanje in slikanje z barvni-
mi kredami. Cvetje in različni 
objekti, ki imajo v Mozirskem 
gaju svoj dom, so skozi oči 
mladih ustvarjalcev dobivali 
edinstvene oblike. 
Vrtec Dobrna sta zastopali Ana 
Pritržnik in Nika Novak. Izbrali 
sta motiv razglednega  stolpa, 
ki sta ga narisali z ogljem.  Svo-
jo nalogo sta odlično opravili. 

Ob koncu ustvarjanja so se 
otroci okrepčali in si ogledali 
igrico, ki so jo uprizorile stro-
kovne delavke Vrtca Mozirje, 
nastala dela pa so dobila pro-
stor v Ljubotovem domu, kjer 
so bila na ogled številnim obi-
skovalcem Mozirskega gaja v 
času spomladanske razstave 
cvetja.

Marijana Glušič

DROBTINICE IZ VRTCA

utrinki iz 
CUDVPomlad in sreča

Začel se je mesec marec, z 
njim pa je prihajala tudi po-
mlad. Te dni smo se v skupini 
OVI III z vsemi močmi pripra-
vljali na 12 .marec, ko so naši 
varovanci  povabili svoje naj-
bližje na roditeljski sestanek in 
hkrati na kratko prireditev. Se-

stavili smo program 
na temo »Sreča in 
pomlad«. Otroci so 
pridno vadili vsak 
dan do dneva  sreča-
nja s povabljenci. 
Na dan prireditve  so 
skupaj z razredničar-
ko Tatjano ter Mile-
no, Mihom, Jasmino 
in Alenko že v   do-
poldanskem času 
pripravili učilnico in 

vse potrebno za nastop. 
Stolčki v učilnici so se počasi 
polnili, saj so se sestanka  ude-
ležili vsi povabljeni. Nekatere 
so prišle pogledat mamice, 
druge bratci ali babice. Na 
prireditev sta prišla tudi vodja 

CUV ga. Bojana Lipičnik in g. 
Tine Kovačič.
Učenci so najprej  zaigrali 
dramsko igrico Mojca Pokraj-
culja. Sledila je kratka pesem o 
smislu življenja. 
Nastopajoči so za prisotne pri-
pravili tudi uganke, ki so opi-
sovale vsako od mamic. Tisti, 
ki so jim bile uganke name-
njene,  so bili ganjeni ob tem, 
kako jih vidijo njihovi otroci.
Nato sta učenca povedala še 
pesem o sreči in pomladi, na 
koncu pa smo plesali in peli 
vsi - učitelji in učenci, in sicer 
na priljubljeno himno našega 
centra. Koreografija plesne 
točke je nastala pod taktirko 
Milene v sodelovanju z ostali-

mi varuhi.  
Da pa bi si ta dan zapomnili 
še nekaj časa, so otroci svojim 
mamicam izročili še rožice, ki 
so jih izdelali sami in jim ob 
stisku roke povedali, kako zelo 
jih imajo radi. Marsikaterio oko 
se je ob tem orosilo. Rožico so 
podarili tudi vodji CUV, ge. Bo-
jani, ki je bila pozornosti izre-
dno vesela.
Ob zaključku je razredničar-
ka vse prisotne povabila še k 
ogledu fotografske razstave, s 
katero smo zaposleni v skupini 
skušali prikazati, katera opravi-
la  otroci  že obvladajo. Za slaj-
ši zaključek prireditve smo se 
na koncu še posladkali..   

Vzgojiteljica Natalija
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Sladkoprsti
Običajno nas je šest,
včasih kakšen več, včasih ka-
kšen manj.
Pridemo h krožku, Maja, Fran-
ci, Vinko, Aljaž, Matej in Tine.
Umijemo si roke in nadenemo 
predpasnike.
Sedemo, preberemo recept in 
se pogovarjamo.
Razdelimo si delo. Pripravimo 
sestavine in potrebščine.

Stepamo, tehtamo, mešamo, 
režemo, oblikujemo, štejemo.
Kdaj pa kdaj, po nesreči, tudi 
poližemo prste. 
Lidija nas takrat grdo pogleda, 
vendar se na tiho malce smeji.
Pri delu pazimo na varnost – 
lahko se urežemo ali opeče-
mo. 
Previdni smo, zato se nikoli nič 
hudega ne zgodi.
Po končanem delu vse poči-
stimo - operemo, obrišemo, 
pometemo, odnesemo smeti.

Za konec pripravimo mizo in 
počasi, z užitkom, pojemo ti-
sto, kar smo pripravili. 
Pogovorimo se o pripravlje-
nem obroku – kaj bi lahko 
morda naslednjič spremenili 
ali izboljšali. 
Velikokrat prispevamo svoje 
ideje in Lidija jih največkrat 
upošteva.
Polni zadovoljstva se poslovi-
mo in odpravimo nazaj v svoje 
skupine. 
Še prej pa ne pozabimo naj-

manj stokrat vprašati, kdaj se 
bomo spet videli..

Člani kluba Sladkoprsti

Izlet v Arboretum  Volčji potok
Bilo je deževno majsko jutro, ko se je skupina IVO odpravljala 
na enodnevni izlet v Arboretum Volčji potok, kjer smo si hoteli 
ogledati razstavo dinozavrov, ki so svoj čas kraljevali našemu 
planetu. Na poti se je začelo nebo jasniti in tako nas je ob priho-
du pozdravilo sonce, ki nas je spremljalo ves dan.
Pri vhodu nas je ob promenadi čakal mesojedi tiranozaver in 
nam nakazal nadaljevanje naše poti ob Jezeru rdečega javorja 
do rastlinojedih dinozavrov, kot so apatozaver in ceratozaver. 
Sprehajali smo se ob čudovitem Angleškem parku polnem tuli-
panov mavričnih barv. Sledil je spokojni Francoski park s prele-
po oblikovanim grmičevjem in peščeno potjo, ki je vzbujal mir 
in dostojanstvo. Le-to je zmotil leteči dinozaver ali pterozaver, ki 
je čakal na nas v krošnjah dreves.
Ob tako dolgi hoji mimo različnih dinozavrov, parkov, jezer ter 
nasadov številnh vrst rož, se je bilo seveda potrebno okrepčati. 
V gostišču Stari voz so nam postregli z jedmi z žara, pika na i pa 
je bilo praznovanje Darkovega 30. rojstnega dne, s slastno torto 
seveda.

