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SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI

Jesenski čas, čas lokalnih volitev, ki se ponavlja vsaka štiri leta, je 
za nami. Stranke in posamezniki, vsak po svoje v okviru svojih 
vrednot, vedenj in znanj, smo se obračali na Vas, spoštovane 
volivke in volivci. Med kandidati za člane občinskega sveta in 
župana občine je bila predstavitev posameznih programov vo-
livcem večinoma dovolj strpna in dokaj korektna.

Udeležba na volitvah v nedeljo, 10. oktobra, je bila v Občini 
Dobrna precej nad državnim povprečjem, več kot 65 %. Viso-
ka udeležba na volitvah kaže, da občanke in občani spremljate 
naše delo, da ste tudi tokrat želeli sodelovati in sami sprejeti 
odgovornost  za prihodnost in nadaljnji razvoj občine. Vsem 
iskrena hvala za izkazano zaupanje; kot smo obljubili, se bomo 
še naprej trudili, da ohranimo razvojno intenzivnost občine,  
uspešno delo naših društev, potrebno toleranco, sodelovanje in 
ustvarjalnost, da ohranimo naše okolje in ljudske vrednote ter 
medgeneracijsko povezanost in solidarnost med ljudmi. 

V teh letih sodelovanja smo skupaj mnogo postorili, našli smo 
rešitve tudi takrat,  ko ni šlo vse tako, kot bi pričakovali. Posebno 
sem ponosen, da smo vedno našli pot do ljudi, ki jim življenje 
tako ali drugače ne prizanaša, pa tega nikoli ne izpostavljajo. Za 
vse to in še za marsikaj, kar smo skupaj  uspeli dobrega  postori-
ti, Vam drage občanke in občani, še enkrat iskrena hvala. Pono-
sen sem na to občino in vas občane. Osebno zahvalo želim iz-
reči svetnikom, ki so zapustili dosedanji občinski svet in so svoje 
znanje in čas namenjali delovanju za ljudi. Za vse postorjeno 
iskrena hvala  mojim sodelavcem, občinski upravi in režijskemu 
obratu; naj vas tudi v bodoče združuje in motivira delo za ljudi 
in občino kot celoto.

Obdobje, ki se zaključuje z letom 2010, je bilo za Občino Do-
brna posebej uspešno, saj smo zaključevali projekte, ki smo jih 
pripravljali vrsto let. Za večino teh smo uspeli pridobiti tudi več 
kot 50% sredstev iz evropskih razvojnih skladov in resornih mi-
nistrstev. Nekateri večji, kot so prenova in dograditev Osnovne 
šole Dobrna, izgradnja nove knjižnice in kulturnega doma  ter 
prostorov za naša društva, zgrajena čistilna naprava Dobrna za 
4000 PE in kanalizacija južnega dela občine, sanacija 20 plazov 

in večine občinskih cest poškodovanih ob neurjih, izgradnja vo-
dovoda za Klanc, Lokovino, Loko, Parož in Dobrno, asfaltiranje 
ceste Klanc - Lovska koča, izgradnja ceste, kanalizacije, pločnika, 
javne razsvetljave in kolesarske steze ter Heiderjevega mostu 
pri vili Ružički, bodo v naslednjih obdobjih  močno  izboljšali in 
obogatili življenje naših občank in občanov. 

Ob navedenih projektih, ki so bili zgrajeni, se na občini vseskozi 
ukvarjamo tudi z vsebinami in projekti za nadaljnji razvoj. Kar se 
tiče tega razvoja in pripravljenih projektov ne dvomim, da bodo 
lahko tudi naslednja obdobja dovolj  intenzivna. Vsesplošna kri-
za, ki generira tudi izpad večine izvirnih prihodkov občin, bo to 
intenzivnost razvoja družbe vsekakor močno zavrla. Pravijo pa, 
da je lahko kriza tudi priložnost. Tako smo jo v naši občini tudi 
vzeli. Realnost tega časa je, da bomo lahko zapravili le toliko, 
kot bomo znali skupaj pridobiti sredstev za razvoj občine. Temu 
razmišljanju in dejstvom je podrejeno tudi naše delo. Iskanje 
dobrih rešitev na področjih, kjer te še niso povsem dorečene in 
priprava projektov za naslednja obdobja za pridobivanje sred-
stev iz vseh možnih domačih in evropskih virov, je usmeritev za 
delovanje v tem »kriznem« obdobju, ko so razvojne zmožnosti 
družbe močno omejene. Ob tem smo in moramo biti nekoliko 
bolj selektivni tudi pri odpiranju novih investicijskih in drugih 
obremenitev in porabe proračuna, predvsem tistih, ki niso tako 
nujna.

Kljub uspehom je med ljudmi čutiti nelagodje, predvsem pa 
nekakšno nemoč in strah pred prihodnostjo. Pogovori vedno 
zaidejo na dogodke in stanje duha v naši družbi. Mediji dnevno 
poročajo o stečajih  podjetij, o več kot 100000 brezposelnih, o 
velikem zadolževanju države, o takšnem in drugačnem lastni-
njenju podjetij, o »čistih lopatah«, o izplačilu milijonskih mene-
džerskih nagrad itd.  Kakšna je podoba javnega uslužbenca in 
še bolj našega politika danes v očeh povprečnega državljana, je 
bolje ne slišati. V tej državi vsi nekaj »narobe delajo« že dvajset 
let, nihče pa ni pravnomočno obsojen. Kakšno je to sporoči-
lo države in politike njenim državljanom? Kakšen svet vrednot 
gradimo za našo mladino, ali imamo pravno in dovolj socialno 
državo za vse državljane? Razdelili smo se na peščico bogatih, 

beseda           župana
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na še manjšo peščico bolj bogatih in na ostalo večino. Veliko je 
utemeljenih vprašanj in razmišljanj ljudi, ki težko vežejo mesec z 
mesecem -mnogokrat tudi tako, da so prisiljeni obiskati Karitas 
ali Rdeči križ. 

Ob takih razmišljanjih pa so zaključki večinoma podobni- saj 
nam kljub temu še ni tako hudo, samo da je mir, lahko bi bilo še 
slabše, pa tudi: »Poglejte, kaj vse se je v tej občini, državi naredi-
lo v teh letih.« Pa še res je, naši ljudje so delovni, strpni in skro-
mni (preveč), bolijo pa jih prevelike socialne in druge razlike. 
Stanje vrednot in duha družbe je potrebno dvigniti ter udeja-
njati socialno, predvsem pa pravno državo za vse ljudi. To je na-
loga državnih institucij in aktualne državne politike (katerekoli), 
ki s svojimi ravnanji ustvarja vrednote, daje sporočila in signale 
družbi; domoljubje, dom, družina, delo, skromnost, poštenost, 
pravičnost niso več vrednote tega časa in družbe; danes je po-
membno biti v »pravem omrežju«, imeti, posedovati, obvlado-
vati …  Svet so vedno spreminjali filozofi, a danes jih premalo 
oziroma  sploh  ne slišimo, kadar pa so bile v spreminjanje sveta 
prisiljene ljudske množice, je bilo vedno hudo. V razmislek naj 
bo raziskava, ki kaže, da je za kvaliteto življenja človeka bolj kot  
količina materialnih dobrin  pomembno njegovo stanje duha 
in vrednot. Raziskave pravijo tudi, da so v življenju bogati lju-
dje manj srečni kot manj bogati. Za srečo torej ni potrebno biti 
bogat… 

V teh dneh se pogosteje srečujemo na različnih prireditvah in 
dogodkih v občini pa tudi izven nje,  ki jih organizirajo  naša 
društva, organizacije in številni ansambli. Veliko jih je in v okolju 
so dobro sprejete. Spoštovani vsi ustvarjalci, vsak na svojem po-
dročju več kot dobro opravičujete svoje poslanstvo in  v Občini 
Dobrna smo na Vaše delo ponosni. 

V tem »hitrem« času, ko smo prisiljeni vse delati tako, da vča-
sih vseh dogodkov in z njimi povezanih ljudi niti ne zaznamo 
dovolj, so prazniki pravi čas, da se nekoliko umirimo in zazre-
mo vase; v svoj notranji- duhovni svet, se vživimo v ljudi, ki jih 
želimo imeti ob sebi, pa tudi v svet tistih, ki teh možnosti ni-
majo; zazrimo se v ta naš nematerialni svet, brez katerega skozi 
življenje tudi materialnega ne moremo udejanjati- pa mu, žal, 
namenimo tako malo pozornosti in časa…

Spoštovani, naj bo ta čas, bolj kot sicer, namenjen ČLOVE-
KU,  naj Vas duh božičnih  in novoletnih praznikov  obogati 
in poveže v vsem dobrem.  SREČNO 2011!

Župan Občine Dobrna

Martin Brecl

BESEDA ŽUPANA

ZLATA POROKA IDE IN TONETA 

Na srednje veliki kmetiji v Podgorju pri Letušu se je na novega 
leta dan 1928 pri Mogujevih rodil dojenček, ki so mu dali ime 
Tone. Po opravljenih šolskih obveznostih in poklicnih pripravah 
za življenje, kot je bilo v tistih časih mlademu človeku dano, ga 
je službena pot leta 1956 pripeljala v naše kraje. Kot vsi  je tudi 
Tone potreboval usluge, nujne za osebno urejenost, zato ga ča-
kalna vrsta pri frizerju ni motila.  Nasprotno – tu ga je privlačila 
mladenka iz Dobrne, Ida Dobovičnik, njej pa je mladi gozdar 
pritegnil pozornost, ker je govoril manj, a lepše kot drugi. 
Ida se danes spominja, da se je takrat bala zveze, ker so bili v 
tistih časih v okolju, kjer je živela, agresivni možje vsepovsod 
naokoli nekakšen standard družinskega življenja. Takrat mlada, 
nežna in krhka deklica, navajena reda in trdega dela, danes pra-
vi, da so se ji uresničile želje in sanje, kot jih ima vsaka nevesta- 
imeti razumevajočega in ljubečega moža in si z njim ustvariti 
dom in družino.
Ida se je rodila 8. februarja 1939 na Dobrni 28, kjer sta si s Tone-
tom v neposredni bližini njene domačije ob Dobrnici zgradila 
hišo in ustvarila dom. Tu skupaj s sinom Leonom in njegovo 
družino živita še danes, v neposredni bližini pa domuje hči An-
dreja.  Spomini radi poletijo v čase,  ko sta se spoznala, v leta 
1957- 59, ko sta plesala pri Folklorni skupini Dobrna, skupaj pa 
»jagata« že od leta 1957. Na dolgoletno članstvo in delovanje 
v Lovski družini Dobrna ju veže veliko ljudi, lepih doživetij in 
spominov. Služba gozdarja je Toneta močno povezala z našimi 
ljudmi. V tistih časih je bilo potrebno  postaviti »pravo« besedo, 
včasih pa tudi zamižati na eno oko, da so ljudje lahko preživeli 
in je hkrati bilo zadoščeno tudi zahtevam službe.  Mnogi so mu 
za ta človeški čut še danes hvaležni. Oba sta močno povezana 
s krajem in ljudmi. Tone je bil vseskozi vpet v razvoj Dobrne, 
najprej v okviru Občine Celje in Krajevne skupnosti Dobrna, ka-
sneje Občine Vojnik in sedaj Občine Dobrna. 
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Tudi danes častnega občana Občine Dobrna radi pokličemo in 
povprašamo za kakšno mnenje. 
  
Draga zlatoporočenca, gospa IDA in gospod ANTON! 

Ob Vajinem zlatem  jubileju zakonske zveze Vama  iskreno  če-
stitam v imenu Občine Dobrna in v svojem osebnem imenu. 
Naj Vaju še mnoga leta povezuje in bogati vse, kar sta v življe-
nju dobrega storila drug drugemu in ljudem okoli sebe. Jesen 
življenja naj Vama nakloni še veliko lepega in dobrega v krogu  
najdražjih in vseh nas, ki Vaju spoštujemo in cenimo.
        

Župan Občine Dobrna 

Martin Brecl

ZIMSKA SLUŽBA - 
PLUŽENJE IN POSIPAVANJE CEST 
Spoštovani!  V teh dneh se po telefonu pogosto obračate 
na občino in tudi na izvajalce, ki pozimi urejajo ceste v Ob-
čini Dobrna. Po tej poti vas želimo ponovno informirati o 
predpisih in zahtevah, ki jih moramo upoštevati pri pluže-
nju in posipavanju občinskih javnih cest, predvsem pa vas 
ponovno seznaniti z dejstvom, da moramo vsi  upoštevati 
predpisane standarde v državi, sicer postaja zimska služ-
ba, katere namen je zagotavljati prevoznost cest z zimsko 
opremo in verigami,  finančno nevzdržna. 

1./ Zaradi ekonomske vzdržnosti je v državnem pravilniku pred-
pisano, da lahko začnemo s pluženjem cest, ko na cestah iz-
merimo 15 cm snega, če trajno preneha snežiti, pa tudi prej. 
Smatra se, da je cesta pozimi prevozna, če je prevozna z 
ustrezno zimsko opremo in uporabo verig. 

2./ Asfaltne ceste posipavamo s soljo, če ima cesta zgrajeno 
meteorno – cestno kanalizacijo, ali s soljo in peskom kjer te ni, 
praviloma po pluženju oziroma takrat, ko temperature niso niž-
je od -5 stopinj Celzija, da sol lahko »deluje«.

3./ Makadamske ceste posipavamo z gramozom praviloma ta-
krat, ko gramoz ostane na cesti oziroma se ob prehodu vozila 
povsem ne izgubi v snegu – se ne pogrezne v sneg.  

V času, ko se nekaj dni zaporedoma zimske razmere zelo 
spreminjajo (sneži in neha pa zopet sneži in neha -  to se 
zadnje čase pogosto ponavlja), so kljub urejanju  skladno 
s predpisi ceste lahko varne za promet le z uporabo pred-
pisane zimske opreme in verig. Na takšen način se v vseh 
razmerah dnevno brez težav  izvajajo tudi prevozi naših 
otrok v šolo. Zato vas tudi po tej poti prosimo za strpnost 
in uporabo verig, ko ocenite, da je to potrebno.
Vzajemno moramo razumeti realne možnosti družbe in uskladi-
ti pričakovanja. Ob pogostem kratkotrajnem, ponavljajočem se 
sneženju in ob upoštevanju predpisov, ki nas zavezujejo, cest ni 
mogoče dovolj varno uporabljati brez predpisane zimske opre-
me in uporabe verig. Posebej to velja za ceste, ki niso v ravnin-
skih predelih občine. 
Po trajnem prenehanju sneženja, ko se vremenske razmere 
ustalijo, bomo vse javne ceste ustrezno očistili in posuli - ure-
dili v stanje prevoznosti brez zimskih verig. 

Ker slaba volja na nobeni strani ne prinaša boljših rezultatov, vas 
prosimo za razumevanje in strpnost, da naši izvajalci po konča-
nem sneženju lahko opravijo svoje delo.

Direktorica občinske uprave

 Zdenka Kumer

iz občinske
uprave
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P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev občinskega sveta 

in župana v Občini Dobrna, z dne 10.10.2010

I. Občinska volilna komisija Občine Dobrna je na svoji 6. 
seji, dne 10.10.2010, na podlagi Zapisnikov o delu volilnih 
odborov pri ugotavljanju izida glasovanja na volitvah za 
člane občinskega sveta v Občini Dobrna z dne 10.10.2010 
ugotovila: 

1. V volilne imenike na območju Občine Dobrna je vpisanih 
1809 volilnih upravičencev.

2. Svoj glas je na glasovanju oddalo 1177 volivcev ali 65,06 
% vseh volivcev, ki so imeli pravico glasovati, in sicer vsi na 
voliščih, nihče po pošti.

3. Oddanih je bilo 1177 glasovnic, od tega je bilo 1165 veljavnih 
glasovnic in neveljavnih 12 glasovnic.

4. Posamezni kandidati za člane Občinskega sveta Občine 
Dobrna so dobili naslednje število glasov:

Volilna enota št. 1  - Dobrna
1. Viktor Rožanc 21 glasov   4,49 %
2. Branka Gal  112 glasov 23,93 %
3. Danijel Šibanc 86 glasov 18,38 %
4. Štefka Oberstar 46 glasov   9,83 %
5. Bojan Felicijan 42 glasov   8,97 %
6. Andreja Stopar 31 glasov   6,62 % 
7. Andrej Kravos 64 glasov 13,68 %
8. Stanislav Pečnik 66 glasov 14,10 %

Volilna enota št. 2 – Lokovina in Loka pri Dobrni
1. Drago Pungartnik 52 glasov 35,14 %
2. Štefan Pohajač 32 glasov 21,62 %
3. Jože Lugarič 64 glasov 43,24 %

Volilna enota št. 3 – Vinska Gorica in Pristova
1. Marija Ocvirk 48 glasov 31,79 %
2. Robert Blazinšek 11 glasov   7,28 %
3. Tatjana Podpečan 25 glasov 16,56 %
4. Danijel Koštomaj 67 glasov 44,37 %

Volilna enota št. 4 – Klanc
1. Primož Slakan 17 glasov 7,00 %
2. Branko Dobovičnik 107 glasov 44,03 %

3. Štefan Miheljak 75 glasov 30,86 %
4. Stanka Repas 44 glasov 18,11 %

Volilna enota št. 5 – Zavrh nad Dobrno in Brdce nad Dobrno
1. Ivan Žerjav  37 glasov 19,58 %
2. Sandi Podpečan 55 glasov 29,10 %
3. Branko Brecl 81 glasov 42,86 %
4. Helena Župnek 16 glasov 8,47 %

Volilna enota št. 6 – Vrba
1. Nataša Krajnc Zakrajšek 20 glasov 25,00 %
2. Stanislav Božnik  45 glasov 56,25 %
3. Vida Pinter   15 glasov 18,75 %

Volilna enota št. 7 – Parož in Strmec nad Dobrno
1. Viktor Žužek 6 glasov   6,00 %
2. Marta Javornik 48 glasov 48,00 %
3. Branko Ramšak 31 glasov 31,00 %
4. Jelka Rek  15 glasov 15,00 %

5. Na podlagi 85. člena Zakona o lokalnih volitvah je Občinska 
volilna komisija Občine Dobrna ugotovila, da so bili v Občini 
Dobrna izvoljeni naslednji člani Občinskega sveta Občine 
Dobrna:

v volilni enoti št. 1: Branka Gal, Dobrna 12 B, Dobrna, roj. 
01.07.1964, in Danijel Šibanc, Dobrna 32, Dobrna, roj. 18.04.1979;
v volilni enoti št. 2: Jože Lugarič, Lokovina 20 B, Dobrna, roj. 
17.03.1979;
v volilni enoti št. 3: Danijel Koštomaj, Vinska Gorica 14, Dobrna, 
roj 25.05.1965;
v volilni enoti št. 4: Branko Dobovičnik, Klanc 40, Dobrna, roj. 
26.09.1955;
v volilni enoti št. 5: Branko Brecl, Brdce nad Dobrno 2 A, 
Dobrna, roj. 13.12.1953;
v volilni enoti št. 6: Stanislav Božnik, Vrba 13, Dobrna, 
04.02.1959;
v volilni enoti št. 7: Marta Javornik, Strmec nad Dobrno 14, 
Dobrna, roj. 04.05.1967.