Polni čudovitih vtisov smo se odpravili domov v pričakovanju, 
da bo sledilo še več podobnih izletov.
OBSTAJA ČUDOVIT, SKRIVNOSTEN ZAKON NARAVE, DA TRI REČI, 
PO KATERIH V ŽIVLJENJU NAJBOLJ HREPENIMO – SREČO, LJU-
BEZEN  IN DUŠEVNI MIR – VEDNO PRIDOBIMO TAKO, DA JIH PO-
DARIMO NEKOMU DRUGEMU.

Za skupino institucionalnega varstva odraslih:

Marinka Drev

2O. glasbena revija Zapojmo, zaigrajmo, zaplešimo
Tudi v letošnjem šolskem letu smo se v Centru za usposabljanje, 
delo in varstvo z veseljem odzvali povabilu na 20. glasbeno re-
vijo, ki je bila v Prevaljah. Organizirala jo je OŠ Juričevega Drejč-
ka iz Raven na Koroškem, v sodelovanju z Društvom specialnih 
in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije in Zvezo Sožitje.
Prireditev je potekala dva dni, v sredo 12. maja in v četrtek 13. 
maja 2010, v Družbenem domu na Prevaljah.
Mi smo sodelovali na reviji v četrtek,13. maja 2010, ko je bil na-

povedan tudi obisk soproge predsednika republike Slovenije, 
gospe Barbare Miklič Turk.
Letos je bila prireditev še posebej pomembna, saj je bila 20. 
obletnica obstoja glasbene revije, za naš plesni krožek pa je bila 
to 10. obletnica sodelovanja na glasbeni reviji pod mojim men-
torstvom.
V obeh dneh se je na reviji zvrstilo več kot 60 skupin otrok, mla-
dostnikov in odraslih s posebnimi potrebami iz vse Slovenije, ki 
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so se predstavili s pevskimi, instrumentalnimi in plesnimi točka-
mi. Odločili smo se, da se na reviji predstavimo z glasbeno toč-
ko ZABAVNI MIX in s plesno točko SI OK Jana Plestenjaka. Med 
letom smo seveda pridno vadili in »pilili« še zadnje podrobnosti, 
kot so prihod na oder, postavitev na odru, priklon in odhod z 
odra…saj je to pomemben del celotnega nastopa skupine.
Seveda vse to in še več vsako leto spremlja in ocenjuje medna-
rodna strokovna komisija, ki je bila letos v sestavi:
- dr. Inge Breznik, višja svetovalka na področju glasbene vzgo-

je na Zavodu za šolstvo,
- mag. Lasanthi Manaranjanie Kalinga Dona, predavateljica na  

univerzi v Colombu in etnomuzikologinja,
- dr. Svanibor Pettan, redni profesor in vodja katedre za etno-

muzikologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani in predavatelj 
na številnih svetovnih univerzah.

Tako smo se v četrtek zgodaj zjutraj odpravili na pot proti Ko-
roški. Postanek za jutranjo kavico je na poti obvezen, saj me va-
rovanci že tedne prej sprašujejo o tem. Spili smo kavico, malo 
poklepetali in nadaljevali pot proti Prevaljam. Bili smo točni kot 
vedno in pred vhodom nas je že čakal naš spremljevalec Jure, ki 
nas je peljal v garderobo, kjer smo se lahko preoblekli in pripra-
vili za nastop. Dobili smo vrečke s spominki in malico. Ogledali 
smo si oder in ponovili  prihod in odhod z odra, da bi si varo-
vanci lažje predstavljali, kako bo nastop potekal. 
 Nastopili smo v prvem delu, kot deseti po vrsti, vendar so tik 
pred našim nastopom prireditev prekinili zaradi prihoda sopro-
ge predsednika republike Slovenije, gospe Barbare Miklič Turk. 
Sledil je 20 minutni odmor, nato pa se nam je gostja pridružila 
v dvorani, spregovorila nekaj vzpodbudnih besed in v nadalje-
vanju spremljala revijo.
Tako smo prišli tudi mi na vrsto za plesni nastop in ga, glede na 
odzive v dvorani, zelo dobro izpeljali. Poželi smo bučen aplavz 

in čestitke, sama pa sem iz rok gospoda Valentina Kralja, predse-
dnika LMDR sekcije, prejela tudi Posebno priznanje za 10 letno 
sodelovanje na državni reviji in velik šopek. Zatem je sledil še 
nastop naše instrumentalne skupine pod mentorstvom Rober-
ta Klopčiča in enako navdušil gledalce, saj so nekateri v dvorani 
celo zaplesali.
Po prireditvi smo se odpravili nazaj proti domu, s krajšim po-
stankom  v Slovenj Gradcu za pizzo in pijačo. To je vsakoletni 
»obred« po reviji, saj si pizze učenci izredno želijo. Glede na nji-
hov trud v napornih in zahtevnih vajah, si jo tudi zaslužijo. 
Vsako leto je njihovo prvo vprašanje, ko po nastopu pridemo 
z odra: »Ali si bila zadovoljna z nami in? Ali smo se potrudili?« 
Takrat jim z veseljem povem, da so bili odlični in jim čestitam 
za nastop. Saj tako tudi je. Vem, koliko truda vložijo v sam na-
stop in celoletne vaje, da je potrebno biti ves nastop z mislimi 
v zaporedju koreografije, ki ni enostavna in zahteva hitre spre-
membe na odru, da na koncu lahko odplešemo tako, kot sem 
si to zamislila.
Na koncu pa je seveda pomembno tudi to, da naš CUDV Dobr-
na dostojno in s ponosom predstavimo celotni Sloveniji, da si 
nas zapomnijo tudi po glasbenem in plesnem znanju.
      Milena Oprčkal

Udeležba na prireditvi Čarobni dan 
v Lipici (v okviru projekta Živali in mi)