II. Občinska volilna komisija Občine Dobrna je na svoji 6. 
seji, dne 10.10.2010, na podlagi Zapisnikov o delu volilnih 
odborov pri ugotavljanju izida glasovanja na volitvah za 
župana v Občini Dobrna z dne 10.10.2010 ugotovila: 

1. V volilne imenike na območju Občine Dobrna je vpisanih 
1809 volilnih upravičencev.
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2. Svoj glas je na glasovanju oddalo 1177 volivcev ali 65,06 
% vseh volivcev, ki so imeli pravico glasovati, in sicer vsi na 
voliščih, nihče po pošti.

3. Oddanih je bilo 1177 glasovnic, od tega je bilo 1160 veljavnih 
glasovnic in neveljavnih 17 glasovnic.

4. Posamezna kandidata za župana Občine Dobrna sta dobila 
naslednje število glasov:

1. Štefan Pohajač 314 glasov 27,07 %
2. Martin Brecl 846 glasov 72,93 %

5. Na podlagi 107. člena Zakona o lokalnih volitvah je Občinska 
volilna komisija Občine Dobrna ugotovila, da je bil v Občini 
Dobrna za župana izvoljen naslednji kandidat:

Martin Brecl, Zavrh nad Dobrno 3D, Dobrna, roj. 15.10.1957.

Občinska volilna komisija Občine Dobrna: 

Mitja Podpečan, predsednik

Otvoritev mrliške vežice na 
Paškem Kozjaku

V četrtek, dne 7. oktobra 2010, so svojemu namenu na Paškem 
Kozjaku predali mrliško vežico župan Občine Dobrna, g. Martin 
Brecl, župan Občine Mislinja, g. Viktor Robnik in vodja urada za 
gospodarske javne službe na Mestni Občini Velenje, g. Anton 
Brodnik. Blagoslov je opravil župnik, g. Mirko Rakovnik. V kultur-
nem programu, ki ga je povezovala ga. Saška Borovnik, je sode-
loval Cerkveni pevski zbor s Paškega Kozjaka, Marjan s prijatelji 
in Ljudske pevke z Dobrne. 

Paški Kozjak leži na območju treh občin, kjer Občina Dobrna, 
Občina Mislinja in Mestna občina Velenje s skupnimi močmi in 
dogovori rešujejo probleme. Na tem območju je tudi mrliška 
vežica Paški Kozjak, ki so jo prebivalci območja deloma zgradili, 
potrebno pa jo je bilo obnoviti in dokončati.

Občina Dobrna, Občina Mislinja in Mestna občina Velenje so 
v mesecu avgustu 2010 podpisale dogovor in pogodbo, da 
skupaj pristopijo k obnovi mrliške vežice z okolico na Paškem 
Kozjaku. 
Na objektu so bila opravljena potrebna gradbena dela: obdela-
va notranjih prostorov, zunanja gradbena dela, fasada, rezervo-
ar za vodo, zunanje stopnice, oporni zid in obdelava balkona ter 
prekrivanje strehe. 

Izvedena so bila potrebna obrtna dela (kleparska dela, kerami-
ka, slikopleskarska dela), instalacijska dela (vodovod, prezrače-
vanje in ogrevanje ter elektroinštalacijska dela) ter priključni ele-
ktrtični kabel za  priključitev objekta na distribucijsko omrežje.

Vrednost navedenih del je znašala cca  47.000 EUR,  izvajalec del 
pa je bil Slavko Vrhovnik s.p., iz Galicije pri Žalcu.

Zdenka Kumer
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komunala 
in okoljePomembnejše aktivnosti na področju 

komunale v letu 2010
Komunalna dejavnost je izredno raznolika, pestra ter za vse 
krajane Dobrne izredno pomembna. Vsi si želimo prijetnega 
doma, lepega okolja in urejene komunalne infrastrukture. V 
ta namen se v ureditev okolja in za graditev ter vzdrževa-
nje infrastrukture vlaga obilo naporov, vendar se moramo 
izvajalci proračunskih obveznosti uokviriti v predvidena 
razpoložljiva finančna sredstva. Glede na navedeno dejstvo 
moramo pridobivati tudi sredstva iz raznih razpisov, kjer pa 
le dobro pripravljeni programi pridobijo prioriteto in s tem 
pridobitev nepovratnih sredstev. V nadaljevanju članka vam 
podajam pregled pomembnejših aktivnosti, ki so se dogaja-
le na področju komunale v letu 2010.

SPOMLADANSKA ČISTILNA AKCIJA

Tudi letos je občina pred veliko nočjo organizirala spomladan-
sko čistilno akcijo, da bi spodbudila občane k večji ozaveščeno-
sti in prispevanju k čistejši okolici, v kateri živimo. Spomladanska 
čistilna akcija je potekala na celotnem območju občine, kjer so 
bili na različnih lokacijah postavljeni kontejnerji, v katere ste lah-
ko občani odlagali kosovne in ostale odpadke. V okviru spo-
mladanske čistilne akcije je bila v sklopu vseslovenske čistilne 

akcije Očistimo Slovenijo v enem dnevu organizirana tudi akcija 
pobiranja odpadkov po posameznih naseljih Dobrne. S čistilno 
akcijo smo vsaj malo poskrbeli za to, da bo naš kraj tudi v bodo-
če ostal lep in čist.

PROJEKTI, KI SO FINANCIRANI S SREDSTVI 
EVROPSKE UNIJE

V Občini Dobrna smo zaključili projekt Posodobitve vodovo-
dnega sistema Dobrna – Loka, Lokovina, Klanc, Parož in Vinska 
Gora. Projekt vključuje izvedbo cevovodov v dolžini 6.488 m, 
črpališče, dva vodohrana prostornine 40 in 80 m3, dva razbre-
menilna objekta in dva priključna jaška. Operacijo Posodobitev 
vodovodnega sistema Dobrna – Loka, Lokovina, Klanc, Parož 
in Vinska Gora delno financira Evropska unija, največ v deležu 
80,44 % upravičenih stroškov, in sicer iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega pro-
grama krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 
2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«; prednostne usme-
ritve »Regionalni razvojni programi«. Kot izvajalec del predme-
tne operacije je bila na javnem razpisu izbrana družba NIVO, 
d.d., iz Celja, kot izvajalec nadzora pa podjetje Izvir-plan, d.o.o., iz 

Udeleženci čistilne akcijeSkupinska slika po naseljih
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Laškega. Dela so zaključena, uporabno dovoljenje pridobljeno, 
zastavljeni cilji doseženi, prebivalci omenjenih naselij pa imajo 
zagotovljeno kakovostno pitno vodo. Projekt predstavlja velik 
pomen tako za občino kot za prebivalce občine, saj je z izved-
bo vodovodnega sistema eni tretjini prebivalcem zagotovljena 
zdrava in kvalitetna pitna voda. Pomembno pridobitev smo z 
občani in vabljenimi gosti predali namenu na slavnostni otvo-
ritvi, 23. marca 2010, na kmetiji odprtih vrat Pri Minki na Klancu. 

Konec lanskega leta se je zaključila rekonstrukcija čistilne napra-
ve Dobrna iz 1800 PE na 4000 PE. Vrednost investicije je 1,6 mio 
€, svojemu namenu pa smo jo slavnostno predali 6. junija 2010. 
V letošnjem letu se je izvajalo enoletno poskusno obratovanje, 
v mesecu novembru 2010 pa je bilo pridobljeno uporabno do-
voljenje. Projekt »Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komu-
nalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju 
Savinje« delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega 
sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvo-
ja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, v 
okviru prednostne usmeritve »Odvajanje in čiščenje komunal-
nih odpadnih voda«, ker prispeva k doseganju ciljev v zvezi z 
okoljem, določenih v okviru razvojne prioritete »Varstvo okolja-
področje voda«.

Občina je prav tako uspešno pridobila nepovratna sredstva za 
projekt »Rekonstrukcija lokalne ceste Dobrna – Hudičev gra-
ben«, ki ga delno financira, največ v deležu 85 % upravičenih 

stroškov, Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regi-
onalni razvoj in se izvaja v okviru Operativnega programa kre-
pitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, 
razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regi-
onalni razvojni programi«. Vrednost investicije je 755.412 €, od 
tega se s sredstvi Evropske unije financira 404.566 € (53,55 %), 
ostalo pa z lastnimi sredstvi. Po izdelavi projektne dokumenta-
cije, uspešni pridobitvi vseh soglasij lastnikov zemljišč in s tem 
pridobitvi gradbenega dovoljenja je občina speljala aktivnosti, 
skladno z Zakonom o javnem naročanju, za izbor izvajalca gra-
denj in strokovnega nadzora ter tako v letu 2009 pričela z deli 
na terenu. Z rekonstrukcijo ceste v dolžini 295 m  je bilo razširje-
no vozišče, zgrajen pločnik, kolesarska steza, cestna razsvetljava 
in nov most čez Dobrnico, s čimer se je povečala splošna pro-

Otvoritev posodobljenega vodovodnega sistema Dobrna za naselja Loka, Lokovi-

na, Klanc, Parož in Vinska Gora

Otvoritev čistilne naprave Dobrna

Odsek rekonstruirane ceste Dobrna-Hudičev graben-Krištaje
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metna varnost, večja pretočnost v prometu za lokalno prebival-
stvo, turiste in ostale obiskovalce Dobrne. Objekt smo uradno 
predali namenu 8. septembra 2010, uporabno dovoljenje pa 
pridobili v začetku meseca decembra 2010.

Zaradi potreb po povečanju kapacitet vrtca, prostorske stiske 
in tehnološke zastarelosti obstoječega vrtca namerava Občina 
Dobrna v letih 2011-2012 na mestu obstoječega vrtca zgraditi 
nov vrtec s petimi oddelki. Vezano na izkazano potrebo se je 
občina prijavila na javni poziv za sofinanciranje izgradnje vrtca 
in tako 12. avgusta 2010 od Službe Vlade Republike Slovenije 
za lokalno samoupravo in regionalno politiko prejela pozitivni 
sklep za sofinanciranje operacije »Vrtec Dobrna«. Vrednost in-
vesticije je ocenjena na 2.153.781 €, s sredstvi Evropske unije pa 
se sofinancira največ 817.543 € (38%). Operacijo Vrtec Dobrna 
delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega pro-
grama krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 
2007-2013; razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usme-
ritve »Regionalni razvojni programi«. Namen projekta je zago-
tovitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje 5 oddelkov 
predšolske vzgoje v Občini Dobrna z zagotovitvijo energetsko 
učinkovitega objekta, v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi 
energije v stavbah (Uradni list RS št. 93/08 in 47/09). Po zaključ-
ku investicije bo objekt funkcioniral kot energetsko učinkovit 
objekt. Vrtec bo zgrajen po kriterijih učinkovite, nizkoenerget-
ske rabe energije. Z izgradnjo vrtca bo občina  zagotovila doda-
tne prostorske kapacitete za izvajanje predšolskih programov in 
s tem staršem omogočila ter zagotovila vpis dodatnega števila 
otrok v programe predšolske vzgoje. Občina bo pridobila prija-
zen, za otroke in vzgojitelje prijeten prostor, ki bo otrokom nudil 
primerno možnost za vstop v svet odraščanja in jih motiviral za 
nadaljnjo uspešno pot skozi izobraževalni sistem in v poklicno 
življenje.

REKONSTRUKCIJA ŠOLE TER IZGRADNJA KULTURNEGA 
DOMA, KNJIŽNICE IN PROSTOROV ZA DRUŠTVA

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

pomembnih dejavnosti. Največjo investicijo v zadnjih letih Ob-
čine Dobrna, vredno nekaj več kot 4 milijone evrov, so svojemu 
namenu, 13. maja 2010, predali župan Občine Dobrna, g. Martin 
Brecl, minister za šolstvo in šport, g. Igor Lukšič, ravnateljica OŠ 
Dobrna, ga. Darinka Stagoj in direktor Osrednje knjižnice Celje, 
mag. Branko Goropevšek.

NEURJA IN POPLAVE

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 

Osnovna šola Dobrna, Knjižnica Dobrna in Kulturni dom Dobrna

Sanacija plazu Ras v Lokovini 
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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  izdelala potrebna projektna dokumentacija 
in pridobljena  ustrezna soglasja in dovoljenja, v mesecu maju 
2010 pa se je pristopilo k sanaciji plazu v Lokovini.
 
Vse pogostejša vsakoletna neurja in poplave povzročajo veliko 
škode na javnih in zasebnih nepremičninah. Tudi letos je obči-
no v mesecu septembru prizadelo močno deževje s poplavami, 
ki so povzročile gmotno škodo na celotnem območju Občine 
Dobrna. Največ škode je bilo evidentirane na javni cestni in-
frastrukturi, kjer so zaradi velikega naliva zamašeni prepusti in 
jarki, uničene bankine in poškodovana vozišča. Močno deževje 
je povzročilo škode tudi na kmetijskih površinah. Poplavljenih 
je bilo tudi nekaj (več)stanovanjskih objektov. Sprožili so se ze-
meljski plazovi, cestnih udori in usadi, ki so poškodovali kme-
tijske površine in cestno infrastrukturo ter tako ovirali ali celo 
onemogočali prevoznost cest. 
Občina Dobrna išče ustrezne možnosti za sanacijo škode, zato 
je škodo prijavila Upravi RS za zaščito in reševanje. Na podlagi 
prejetega sklepa Ministrstva za obrambo RS o oceni škode, je 
Občina Dobrna pričela z zbiranjem vlog oškodovancev in oce-
njevanjem škode. Celotna ocenjena škoda na območju Občine 
Dobrna znaša skoraj milijon evrov.
Na podlagi posredovane ocene neposredne škode na infra-
strukturi in kmetijskih površinah zaradi poplav v septembru 2010 
bo Ministrstvo za okolje in prostor RS pripravilo predlog progra-
ma odprave posledic škode. Zavedati se moramo dejstva, da je 

škoda, povzročena od poplav, v drugih občinah veliko večja kot 
v naši občini, zato bodo državna sredstva za odpravo posledic 
poplav po vsej verjetnosti razdeljena po prioritetnem vrstnem 
redu glede na najbolj prizadeta območja v državi. 
Priporočilo s strani države je, da si ljudje svoje imetje zavarujete 
pred poplavami in neurjem. Občina in država lastnikom objek-
tov ne moreta pomagati, saj zakon določa, da so do sredstev 
upravičeni le tisti, ki imajo ogroženo stabilnost stanovanjske-
ga objekta (plaz) in so s tem življenjsko ogroženi. Prav tako na 
podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o od-
pravi posledic naravnih nesreč do državnih sredstev za odpra-
vo posledic škode v kmetijstvu niso upravičeni nosilci kmetij-
skega gospodarstva za tiste kmetijske pridelke, za katere je za 
odpravo posledic neugodnih vremenskih razmer omogočena 
pridobitev državne pomoči v obliki sofinanciranja zavarovalne 
premije. To pomeni, da se morajo takšne škode uveljavljati pri 
zavarovalnicah, s tem da morajo biti seveda predhodno zavaro-
vane s strani lastnikov kmetijskih zemljišč. Zavarovalna premija 
pa je ena od oblik sofinanciranja resornega ministrstva. 

OBNOVA MRLIŠKE VEŽICE PAŠKI KOZJAK

Paški Kozjak leži na območju treh občin, kjer Občina Dobrna, 
Občina Mislinja in Mestna občina Velenje s skupnimi močmi in 
dogovori rešujejo probleme. Na tem območju je tudi mrliška 
vežica Paški Kozjak, ki so jo prebivalci območja deloma zgradili, 
potrebno pa jo je bilo obnoviti in dokončati. Občina Dobrna, 
Občina Mislinja in Mestna občina Velenje so v mesecu avgu-

Povzročena škoda na cestni infrastrukturi po septembrskih poplavah 2010 Obnova mrliške vežice Paški Kozjak
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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, mostnih ograj, vzdrževanju cest, 

čiščenju rečnih bregov, urejanju deponij… 

VZDRŽEVALNA DELA NA VODOVODIH

Vzdrževalna dela na vodovodih so bila v okviru planiranih sred-

stev, večjih okvar na vodovodnih sistemih v letošnjem letu ni 

bilo. Leto je zaznamovalo tudi sušno obdobje, ki je povzročilo 

pomanjkanje pitne vode na območju vodovodnega sistema 

Brdce nad Dobrno. Na pomoč so priskočili gasilci, ki so razvažali  

pitno vodo.

IZGRADNJA ODPRTIH ŠIROKOPASOVNIH OMREŽIJ

Občina Dobrna je, skupaj z občinami Vojnik, Štore in Laško, 

pristopila k  načrtu razvoja širokopasovnega omrežja elektron-

skih komunikacij. Na podlagi izdelanega načrta je bilo v me-

secu novembru 2010 objavljeno javno naročilo za izbiro izva-

jalca za zagotovitev vse potrebne dokumentacije in izgradnjo 

odprtih širokopasovnih omrežij v lokalnih skupnostih na tistih 

območjih, kjer širokopasovno omrežje še ni zgrajeno in kjer ni 

tržnega ekonomskega (komercialnega) interesa za gradnjo ta-

kega omrežja v občinah Dobrna, Laško, Štore in Vojnik. Gre za 

območja t.i. belih lis. Bele lise so definirane kot območja, kjer 

širokopasovni priključki niso omogočeni oziroma kot območja, 

kjer novi interesenti nimajo možnosti pridobitve širokopasov-

nega priključka, četudi na tem območju že ostajajo posamezni 

širokopasovni priključki. Pomanjkanje komercialnega interesa 

je vidno na področjih, kjer  v naslednjih 24 mesecih operaterji 

elektronskih komunikacij ne planirajo gradnje širokopasovnega 

omrežja, ki bi omogočilo povezovanje končnih uporabnikov s 

hitrostjo vsaj 2 Mbit/s po končnem uporabniku in je z analizo 

poslovnega modela možno dokazati, da takega omrežja ni mo-

goče zgraditi in upravljati brez ustvarjanja izgube iz poslovanja.