Bil je tih deževen dan- 18. 
april…Medtem, ko smo se vo-
zili proti Lipici in so vso Slove-
nijo pokrivali sivi in težki  april-
ski oblaki, iz katerih je tu in tam 
izmenično škropilo oz. močno 
deževalo in nam je aprilsko-
muhasti dež skoraj spral vse 
upanje na sončno vreme, se 
je po prihodu v Lipico zgodilo 
nekaj čarobnega – oblaki so se 
začeli trgati, nas pa je pogrelo 

sonce, ki je po dobrodošlici in 
toplem sprejemu vztrajalo do 
konca prireditve Čarobni dan. 
V Lipico se je tisto nedeljo zgr-
nilo 15.000 obiskovalcev, med 
katerimi smo bili tudi mi, ude-
leženci projekta Živali in mi. S 
spremljevalko Martino in z na-
šimi varovanci (Tadej, Suzana, 
Damjan, Srečko, Maja) smo se 
zapodili med številne čarobne 
delavnice. 
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Suzana, Maja in Tadej so skrb-
no nabirali čtivo in promocij-
ski material na številnih stoj-
nicah, nato smo vsi skupaj 
zaplesali Kiki ples v Kiki delav-
nicah, se sladkali z bonboni v 
Mupi delavnicah, občudovali 
radoživost Damjane Golavšek, 
prežali na Pikine konjičke, se 
čudili pravljičnim lipicancem, 
uživali v čarobni deželi ko-
njičkov, kjer smo bili deležni 
nenavadnih presenečenj in se 
čudili velikim napihljivim gra-
dovom. Sledil je izobraževalni 
del na več kot 430 let starem 
posestvu Lipica, kjer smo si 
ogledali trening klasične šole 
jahanja, raziskali celoten kom-
pleks kobilarne Lipica, vzeli 
pod drobnogled muzej kočij 
in pokukali v številne hleve. Ko 
smo se tako znašli v enem od 
hlevov, nas je Damjan dodo-
bra nasmejal s svojimi komen-
tarji. Ves čas se je namreč jezil 
na konje, ki so v svojih boksih 

mirno opravljali vse od male 
do velike potrebe ter se niso 
pustili motiti ob številnih ra-
dovednih pogledih. Damjan 
pa je na ves glas komentiral:« 
Ja kdo bo pa potegnil vodo za 
sabo? A to ste pa pozab'li ko-
nji, konjasti…nimate nobenih 
manir?«  Za končno poslastico 
sva jih z Martino s kočijo po-
peljala po delu prečudovitega 
posestva Lipica, kjer smo skozi 
drevorede občudovali srne, ki 
so se nič hudega sluteč pasle 
na travnikih. Kočijaž, ki nas 
je spremljal, ni zmogel skriti 
smeha, ko je Damjan hudo-
mušno pokomentiral njegovo 
vožnjo (Damjan:« Ja, poglej ga, 
kočijaža!…Hudič, kar zavil je s 
steze na travnik...kam nas pa 
zdaj pelje?…A nas misli ugra-
bit?«)….Medtem, ko smo si mi 
brisali solze in si sproščali tre-
bušne mišice po eksplozijah 
smeha, je na glavnem odru 
že pela Saša Lendero. Dobre 

vile in nagajivi škrati, ki smo jih 
srečevali med prireditvijo, so 
držali svojo častno vilinsko in 
škratovsko sposobnost in nam 
pričarali čarobno vreme in 
nepozabne trenutke. Od njih 
smo se poslovili kar iz kočije in 
nato nadaljevali proti domu. 
Vmes smo se ustavili še v širni 
in beli Ljubljani, kjer smo zavili 
v eno najboljših picerij. Vsem 
so se cedile sline, ko smo ča-
kali, da jih picopek pripravi 
in nam jih natakar postreže 

naravnost iz krušne peči…Po 
kosilu je sledilo obredno pitje 
kave v eni od ljubljanskih ka-
varn, z enim samim namenom 
– da se nam ne bi slučajno ze-
halo do doma, saj smo bili že 
dobro utrujeni od dopoldan-
skih in popoldanskih čarob-
nih vragolij v Lipici. Sprehodili 
smo se še po stari Ljubljani, 
aktivirali srčnožilni sistem, pre-
dihali pljuča in se nato polni 
čarobnih vtisov vrnili v naš 
center… Bilo je res čarobno.

Avtor: mag. Tine Kovačič

Kaj bom, ko bom velik?
V okviru letnega načrta skupine OVI III je bila tudi letos tema: 
spoznavanje poklicev. Ves teden smo spoznavali, kateri pokli-
ci nas obkrožajo v šoli in doma. Ker pa so učenci nekaj zna-
nja imeli že iz lanskega šolskega leta, smo letos razmišljali, kaj 
bomo, ko bomo veliki. Tina bo prima balerina in ko je izvedela, 
da je pri balerinah pomembno ravnotežje, je ves teden pravilno 
(vzravnano) sedela za šolsko mizo. Bine bo športnik; njegovim 
športnim dosežkom kar ni konca. Nina bo frizerka; nekajkrat je 
že poskusila kar sama sebi urediti pričesko, vendar se je odlo-
čila, da bo od sedaj naprej raje strigla lase punčkam. Maja bo 
glasbenica; igrala bo na trobento, bobne, zvončke in ksilofon. 
Jernej se še ni mogel odločiti ali bo gasilec ali arhitekt. Vid bo 
šofer; pozna celoten vozni park pred našim centrom. Tadej pa 
bo zdravnik. Z belo obleko in stetoskopom okoli vratu je odpiral 
ambulanto med vsakim odmorom in imel dolgo vrsto pacien-
tov. Da pa smo letos še razširili naše znanje, smo se odločili, da si 
poklice iz naše okolice kar sami pogledamo. Tako smo se nekega 

toplega pomladnega dne odpravili na učni sprehod v okolico 
Dobrne.  Sladka nagrada je čakala tistega, ki bo v okolici opazil 
največ poklicev. Že po nekaj korakih smo se srečali s poklicem: 
prodajalec. Nekaj metrov naprej smo vsi opazili veliko kmetov 
z njihovimi traktorji. Pot nas je pripeljal do gradbišča, kjer so bili 
zidarji, arhitekt in pleskarji.. V hotelu dela sobarica, pa natakar in 
receptor. Šli smo tudi mimo slaščičarne in nič čudnega, da so vsi 
zelo dobro poznali poklic slaščičar. V centru Dobrne smo videli, 
kje delajo poštar, policist in župan. Vsi pa zelo dobro poznajo 
frizerski salon in poklic frizerja. Pot nas je nato pripeljala do trgo-
vine, kjer smo zaključili našo raziskovalno pot. Ugotovili smo, da 
smo prepoznali veliko poklicev in ker se nismo mogli odločiti, 
kdo je zasedel prvo mesto, se je razredničarka odločila, da si 
prav vsi zaslužijo sladko nagrado. Dva učenca sta razredničarko 
pospremila v trgovino, kjer so izbrali čokolado. »Mmmm, za to 
se je pa splačalo potruditi« je ugotovil Jernej in vsi so mu priki-
mavali. Strinjali so se tudi, da je takšno učenje prav zabavno. Za 