KOMUNALA IN OKOLJE

stu 2010 podpisale dogovor in pogodbo, da skupaj pristopijo 
k obnovi mrliške vežice z okolico na Paškem Kozjaku. Vrednost 
dokončanih del na objektu mrliške vežice, ki smo jo predali na-
menu 7. oktobra 2010, je bila okoli 47.000 €. Na objektu so bila 
opravljena potrebna gradbena dela: obdelava notranjih prosto-
rov, zunanja gradbena dela, fasada, rezervoar za vodo, zunanje 
stopnice, oporni zid in obdelava balkona ter prekrivanje strehe. 
Izvedena so bila potrebna obrtna dela (kleparska dela, keramika, 
slikopleskarska dela), instalacijska dela (vodovod, prezračevanje 
in ogrevanje ter elektroinštalacijska dela) ter priključni električni 
kabel za priključitev objekta na distribucijsko omrežje. 

VZDRŽEVANJE, REKONSTRUKCIJA IN OBNOVA 
KATEGORIZIRANIH OBČINSKIH IN GOZDNIH CEST 

Občina Dobrna ima približno 72 km kategoriziranih cest, ki jih je 
potrebno vsako leto redno vzdrževati, še posebej zaradi vse po-
gostejših neurij in poplav, ki pustošijo po Sloveniji. Večja vzdr-
ževalna in rekonstrukcijska dela, z ureditvijo odvodnjavanj in 
muld, so bila izvedena na cesti v Loko na odseku pod gradom 
– Srebotno, na cesti v Klancu na relaciji Grobelnik – Štimulak  ter 
na cesti v Zavrhu na relaciji Mešl – Jakop – Stišovič.

V spomladanskih mesecih je bila na prehodih za pešce in parkir-
nih prostorih opravljena obnova talnih označb.

V pristojnost občinske komunalne službe spada tudi vzdrževa-
nje gozdnih cest. Izvedena je bila rekonstrukcija treh cest, in si-
cer gozdne ceste Prodenšek, gozdne ceste Urlčjek – Kamšak in 
gozdne ceste Šunk – Lovska koča.

Rekonstrukcija ceste na relaciji Grobelnik-Štimulak v Klancu
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STRATEGIJA RAZVOJA INFRASTRUKTURE JAVNE RAZSVE-
TLJAVE

Zaradi sprejetja nove Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja (Ur. l. RS, št. 81, 109/2007) je občina v letu 
2009 izdelala Strategijo razvoja infrastrukture javne razsvetljave. 
Omenjena uredba določa varstvo narave pred škodljivim delo-
vanjem svetlobnega onesnaževanja in zmanjšanje porabe elek-
trične energije virov svetlobe, ki povzročajo svetlobno onesna-
ževanje, kamor spada tudi javna razsvetljava. Uredba ima dva 
bistvena člena, in sicer:
- za razsvetljavo se uporabljajo svetilke, katerih delež svetlob-

nega toka, ki seva navzgor, je enak 0 %,
- letna poraba električne energije vseh svetilk, ki jih opravlja 

občina za razsvetljavo občinskih cest in javnih površin, ne 
sme presegati ciljne vrednosti 44,5 kWh na prebivalca s stal-
nim ali začasnim prebivališčem občine.

V Občini Dobrna je nameščenih 284 svetilk, od tega 276 svetilk 
ne ustreza uredbi in jih je potrebno do 31. 12. 2016 zamenjati. 
Vezano na določila uredbe je občina v letu 2010 pričela s posto-
pno zamenjavo svetilk javne razsvetljave.

IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN SPREJEM 
ODLOKOV

Vzporedno z deli na terenu potekajo postopki izvedbe javnih 
naročil, pridobivanja potrebnih projektno – tehničnih doku-
mentacij in ustreznih upravnih dovoljenj, vodenje projektov in 
prijava na različne razpise za sofinanciranje projektov, ki so uvr-
ščeni v Načrt razvojnih programov Občine Dobrna. Naj ome-
nim nekaj večjih projektov: 
- Izdelava projektne dokumentacije za 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 čistilni-
mi napravami. Tako je tudi za Občino Dobrna opredeljenih 
večje število aglomeracij, kjer je potrebno rešiti odvajanje 
in čiščenje odpadnih vod, to pomeni zgraditi kanalizacijsko 
omrežje, do leta 2015 oziroma 2017. V projektni dokumenta-
ciji je planirana izgradnja 23 km fekalne kanalizacije. Izvedba 
je odvisna od pridobitve služnostnih pogodb vseh lastni-
kov zemljišč in s tem pridobitve gradbenega dovoljenja ter 
uspešne prijave na razpis za sofinanciranje izgradnje fekalne 
kanalizacije.

- Izdelava projektne dokumentacije za celovito ureditev trga 
Dobrna. Predmet projekta je prenova osrednjega trga v 

Dobrni, ki zaobjema novo ureditev parkovnih površin in 
površin za pešce pa tudi novo prometno ureditev ter pro-
gramsko zasnovo. Tržni prostor bo v sebi združeval zadostno 
pestrost programa, ki bo zagotavljala pretok ljudi, s poudar-
kom na turizmu skozi vse leto. Prenova, kot smiselna celota, 
zajema predvideni prostor paviljonov 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 stopnic in obzidja pod cerkvi-
jo. Objekt Dobrna 18, ki danes stoji sredi navedenega pro-
stora, je predviden za rušitev.

- Vozišče ceste na relaciji Dobrna – Gutenek je zelo dotraja-
no, z mnogimi poškodbami in mrežastimi razpokami, cesta 
nima urejenih pločnikov in kolesarske steze ter ni osvetlje-
na. Ker je rekonstrukcija navedene ceste nujno potrebna, 
je občina pristopila k izdelavi projektne dokumentacije za 
rekonstrukcijo lokalne ceste na relaciji Dobrna – Gutenek. 
Realizacija projekta je odvisna od pridobitve sofinancerskih 
sredstev.

- Izdelava projektne dokumentacije (PGD, PZI) za izgradnjo 
komunalno infrastrukture lokacijskega načrta Zora, ki zaje-
ma: prometno omrežje, vodovodno in hidrantno omrežje, 
kanalizacijsko omrežje (ločeno odvajanje fekalnih in meteor-
nih vod), električno omrežje, javno razsvetljavo, telekomuni-
kacijsko omrežje in CATV omrežje ter ogrevanje.

- Izdelava idejne zasnove za izgradnjo Regijske kolesarske poti 
na območju Savinjske regije

- Vodenje energetskega knjigovodstva – spremljanje porabe 
ogrevanja, elektrike in vode  vseh javnih objektov (občina, 
šola, vrtec, knjižnica, kulturni dom, zdravstveni dom).

- Sprememba zazidalnega načrta Dobrna, ki zajema pet enot 
urejanja prostora, in sicer trg Dobrne, hotel Lovec, večstano-
vanjski objekt Klasje, Vrtec Dobrna in športni kompleks.

- Sprejem Odloka o kategorizaciji občinski javnih cest v Občini 
Dobrna.

- Sprejem Odloka o občinskih cestah Občine Dobrna.
- Sprejem Odloka o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čišče-

nju komunalne in padavinske odpadne vode na območju 
Občine Dobrna se združita.

Navedenih je samo nekaj večjih aktivnosti, ki so se odvijale v 
občini v letu 2010. Zavedamo se, da vseh želja in potreb ne mo-
remo uresničiti, obljubimo pa, da bomo vložili trud in napor, da 
izpeljemo v občini čim več projektov in tako pripomoremo k 
razvoju kraja in kvaliteti življenja občanov. 

 Zapisala:

Urška Vedenik
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Občina Dobrna v kategoriji 
do 5000 prebivalcev uvrščena 
med tri najbolj zelene občine v 
Sloveniji

KOMUNALA IN OKOLJE

Na letošnji prvi natečaj za naj-
bolj zeleno občino v Sloveniji, 
ki ga je organiziral Fit media 
d.o.o., nosilec blagovne znam-
ke Zelena Slovenija, se je pri-
javilo 47 občin, od tega 8 me-
stnih, 14 malih in 24 srednjih 
občin. Na razpisu so sodelova-
le naslednje občine: 
• Med občinami do 5000 

prebivalcev so se prijavile: 
Apače, Cerkvenjak, Dobr-
na, Horjul, Kostanjevica na 
Krki, Kozje, Kuzma, Razkrižje, 
Središče ob Dravi, Šalovci, 
Vodice, Vransko, Vuzenica, 
Žužemberk.

• Med občinami nad 5000 
prebivalcev so sodelovale: 
Bled, Beltinci, Cerklje na Go-
renjskem, Črnomelj, Dom-
žale, Dravograd, Gorenja 
vas-Poljane, Grosuplje, Idrija, 
Kočevje, Kranjska Gora, Kr-
ško, Laško, Lenart, Mengeš, 
Postojna, Sevnica, Slovenska 
Bistrica, Slovenske Konjice, 
Šentjernej, Trbovlje, Vojnik, 
Zagorje ob Savi, Žalec.  

• Med mestnimi občinami pa 
so za najbolj zeleno občino 
konkurirale: Celje, Koper, 
Velenje, Ljubljana, Maribor, 
Murska Sobota, Nova Gori-
ca, Novo mesto, Ptuj.

Strokovna komisija, v kateri so 
bili dr. Dušan Plut kot predse-
dnik, Bernarda Podlipnik, MOP, 

Saša Kek, Skupnost občin 
Slovenije, Mateja Eržen, Zdru-
ženje občin Slovenije, in Jože 
Volfand, prokurist Fit medie in 
glavni urednik revije EOL, se je 
sestala na Ministrstvu za oko-
lje in prostor RS in analizirala 
vsebino odgovorov občin o 
njihovih okoljskih prizadeva-
njih za trajnostni razvoj. Ob-
čine so odgovarjale na vpra-
šanja o upravljanju z odpadki 
in vodami, o energetski varč-
nosti, o prostorskem načrtu, 
zelenih površinah in o drugih 
aktualnih okoljskih temah v lo-
kalnih skupnostih. 

Strokovna komisija je nomini-
rala za priznanja in nagrade za 
leto 2010 naslednje občine: 
- v kategoriji mestnih občin: 

MO Ljubljana,  MO Murska 
Sobota, MO Velenje 

- v kategoriji občin z več kot 
5000 prebivalci: Bled, Kranj-
ska Gora in Žalec

- v kategoriji občin z manj 
kot 5000 prebivalci: Dobr-
na, Kostanjevica na Krki, 
Vransko

Zaključna prireditev je poteka-
la 17. novembra 2010 v Centru 
varne vožnje na Vranskem, 
kjer smo nominirane občine 
na kratko predstavile svoje 
aktivnosti na področju od-
padkov, voda, energetike, pro-

stora,... Tako se najbolj zelene 
občine v Sloveniji odlikujemo 
predvsem po pristopu k ener-
getski učinkovitosti in racio-
nalizaciji porabe električne in 
toplotne energije ter izgradnji 
kolesarskih in peš poti, ki pre-
bivalcem omogočajo korak 
naprej k trajnostni mobilnosti. 
Veliko naporov usmerjamo 
v zagotavljanje dostopnosti 
vodovoda in kanalizacije ter 
zagotavljanju čiščenja od-
padnih voda, s čimer v veliki 
meri zmanjšujemo svoj okolj-
ski odtis. Vse boljša ozavešče-
nost med občinami se kaže 
tudi pri oblikovanju občinskih 
proračunov. Namreč Občina 
Dobrna je v letu 2009 nameni-
la 33 % občinskega proračuna 
okoljskim investicijam. Občine 

namenjamo veliko pozornosti 
tudi izobraževanju in osve-
ščanju mladih. A naša, vseslo-
venska, pomanjkljivost so še 
vedno odpadki. Vse občine, 
tudi zmagovalne, se ubadamo 
z visoko količino povzročenih 
komunalnih odpadkov na pre-
bivalca. 
Večina občin pridela letno 
med 350 in 400 kg komunal-
nih odpadkov na prebivalca. 
Kot je znano, je zaveza Slove-
nije, naj ta količina ne bi prese-
gala 300 kg na prebivalca. Ob 
previsokih količinah povzroče-
nih komunalnih odpadkih je 
zaskrbljujoč zelo nizek odsto-
tek ločeno zbranih odpadkov; 
v občinah namreč ločeno zbe-
remo pod 20 % komunalnih 
odpadkov.
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Po kratkih predstavitvah no-
miniranih občin je sledila raz-
glasitev najbolj zelene občine 
v posamezni kategoriji. Stro-
kovna komisija je nagrade za 
leto 2010 podelila naslednjim 
občinam: 
- v kategoriji mestnih občin 

je najbolj zelena občina Me-
stna občina Velenje 

- v kategoriji občin z več kot 
5000 prebivalci je najbolj 
zelena občina Občina Bled

- v kategoriji občin z manj kot 
5000 prebivalci je najbolj zele-
na občina Občina Vransko.

Zimska služba v sezoni 2010/2011
Bliža se čas zime in z njo, kljub 
njenim lepotam, tudi nevšeč-
nosti na cestah. V nadaljevanju 
vas želim informirati o nekaterih 
stvareh, ki so pomembne tako 
za tiste, ki skrbimo za zimsko 
službo, še posebej pomembne 
pa so za vas, ki vam zimske raz-
mere včasih povzročajo težave 
in slabo voljo. 

Zimske razmere na cestah in 
površinah za pešce terjajo od 
nas prilagajanje glede na raz-
mere. Pravočasna oprema vozil, 
prava obutev, predčasni odho-
di od doma, prilagajanje hitrosti 
razmeram in še veliko drugih 
dejavnikov nam v zimskih raz-
merah lahko zagrenijo ali po-
lepšajo zimsko idilo na prome-
tnih površinah.

Zimska služba obsega sklop de-
javnosti in opravil, potrebnih za 
omogočanje prevoznosti cest 
in varnosti cestnega prometa v 
zimskih razmerah. Te nastopijo 
takrat, ko je zaradi zimskih po-
javov (sneg, poledica, žled idr.) 
normalno odvijanje prometa 
ogroženo. Organiziranost zim-
ske službe se izvaja po merilih 
Pravilnika o vrstah vzdrževalnih 
del na javnih cestah in nivoju re-
dnega vzdrževanja javnih cest. 

pluženje in posipanje zasebnih 
priključkov se pred pričetkom 
izvajanja lastniki priključkov in 
izvajalec zimske službe dogo-
varjate sami. Vezano na plu-
ženje in posipanje priključkov 
prosimo vse lastnike priključkov, 
da poravnate dolgove iz lanske 
sezone. V kolikor le-ti ne bodo 
poravnani, izvajalci v letošnji se-
zoni ne bodo plužili in posipali 
predmetnih priključkov. 

Občina Dobrna je, skladno z 
Zakonom o javnem naročanju, 
sklenila pogodbo za izvajanje 
zimske službe s tremi izvajalci, 
in sicer:
1. SREČKO ŠTRAUS, gsm 041 

480 486, izvaja zimsko služ-
bo v naselju Brdce nad Do-
brno, v delu naselja Zavrh 
nad Dobrno in v spodnji Vrbi

2. MARTIN OKROŽNIK, gsm 031 
850 065, izvaja zimsko služ-
bo v naseljih Strmec nad Do-
brno, Parož in v delu naselja 
Zavrh nad Dobrno

3. IVAN ŠTIMULAK, gsm 041 
420 566, izvaja zimsko služ-
bo v naseljih Klanc, Dobrna, 
Vinska Gorica, Pristova, Loka 
in Lokovina.

Zaradi večje operativnosti se v 
primeru nevšečnosti obrnite na 

izvajalca zimske službe v vašem 
območju ali na Občino Dobrna, 
telefon 03 / 780 10 50. 

Da bomo lažje izvajali zimsko 
službo, prosimo za sodelova-
nje tudi vas občane. Vse la-
stnike gozdov naprošamo, da 
odstranite vsa podrta drevesa 
ob cestah, da umaknete elek-
trične pastirje ob cestah, saj s 
tem omogočate zagotovitev 
normalne širine očiščenega, 
utrjenega cestišča. Hkrati na-
prošamo lastnike priključkov, da 
posekate veje ob cestah, ki ob 
teži snega otežujejo prevoznost 
ter označite kritične točke s ko-
lički, da se izognemo morebi-
tnim škodnim dogodkom. 

Večkrat pozabimo, da je zimska 
služba namenjena zagotavlja-
nju prehodnosti in prevoznosti 
in ne zagotavljanju nadstandar-
dnega pluženja ter posipanja. V 
vsakem primeru pa je naš na-
men, da vam bomo po najbolj-
ših močeh zagotovili varno hojo 
in vožnjo po poteh in cestah. 

Želim vam veliko zimskih užit-
kov in varno vožnjo!

                  Zapisala: 

 Urška Vedenik

Ta pravilnik določa, da je prevo-
znost cest omogočena, če viši-
na snega na cestah ne presega 
15 cm, promet pa je možen z 
uporabo zimske opreme vozil. 
V obdobju izredno močnega 
sneženja, ob močnih zametih 
in snežnih plazovih prevoznosti 
ni nujno potrebno zagotavljati. 
Podobno velja za poledico, če 
je zaradi dežja cesta gladka in 
poledice ni mogoče odpraviti z 
razpoložljivimi tehničnimi sred-
stvi. 

Občina Dobrna ima v zimskem 
obdobju, ki praviloma traja od 
15. novembra tekočega leta 
do 15. marca naslednjega leta, 
nalogo, da organizira pluženje 
in posipanje občinskih katego-
riziranih cest (Odlok o katego-
rizaciji občinskih javnih cest v 
Občini Dobrna) in gozdnih cest 
javnega pomena. Tudi v letošnji 
sezoni ne sodi v sklop urejanja 
zimske službe kompletno plu-
ženje in posipanje zasebnih hi-
šnih priključkov. V kolikor bo ob 
dogovoru plačila storitve izra-
žen interes lastnikov priključkov, 
se ti priključki oz. odcepi plužijo 
in posipajo, vendar za plačilo, 
in sicer 50 % poravnate lastniki 
priključkov direktno izvajalcu, 
50 % pa poravna občina. Za 

Razpis za najbolj zeleno ob-
čino v Sloveniji je namenjen 
kritičnemu vrednotenju dose-
ženega na nekaterih ključnih 
okoljskih področjih, hkrati pa 
želi pokazati na primere dobre 
prakse, ki jih je v Sloveniji na 
lokalni ravni vse več. Prav od-

ziv občin na razpis za najbolj 
zeleno občino kaže, da je vse 
več zavedanja o tem, da mo-
ramo ohraniti in vzdrževati ze-
leno Slovenijo. 

Zapisala:

 Urška Vedenik
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Z zasedanja 
občinskega 
sveta Občine 
Dobrna

z zasedanja 
občinskega sveta 
Občine Dobrna

30. REDNA SEJA OBČINSKE-
GA SVETA OBČINE DOBRNA 
(mandatno obdobje 2006-
2010) – dne 13.09.2010

Od izida zadnje številke glasi-
la Občine Dobrna, v mesecu 
septembru 2010, so svetniki 
Občinskega sveta Občine Do-
brna mandatnega obdobja 
2006-2010, dne 13.09.2010, z 
zadnjo -30. redno sejo zaklju-
čili s svojim delom v navede-
nem mandatnem obdobju.

KONSTITUTIVNA SEJA OB-
ČINSKEGA SVETA OBČINE 
DOBRNA (mandatno ob-
dobje 2010-2014) – dne 
21.10.2010

Konstitutivna seja novoizvo-
ljenega Občinskega sveta Ob-
čine Dobrna je bila v četrtek, 
dne 21.10.2010. Novoizvoljeni 
svetniki Občine Dobrna so 
izmed svojih članov najprej 
imenovali štiričlansko man-
datno komisijo za potrditev 
mandatov novoizvoljene-
mu svetu Občine Dobrna ter 
potrditev mandata županu. 
Mandatni komisiji in drugim 
članom občinskega sveta je 

Občinski svet v stari sestavi

Občinski svet v novi sestavi
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bilo predloženo poročilo Občinske volilne komisije o izidu re-
dnih lokalnih volitev v Občinski svet Občine Dobrna in rednih 
volitev župana, ki so bile v nedeljo, 10. 10. 2010. Na vseh voliščih 
so volitve v Občini Dobrna potekale korektno, zakonito in brez 
pritožb. Prav tako ni bilo podanih ugovorov oziroma pritožb o 
morebitnih spornih mandatih.

Na podlagi predstavljenega poročila o izidu in poteku lokalnih 
volitev 2010 na območju Občine Dobrna so občinski svetniki 
soglasno sprejeli ugotovitvena sklepa o potrditvi mandatov 
Občinskemu svetu Občine Dobrna in potrditvi mandata župa-
nu Občine Dobrna.  Občinski svet Občine Dobrna je na 1. kon-
stitutivni seji, dne 21. 10. 2010, potrdil mandate svetnikov Občin-
skega sveta Občine Dobrna, v mandatnem obdobju 2010-2014; 
ČLANI OBČINSKEGA SVETA OBČINE DOBRNA V NOVEM MANDA-
TU SO: ga. Branka Gal, g. Danijel Šibanc, g. Jože Lugarič, g. Da-
nijel Koštomaj, g. Branko Dobovičnik, g. Branko Brecl, g. Božnik 
Stanislav in ga. Marta Javornik. Hkrati so svetniki  sprejeli ugoto-
vitveni sklep, s katerim je soglasno bil potrjen mandat ŽUPANU 
OBČINE DOBRNA, za mandatno obdobje 2010-2014, g. Martinu 
Breclu.              
Ko je bil občinski svet konstituiran, je izmed svojih članov ime-
noval petčlansko komisijo za mandatna vprašanja, volitve, ime-
novanja ter priznanja Občine Dobrna v sestavi: ga. Branka Gal, 
g. Jože Lugarič, g. Branko Dobovičnik, ga. Marta Javornik in g. 
Danijel Šibanc.

2. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE DOBRNA (manda-
tno obdobje 2010-2014) – dne 16.11.2010

2. redna seja Občinskega sveta Občine Dobrna je bila sklicana 
dne 16.11.2010. Na tej  seji so svetniki Občine Dobrna, med dru-
gimi točkami dnevnega reda,  imenovali sestavo odborov in ko-
misij Občinskega sveta Občine Dobrna, kot v nadaljevanju sledi:

o Odbor za družbene dejavnosti – 7 članov:

Predsednik Branka Gal   
Namestnik Ivan Žerjav   
Člani Marta Javornik 
  Danijel Koštomaj  
  Danijel Šibanc  
  Stanka Repas  
  Ravnatelj OŠ Dobrna

o Odbor za turizem, kmetijstvo in razvoj podeželja - 9 članov:

Predsednik Marta Javornik  
Namestnik Danijel Koštomaj 
Člani Branko Brecl 
  Jože Lugarič 
  Stanislav Božnik 
  Drago Pungartnik 
  Direktor ZTŠK Dobrna
  Predstavnik Term Dobrna d.d.
  Predsednik Turističnega društva Dobrna

o Odbor za malo gospodarstvo in obrt– 5 članov:

Predsednik Branko Dobovičnik  
Namestnik Danijel Koštomaj 
Člani Danijel Šibanc 
  Marija Ocvirk 
  Andrej Kravos 

o Odbor za finance in občinsko premoženje - 5 članov:

Predsednik Danijel Šibanc  
Namestnik Drago Pungartnik  
Člani Štefan Pohajač 
  Stanislav Božnik 
  Jože Lugarič   

o Odbor za okolje in prostor ter komunalo -  9 članov:

Predsednik Stanislav Božnik  
Namestnik Jože Lugarič  
Člani Brecl Branko  
  Branko Dobovičnik  
  Marta Javornik 
  Danijel Šibanc 
  Danijel Koštomaj  
  Branka Gal
  Vlado Olenšek

o Statutarno–pravna komisija Občine Dobrna -  5 članov:

Predsednik Branka Gal   
Namestnik Jože Lugarič  
Člani Branko Dobovičnik 
  Marta Javornik 
  Danijel Šibanc
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o Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Do-
brna:

Predsednik Danijel Sluga 
Namestnik Lipičnik Ivan 
Člani Rajonski policist PP Celje 
  Ravnatelj OŠ Dobrna
  Vodja Medobčinskega inšpektorata občin 
  Stanislav Božnik

o Komisija za socialna vprašanja Občine Dobrna:

Predsednik Stanislava Krajnc 
Namestnik Marjana Dobovičnik 
Člani Ivica Žerjav  
  Irena Kos
  Marija Ocvirk 

Občinski svet Občine Dobrna je na 2.redni seji sprejel tudi sklep 
o imenovanju Nadzornega odbora Občine Dobrna. Za člane 

Nadzornega odbora Občine Dobrna, za mandatno obdobje 
2010-2014, so bili imenovani:
o Vera Horjak-Kravos, rojena 05.11.1969, stanujoča Dobrna 34/a, 

3204 Dobrna,
o mag. Vlasta Žerjav, rojena 17.04.1975, stanujoča Klanc 84/b, 

3204 Dobrna,
o Stanka Repas, rojena 27.10.1975, stanujoča Klanc 22,  3204 Do-

brna,
o Uroš Stropnik, roj. 02.10.1979, stanujoč Dobrna 5, 3204 Dobr-

na,
o Sonja Špegel, roj. 20.06.1976, stanujoča Strmec nad Dobrno 1, 

3204 Dobrna.

Svetniki Občinskega sveta Občine Dobrna so na 2. redni seji 
prejeli tudi informacijo o imenovanju podžupana Občine Dobr-
na, ki ga je s sklepom, dne 08.11.2010, imenoval župan Občine 
Dobrna g. Martin Brecl. S sklepom je bil za podžupana imeno-
van svetnik Občinskega sveta Občine Dobrna, g. Stanislav Bo-
žnik, roj. 04.02.1959, stanujoč Vrba 13, 3204 Dobrna.
 

Po gradivu Občinskega sveta Občine Dobrna povzela Mateja Smrečnik

kmetijstvo
Kako poznati zahteve nav-
zkrižne skladnosti in ohrani-
ti plačila ukrepov kmetijske 
politike?

Prijavite se za brezplačno sve-
tovanje s področja navzkrižne 
skladnosti na vaši kmetiji – 
pokličite vaše kmetijske sve-
tovalce, ki so usposobljeni za 
svetovanje iz vseh zahtev nav-
zkrižne skladnosti. 

Kmetje se redno srečujejo s 
kontrolnimi pregledi Agencije 
za kmetijske trge in razvoj po-

deželja (ARSKTRP), ki v Slove-
niji kontrolira plačila iz naslova 
ukrepov kmetijske politike pa 
tudi izvajanje zahtev navzkri-
žne skladnosti. Neizvajanje 
zahtev ima za posledico zni-
žanje neposrednih plačil ( za 
3%, za 5%, ali za več - tudi do 
100 %). 

Navzkrižna skladnost je be-
sedna zveza, ki pomeni sku-
pek različnih predpisov in 
ravnanj kmeta, ki so posebej 
pomembna za ohranjanje 
zdravja ljudi in živali ter varo-

vanje okolja in dobrobit živali. 
V Uradnem listu RS, št. 7/2010, 
je bila objavljena nova Uredba 
o predpisanih zahtevah rav-
nanja ter dobrih kmetijskih in 
okoljskih pogojih pri kmetova-
nju, ki določa vsa pravila za iz-
vajanje navzkrižne skladnosti. 

V Sloveniji je bila navzkrižna 
skladnost uvedena v letu 
2005, v polni meri pa jo mo-
rajo kmetje izpolnjevati od 
leta 2007. Od takrat  kmetijski 
svetovalci, ki delujejo v okviru 
Kmetijsko gozdarske zbornice 

Slovenije, pomagajo kmetom 
z nasveti za izvajanje zahtev. 
Kmetje se lahko dogovorijo 
za pregled pri svojem kme-
tijskem svetovalcu. Pregled 
poteka na kmetiji tako, da sve-
tovalec skupaj s kmetom sis-
tematično preveri vse zahteve 
navzkrižne skladnosti. Sveto-
valec lahko dokumentacijo, 
podatke ali informacije, prido-
bljene med dejavnostjo sveto-
vanja iz navzkrižne skladnosti, 
posreduje le kmetu, ki upra-
vlja kmetijsko gospodarstvo, 
na katerem je bilo svetovanje 
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izvedeno (13. člen Uredbe sveta 
(ES) št. 73/2009 ), zato ti podatki 
niso podlaga za kontrolo na tere-
nu. Kmet od svetovalca pridobi 
ustrezno informacijo o morebi-
tnem neskladju, ki ga lahko od-
pravi še pred uradno kontrolo s 
strani ARSKTRP in se tako izogne 
znižanju neposrednih plačil. 

V letu 2010  so pričele veljati 
novosti na področju navzkri-
žne skladnosti, ki so posle-
dica prilagajanja evropski in 
nacionalni zakonodaji. Pri 
večini zahtev se je povečalo 
število kazenskih točk. Vse-
binske spremembe so na-

stale tudi zaradi spremenjene 
uredbe o varstvu voda pred 
onesnaževanjem z nitrati iz 
kmetijskih virov ter novosti pri 
dobrih kmetijskih in okoljskih 
pogojih. Uvedene so male kr-
šitve, to so kršitve, ki bistveno 
ne vplivajo na okolje in zdravje 

ljudi, živali ali rastlin in zaradi 
njih niso oziroma ne bodo 
nastale škodljive posledice 
ter se dajo odpraviti v času 
kontrole na kraju samem ali 
v 15 dneh po tem, ko je bil 
kmet z zapisnikom obveščen 
o mali kršitvi. 

 Anton Jagodic, 

univ. dipl. inž. agr., KGZS

javni razpis
Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Ur.list RS, št. 69/03, 18/04,  57/08, 
90/09, 62/2010), Zakona o splošnem upravnem postopku (24/2006-UPB2, 
126/2007, 65/2008, 47/2009 (48/2009, 8/2010), Zakona o socialnem 
varstvu (Ur. list RS, št. 3/07- UPB2, 23/07, 41/07 in 122/07), Pravilnika o 
dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 14/04, 34/04, 
62/06 in 11/09), Pravilnika o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in 
stanovanjskih stavb (Ur. list RS, št. 127/04 in 75/05), Uredbe o metodologiji 
za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku 
za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. list RS, št. 131/03, 142/04 
in 99/08), Splošnih pogojev poslovanja (Ur. list RS, št. 119/00 in 28/01) 
in na podlagi določil 2. odst. Pogodbe o soinvestiranju pri zagotavljanju 
neprofitnih najemnih stanovanj št. 23062-45/03 z dne 10.11.2004, Pogodbe 
o soinvestiranju pri zagotavljanju neprofitnih najemnih stanovanj št. 360-03-
0002-27/2003-1 z dne 10.11.2004, Dodatka št. 1 z dne 11.04.2005 in Dodatka 
št. 2 z dne 09.08.2005, sklenjene med Stanovanjskim skladom Republike 
Slovenije, javnim skladom, Poljanska cesta 31, Ljubljana in Občino Dobrna, 
Dobrna 19, 3204 Dobrna,  

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 
31, Ljubljana

in
Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna

objavljata

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV DVEH NEPROFITNIH STANOVANJ 
V NAJEM

I. PREDMET RAZPISA

1.1.
      
Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, po pooblastilu 
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (v 

nadaljevanju: razpisnik) razpisuje oddajo v najem dveh (2) neprofitnih 
najemnih stanovanj, in sicer oddajo v najem enosobnega stanovanja 
št. 6 v velikosti 51,63 m2, ki se nahaja v 1. nadstropju stanovanjskega 
bloka Dobrna 14/b (ZN Center Dobrna – objekt št. 4), točkovno s 
371,00 točkami, letnik gradnje 2007 ter oddajo v najem enosobnega  
stanovanja št. 18 v velikosti  38,97 m2, ki se nahaja v mansardi 
stanovanjskega bloka Dobrna 14/b (ZN Center Dobrna – objekt št. 4), 
točkovno s 368,70 točkami, letnik gradnje 2007, in morebitna druga 
sproščena neprofitna stanovanja na območju občine v letu 2011 in 
2012. Stanovanji bosta upravičencema, uspelima v razpisu, oddani v 
najem predvidoma v mesecu februarju 2011.

Oblikovani bosta dve ločeni prednostni listi:

-	 lista A za stanovanja, predvidena za oddajo v najem 
prosilcem, ki so glede na socialne razmere po 9. členu 
Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem 
(Ur. list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06 in 11/09) oproščeni plačila 
lastne udeležbe in  varščine;

-	 lista B za stanovanja, predvidena za oddajo v najem 
prosilcem, ki so glede na določila 9. člena Pravilnika iz 
predhodne alineje zavezanci za plačilo lastne udeležbe in 
varščine.

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

Lastnik stanovanja je Stanovanjski sklad Republike Slovenije. 

Najemniki bodo najemne pogodbe sklepali z lastnikom neprofitnega 
stanovanja, oddanega v najem.
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1.2.

Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja bo določena na 
podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih 
stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih 
najemnin (Ur. list RS, št. 131/03, 142/04 in 99/08) oziroma na podlagi 
predpisa, ki bo veljal v času sklepanja najemne pogodbe. Najemniki, ki 
izpolnjujejo pogoje, lahko uveljavljajo pravico do znižane neprofitne 
najemnine v skladu z uredbo, citirano v prejšnjem odstavku oziroma 
predpisom, veljavnim v času trajanja najemnega razmerja.

Za stanovanje št. 6  v izmeri 51,63 m2, točkovano s 371 točkami, znaša 
najemnina v mesecu oktobru 2010, izračunana na podlagi navedenih 
veljavnih predpisov 196,47 €, za stanovanje št. 18  v izmeri 38,97 m2, 
točkovano s 368,70 točkami, znaša najemnina v mesecu oktobru 
2010, izračunana na podlagi navedenih veljavnih predpisov 151,03 €.

Najemodajalec neprofitnega stanovanja ima pravico vsakih pet 
let preveriti ali najemnik in uporabniki neprofitnega stanovanja 
še izpolnjujejo dohodkovne pogoje za uporabo neprofitnega 
stanovanja po veljavnem pravilniku na dan preverjanja. Podatke o 
denarnih prejemkih za preteklo koledarsko leto pred preverjanjem 
izpolnjevanja pogojev za uporabo neprofitnega stanovanja 
pridobivajo najemodajalci iz uradnih evidenc in drugih zbirk osebnih 
podatkov v skladu z zakonom. Najemniki morajo na zahtevo 
najemodajalca predložiti vse zahtevane izjave in dokazila zase in za 
uporabnike v roku 30 dni od prejema zahteve. Če najemnik ni več 
upravičen do neprofitnega stanovanja, se najemna pogodba lahko 
spremeni v najemno pogodbo za tržno stanovanje.

Če se socialne razmere najemnika, ki plačuje za stanovanje prosto 
oblikovano najemnino, spremenijo tako, da dohodek pade pod mejo, 
določeno v 5. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj 
v najem, lahko najemnik od najemodajalca zahteva preveritev 
svojega socialnega stanja in ponovno spremembo prosto oblikovane 
najemnine v neprofitno najemnino.

1.3.

Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj bodo upoštevani naslednji 
površinski normativi:

Število članov 
gospo-dinjstva

Površina stanovanja 
brez plačila varščine 
– lista A

Površina stanovanja 
s plačilom varščine – 
lista B

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

2-člansko nad 30 m2 do 45 m2 nad 30 m2 do 55 m2

3-člansko nad 45 m2 do 55 m2 nad 45 m2 do 70 m2

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine spodnjega 
in gornjega razreda povečajo za 6 m2.

II. RAZPISNI POGOJI

2.1.

Upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem so državljani 
Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine 
Dobrna.   

Upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem so tudi:

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

-	 invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička 
ali trajno pomoč druge osebe, ne glede na kraj stalnega 
prebivališča, če imajo v zgoraj navedenih občinah, možnosti 
za zaposlitev ali imajo zagotovljeno pomoč druge osebe in 
zdravstvene storitve;

-	 najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih o 
podržavljenju – prejšnji imetniki stanovanjske pravice, če 
izpolnjujejo splošne pogoje  za upravičenost do dodelitve 
neprofitnega stanovanja po Pravilniku o dodeljevanju 
neprofitnih stanovanj v najem.