UTRINKI IZ CUDV



št. 46 / 2010 65

naslednji dan je imela razredničarka še eno presenečenje. Pred 
kratkim se je krajevna knjižnica Dobrna preselila v nove in večje 
prostore v prizidku k osnovni šoli. S tamkajšnjo knjižničarko smo 
se dogovorili za obisk; spoznali naj bi poklic knjižničar, hkrati pa 
si ogledali nove prostore. Ga. Branka nas je prijazno sprejela in 
nam najprej pokazala, kakšen je postopek izposoje knjige. Po-
leg tega je povedala, kakšno vlogo ima kot knjižničarka. Vmes 
smo se sprehajali med ogromnimi knjižnimi policami. Knjižni-
čarka je povedala, katere vrste knjig ima nova knjižnica, kako 
se je potrebno obnašati v knjižnici, kako lahko postaneš član in 
kdo vse zahaja v knjižnico. Za konec smo naredili še skupinsko 
sliko in se s skromnim darilom našega centra zahvalili ge. Branki 
za gostoljubje. Med potjo v center smo se pogovarjali o tem ali 
smo se v knjižnici primerno vedli in ugotovili, da smo upoštevali 
vsa pravila lepega vedenja. Pohvalno!

Za skupino OVI III:

T. Šušteršič

Zdravo življenje
 Smo kuharice v CUDV-ju, ki skr-
bimo za to, da bi se  naši varo-
vanci počutili   srečni, zadovolj-
ni  in  zdravi. Vsi pa vemo, da 
smo srečni in zadovoljni, če  ni-
smo lačni.  Ker pa je na to temo 
bilo in še bo izrečenih  veliko 
besed in napisanih veliko knjig, 
je to zelo zanimiva in široka 
tema za katerikoli pogovor .
Je pa res, da se zadnje čase ves 

svet vrti okoli zdrave prehrane in veliko gibanja  in  zato   smo 
tudi me začele slediti tem »novim« trendom življenja.  

Najprej  smo se udeležile predavanja na to temo in sedaj to zna-
nje s pridom uporabljamo  na delovnem mestu. A potrebno  je 
vedeti, da v  zdravi  prehrani že dolgo velja pravilo  zmernosti.  
Zdrav način prehranjevanja ključuje veliko sadja in zelenjave, 
vitamine in minerale, v manjši meri pa tudi beljakovine  in  ma-
ščobe. Obroke vskodnevne prehrane je potrebno razdeliti na  
pet delov.   

Pri nas v centru se  z  mislijo na to  pričnemo   ukvarjati   že   ta-
krat,  ko  sestavljamo  jedilnik.   Za varno  in zdravo prehranjeva-
nje  ter doseganje priporočenih  vrednosti  hranil in prehranskih 
ciljev je pomemben pravilen izbor živil, način priprave obrokov 
ter sam ritem prehranjevanja.

Pravilen ritem prehranjevanja pa je : 
- zajtrk, kosilo, večerja in  dva manjša   vmesna   obroka (sadje, 

zelenjava)
-    pravilen način uživanja hrane (počasi: 20–30 minut za glavne 

obroke, 10 minut za vmesne obroke)  
-   skrbeti pa je potrebno tudi  za zdrav način priprave hrane. 
 Jejte dušeno, kuhano ali pečeno,   ne ocvrto. 
Jedem dodajte čim manj maščob, soli in sladkorja!
Če zaključim z enim stavkom - zdravo lahko  živiš   tako, da  po-
ješ čim manj sladkorjev in maščob in zaužiješ  čimveč sadja in 
zelenjave ter škrobnih živil, ob tem pa poskrbi za redno in vsa-
kodnevno gibanje.
To pa je lahko  že tema za prihodnjič!                                                                                                                    

 Irena  Žnidar
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Projekt zdravo življenje
Velik izziv za zunanje strokovne delavce drugih profilov in štu-
dente je resno spoprijemanje z delom v Centru za usposablja-
nje, delo in varstvo Dobrna. Ne samo to, da se zunanji sodelavci 
prvič srečujejo in spoznavajo osebe z motnjo v duševnem ra-
zvoju, njihova prisotnost in konkretne dejavnosti našim varo-
vancem obogatijo vsakdan. V tekočem šolskem letu smo vklju-
čevali v delo preko hospitacij, nastopov in projektov študentke 
specialne in rehabilitacijske pedagogike, delovne terapije in 
socialne pedagogike.

V marcu in aprilu je potekal v našem centru projekt Zdravo ži-
vljenje, ki ga je izvajalo pet izrednih študentk socialne pedago-
gike, sama pa sem ga vodila. Študentke so bile gospe različnih 
višješolskih in visokošolskih profilov, ki so se skoraj vse z oseba-
mi z zmerno in težjo motnjo v duševnem razvoju ter kombini-
ranimi motnjami srečale prvič. Sodelovalo pa je še osem mlado-
stnikov in njihovi vzgojitelji oz. varuhi.

Ideja o projektu je zrasla že ob vključitvi v gibanje EKO šole. 
Zdravo življenje pa je tudi v polnem pomenu besede bistveni 
element naših storitev. Kot cilje smo si zadali vzpodbujati čim 
večjo samostojnost učencev pri vseh aktivnostih, vzpodbujati 
zdrav način življenja skozi skrb za lastno varnost in zdravje ter 
gibanje. Izvedli smo štiri delavnice, v katerih smo zastavljene ci-
lje realizirali. V prvi delavnici smo se učili o primernih oblačilih 
glede na letni čas in različne priložnosti ter kako upravljamo s 
tehničnimi aparati in se izogibamo nevarnostim v okolju. V dru-
gi delavnici smo se pripravili na planinski pohod: rekviziti, oble-
ka, prehrana in se učili prve pomoči. Nato smo krajši pohod tudi 
izpeljali. Sledila je delavnica zdrave prehrane, dobrih in slabih 
razvad ter delavnica plesa in sproščanja. Spoznali so, da je veliko 
različic plesa, našo smo poimenovali izrazni ples. 