2.2.

Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, če 
dohodki njihovih gospodinjstev v koledarskem letu 2009 ne 
presegajo zgornje meje določene v odstotkih od povprečne neto 
plače v državi, ki je v navedenem obdobju znašala 930,00 EUR. Glede 
na višino dohodka gospodinjstva, kot je razvidno v točki 2.3., prosilci 
kandidirajo ali za stanovanja po listi A – (oproščeni plačila lastne 
udeležbe in varščine) ali za stanovanja po listi B –(zavezani za plačilo 
lastne udeležbe in varščino).

2.3.

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

Velikost 
gospo-
dinjstva

LISTA  A LISTA B

% Meja 
dohodka

% Meja dohodka

1-člansko 90 % do 837,00 € od 90 % 
do 200 %

nad 837,00 € 

do 1. 830,00 €

2-člansko 135 % do 1.255,50 € od 135 do 
250 % 

nad 1.255,50 € 
do 2.325,00 €

3-člansko 165 % do 1.534,50 € od 165 do 
315 %

nad 1.534,50 € 
do 2.929,50 €

4-člansko 195 % do 1.813,50 € od 195 do 
370 %

nad 1.813,50 € 
do 3.441,00 €



št. 48 / 2010 21

JAVNI RAZPIS

5-člansko 225 % do 2.092,50 € od 225 do 

425 %

nad 2.092,50 € 

do 3.952,50 €

6-člansko 255 % do 2.371,50 € od 255 do 

470 %

nad  2.371,50 € 

do 4.371,00 €

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

2.4.

Upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem morajo 
poleg navedenih pogojev izpolnjevati še naslednje splošne pogoje:

- da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni najemnik 
neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z 
neprofitno najemnino ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja 
ali stanovanjske stavbe, ki ne presega vrednosti 40% primernega 
stanovanja, razen če je stanovanje ali stanovanjska stavba 
po zakonu oddana v najem za nedoločen čas, z neprofitno 
najemnino;

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

- da je prosilec, ki ponovno prosi za dodelitev neprofitnega 
stanovanja v najem, poravnal vse obveznosti iz prejšnjega 
neprofitnega najemnega razmerja ter morebitne stroške 
sodnega postopka.

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

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

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

Opomba: Kot osnova za določitev vrednosti primernega stanovanja 
se upošteva stanovanje, točkovano s 320 točkami, vrednost točke 
2,63 EUR in površina stanovanja v povezavi s številom uporabnikov 
stanovanja, slednje v višini gornjih razponov, predvidenih za 
stanovanja s plačilom lastne udeležbe in varščine.

 

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

3.1.

Prednostna lista upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v 
najem bo sestavljena na podlagi kriterijev, ki jih določa Pravilnik o 
dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.

Poleg kriterijev iz prejšnjega odstavka se v skladu s 6. členom 
Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem upoštevajo 
še naslednje prednostne kategorije prosilcev: mlade družine in mladi, 
invalidi in družine z invalidnim članom, državljani z daljšo delovno 
dobo, ki so brez stanovanja ali podnajemniki, žrtve družinskega 
nasilja (eventualno:  prosilci, ki so glede na poklic ali dejavnost, ki jo 
opravljajo, pomembni za občino). 

Skladno z določili 4. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih 
stanovanj v najem, razpisnik določa še dodatne pogoje in sicer: 

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

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

3.2.

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

PREDNOSTNE KATEGORIJE PROSILCEV             LISTA A LISTA B
1. mlade družine, mladi 100 100
2. invalidi in družine z invalidnim članom 60 60
3. državljani z daljšo delovno dobo, ki so brez 
stanovanja ali podnajemniki (moški 13 let, 
ženske 12 let)

60 60

4. žrtve družinskega nasilja 60 60
DODATNI POGOJI LISTA A LISTA B
5. stalnost bivanja prosilca na območju 
Občine Dobrna (Upošteva se čas do objave 
razpisa, v primeru prekinitve stalnega bivanja 
v Občini Dobrna se leta stalnega bivanja v 
Občini Dobrna seštevajo.)

•	 za bivanje od 5 do 10 let 10 10
•	 za bivanje nad 10 do 15 let 20 20
•	 za bivanje nad 15 do 20 let 30 30
•	 za bivanje nad 20 let 40 40

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

40
20

40
20

7. Prijavitelj se prvič prijavlja na javni razpis za 
dodelitev neprofitnega stanovanja v Občini 
Dobrna.

20 20

Opomba: Prednostne kategorije upravičencev se točkujejo v razponu od 50 do 150 
točk, točke, ki jih je mogoče doseči z dodatnimi pogoji, pa ne smejo presegati 112 točk.
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IV. LASTNA UDELEŽBA IN VARŠČINA

Lastna udeležba so vračljiva denarna sredstva najemnika, namenjena 
za pridobivanje neprofitnih stanovanj v lasti najemodajalcev. Višina 
lastne udeležbe lahko znaša največ 10% vrednosti neprofitnega 
stanovanja, pri čemer se vrednost določa na podlagi in skladno z 
določili Pravilnika o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in 
stanovanjskih stavb, brez vpliva lokacije.

Pogoje v zvezi z morebitnim plačilom in vračilom lastne udeležbe 
uredita uspeli prosilec in lastnik stanovanja s posebno pogodbo.

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

Lastno udeležbo in varščino so zavezani plačati upravičenci, katerih 
dohodek presega mejo določeno v 9. členu Pravilnika o dodeljevanju 
neprofitnih stanovanj v najem (upravičenci po listi B), pred oddajo 
stanovanja v najem. Podrobnejši pogoji v zvezi s plačilom in vračilom 
varščine se opredelijo v odločbi in najemni pogodbi.     

V. RAZPISNI POSTOPEK

Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj 
v najem, dvignejo obrazec vloge, s katerim se prijavijo na razpis od 
17.12.2010 do vključno 07.01.2011, v tajništvu OBČINE DOBRNA, 
Dobrna 19, 3204 Dobrna, ali pa si vlogo natisnejo sami s spletne strani 
Občine Dobrna: www.dobrna.si. 

Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati upravno takso v višini 3,55 
EUR za vlogo in 14,18 EUR za izdajo odločbe po tarifni številki 1 in 
3 taksne tarife Zakona o upravnih taksah (Ur. list RS, št. 42/07-UPB3 
in 126/07), kar znaša 17,73 EUR. Upravno takso v znesku 17,73 EUR 
se nakaže s plačilnim nalogom na transakcijski račun za plačilo takse 
številka: 01355-5550309108, Sklic: 11 76546-7111002-2007- Občinske 
upravne takse, katerega fotokopijo se nalepi na vlogo.

Taksni zavezanci v slabih premoženjskih razmerah lahko zahtevajo 
oprostitev plačila takse, če izpolnjujejo zahtevane kriterije po 25. členu 
Zakona o upravnih taksah, s tem da status dokažejo s pravnomočno 
odločbo Centra za socialno delo ali drugimi dokazili. 

Vloge z dokazilom o plačani upravni taksi bo razpisnik sprejemal 
od 17.12.2010 do vključno 07.01.2011, in sicer v ponedeljek, 
sredo in petek od 8.00 do 12.00 ure, v sredo tudi od 13.00 do 
16.00.

Vloge oddajo prosilci s priporočeno poštno pošiljko ali oddajo 
osebno na naslov: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna. Za 
osebno prejete vloge bo izdano potrdilo o prejemu vloge.

Šteje se, da se je prijava pravočasna, če je bila zadnji dan roka za 
oddajo prijav (07.01.2011) oddana na pošto s priporočeno pošiljko ali 

do 12.00 ure (07.01.2011) oddana v tajništvu Občine Dobrne.
Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo, bo pozvan, da vlogo v 
določenem roku dopolni z manjkajočimi listinami. Vloge prosilcev, ki 
v roku ne bodo dopolnjene, in vloge oddane po zaključku razpisnega 
roka, bodo s sklepom zavržene.

K vlogi za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem morajo prosilci 
priložiti naslednje listine navedene pod tč. 1., 2. in 3.in druge listine,če 
se nanašajo na njihov primer in/ali na njihovi podlagi uveljavljajo 
dodatne točke:
1. izjavo o morebitnih neobdavčljivih dohodkih in prejemkih ter 
nazivih njihovih izplačevalcev, za koledarsko leto pred razpisom;
2. dokazila o vseh izplačanih neto plačah v letu razpisa, če v preteklem 
koledarskem letu pred razpisom ni imel dohodkov iz delovnega 
razmerja;
3. izjavo o premoženjskem stanju, skladno s prvim odstavkom 3. 
člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem;
4. najemno oziroma podnajemno pogodbo, če prosilec ne živi pri 
starših ali sorodnikih;
5. dokumentacijo o trajni vezanosti na uporabo invalidskega vozička 
ali o vezanosti na trajno pomoč druge osebe, v kolikor gre za invalida 
po tretjem odstavku 3. člena  Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih 
stanovanj v najem;
6. izjavo o vseh plačanih obveznostih, v kolikor je prosilec že imel v 
najemu neprofitno stanovanje.
7. potrdilo o nezaposlenosti prosilca, njegovega zakonskega ali 
izvenzakonskega partnerja oziroma drugega družinskega člana (izda 
Zavod RS za zaposlovanje);
8. dokazilo o zadnji plačani najemnini oziroma podnajemnini;
9. dokazilo o kvaliteti bivanja – stanovanje ovrednoteno z največ 110 
točkami (točkovalni zapisnik) 
10. utesnjenost v stanovanju – v kolikor gre za prosilca, ki stanuje 
pri starših ali sorodnikih, se upošteva izjava prosilca o površini dela 
stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki jo ima prosilec v uporabi 
oziroma v souporabi;
11. kopijo poročnega lista oziroma notarsko overjene izjave o obstoju 
izvenzakonske skupnosti;
12. kopijo izpiska iz rojstne matične knjige za vsakega otroka;
13. potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so starejši od 15 let;
14. zdravniško potrdilo o nosečnosti;
15. odločbo socialne službe o ločenem življenju roditeljev in 
mladoletnih otrok zaradi neprimernih stanovanjskih razmer (rejništvo, 
oskrba v tuji družini, zavodu, če so razlog oddaje neprimerne 
stanovanjske razmere);
16. dokazilo o statusu roditelja, ki sam preživlja otroka (samohranilec) 
– potrdilo, da je preživnina neizterljiva oziroma odločbo o prejemanju 
preživnine iz preživninskega sklada;
17. potrdilo ustrezne institucije, če je prosilec ali njegov ožji družinski 
član, ki bo z njim stalno prebival, gibalno ovirana oseba, trajno vezana 
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na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe;
18. dokazilo o invalidnosti I. kategorije (odločba Centra za socialno 
delo, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oziroma

Zavoda za zaposlovanje);
19. izvid osebnega zdravnika, s katerim se dokazujejo trajna obolenja 
prosilca ali družinskih članov, pogojena s slabimi stanovanjskimi 
razmerami;
20. odločba o razvrstitvi otroka, mladostnika ali mlajše polnoletne 
osebe glede na zmerno, težjo ali težko duševno ali težko telesno 
motnjo ali izvid in mnenje specialistične pediatrične službe;
21. strokovno mnenje centra za socialno delo ter vladnih in nevladnih 
organizacij (materinski domovi, zatočišča - varne hiše, zavetišča, centri 
za pomoč žrtvam kaznivih dejanj), ki nudijo ženskam in ženskam z 
otroki psihosocialno pomoč ob nasilju;
22. odločbo o statusu žrtve vojnega nasilja;
23. izjavo o sodelovanju na prejšnjih razpisih.

Prosilec in polnoletni člani gospodinjstva lahko razpisniku s 
pooblastilom dovolijo pridobivanje, vpogled, prepis, izpis ali 
kopiranje njihovih osebnih podatkov iz uradnih evidenc in zbirk 
osebnih podatkov pri vseh upravljalcih zbirk osebnih podatkov, ki 
štejejo za davčno tajnost, ter občutljivih osebnih podatkov. V tem 
primeru morajo vlogi priložiti ustrezne pisne izjave.

Najemodajalci neprofitnih stanovanj pridobijo v skladu s prejšnjim 
odstavkom potrdila o državljanstvu, potrdila o stalnem prebivališču 
in številu članov gospodinjstva od pristojnih državnih organov, 
podatke o obdavčljivih in neobdavčljivih dohodkih ter prejemkih pa 
iz obstoječih zbirk podatkov.
Podatke, ki se štejejo za davčno tajnost, pridobijo najemodajalci 
neprofitnih stanovanj za prosilca in polnoletne člane gospodinjstva iz 
dokončnih odločb o odmeri dohodnine, iz drugih dokončnih odločb 
davčnega organa in iz davčnih obračunov. Iz navedenih dokumentov 
lahko najemodajalci neprofitnih stanovanj pridobijo podatke o 
davčni številki, o vzdrževalnih družinskih članih, o dohodkih davčnih 
zavezancev, o stroških upoštevanih pri uveljavljanju davčne osnove, 
o obveznih prispevkih za socialno varnost, podatke o znižanjih in 
olajšavah, ki se upoštevajo pri obračunu akontacije dohodnine ter 
od dohodkov iz kmetijstva in od dohodkov iz dejavnosti, če davčni 
organ s temi podatki razpolaga. Najemodajalci neprofitnih stanovanj 
v tem odstavku navedene podatke pridobivajo od davčnega organa 
v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek.

Na zahtevo najemodajalca upravljavci zbirk podatkov brezplačno 
posredujejo vse podatke o obdavčljivih in neobdavčljivih dohodkih in 
prejemkih za preteklo koledarsko leto pred letom razpisa za prosilca 
in polnoletne člane gospodinjstva, navedene v vlogi za pridobitev 
neprofitnega stanovanja.

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

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

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

VI. SPLOŠNE DOLOČBE

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

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

Komisija si lahko stanovanjske razmere prosilcev tudi ogledajo. V 
primeru ogleda se ta opravi nenapovedano in le pri tistih udeležencih, 
ki bodo na podlagi predložene listinske dokumentacije zbrali največje 
število točk glede na število razpisanih stanovanj.

 Po proučitvi in točkovanju vlog bodo udeleženci razpisa uvrščeni 
na prednostno listo  po številu zbranih točk. Če se na prednostni 
vrstni red uvrstijo udeleženci razpisa z enakim številom točk glede 
na oceno stanovanjskih in socialnih razmer, ki so določene v obrazcu, 
imajo prednost pri dodelitvi neprofitnega stanovanja tisti, pri katerih 
predstavlja višina najemnine za primerno stanovanje večji delež v 
družinskem dohodku. 

Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi oziroma 
neuvrstitvi na prednostno listo upravičencev v roku 6 mesecev po 
zaključku javnega razpisa. Če se posamezni udeleženec razpisa ne 
strinja z odločitvijo, se lahko v roku 15 dni po prejemu odločitve 
pritoži. Pritožbo naslovi na razpisnika. O pritožbi odloči v 2 mesecih 
po prejemu popolne pritožbe župan občine, v kateri ima pritožnik 
stalno prebivališče. Odločitev župana o pritožbi je dokončna.

Po rešitvi pritožb se javno objavi seznam upravičencev, ki jim bodo 
zagotovljena stanovanja. Z uspelimi upravičenci bodo sklenjene 
najemne pogodbe za nedoločen čas in z neprofitno najemnino. 
Uspeli upravičenec, ki neupravičeno zavrne dodeljeno primerno 
stanovanje, ali se na ponovni poziv k sklenitvi najemne pogodbe ne 
odzove, se črta s seznama upravičencev.

Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo razpisnik ponovno preveril, 
če uspeli upravičenec še izpolnjuje pogoje in merila za dodelitve 
neprofitnega stanovanja v najem. V primeru bistveno spremenjenih 
okoliščin, zaradi katerih uspeli upravičenec ne izpolnjuje pogojev in 
meril tega razpisa, lahko razpisnik postopek obnovi in prosilca črta s 
seznama upravičencev.

Vse informacije lahko dobite osebno na sedežu Občine Dobrna med 
uradnimi urami: ponedeljek 8.00 –12.00 ure, sreda 8.00-12.00 in 13.00-
16.00 ure, petek 8.00-12.00 ure, na telefonski številki 03/780-10-53 ali 
na e-naslovu: obcina@dobrna.si ali e-naslovu: mateja.smrecnik@
dobrna.si.

Občina Dobrna
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1. Kakšni so pogoji za opravljanje osebnega dopolnilnega 
dela?

Za osebno dopolnilno delo se šteje, kadar posameznik osebno sam 
opravlja dela pomoči v gospodinjstvu in njim podobna dela, nabira 
in prodaja gozdne sadeže in zelišča ter opravlja druga manjša dela 
pod pogojem, da posebni predpisi ne določajo drugače. Za osebno 
dopolnilno delo se šteje tudi, kadar posameznik osebno sam izdeluje 
izdelke domače in umetne obrti, za katere ima pridobljeno ustrezno 
strokovno mnenje Obrtne zbornice Slovenije (OZS). 
Posameznik je dolžan osebno dopolnilno delo pred pričetkom 
opravljanja priglasiti pristojni upravni enoti, na območju katere ima 
stalno oziroma začasno prebivališče.  Upravna enota ga vpiše v 
seznam zavezancev, ki opravljajo osebno dopolnilno delo.

Priglasitev osebnega dopolnilnega dela se opravi na obrazcu 
priglasitve opravljanja osebnega dopolnilnega dela, ki ga posameznik 
prejme na upravni enoti. 
 
Priglasitev sprememb ali priglasitev prenehanja opravljanja osebnega 
dopolnilnega dela je potrebno opraviti v 8 dneh od spremembe 
oziroma prenehanja opravljanja osebnega dopolnilnega dela.

Priglasitev sprememb opravljanja osebnega dopolnilnega dela, 
ki vključuje tudi spremembe osebnih podatkov, ter priglasitev 
prenehanja opravljanja osebnega dopolnilnega dela se opravi 
enako in z istim obrazcem kakor priglasitev opravljanja osebnega 
dopolnilnega dela.

Za priglasitev osebnega dopolnilnega dela se plača  taksa v višini 3,55 
EUR. Takse se ne plača za elektronske vloge. 