Vsaka delavnica je zajemala učenčeva kognitivna in delovna 
področja. Poskušali smo jih čimbolj individualizirati, tako da so 
lahko sledili vsi. Tu je bila potrebna pomoč zaposlenih v centru. 
Naši učenci so nekatere stvari že presenetljivo dobro obvladali, 
vsakič pa je bilo za njih nekaj novega: nova znanja, izkušnje in 
doživetja. Vedno znova so spraševali, kdaj moje kolegice ,udele-
ženke projekta, spet pridejo.

Projekt smo zaključili v mesecu aprilu s celodnevnim nedelj-
skim pohodom na Paški Kozjak.  Ta je bil še posebno dožive-
tje, saj je združeval znanja in cilje vseh poprejšnjih srečanj. Pod 
vrhom se je  zaključil z orientacijsko igro. Začinjen je bil s ku-
hanjem zelenjavne juhe zunaj v kotlu, kar so pod nadzorom in 
ob usmerjanju počeli učenci sami, s socialnimi igrami in prepe-
vanjem ob kitari. Preskusili smo se v streljanju z zračno puško, 
učenci so uporabljali daljnogled, sami fotografirali in snemali z 
video kamero. Le vreme nas je hotelo strašiti. Kljub dežju, soncu 
in snegu smo bili močni kot trivremenski lak za lase in se imeli 
neizmerno lepo.
Ob slovesu nam je bilo vsem hudo, da se bomo razšli. Za koliko 
časa? 

Še danes je živ spomin na zelenjavno juho, ki so jo poimenovali 
z neštetimi pridevniki: okusna zelenjavna juha, skuhana v kotlu 
s primešanim snegom ipd. Ko se je razširila informacija, kaj smo 
počeli, pa je kar nekaj učencev izrazilo željo, da bi med viken-
dom ostali v centru. Tudi kolegice študentke so povedale, da so 
jih naši učenci obogatili z neizmerno srčnostjo in hvaležnostjo. 
To so tudi zapisale v svojih sporočilih in refleksijah. 

Vsem udeležencem projekta se zahvaljujem in vabim še druge, 
da se nam naslednjič  priključijo.

 Bojana Lipičnik

UTRINKI IZ CUDV
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S v o j o 
k reat i v -
nost smo 
prikazali, 
ko smo 
izdelova-
li sveče iz 
voska.

Ogledali smo si maketo čebel-
njaka in spoznali, kaj so  panji.

Za zaključek  smo se prelevi-
li še v slaščičarske mojstre in 
pripravili medeno rolado, s 
katero smo se nazadnje tudi 
posladkali, njam... 

Poskušali smo različne vrste 
medu 

zredničarko. »Ja!« je bilo slišati 
vse v en glas. In res; naslednji 
dan smo se odločili, da bomo 
vsi pomočniki, za glavnega 
peka pa smo določili našega 
vzgojitelja Miha. Da pa smo 
vedeli, kako sploh pridemo do 

UTRINKI IZ CUDV

Od zrnja do 
hlebca
V skupini OVI III smo brali 
pravljico »Pekarna Mišmaš«. 
Skozi celotno pravljico nas je 
razredničarka spraševala, če 
čutimo, kako diši iz pekarne, 
kjer pek Mišmaš peče slastne 
rogljičke, okusne potičke, ko-
ruzne žemljice, zdrav črn kruh, 
zapeljivo dobre bele štručke 
in še kaj. Nič, nič ! Nihče si ni 
mogel predstavljati, kakšen 
slasten vonj se je širil po Mišji 
vasi, ko je pek Mišmaš odprl 
vrata svoje pekarne. »Hm, kaj, 
ko bi takšno pekarno odprli v 
naši kuhinji?« je zanimalo ra-

kruha, smo si na računalniku 
ogledali predstavitev z na-
slovom. »Od zrnja do kruha«. 
Naša Tina nam je brala tekst, 
ostali pa smo si ogledali sli-
čice, razredničarka pa je tu in 
tam kakšno stvar obrazložila. 
Potem pa je sledila glavna za-
bava; vsi po vrsti smo mešali, 
mesili in gnetli. Glavni pek 
Miha je gnetenje nadzoroval 
in nato določil, da mora te-
sto malo počivati. Vmes smo 
se okrepčali z malico, nato pa 
hiteli nadaljevati, saj smo po-
tem morali narediti vsak svojo 
žemljico. Tina je bila najbolj 
spretna od vseh in je iz treh 
manjših trakcev spletla kito. 
Bine si je izdelal ogromno 

žemljo. Maja je svojo štruč-
ko spretno prerezala. Vid si je 
ustvaril lepinjo. Tadej in Jernej 
pa sta ponosno stala ob svo-
jem hlebčku. Sedaj pa v peč in 
potem…”Aha; sedaj pa vemo, 
kako je dišalo po Mišji vasi, ko 
je pek Mišmaš odprl svojo pe-
karno.”

Za skupino OVI III:

T. Šušteršič

Naravoslovni dan: S čebelo do medu
Čebelica leti z neba, 
leti, leti vse niže,
vse niže in vse bliže
čebelica leti z neba.

Čebelica, od kod in kam 
te nesejo peroti
po jasni zračni poti?
Čebelica, od kod in kam?
                (odlomek - Oton Zupančič)

Mateja Kukovičič, razredničarka

Naravoslovni dan, ki je potekal 
11.5. 2010, smo skupina OVI IV 
pričeli s pesmico o čebelici. 
Ogledali smo si film Od čebele 
do medu, nato pa prepozna-
vali in opisovali slikovni mate-

rial. Ko smo skupaj ugotovili, 
kakšna je čebelica, smo ji na 
učnih listih dorisali manjkajo-
če dele in jo pobarvali. 

Ogledali smo si tudi krajšo 
knjižico Čebelica – moja pri-
jateljica in na ta način prepo-
znavali pomen čebel in koristi 
medu. 
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obvestila
NOVOROJENČKI 

V OBČINI DOBRNA
Vsak človek 
je zase svet,
svetal in lep
kakor zvezda 
na nebu.

             (Tone Pavček)

Od 1. januarja do 31. maja je na obnebju  naše občine 
zažarelo osem zvezdic - štirje fantki in štiri punčke.

Staršem iskreno čestitam, 
novorojenčkom pa želim vse dobro in lepo v življenju.