2. Kdo je upravičen do zdraviliško klimatskega 
zdravljenja? Kakšen je postopek?

Do zdraviliško klimatskega zdravljenja so upravičeni vojni invalidi, vojni 
veterani in žrtve vojnega nasilja, kadar je to potrebno za nadaljnje 
zdravljenje  bolezni, ki so predpisane kot indikacije za to zdravljenje. 
Pravico do zdraviliško  klimatskega zdravljenja imajo vojni veterani 
in žrtve vojnega nasilja, ko dopolnijo 50 let starosti, ali če je pri njih 
nastala trajna popolna izguba delovne zmožnosti. 

Postopek za uveljavljanje pravice do zdraviliškega in klimatskega 
zdravljenja se začne na zahtevo stranke na predpisanem obrazcu ZZ 
1, ki ga upravičenec prejme pri upravni enoti. Šteje se, da je zahteva 

popolna, ko upravičenec predloži upravni enoti bolniški list, ki ga 
izpolni osebni zdravnik in na katerem je podan predlog za zdraviliško 
in klimatsko zdravljenje. Bolniškemu listu je potrebno priložiti 
specialistične izvide ustrezne specialnosti, ki niso starejši od enega 
leta. 

Upravičenost do zdraviliškega in klimatskega zdravljenja ugotavlja 
upravna enota na podlagi izvida in mnenja pristojne zdravniške 
komisije, ki poda mnenje o izpolnjevanju pogojev za zdraviliško in 
klimatsko zdravljenje. Zoper izvid in mnenje zdravniške komisije 
prve stopnje o potrebnosti zdraviliškega in klimatskega zdravljenja je 
dopusten ugovor na zdravniško komisijo druge stopnje.

Upravna enota pošlje zdravilišču izvid in mnenje, na katerem je bilo 
odločeno o pravici do zdraviliškega in klimatskega zdravljenja po 
dokončnosti odločbe, s katero je bilo odločeno o zdraviliškem in 
klimatskem zdravljenju upravičenca. 

3. Ali lahko 15-letnik začne s poslovanjem samostojnega 
podjetništva? Velja to za vse dejavnosti?

Mladoletnik, ki dopolni 15 let, lahko prične z opravljanjem dejavnosti 
kot samostojni podjetnik  v skladu z določbami Zakona o zakonski 
zvezi in družinskih razmerjih (107., 108. in 111. člen), kar pomeni, 
da mora imeti zakonitega zastopnika (starši), le-ta pa mora imeti 
privolitev pristojnega centra za socialno delo. 

4. Mož je prodal vozilo, komisijske pogodbe pa ni overil. 
Medtem je umrl in zdaj novi lastnik vozila zahteva od 
mene, da opravim to overitev. Ali smem?

Termin upravna overitev zajema  overitve lastnoročnih podpisov,  
overitve prepisov ali kopij in pomeni potrditev pristnosti 
lastnoročnega podpisa oziroma potrditev istovetnosti prepisa ali 
(fizične in elektronske) kopije z izvirno listino. Po izrecni določbi 
Zakona o splošnem upravnem postopku se z upravno overitvijo ne 
potrjuje resničnosti podatkov v listini. Kot rečeno bo upravna overitev 
uporabna zgolj v upravnih postopkih in bo takrat tudi popolnoma 
enakovredna notarski overitvi lastnoročnega podpisa, prepisa ali 
kopije. 

Upravno overitev podpisa komisijske pogodbe lahko opravi le lastnik 
vozila. V konkretnem primeru pa bo potrebno vozilo predhodno 
priglasiti v zapuščinsko maso.

Upravna enota 
Celje svetujeDamjan Vrečko, 

načelnik UE Celje
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5. V katerih primerih upravni organ ne sme overiti kopije 
dokumentov?

V dveh primerih: 
Kadar ne more ugotoviti istovetnosti predlagatelja. Uradna 
oseba od predlagatelja overitve zahteva, da dokaže svojo istovetnost. 
V ta namen mora pokazati listino, opremljeno s fotografijo, ki jo je 
izdal državni organ. Izjema je možna samo v tistih primerih, ko je 
predlagatelj overitve uradni osebi osebno znan. Če istovetnosti ni 
mogoče ugotoviti na podlagi listine, niti predlagatelj uradni osebi 
ni osebno poznan, se istovetnost ugotavlja na kakršenkoli drug 
način, po katerem je mogoče istovetnost nedvoumno izkazati. 
Način ugotovitve istovetnosti se mora vpisati v elektronske overitve. 
Morebitno pooblaščenost predlagatelja za zastopanje se ugotavlja 
na podlagi overjenega pooblastila ali podatkov iz uradne evidence.

Kadar uradna oseba ne more primerjati skladnosti kopije z 
izvirno listino, mora najprej skrbno preveriti prepis ali fizično kopijo 
(fotokopijo) dokumenta z izvirno listino. Prepis ali kopija se mora 
ujemati z izvirno listino v vseh pisnih podrobnostih, tudi v pravopisu, 
ločilih, okrajšavah besed in pisnih napakah. Če so posamezna mesta 
spremenjena, dopolnjena, izbrisana ali prečrtana, je to potrebno 
navesti v potrdilu o overitvi. Navesti je potrebno tudi, če je izvirna 
listina raztrgana, poškodovana ali ima druge zunanje karakteristike...

6. Kateri so upravičenci do klimatsko zdraviliškega 
zdravljenja iz naslova  žrtev vojnega nasilja? Kakšen je 
postopek?  Ali UE Celje pokriva tudi druge UE na tem 
področju?

Žrtev vojnega nasilja (taboriščnik, ukradeni otrok, zapornik, 
izgnanec, interniranec, prisilni mobiliziranec, delovni deportiranec 
in begunec) ima pravico do zdraviliškega in klimatskega zdravljenja, 
kadar je to potrebno za nadaljnje zdravljenje bolezni, ki so predpisane 
kot indikacije za to zdravljenje. Pravice do varstva ima  žrtev vojnega 
nasilja, ko dopolni 50 let starosti ali je pri njej nastala trajna popolna 
izguba delovne zmožnosti.
Žrtev vojnega nasilja pri pristojni upravni enoti vloži zahtevo – bolniški 
list za zdraviliško in klimatsko zdravljenje na predpisanem obrazcu 
ZZ 1, ki ga prejme pri upravni enoti, in izvide specialista ustrezne 
specialnosti, ki niso starejši od enega leta. Bolniški list izpolni lečeči 
zdravnik.  Popolno dokumentacijo nato obravnava zdravniška komisija 
na prvi stopnji, ki izda izvid in mnenje o izpolnjevanju pogojev za 
zdraviliško in klimatsko zdravljenje. Žrtev vojnega nasilja nato od 
upravne enote dobi obvestilo o  odločitvi zdravniške komisije prve 
stopnje, nato pa še odločbo o pravici do zdraviliškega in klimatskega 
zdravljenja. Po dokončni odločbi zadevo odstopimo v  zdravilišče, če 
je bilo zahtevi ugodeno. 
Zdravniška komisija I. stopnje s sedežem v Celju , ki izda izvid in 

mnenje upravni enoti, ima tri člane. Pokriva 11 upravnih enot; poleg  
Celja še naslednje upravne enote: Brežice, Krško, Mozirje, Laško, 
Sevnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Velenje in Žalec. 

7. Na katerih področjih je mogoče poslovati oz. urejati 
upravne zadeve po elektronski poti?

Upravne zadeve je mogoče po elektronski poti urejati preko 
državnega portala e-uprava na naslovu http://e-uprava.gov.si/e-
uprava/, praktično skoraj na vseh področjih. Vsi obrazci so uvrščeni 
v ustrezne storitve na portalu  življenjskih dogodkov. Tako lahko 
vsak uporabnik najde obrazce neposredno preko portala ali preko 
življenjskih dogodkov.Uporabnik lahko po portalu išče vloge po 
njegovih lastnostih, torej po nazivu, jeziku, glede na umeščenost v 
življenjske dogodke, kdo je vlogo objavil na portalu itd.

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

Če uporabnik izbere vlogo, ki jo je potrebno plačati, lahko plačilo 
opravi po elektronski poti. Katero plačilo je ponujeno uporabniku, 
je odvisno od vključenosti prejemnika nakazila v sistem e-plačila, ki 
omogoča elektronsko plačevanje.

8. Ali lahko upravičenec, ki mu je bil  v denaciona-
lizacijskem postopku vrnjen poslovni objekt, zahteva 
odškodnino iz naslova nezmožnosti upravljanja 
premoženja in vračilo najemnine do dneva vračila ter 
od katerega datuma naprej je upravičen do najemnine?

Pravno podlago za obravnavanje tovrstnih zahtevkov daje določilo 2. 
odst. 72. člena Zakona o denacionalizaciji (v nadaljevanju ZDen), po 
katerem se odškodninski zahtevki iz naslova nezmožnosti upravljanja 
premoženja ter iz naslova vzdrževanja nepremičnine priznavajo od 
dneva uveljavitve ZDen, to je od 7.12.1991, seveda upravičencu, 
ki je v denacionalizacijskem postopku uspel. Upravičenci 
pridobijo na podržavljenem premoženju lastninsko pravico šele 
s pravnomočnostjo odločbe o denacionalizaciji. Iz tega sledi, da 
denacionalizacijski upravičenci po splošnih pravilih civilnega prava 
ne morejo imeti nikakršnih odškodninskih zahtevkov »iz naslova 
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nezmožnosti uporabe oz. upravljanja premoženja«, na drugi strani pa 
tudi nikakršnih obveznosti v zvezi z vzdrževanjem stvari, do trenutka 
pravnomočnosti oz. dokončnosti odločbe o denacionalizaciji. 
Dejansko gre v konkretnih primerih za nadomestilo, odškodovanje 
denacionalizacijskega upravičenca za izgubo tiste koristi, ki bi jo 
upravičenec sam dosegel, če bi nepremičnino lahko uporabljal oz. 
upravljal.

Za odločanje o zahtevkih iz naslova nezmožnosti  upravljanja 
nepremičnine je pristojno sodišče.

Upravičenec lahko zahteva vračilo najemnine od dneva vložitve 
denacionalizacijskega zahtevka do dneva pravnomočnosti 
denacionalizacijske odločbe. 

9. V katerih primerih je lahko zavezanec za vračilo zahteval 
povrnitev vlaganj v postopku denacionalizacije vrnjen 
poslovni ali stanovanjski objekt?

Bistveno za uveljavljanje zahtevka iz naslova vlaganj v naravi vrnjeno 
nepremičnino je, da je bila že pred odločitvijo upravnega organa 
o vračilu ugotovljena vrednost nepremičnine ob podržavljanju in 
vrednost v času vračanja, kajti v denacionalizacijskem postopku 
je ugotovitev vrednosti nepremičnine  bistveni del pravilno in 
popolno ugotovljenega dejanskega stanja. V primeru bistveno 
povečane vrednosti nepremičnine mora upravni organ odločiti tudi 
o odškodnini iz naslova večvrednosti vrnjene nepremičnine in v tem 
okviru tudi o zahtevkih najemnikov za povrnitev vlaganj.
Upoštevaje določilo 2. odst. 25. člena ZDen lahko upravni organ 
potem, ko je ugotovljeno, da se je vrednost nepremičnine zaradi 
novih investicij bistveno povečala, po izbiri upravičenca 
nepremičnino bodisi ne vrne (v tem primeru gre upravičencu 
odškodnina po določbah 42. člena ZDen, v obliki obveznic Slovenske 
odškodninske družbe d.d.), bodisi na njej vzpostavi lastninski delež 
do višine prvotne vrednosti nepremičnine, ali pa jo vrne v celoti pod 
pogojem, da za razliko v vrednosti plača predlagatelj oz. upravičenec 
zavezancu odškodnino. V dispoziciji denacionalizacijskega 
upravičenca je namreč izbira, v kakšni obliki uveljavlja pravice na 
podlagi denacionalizacije. Nasprotni udeleženec – zavezanec takšni 
izbiri ne more utemeljeno nasprotovati. Odločitev o odškodnini 
iz naslova povečane vrednosti nepremičnine, ki se vrača, pa lahko 
organ, če se upravičenec in zavezanec o tem ne sporazumeta pred 
izdajo odločbe o denacionalizaciji, pusti za kasnejše odločanje  (6 
odst. 25. člena) ter o zahtevku iz naslova večvrednosti odloči z 
dopolnilno odločbo.

Za uspešno uveljavljanje zahtevka iz naslova večvrednosti 
denacionalizirane nepremičnine je torej bistveno: 

•	 da se vrednost denacionalizirane nepremičnine (v času 

podržavljanja in v času vračanja) ugotovi pred odločitvijo o 
vračilu;

•	 da gre za povečanje vrednosti zaradi novih investicij  
zavezanca;

•	 da gre v vsakem konkretnem primeru za bistveno 
povečanje vrednosti  - novela ZDen (Uradni list RS, št. 
65/98 in odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije 
U-I-247/96, št. 76/98). V novem 4.odstavku 25. člena ZDen 
(6. člen novele) je določeno, da se za bistveno povečanje 
vrednosti nepremičnine po tem zakonu šteje povečanje 
vrednosti nad 30 % vrednosti nepremičnine.

10. V katerih primerih in pod kakšnimi pogoji je možno postaviti 
sončne elektrarne na kmetijskih zemljiščih? Če to ni mogoče, ali 
je potrebno v ta namen pridobiti gradbeno dovoljenje ter pod 
kakšnimi pogoji?

Sončne elektrarne na kmetijskih zemljiščih ni možno postaviti! 

Po Uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in 
o določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/2003, 
78/2005), spadajo sončne elektrarne med kompleksne industrijske 
objekte, in sicer med energetske objekte, za katere je treba pridobiti 
gradbeno dovoljenje po Zakonu o graditvi objektov (Ur. L. RS,  
št. 110/02, 47/04, 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 14/05 - 
popravek, 92/05 - ZJC-B, 111/05 - odločba US, 93/05 - ZVMS in 126/07 
ter 108/09 - spremembe in dopolnitve - ZGO-1C). 

K vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja mora investitor priložiti 
najmanj dva izvoda projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, 
druge listine, če tako določa zakon, in dokazilo o pravici graditi, če ta 
še ni vpisana v zemljiško knjigo. Preden upravni organ izda gradbeno 
dovoljenje, mora med drugim preveriti tudi ali je projekt izdelan v 
skladu s konkretnim prostorskim aktom občine.  

Glede na to, da obstoječi in veljavni prostorski izvedbeni akti občin, ki 
jih pokriva Upravna enota Celje (Mestna občina Celje in občine Vojnik, 
Dobrna ter Štore), trenutno na kmetijskih zemljiščih ne opredeljujejo 
gradnje tovrstnih objektov, temveč omogočajo na določenih 
kmetijskih zemljiščih le gradnjo oziroma postavitev objektov 
povezanih s kmetijsko dejavnostjo, in glede na to, da prostorskih 
izvedbenih aktov ni možno spremeniti, če tega ne omogoča tudi 
veljavni prostorski plan občine, gradbenega dovoljenja za sončne 
elektrarne v takšnem primeru ni možno izdati.

Upravna enota je zato navedene občine že večkrat opozorila, da 
pri pripravi občinskih prostorskih načrtov upoštevajo možnost 
gradnje objektov, ki bodo proizvajali oziroma uporabljali alternativne 
(obnovljive) vire energije.
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Obeležili smo 60-letnico

Folklorna skupina KUD Dobrna 
je letošnji 26. november name-
nila praznovanju 60. obletnice 
delovanja folklore. Večer nam 
je že v začetku polepšal prvi 
sneg. A s skupnimi močmi smo 
ustvarili praznično vzdušje. Pri 
tem so nam pomagali nasto-
pajoči: Folklorna skupina OŠ 
Dobrna, Modrijani, Folklorna 
skupina Jurij Vodovnik Sko-
marje in Sestre Jakob. Posebej 
ponosni pa smo bili, ko smo 
v dvorani opazili številne nek-
danje plesalce. Vsem nastopa-
jočim, povezovalcu Gorazdu 
Špeglu, nekdanjim plesalcem 
in vsem, ki ste nam pomagali in 
z nami praznovali, se še enkrat 
lepo zahvaljujemo. Zahvaliti pa 
sem moramo tudi sponzorjem, 
ki so nam pomagali, da je bilo 
praznovanje res praznično, da 
smo lahko ponosni stopili na 
oder z obnovljenimi gorenjski-
mi narodnimi nošami in poka-
zali, da dobra volja daje moč in 
energijo, ki se širi med ljudmi.

Je že tako, da čas hitro beži. 
Nihče ga ne more zaustaviti. 
Lahko pa si ga polepšamo s 
pesmijo, plesom in dobro vo-
ljo. Ta recept so poznali že naši 
predniki, mi pa ga s pridom 
uporabljamo in poizkušamo 
prenesti med občane Dobrne 
in okolice, pa tudi  po Sloveniji 
in izven meja.

25. december 1950 je bil ti-

dogodki

sti dan, ko se je začelo. Gospa 
Marija Pasarič je ob sebi zbrala 
skupino vajencev Zdravilišča 
Dobrna in tako postavila temelj 
folklorni dejavnosti na Dobrni. 
Vajenci so bili preobremenjeni 
z delom in izpiti, kar je posle-
dično pomenilo razpad skupi-
ne. A ne za dolgo. Že leta 1956 
je skupina ponovno zaživela, 
tokrat z novo energijo, ki so jo 
doprinesli domačini. Vseskozi, 
prav do danes, skupina z manj-
šimi presledki uspešno deluje.

Vsa ta leta so plesalci zabeležili 
številne nastope po bivši Jugo-
slaviji, Avstriji, Nemčiji in seve-
da največ v rodni Slovenji. Po-
nosni se pokažemo v narodnih 
nošah Gorenjske, Bele Krajine 
in Štajerske. Ker pa je Dobrna v 
osrčju Štajerske, plese Štajerske 
in okolice Dobrne predstavlja-
mo s štajerskimi nedeljskimi 
nošami ter s štajerskimi delov-

nimi nošami.
V zadnjem času smo se inten-
zivno pripravljali na praznova-
nje visoke obletnice. Zdajšnja  
vodja skupine, gospa Ida Hro-
vat, je intenzivno usmerjala 
naše korake v nove plesne fi-
gure. Ponosen vstop na oder 
pa so nam omogočile obno-
vljene gorenjske narodne noše.
V vseh teh letih se je zamenja-
lo mnogo plesalcev. Nekateri 
ostajajo dlje, nekateri pa zaradi 
drugih obveznosti prenehajo, 
vendar jim folklorni plesi še ve-
dno pospešijo srčni utrip. Ob 
praznovanju so bile podeljena 
priznanja vsem tistim, ki vztra-
jajo že več let. 
Bronaste Maroltove značke 
za več kot 5 let delovanja: Ma-
teja Javornik, Špela Podvratnik, 
Vesna Podvratnik, Jožica Pod-
vratnik, Branko Podvratnik, Rok 
Zaponšek, Lidija Kolar, Gorazd 
Božnik, Jure Podjavoršek. 