Martin Brecl, župan

Obvestilo staršem, ki bodo 
uveljavljali znižano plačilo 
za programe v vrtcih
Obveščamo vas, da je po-
trebno za otroke, ki se bodo 
na novo vključili v vrtec v 
mesecu septembru 2010, od-
dati popolno vlogo za zniža-
no plačilo, in sicer najkasneje 
do 15. avgusta 2010.
K vlogi je potrebno priložiti 
odločbo o dohodnini za leto 
2008 za člane družine, ki so 
zavezanci za dohodnino in 
izjavo vlagatelja o premo-
ženju družine. Zasebniki, ki 
se jim ugotavlja dobiček na 
osnovi poslovnih knjig, prilo-
žijo tudi odločbo o davku iz 
dejavnosti. Če vlagatelj pre-
jema preživnino za otroka, 
mora predložiti tudi potrdilo 
o višini preživnine. Enako ve-
lja tudi za pokojnino.
Če se socialne razmere v dru-
žini med letom spremenijo 
(nova zaposlitev ali pa prene-
hanje del.razmerja), se plačilo 
določi na novo. Potrebno je 
predložiti potrdilo delodajal-
ca za obdobje zadnjih treh 
mesecev pred oddajo vloge 
oziroma potrdilo o brezpo-
selnosti.

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

na njenem območju stal-

no prebivališče;
- otroke, ki imajo na nje-

nem območju stalno pre-
bivališče skupaj z enim od 
staršev;

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

Plačilo staršev določi občina 
na podlagi lestvice, ki razvr-
šča starše v razrede, kjer se 
upošteva bruto mesečni do-
hodek (plača) na družinske-
ga člana v primerjavi s pov-
prečno plačo zaposlenega v 
RS in premoženje družine. V 
primeru, da starši prejemajo 
denarni dodatek, so po Za-
konu o vrtcih in Pravilniku o 
plačilih staršev za programe 
v vrtcih oproščeni plačila 
oskrbnine za otroka.

Vlagatelj je materialno in ka-
zensko odgovoren za resnič-
nost podatkov, ki jih navede 
v vlogi.

Vloge za znižano plačilo vrt-
ca lahko starši oddajo oseb-
no ali pa po pošti na naslov:
Občina Dobrna, Dobrna 19, 
3204 Dobrna. Vse dodatne 
informacije pa lahko dobite 
na telefonu: 780-10-53; pri 
ge. Smrečnik.

Mateja Smrečnik

ŠTIPENDIJSKA SHEMA 
SAVINJSKE REGIJE 2010/2011
Območna obrtno-podje-
tniška zbornica Celje tesno 
sodeluje z institucijami  v lo-
kalnem in regionalnem oko-
lju z namenom, da bi vsi, ki 
ste uporabniki naših storitev, 
pridobili  pravočasne in toč-
ne informacije o aktualnih 
dogodkih.
Zato vas obveščamo, da je 
objavljen javni poziv za de-
lodajalce Štipendijska shema 
savinjske regije 2010/2011 
na www.rra-celje.si  skupaj 
z razpisno dokumentacijo. 
Rok prijave za delodajalce je 
20.7.2010, v septembru 2010 
pa bo sledil razpis za štipen-
dije namenjen dijakom in 
študentom.
Namen posrednega 50% 
sofinanciranja kadrovskih šti-
pendij delodajalcem v regiji 

je:
• spodbujanje razvoja kadro-

vskega štipendiranja pod-
jetij v regiji in načrtovanja 
razvoja kadrov skladno s 
potrebami na trgu dela,

• usklajevanje razmerja med 
ponudbo in potrebami po 
kadrih v posamezni regiji,

• dvig ravni izobrazbene 
strukture,

• znižanje strukturne neza-
poslenosti,

• vračanje in ohranjanje izšo-
lanih kadrov v regiji.

V  Štipendijski shemi savinjske 
regije je vključenih že preko 
200 štipendistov in več kot 50 
podjetij.

Območna obrtno-podjetniška zbor-

nica Celje, samostojna svetovalka: 

mag. Tatjana Štinek
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ZAHVALA
Na veliko noč je našo družino doletela nesreča.  Zgorelo je gospodarsko poslopje na Klancu  
41. Zahvaljujem se gasilcem PGD Dobrna in Nova Cerkev za hitro posredovanje ter Občini 
Dobrna za denarno pomoč. Hvala  vsem Klančanom, sosedom in prijateljem pa tudi vsem 
ostalim, ki ste darovali les za obnovo ali kakorkoli drugače pomagali.

 Alojz Grobelnik

OBVESTILA

Zaradi spremembe formata časopisa Dobrčan se hkrati prilagodijo tudi dimenzije oglasov. 
Odslej bo možno oglaševati v naslednjih velikostih:

CENIK OGLASOV 
V ČASOPISU DOBRČAN 

Cene veljajo od 01.07.2010 dalje. 
Vsak četrti oglas iste vrste (po barvi) in dimenzije je brezplačen.

Občinska uprava

Črno-beli oglasi:

Cena v EUR 
z DDV

Cena v EUR z DDV za 
oblikovane oglase  

(30 % popust)

 velikost  200 x 240 mm                    210,00 € 147,00 €

 velikost 98 x 240 mm (1 / 2 strani pokončno) in 
200 x 118 mm (1 / 2 strani ležeče)

105,00 € 73,50 €

 velikost 98 x 118 mm  (1 / 4 strani) 65,00 € 45,50 €

 velikost 98 x 57 mm  ( 1/8 strani) 30,00 € 21,00 €

 velikost 47 x 57 mm ( 1/16 strani ) 15,00 € 10,50 €

Barvni oglasi:

Cena v EUR 
z DDV

Cena v EUR z DDV za 
oblikovane oglase   

(30 % popust)

 velikost 200 x 240 mm 340 € 238,00 €

 velikost 98 x 240 mm (1 / 2 strani pokončno) in 
200 x 118 mm  (1 / 2 strani ležeče)

170 € 119,00 €

velikost 98 x 118 mm (1 / 4 strani) 105 € 73,50 €

 velikost 98 x 57 mm  (1/8 strani) 50 € 35,00 €

 velikost 47 x 57 mm (1/16 strani) 25 € 17,50 €

JAMSTVENI 
IN 

PREŽIVNIN-
SKI SKLAD

V slovenskem prostoru že 
dolgo deluje Javni jam-
stveni in preživninski sklad 
Republike Slovenije. 
- Iz jamstvenega sklada 

lahko uveljavljajo pra-
vice delavci, ki jim je 
delovno razmerje pre-
nehalo iz razloga insol-
ventnosti delodajalca 
(stečaj, prisilna porav-
nava) in izbrisa podjetja 
iz sodnega registra. 

 Za dodatne informaci-
je pokličite brezplačno 
številko 

 080 11 21.

- Iz preživninskega skla-
da lahko uveljavljajo 
pravico do nadomestila 
preživnine zakoniti za-
stopniki za otroke, ki jim 
je določena preživnina, 
vendar je preživninski 
zavezanci ne plačujejo. 
Sklad v primeru izpol-
njevanja vseh pogo-
jev izplačuje mesečno 
nadomestilo preživni-
ne, vendar najdlje do 
dopolnjenega 18. leta 
otroka. 

 Za dodatne informaci-
je pokličite brezplačno 
številko 

 080 14 14.

Več informacij lahko dobite 
na naši internetni strani 
www.jps-rs.si
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Organizator: Terme Dobrna d.d. in ZTŠK Dobrna v sodelovanju z Občino 
Dobrna ter Imago Slovenia

vsak petek od 18. 06. do 15. 09. 2010, ob 20. uri, v Zdraviliški dvorani Term Dobrna

Veselimo se vaše družbe v kraju, kjer je dobro počutje že stoletja doma.

Glasbeno poletje

Program prireditve:
o       18. 06. - Pihalni orkester glasbene šole Velenje
o       25. 06. - Duo Atanos: Primož Kranjc - harmonika, Tina Žerdin - harfa
o       02. 07. - Katarina Kobal - sopran, Aljaž Vesel - bariton,
          Miha Nagode - klavir
o       09. 07. - Irena Koblar - klavir
o       16. 07. - Tomaž Lorenz - violina, Alenka Šček Lorenz - klavir
o       23. 07. - Nevenka Leban - klavir
o       30. 07. - Ljubljanski trio violončel: Matija Lorenz, Stane Demšar,
          Edvard Adamič
o       06. 08. - Izidor Erazem Grafenauer - kitara
o       13. 08. - Pegasus (Grčija): Jannis Vagenas - glas, harfa, flavta, violončelo
o       20. 08. - Irena Kavčič - flavta, Tommaso Lonquich - klarinet (Italija)
o       27. 08. - Trio GUD: Gragor Dešman, klavir, Urša Pavlovčič - violončelo,
          Dejan Gregorič - violina
o       03. 09. - David Pavliha - klavir
o       10. 09. - Quartet Rožmarinke - veliki slavnostni zaključek

ZTŠK
Dobrna

OBVESTILA

Občina Dobrna
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OBVESTILA

NAZIV IN VRSTA 
PRIREDITVE/
DOGODKA

KRATEK OPIS 
PRIREDITVE/DOGODKA KRAJ IZVAJANJA DATUM

ORGANIZATOR 
PRIREDITVE/DOGODKA/
INFORMACIJE   

TELEFON
E-MAIL

Športni turnir
Turnirji v košarki, nogometu in 
odbojki

Igrišča za OŠ 
Dobrna

14.08. MKD
mk.dobrna@gmail.com
www.mk.dobrna.si

Ustvarjalne delavnice 
za otroke

Ustvarjalne delavnice za otroke
Kulturni dom in 
Knjižnica Dobrna

16.08., 
18.08 in 
19.08 od 9.-
11. ure ter 
17.08. od 
12.-14. ure

ZTŠK Dobrna in Knjižnica 
Dobrna

(03) 780 10 64
tic@dobrna.si
www.dobrna.si

Noč pod kostanji
Zabavna prireditev z glasbenimi 
gosti: DJ party, Foxy teans, 
Tramontana, Mi2, Tanja Žagar

Dobrna
Na igriščih za OŠ 
Dobrna

20.08.-
21.08.

Mladinski klub Dobrna in 
ZTŠK Dobrna ob podpori 
Občine Dobrna

mk.dobrna@gmail.com
tic@dobrna.si
(03) 780 10 64
www.nocpodkostanji.si
www.mk.dobrna.si
www.dobrna.si

Mlinarska nedelja 
Kulturno etnološka in kulinarična 
prireditev v sodelovanju KUD 
Dobrna s TD Dobrna, TD Vinska Gora

Dolina mlinov v 
Lokovini

nedelja, 
05.09.

KUD Dobrna 041 763 344  

Nastop folklorne 
skupine 

Ljudski plesi Folklorna skupina 
Dobrna

Kavarna hotela Vita 
06.09. ob 
20. uri

Folklorna skupina Dobrna
03) 7808110 
info@terme-dobrna.si

»Res lušno je tu pri nas« Koncert ljudskih pesmi 
Kulturni dom 
Dobrna

19.09. Vaške pevke Dobrna 051 259 453

Koncert Godbe Dobrna Koncert Kavarna hotela Vita 
20.09. ob 
20. uri

Godba Dobrna
03) 7808110 
info@terme-dobrna.si
www.terme-dobrna.si

Koncert Koncert vokalnega seksteta Vigred
Kavarna hotela Vita 
na Dobrni 

27.09. ob 
20. uri

Sekstet Vigred
03) 7808110 
info@terme-dobrna.si
www.terme-dobrna.si

Seznam pohodov Planinskega društva Dobrna 

Prireditve v Občini Dobrna od avgusta do septembra 2010

Planinske informacije:
Prostori društev v Kulturnem 

domu Dobrna, Dobrna 1a.

Uradne ure:
vsaka 1. sreda od 19.00 do 20.00

tel.:
g. Andrej Pušnik 041-763 362
g. Franc Horjak 051-349 247

ga. Irena Žagavec 051-367 661
g. Janez Škoflek 041-515 578

Splet: www.planinci.dobrna.si
Email: pd@dobrna.si, pddobrna@pzs.si
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Vse do zadnjega si upal,
da bolezen  s trdno voljo

       boš ugnal, a pošle so ti moči
in zatisnil trudne si oči.

V  S P O M I N
30. maja je minilo leto,

kar nas je zapustil naš dragi

MIHA ŠVENT

Iskrena hvala vsem, ki z lepo mislijo postojite ob njegovem  
grobu in prižigate sveče v njegov spomin.