Srebrne Maroltove značke 
za več kot 10 let delovanja: 
Mojca Zaponšek, Boštjan Bo-
žnik, Branko Lugarič, Matej Kri-
vec.
Zlate Maroltove značke za 
več kot 15 let delovanja: Cvetka 
Ovčar in Peter Kristan. Pode-
ljena pa so bila tudi priznanja 
Kulturno umetniškega dru-
štva Dobrna za več kot 20 let 
delovanja: Boris Repas, Stan-
ka Repas in Boštjan Višner. Za 
več kot 30 let delovanja pa so 
priznanja KUD Dobrna prejeli: 
Zdenko Jakob, Anton Hrovat, 
Ida Hrovat, Ljudmila Krivec, Er-
nest Ovčar, Cecilija Štimulak, 
Ivan Pinter, Jožica Špegel, Ivan 
Žerjav in Srečko Špegel.
Želimo si, da bi folklora na Do-
brni obeležila še kakšen okro-
gel jubilej. Pridite, zaplešite in 
zapojte z nami!

Za Folklorno skupino KUD Dobrna:                                                                                                                               

Stanka Repas



št. 48 / 201028

DOGODKI

Čarovniška predstava Marlizz Show
V soboto 23. in v nedeljo 24. 
oktobra smo v Kulturnem 
domu Dobrna gostili čarode-
ja Marlizz-a. Učenci prvega in 

drugega razreda ter vsi otroci 
vrtca Dobrna so prejeli brez-
plačno vstopnico za ogled 
predstave. Vstopnice jim je 
podaril gostujoči čarodej v so-
delovanju z Občino Dobrna in 
Zavodom  za turizem, šport in 
kulturo Dobrna. 
Čarovniška  predstava je bila 
izvedena v dveh delih. V pr-
vem delu smo si ogledali trike 
s pričaranjem živali ( golobov 
in zajcev), ter številne druge 
čarovniške skrivnosti s kartami 
in rutami. Po kratki pavzi pa je 
sledil še drugi del predstave, ki  

ji v čarovniškem jeziku rečejo 
tudi Velike iluzije. Hkrati je dru-
gi del predstave še posebej za-
nimiv, saj v njej  sodelujejo tudi 
gledalci. Tako smo lahko videli, 
kako je čarovnik zaprl v škatlo 
svojo asistentko ter jo »prebo-
del« z noži.  Vrhunec predstave 
pa je bil, ko je izbranko iz občin-
stva hipnotiziral, da je lebdela  
v zraku. Posebno navdušenje 
je pri otrocih vzbudila tudi opi-
ca Vili, s katero so se otroci po 
končani predstavi lahko  tudi 
slikali. Preživeli smo lep večer, ki 
je bil še posebej v veselje otro-

kom, ki so tisti vikend pričeli s 
krompirjevimi počitnicami. 

ZTŠK Dobrna

Marija Švent

Ženski lov in pet lisic
Da ne bo pomote, to ni bil lov na ženske, kar radi večkrat pripišejo 
poštenim in marljivim članom zelene bratovščine, bil je lov, na 
katerega LD Dobrna vsako jesen povabi tudi žene svojih članov-
lovcev.

Lep sončen dan je obetalo nedeljsko jutro 24. oktobra letos. 
Zbrali smo se pri gostilni LOVEC na Dobrni, kjer smo se okrepčali 
z vročim čajem. »Lovili bomo v loški reber,« je po uvodnem nago-
voru povedal starešina LD Miran. Jesen in prva slana sta drevesa 
listavcev že močno obarvali. Žarela so v soncu in se nastavljala 
fotografom, ko je lovski rog oznanil začetek lova. Napetost se je 
stopnjevala, slišati je bilo pasji lajež in počili so prvi streli.

Pohod iz Loke proti lovski koči, ki je zaradi težavnega terena kar 
zahteven, so ženske korajžno obvladale. Po dobrih dveh urah, ko-
likor je trajal pogon, smo se začeli zbirati pri lovski koči. Črn dan 
za lisice, bi lahko rekli. Kar pet jih je ležalo v  vrsti, ko je lovovodja 
zatrobil pozdrav lovini. Klobuke dol v zahvalo boginji DIANI za 
uspešen lov!
Na turizmu ŠUMEČNIK, kamor smo se odpeljali po lovu, je že ča-
kalo kosilo. Topla juha in vse kar je sledilo, se je še kako prileglo. 
Nazdravili smo z levo roko, kot se spodobi po lovsko. Tudi kakšno 
pikro je bilo slišati iz ženskih ust. »Če ne bi bilo nas, bi prišli spet 
brez plena domov«, so modrovale, ko smo se poslavljali.

Anton Mogu

Foto: SeničPo uspešnem lovu pozdrav lovini
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Projekt Wellness 3plus

Tudi predstavniki Dobrne smo 
odprti za pridobivanje doda-
tnih znanj, izkušenj in za izme-
njavo mnenj. Tako smo, Tanja 
Javornik, Branko Brecl, Janko 
Černe, Marija Švent in Stanka 
Repas že v oktobru pričeli z izo-
braževanjem v okviru projekta 
Wellness 3plus.

In kaj to sploh je?
Naveden projekt se odvija 
pod okriljem Razvojne agen-
cije Kozjansko, ki je v letu 2009 
s Službo vlade RS za lokalno 
samoupravo in regionalno 
politiko podpisala Pogodbo o 
sofinanciranju projekta »Razvoj 
čezmejne wellness destinacije 
s povezovanjem podeželskih 
turističnih produktov«, na krat-
ko Welness 3plus. Gre za triletni 
projekt, ki bo zaključen v mar-
cu 2012 in ga je Razvojna agen-
cija Kozjansko prijavila v okviru 
razpisa Operativnega progra-
ma IPA Slovenija-Hrvaška 2007-
2013, katerega prednostna 
naloga je gospodarski in druž-

beni razvoj v okviru ukrepa: Ra-
zvoj turizma in podeželja.

Zakaj sodelovanje v takem pro-
jektu?
Obsotelje, Kozjansko, Dravinj-
sko in Zagorsko-Krapinsko ob-
močje je bogato s ponudbo 
termalnih zdravilišč, katerih no-
silci so večja turistična podjetja. 
Letno zdravilišča na tem ob-
močju obišče več kot 150.000 
turistov, vendar pa podeželska 
okolica premalo oziroma sploh 
ne prepozna priložnosti, ki jo 
predstavlja navedena masa 
turistov. Navedeno območje 
je izredno bogato z naravno 
in kulturno dediščino. Na voljo 
je tudi bogata podeželska po-
nudba; izdelki zdrave prehrane, 
zeliščarstvo, vinotoči, turistič-
ne vinske ceste, pohodništvo. 
Kljub vsemu temu pa se poja-
vlja težava v slabi prepoznav-
nosti ponudbe, pomanjkanju 
znanja, nepovezovanju ponu-
dnikov in s tem neizkoriščanju 
priložnosti masovnih obiskov 

turistov, ki v kraje prihajajo 
predvsem zaradi zdraviliških 
ponudb.

Navedene slabosti predstavlja-
jo potrebo po krepitvi pove-
zovanja in sodelovanja ter po 
skupnem načrtovanju. Obliko-
vanje atraktivnih in specializi-
ranih povezanih podeželskih 
wellness produktov bo tako 
pripomoglo, da bomo postali 
trajno zaželena in prepoznav-
na wellness 3plus destinacija, 
ki bo nadgradila standardno 
zdraviliško ponudbo. Takšna 
ponudba se bo predstavljala in 
nadgrajevala v treh tematskih 
sklopih; aktivne počitnice, do-
živetje narave in gastronomije.

Glavni cilj vsega navedenega 
je, da se združimo in poveže-
mo ponudbo podeželja v eno 
samo, edinstveno, čezmejno, 
srednjeevropsko wellness de-
stinacijo, ki bo prepoznavna po 
izvirni in specializirani ponudbi.
Projekt tako predstavlja prilo-
žnost za turistične ponudni-
ke na podeželju, da pridobijo 
nova znanja o možnostih plasi-
ranja svojih storitev in proizvo-
dov. S projektom se bo zagoto-
vil pretok turistov, obiskovalcev 
na celotnem območju v pove-
zavi med posameznimi ponu-
dniki na čezmejnem območju. 
S pomočjo projekta se bo za-
gotavljalo tudi ohranjanje in 
oživljanje naravne in kulturne 
dediščine, dvig zavesti pri pre-
bivalcih območja in tudi pri 
turistih o pomenu odnosa do 
okolja, do naše dediščine ter 
kakovosti življenja.

Kaj se bo dogajalo v okviru 
projekta?
V okviru projekta se izvajajo 
številne promocijske aktivnosti, 
predstavitve na mednarodnih 
turističnih sejmih, pripravljajo 
se promocijski materiali, uspo-
sabljajo  turistični vodniki za 
celotno območje projektnega 
partnerstva.

In tako smo tudi predstavni-
ki Dobrne močno ugriznili v 
dokaj zahtevno izobraževanje 
v okviru navedenega projek-
ta. Imeli smo priliko poslušati 
številne predavatelje, tako iz 
akademskih vrst kot tudi pri-
mere dobre prakse nekaterih 
uveljavljenih destinacij. Glavne 
vsebine, ki smo jih obdelali, so: 
interpretacija naravne dedišči-
ne, pomen wellneških storitev 
v celostnem turističnem pro-
duktu, spominki in gastrono-
mija, periodizacija zgodovine, 
oris NOB, osnove turizma za 
uspešno turistično vodenje, sa-
kralni spomeniki… Predvsem 
pa smo morali svoje znanje in 
sposobnost povezovanja teo-
rije in prakse pokazati na raz-
ličnih delavnicah in v izdelavi 
seminarske naloge.  Vsi smo iz-
obraževanje uspešno zaključili.
S pridobljenim znanjem, z ak-
tivno vlogo in s širšim sodelo-
vanjem bomo lahko pripomo-
gli k prepoznavnosti Dobrne 
in okolice številnim obiskoval-
cem in koristnikom zdraviliških 
uslug. Prepričani smo v to, da 
je potrebno Dobrno in okolico 
doživeti in njeno ime ponesti v 
svet.

Stanka Repas
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Res lušno je tu pri nas 

V nedeljo, 19. 9. 2010, smo LJUDSKE PEVKE DOBRNA, ki delujemo 
pod okriljem TD DOBRNA, pripravile že 6. prireditev, na kateri se 
je pelo in igralo po domače.
Trudimo se namreč ohraniti in obuditi iz pozabe razna kmečka 
opravila.
Letošnja rdeča nit programa  je bila: ''OD ZRNA DO KRUHA''.
 Med nastopi različnih pevskih skupin smo na odru imeli pravi pri-

kaz oranja zemlje, setve, žetve, mlačve, mletja žita in peke kruha.
Naša gospodar in gospodinja ''FRANC IN JUSTA'' pa sta se ves čas 
pomenkovala, kako je pomembno, da dobro pripraviš zemljo, 
poskrbiš za dobro seme in presodiš, kateri kos njive je najbolj pri-
meren za določeno žito. Franc je zoral njivo, posejal žito in že smo 
čakali na žanjice, da se bo žetev začela. Gospodar je razdelil delo 
in potem so želi, vezali in postavljali kopice.
Pevke smo s pesmijo naznanile vsako delo, otroci so pobirali klas-
je, mlatiča pa sta že nestrpno čakala, da omlatita žito, ki je res 
dobro gratalo.

FRANC IN JUSTA  sta si mela roke in se pomenkovala:'' Kak je do-
ber vedet, či je mokru letu, mareš ohtat, kam boš kiru žitu vsjal, 
de bo grotalu.''
Hlapec je žito odnesel v mlin, mlinar pa si je vzel pošteno mero 
zase, kar pa hlapcu ni bilo po godu, saj je menil, da je mlinar ode-
ruh. Zato je včasih strašilo po mlinih.
Justa je že nestrpno čakala na moko, da speče kruh, ker bo tako 
najlažje ocenila, kakšno je žito. 
Kruh je bil pečen, gospodinja zadovoljna, vsi ostali pa veseli, ker 
so delo dobro opravili, gospodar pa jim je obljubil likof.
 In res smo imeli likof, kjer smo se poveselili po končanem delu, vsi 
nastopajoči pa so še enkrat dobili priložnost, da so zapeli o delu 
in veselju preprostih ljudi.
Prikaz že skoraj pozabljenih opravil na podeželju se je končal z 
velikim zadovoljstvom in aplavzom vseh v dvorani, kar je potrdilo, 
da smo izbrali pravo temo. Ob odhodu so nam čestitali in nas  že
nagovarjali, da naj prihodnje leto spet pripravimo kaj zanimivega.
Ob tej priliki bi se rada še enkrat zahvalila vsem, ki so nam izdatno 
pomagali in se osebno potrudili, da je prireditev tako lepo uspela. 
Posebna hvala ANDREJI ČERENAK za pripravo scenarija in dobro 
odigrano vlogo Juste, Jožetu Poleneku za posojo rekvizitov in Go-
razdu Špeglu za zelo lepo voden program.         

Za LJUDSKE PEVKE DOBRNA:

Marta  Javornik

Slovenski čebelarji dokazali, da je 
v slogi moč
Slovenski čebelarji smo dokazali, da je v slogi moč, saj smo se že 
četrto leto združili v dobrodelno – izobraževalni akciji:  Za zajtrk 
med slovenskih čebelarjev.
V petek, 19. novembra, se je večina otrok v slovenskih vrtcih po-
sladkala z medom, ki smo ga za ta namen, okoli 2.000 kg, podarili 
slovenski čebelarji. V Sloveniji  pridelujemo varen in kakovosten 
med in druge čebelje pridelke. Med je odlično hranilo in ga v 
svojih smernicah zdrave prehrane za vrtce in šole priporoča tudi 
Ministrstvo za zdravje RS. Ob tej akciji so otroci iz vrtcev in osnov-
nih šol prejeli poučno zgibanko z naslovom » Čebelica, moja pri-
jateljica 4«, ki jo je izdala Čebelarska zveza Slovenije - Javna sveto-
valna služba v čebelarstvu. Tema tokratne zgibanke je čebelji pik. 
Otrokom pojasnjuje, zakaj čebela piči, za starše pa je zanimiva  
vsebina o tem ali je čebelji pik lahko nevaren in kako ukrepati pri 
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alergiji na čebelji strup ter o prvi pomoči po piku. Akcijo je podprl 
tudi minister za šolstvo in šport, dr. Igor Lukšič, ki je v zgibanki 
objavil sledeče sporočilo:   »Čebelice so pridne in delovne ži-
valce. Druga drugi pomagajo, da le gre njihov rod naprej. 
Če pa kdo vdre v njihov mir ali ogrozi čebelico, tedaj se mu 
obeta huda kazen. Boleči pik nas opozori, da smo šli preda-
leč. Opravimo vsak svoje delo in čim redkeje pikajmo ljudi 
okrog sebe.«
V številnih vrtcih so vzgojiteljice in učiteljice v sodelovanju s čebe-
larji organizirale delavnice, na katerih so otrokom prek slikovnega 
gradiva približale čebele, pridelke iz medu in pomen čebelarstva. 
Slednje so otrokom v vrtcih predstavili tudi lokalni čebelarji, obi-
skali pa so jih tudi predstavniki Čebelarske zveze Slovenije in Jav-
ne svetovalne službe v čebelarstvu. Zajtrka v vrtcih se je udeležilo 
veliko število županov, podžupanov in predstavnikov občin. Tako 
je bilo tudi v Vrtcu Dobrna, ko so se otrokom pri zajtrku pridružili 
g. Martin Brecl, ga. Zdenka Kumer in ga. Darinka Stagoj, ravnatelji-
ca. Na toplo popečene kruhke, ki jih je postregla vzgojiteljica Ma-
teja Kos, smo namazali maslo in med ter ga z užitkom pojedli. Po 
zajtrku smo z gosti imeli razgovor o čebelarstvu, zatem pa smo se 
lotili izdelave obeskov iz čebeljega voska.

Na medenem zajtrku: Darinka Stagoj, Martin Brecl, Zdenka Kumer, Alojz Mešl, 

Rudi Zanoškar

Z akcijo nismo realizirali zgolj osnovnega cilja, to je seznaniti otro-
ke, njihove starše,  vzgojitelje in javnost s pomenom čebelarstva 
za okolje, ampak veliko več. Vsaj 55.000 otrokom smo s skupnimi 
močmi osladili dan in narisali medeni nasmeh na njihova usta.

Lidija Senič

Vodja JSSČ

Aktivnosti in dejavnosti PGD Dobrna

Spoštovani občani in občanke 
Dobrne, kar težko je verjeti, da 
tako hitro mineva čas in je ta 
članek PGD Dobrna, ki bo ob-
javljen v glasilu Dobrčan, že za-
dnji v iztekajočem se letu. Tru-
dili  smo se, da bi vas v največji 
možni meri seznanjali z aktiv-
nostmi in z opravljenim delom 
v PGD Dobrna. Ob zaključku 
leta lahko ugotovite, da je bilo 
v PGD Dobrna opravljenega 
veliko dela in da si društvo za-
služi vso priznanje in podporo. 
Zavedamo se, da bi brez  pod-
pore in razumevanja za potre-
be društva, česar smo bili de-
ležni tudi z vaše strani, ne bilo 
tolikšnega uspeha, za kar se 
vam po tej poti iskreno zahva-

ljujemo, hkrati pa si želimo na-
daljnjega sodelovanja in vsakr-
šne podpore. Kot veste, je PGD 
Dobrna v letošnjem letu pra-
znovalo častitljiv jubilej - 135 let 
delovanja, kar nas uvršča med 
najstarejša gasilska društva v 
Sloveniji. To nam je vsekakor še 
posebej v ponos. PGD Dobrna 
ima svojo vizijo prihodnosti, 
kar nedvomno dokazuje  mo-
dernizacija opreme in napo-
ri vloženi v izobraževanje in 
usposabljanje članov društva. 
Glede na status PGD Dobrna 
pa je zagotovo ena od ključ-
nih in najbolj zahtevnih nalog 
društva, hkrati tudi interes ob-
čanov Občine Dobrna, nabava 
novega vozila, ki bo nadome-

stilo sedanje dotrajano 25 let 
staro vozilo - cisterno TAM 190 
T 15. Upamo in prepričani smo, 
da nam bo s skupnimi močmi 
to tudi uspelo.
 V PGD Dobrna se je tudi v ob-
dobju zadnjih nekaj mesecev 
odvijala vrsta aktivnosti, ki smo 

si jih zadali s planom dela za 
leto 2010  in s sklepi sej Uprav-
nega odbora društva.