VSI NJEGOVI

oglasi
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NUDIMO ODVOZ:
- VSEH KOVINSKIH ODPADKOV 

(ŽELEZO, PLEH,...)
- ODVOZ IZRABLJENIH 

AVTOMOBILOV IN
- ODVOZ KARTONA

ÈISTILNI SERVIS
Stanka Lešnik s.p.

VEDNO NAS LAHKO POKLIÈETE IN Z VESELJEM VAM BOMO POMAGALI!
 ODVOZ JE BREZPLAÈEN! 

GSM: (041) 232-744 IN (051) 330-529
Z VAMI ZA ÈISTEJŠE OKOLJE!

OGLASI
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Sprejem gostov ob zvokih Godbe Dobrna

Učenci plesne šole Blue Butterfly Dance

Županov  sprejem ministra za šolstvo in šport RS, dr. Igorja Lukšiča

Moški pevski zbor KUD Dobrna

Učenci osnovne šole Dobrna med nastopom

Nastop mladih dramskih igralcev Osnovne šole Dobrna

Sekstet Vigred

Foto: Gregor Katič in arhiv Občine Dobrna

Otvoritev  prenovljene in dograjene Osnovne šole Dobrna ter novozgrajenega 
Kulturnega doma in Knjižnice Dobrna
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Foto: Gregor Katič in arhiv Občine Dobrna

Otvoritev  prenovljene in dograjene Osnovne šole Dobrna ter novozgrajenega 
Kulturnega doma in Knjižnice Dobrna

Veselje ob dogodku zajeto v plesih Folklorne skupine Dobrna

Slavnostni prerez traku

Izbranca za  častno nalogo ob prerezu traku Ogled razstave slikarskih del Suzane Švent

Čestitke mladi umetnici Suzani Švent, študentki 4. letnika Akademije za likovno 
umetnost Univerze v Ljubljani 

Ogled novozgrajenih in prenovljenih prostorov



Prireditve ob občinskem prazniku Občine Dobrna
NAZIV IN VRSTA 
PRIREDITVE/
DOGODKA

KRATEK OPIS 
PRIREDITVE/DOGODKA

KRAJ 
IZVAJANJA DATUM

ORGANIZATOR 
PRIREDITVE/DOGODKA/
INFORMACIJE   

TELEFON
E-MAIL

Razstava ročnih 
del, kulinarike in 
čebelarstva

Razstava ob občinskem 
prazniku Otvoritev 13.6. ob 
10. uri.

Zdraviliški 
dom Term 
Dobrna

13.6. in 14.6.
Društvo upokojencev 
Dobrna in Čebelarsko 
društvo Dobrna

040 950 425 
drupdobrna@gmail.com

Osrednja prireditev 
ob občinskem 
prazniku Občine 
Dobrna

Podelitev priznanj Občine 
Dobrna, kulturni program in 
sprejem zlatih osnovnošolcev 
OŠ Dobrna

Zdraviliška 
dvorana 15.06. ob 18. uri Občina Dobrna (03) 780 10 50

obcina@dobrna.si

Obisk pobratene 
delegacije ZB za 
vrednote NOB 
Suhor, 

Polaganje vencev pri 
pomnikih XIV. divizije na 
območju Dobrne

Občina 
Dobrna 15.06. Zveza borcev Dobrna 031 500 585

Tekmovanje v 
streljanju

Meddruštvena strelska tekma 
ob občinskem prazniku

Gasilski dom 
Dobrna 16.06. Društvo upokojencev 

Dobrna

040 950 425
drupdobrna@gmail.
com

Nočni pohod na 
Paški Kozjak

Pohod na Paški Kozjak
Vodnik: Irena Žagavec
Zahtevnost poti: lahka

Dobrna – 
Paški Kozjak 18.06. Planinsko društvo 

Dobrna

041 763 362, 
051 367 661
pd@dobrna.si
http://pd-dobrna.webs.com

Tekmovanje v 
balinanju

Tekmovanje mešanih trojk v 
balinanju

Balinišče v 
zdraviliškem 
parku Dobrna

18.6. in 19.6.
ob 15. uri

Društvo upokojencev 
Dobrna

031 671 460
drupdobrna@gmail.com

Gasilska veselica 
135. obletnica PGD Dobrna 
ob zabavi z Modrijani-pod 
šotorom

Glavni parkirni 
prostor na 
Dobrni – pod 
šotorom
Vstop prost

19.6. ob 20. uri PGD Dobrna 051 324164
pgd.dobrna@gmail.com  

Predstavitev 
izvedbe projekta: 
Turizem in vrtec 
na temo “Z igro do 
prvih turističnih 
korakov”

Zaključno druženje s starši Park Term 
Dobrna 23.06. ob 17. uri

Vrtec Dobrna 
(V primeru slabega 
vremena se prireditev 
prestavi na drug termin)

ga. Mateja Kos
03) 7801060

Kresni večer Kresni večer ob zvokih glasbe Dobrna 24. 06. ob 20. uri KUD Dobrna 041 763 344   

Koncert vokalnega 
seksteta Vigred

Koncert vokalnega seksteta 
Vigred KUD Dobrna ob 20 
letnici delovanja

Kulturni dom 
Dobrna 26.06. ob 19. uri Sekstet Vigred KUD 

Dobrna 041 987 753

Srečanje z lastniki in 
upravljavci zemljišč

Srečanje z lastniki in 
upravljavci zemljišč

Lovska koča 
na Trojni - 
Dobrna

26.06. Lovska družina Dobrna 051 308 652

Lovsko strelska 
prireditev Lovsko strelska prireditev

Lovska koča 
na Trojni - 
Dobrna

27.06. ob 9. uri Lovska družina Dobrna 051 308 652

Prikaz 
tradicionalnih 
običajev

Tradicionalna prireditev 
s prikazom etnoloških 
običajev in navad s kulturnim 
programom

Hiša kulturne 
dediščine 
– Zbirka 
Polenek

27.06. ob 15. uri
ZTŠK Dobrna v 
sodelovanju z Občino 
Dobrna

(03) 780 10 64
tic@dobrna.si
www.dobrna.si

Koncert Koncert vokalnega seksteta 
Vigred KUD Dobrna 

Kavarna 
hotela Vita 28.06. ob 20. uri Sekstet Vigred

(03) 7808110 
info@terme-dobrna.si
www.terme-dobrna.si

Obogatite praznični utrip prireditev s svojo prisotnostjo. Prisrčno dobrodošli.