Tako smo članice in člani PGD 
Dobrna v zadnjem obdobju iz-
vajali naslednje pomembnejše 
aktivnosti: 

Ekipa v tekmovanju  za pokal Dobrne
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• 04.09.2010 – je na piknik pro-
storu pri upravni zgradbi TERM 
Dobrna potekalo tekmovanje 
za prehodni pokal Dobrne. Na 
tekmovanju so sodelovale eki-
pe iz GZ Vojnik – Dobrna in eki-
pe iz sosednjih občin. V moški 
konkurenci je prvo mesto do-
segla ekipa II. iz PGD Vitanje, ki 
je na teh tekmovanjih zmagala 
že drugič, v ženski konkurenci 
pa je bila prepričljivo najboljša 
ekipa prav tako iz Vitanja, ki je 
zmagala prvič.

• Od 17.09.2010 do 19.09.2010 
– so predstavniki PGD Dobr-
na obiskali prijateljsko gasilsko 
društvo   v Bochumu - Nemčija. 
Ob nadvse prijetnem tridnev-
nem druženju s stanovskimi 
prijatelji je bila vsebina obiska 
namenjena tudi nalogam in 
aktivnostim s področja gasil-
stva. Tako je bila izvedena vaja 
s prikazom gašenja in reševa-
nja manjše ladje, na kateri je 
bilo ujetih nekaj deset potni-
kov. Vaja je bila skrbno pripra-
vljena in zelo poučna, saj je bilo 
videti, kot da gre za resničen 
požar na ladji. Med obiskom so 
si ogledali tudi rudarski muzej 

DOGODKI

in druge zanimivosti mesta.
• 17.09.2010 do 19.09.2010 – 
smo se gasilci zelo intenzivno 
vključili v pomoč občanom 
pri odpravljanje posledic moč-
nega deževja, ki je zajelo tudi 
območje Dobrne. V navede-
nih dneh je bilo poplavljenih 
kar nekaj kletnih prostorov  v 
centru Dobrne pa tudi v  oko-
liških naseljih. V ta namen je 
bilo aktiviranih večje število 
gasilcev, ki so z vso razpoložlji-
vo opremo v večini primerov 
izčrpavali vodo iz prostorov ter 
čistili odtoke meteornih voda. 
Ena od ekip  PGD Dobrna je 
sodelovala tudi v intervenciji v 
Štorah, kjer je šlo za izčrpavanje 
vode iz industrijskih objektov 
Železarne Štore.

05.10.2010 – je v prostorih ga-
raže PGD Dobrna potekala za-
menjava slabih in      dotrajanih 
stropnih svetilk, ki so še kako 

pomembne v primeru inter-
vencij, kajti dovolj razsvetljeni 
prostori omogočajo, da se vse 
aktivnosti lahko izvajajo bistve-
no hitreje.

• 09.10.2010 – je potekalo tek-
movanje GZ Vojnik – Dobrna. 
Na tekmovanju so sodelovale 
ekipe v vseh kategorijah ter do-
segle zelo dobre rezultate. Tako 
so ekipe PGD Dobrna na tem 
tekmovanju osvojile kar 5 prvih 
mest,  3 druga mesta, 3 tretja 
mesta in 1 četrto mesto, za kar 
jim gre vsa pohvala in čestitke. 

• 10.10.2010 – je bil organiziran 
piknik oziroma družabno sre-
čanje najmlajših gasilk – pio-
nirk, ki so že na prvem resnem 
tekmovanju dokazale, da lahko 

v bodoče še kako računamo 
nanje. Piknik jim bo verjetno 
dolgo ostal v lepem spominu, 
zlasti še zaradi slastne gasilske 
torte.

• 16.10.2010 – je bil v Gasilski 
zvezi Vojnik-Dobrna organizi-
ran kviz za gasilsko mladino. 
Kviz je potekal v Osnovni šoli 
Nova Cerkev, udeležilo se ga 
je kar 17 ekip v starosti od 7 
do 17 let. Mladi so se pomerili 
v teoretičnem in praktičnem 
delu s področja gasilstva, prve 
pomoči, prometnih predpisov 
in še česa. Moram priznati, da 
so se ekipe zelo dobro pripra-
vile, tako da bodo šli prvi trije iz 
vsake kategorije tudi na regijski 
kviz, ki bo v Ločah. Izmed vseh 
naših ekip je bila najboljša eki-

Obisk - Bochum 2010

Menjava svetilk v garaži PGD

Piknik – pionirke

Udeleženci kviza GZ Vojnik 
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pa starejših  pionirjev. Osvojila 
je 1. mesto in se tako uvrstila 
na regijsko tekmovanje. Udele-
žence kviza so pogostili gasilci 
iz Nove Cerkve. 

• 19.10.2010 -  v okviru aktivno-
sti namenjenih mesecu požar-
ne varnosti so otroci iz vrtca v 
Dobrni obiskali prostore gasil-
skega doma PGD Dobrna ter 
si ogledali in preizkusili nekaj 
gasilske opreme. Ob prikazu 
gasilske opreme  jim ustrezne 
strokovne obrazložitve dal 
podpoveljnik PGD Dobrna. 
Glede na to, da so otroci poka-
zali velik interes za gasilstvo, se 
zagotovo ni bati za podmladek 
v gasilskih vrstah PGD Dobrna. 

• 22.10.2010 – je prav tako v 
sklopu aktivnosti v mesecu po-
žarne varnosti potekala gasil-
ska vaja, v kateri je bil simuliran 
požar na zgradbi bivšega kina 
Dobrna. Nekaj minut po 18. uri 
je bila članom PGD po sistemu 
za alarmiranje ASK posredo-
vana informacija o požaru na 
navedenem objektu. Na kraj 
dogodka so v nekaj minutah 
prihitele operativne enote in 
takoj pričele z reševanjem po-
nesrečencev, gašenjem požara 
in varovanju drugih objektov. 
Namen vaje je bil predvsem v 
utrjevanju znanja in pridobiva-

nje izkušenj, ki so še kako po-
trebne ob morebitnih resnih 
intervencijah. 

• 26.10.2010 – srečanje veterank 
in veteranov v Lembergu, ki je 
v nadaljevanju potekalo v Slo-
venskih Konjicah in se zaključi-
lo na kmetiji KROŠL.  
           
• 30.10.2010 – je v okviru mese-
ca požarne varnosti potekala 
še ena gasilska vaja na doma-
čiji Vilija GROBELNIKA v Vinah. 
Prikazan je bil požar na go-
spodarskem objektu v strnje-
nem naselju, kjer je bila velika 
nevarnost širjenja požara na 
sosednje objekte. Vaja je zaje-
mala reševanje ponesrečencev, 
gašenje požara in varovanje 
sosednjih objektov. V vaji so 
sodelovali člani PGD Lemberg, 
ki je bil letošnji organizator sku-
pne vaje ter člani PGD Socka 
in PGD Dobrna. Namen prika-
zane vaje je bil usposabljanje 
in izobraževanje gasilskega ka-
dra, hkrati pa je bila prikazana 

in preizkušena tudi tehnična 
opremljenost gasilcev.

• 01.11.2010 – ob dnevu spomi-
na mrtvih, 1. novembru, člani 
PGD Dobrna obiščemo grobo-
ve umrlih članov PGD Dobrna 
in na njihovih grobovih v spo-
min prižgemo sveče. Tako smo 
tudi letos obiskali grobove na 
Dobrni in v Novi Cerkvi, se po-
klonili skoraj 60 umrlim članov 
PGD Dobrna ter jim na grobu 

prižgali svečo. To dejanje doka-
zuje, da gasilci negujemo spo-
min na umrle člane društva..  
 
• 06.11.2010 – je Gasilska zveza 
Vojnik-Dobrna za članice zveze 
organizirala ogled Kobarida in 
obisk gasilcev Mosta na Soči. 

• 09.11.2010 – so potekala nada-
ljevalna dela pri urejanju okoli-
ce ribnika, ki počasi že dobiva 
pravo podobo in svoj namen.

Obisk otrok iz vrtca

Požar v kinu Dobrna

Druženje veteranov

Vine 2010 Ekipa PGD Dobrna

Izlet članic GZ Vojnik – Dobrna

Dela pri rbniku
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mesto, z nekoliko več sreče pa 
bi lahko bila njihova uvrstitev 
še bistveno boljša.

DOGODKI

• Ekipa mladincev PGD Dobrna 
se je v nedeljo, 14. novembra 
2010, udeležila tekmovanja celj-
ske regije v kvizu gasilske mla-
dine, ki je bilo organizirano v 
Ločah. Iz PGD Dobrna so sode-
lovali Petra ŠVENT, Jan SLUGA, 
Miha JEZERNIK in Uroš PUŠNIK. 
V zelo izenačenem znanju s 
področja gasilstva, prve po-
moči, prometnih predpisov in 
izvedbi praktičnih nalog so se 
mladinci PGD Dobrna med 19 
ekipami uvrstili na solidno 10. 

Ekipa PGD Dobrna na kvizu v Ločah

Naj bo dovolj naštevanja ak-
tivnosti in dogodkov, ki so 
spremljali delo članstva PGD 
Dobrna v obdobju zadnjih ne-
kaj mesecev, saj je pred nami 
še skoraj ves december, ki bo 
kljub prazničnemu vzdušju za 
gasilce PGD Dobrna še kako 
aktiven. Seveda si ob tem tudi 
mi ob iztekajočem letu 2010 
želimo le čim bolj mirnih dni, 
predvsem z vidika požarne var-
nosti in drugih nepredvidenih 
dogodkov. 

Vsem občankam in občanom 
voščimo vesele božične pra-
znike ter srečno, zdravo in 
varno leto 2011, skoraj za-
gotovo pa temu voščilu sledi 
še stisk roke in voščilo pri vas 
doma.

Dobrna, november 2010

Na pomoč!

Za PGD Dobrna:

Stanislav PEČNIK

O dejavnosti DU Dobrna - december 2010    

Tokratni prispevek  o dejavno-
sti DU Dobrna moramo pričeti 
z opravičilom. Prezrli smo da-
tum oddaje prispevkov za prej-
šnjo številko Dobrčana in tako 
je naše običajno poročanje 
o delovanju društva izostalo. 
Oprostite nam in ne zamerite, 
če bo zaradi tega tokratni pri-
spevek obsežnejši.
Delovanje društva je sledilo 
nalogam, ki smo si jih zadali v 
letnem planu in trudili smo se, 
da jih uspešno realiziramo. V 

želji in z namenom, da z malo 
besedami  povemo veliko, 
opravljene aktivnosti dopol-

njujemo s fotografijami.
Razstavljavcem ročnih del in 
kulinarike ter prostovoljcem so-
delujočim v projektu » Starejši 
za   starejše« smo v aprilu na-
menili zahvalo za vloženi trud 

in sodelovanje s poldnevno  
ekskurzijo k čebelarju ŽVIKAR-
TU  v Slovenskih  Konjicah in 
na turistično kmetijo »KROŠL«. 
V začetku junija smo izvedli ek-
skurzijo po Notranjski. Ogledali 
ste si Rakov Škocjan, Cerkniško 
jezero in grad Snežnik . Spo-
znali ste presihajoče Cerkniško 
jezero in obudili izkušnjo vo-
žnje z »lojternim« vozom.

MoPZ DU  Dobrna je z novim 
zborovodjem Davidom KOSTA-
NJEVCEM in ob novem  pred-
sedniku zbora, Branku DOBO-
VIČNIKU, pripravil samostojni 

Na kmetiji Krošl

Grad Snežnik

Koncert MoPZ DU
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koncert in izdal zgoščenko »Z 
veselim srcem voščim«.  V pro-
gramu so sodelovale tudi se-
stre Jakob. Zbor pa se je ude-
ležil tudi medobčinske revije 
pevskih zborov v  Celju. 

V počastitev praznika Občine 
Dobrna smo pripravili tradi-
cionalno razstavo ročnih del,  
kulinarike, starin in zdravilnih 
zelišč. Pridružili so se nam tudi 
čebelarji iz Dobrne.

Članice in člani balinarske sek-
cije so se udeležili meddru-
štvenega področnega prven-
stva v balinanju. Tekmovanje je 
bilo v Preboldu. Zelo dobro so 
se izkazale članice, saj so zase-
dle  3. mesto. 
Prav tako so v počastitev ob-
činskega praznika naši strelci 
priredili meddruštveno  tek-
movanje v streljanju z zračno 
puško,  balinarji pa so se med-
sebojno pomerili v tekmova-
nju mešanih trojk. 

V začetku julija  smo opravili 
ekskurzijo v Posočje in  Idri-
jo. Ogledali smo si Škofjeloški 
grad, muzej v  Idriji in doživeli 
čudovito  vožnjo po krasni Soči. 

V avgustu smo  družno z  OO 
DeSUS Dobrna izvedli sedaj 
že tradicionalno srečanje »S 
pesmijo in plesom  pod ko-
zolcem«. Res se je pelo in ple-
salo. Peli pa niso le naš MoPZ 
in Ljudske pevke temveč tudi 
obiskovalci  srečanja. 

Noč pod kostanji ni minila brez 
našega sodelovanja; članice in 
člani balinarske sekcije so izve-
dli meddruštveno tekmovanje 
z ekipami Šmartnega ob Paki 
in  Šentjurja. Ponovno so poka-
zali, da so zelo dobri  balinarji. 

Zelo živahno je bilo  v septem-
bru. V začetku meseca smo  se 
udeležili Pokrajinskega srečanja 
DU v Novem Celju. Ob  koncu 
meseca pa smo se udeležili Fe-
stivala za 3. življenjsko obdobje 

Razstava

Strelsko tekmovanje

Muzej - Idrija

Pod kozolcem

Noč pod kostanji

v Ljubljani, kjer je nastopil tudi 
naš MoPZ , Ljudske pevke iz 
Dobrne in lajnar Jošt.  Po na-
stopu in ogledu festivala smo  
obiskali  še živalski  vrt. 

Člani balinarske sekcije so skozi 
vso leto tekmovali v Štajersko 
–šaleški ligi. V septembru so s 

Festival v Ljubljani

Planica

tem tekmovanjem ponosno 
zaključili, saj so osvojili 2. me-
sto, na pokalnem  tekmovanju 
ob zaključku lige pa so zasedli  
3. mesto. Zaslužijo si  priznanje 
in čestitko.

V mesecu septembru smo se po-
dali  tudi na  Gorenjsko  in na Vi-
šarje. Na Gorenjskem smo si ogle-
dali  planiško velikanko in Rusko 
kapelico, na Višarjah pa smo se 
naužili  gorskih lepot in poprosili 
Marijo  za njeno varstvo. 
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V počastitev praznika Dan mr-
tvih so na komemoraciji pri 
spomeniku NOB sodelovali 
učenci OŠ Dobrna pa tudi naš 
MoPZ. 

Martinovo, naš ponarodeli pra-
znik, smo proslavili z ogledom 
gradu Trakoščan in Puhovega 
muzeja v  Slovenskih  goricah. 
Zaključili pa smo  z veselim 
martinovanjem na  kmetiji  
Toplakovih v Juršincih, ki slovi 
kot prva kmetija, ki se je začela 
ukvarjati s kmečkim turizmom . 

Vzporedno ob vseh teh do-
godkih se uspešno izvaja pro-
jekt »Starejši za starejše«. Zato 

so zaslužni aktivni prostovoljci, 
ki opravljajo občasne obiske 
starejših občanov in po potrebi 
tudi  nudijo ali pa poskrbijo za  
želeno pomoč. V avgustu smo 
imeli področno srečanje koor-
dinatorjev celjske regije. Zelo 
zavzeto in odgovorno pa za 
izvajanje projekta skrbita vodja 
projekta oziroma koordinator 
ga. Stanka  Krajnc  in podpred-
sednik društva g. Stane  Pečnik, 
ki vestno opravlja računalniške 
naloge tega projekta. 
Članom, ki so starejši od 80 let, 
smo za rojstni dan poslali če-
stitke, opravili pa smo tudi 23 
obiskov jubilantov- članov, ki 
so slavili 8o. oziroma 90. rojstni 

Projekt -  Starejši za starejše

dan  ali celo več. Z veseljem 
ugotavljamo, da se  število teh 
povečuje in da je njihovo po-
čutje navkljub spoštljivi starosti 
v glavnem dobro. 
Na področju športa članice 
in člani društva niso aktivni le 
kot balinarji in strelci . Od 1. 
oktobra dalje  ob ponedeljkih 
pridno telovadijo v telovadni-
ci OŠ, nekaj članic pa vso leto 
enkrat tedensko izvaja krajše 
pohode. Seveda pa se naši čla-
ni  vključujejo  tudi v pohode in 
izlete planincev.

Ob dnevu starejših smo 1. ok-
tobra družno z občino Dobrna 
organizirali srečanje občanov 
starejših nad 70 let. Srečanje je 
bilo nadvse prijetno, za kar gre 
zahvala predvsem Ljudskim 
pevkam in MoPZ DU Dobrna.

V telegrafskem  stilu smo opi-
sali najpomembnejše dogod-
ke, ki so se zvrstili  v letu 2010, 

po zboru članov našega dru-
štva. Fotografije ob opisih do-
godkov naj obudijo spomine 
in  dopolnijo vtise in  mnenja o 
doživetem.

Tudi veseli december bo vse-
binsko pester in upamo, da bo 
opravičil svoj vzdevek.  Več o 
njem pa morda prihodnjič.

Ob izteku leta 2010 se vodstvo 
DU Dobrna najlepše zahvaljuje 
vsem sodelujočim, članstvu in 
občanom za vse kar smo sku-
paj dobrega storili  in lepega 
doživeli.  Želimo vam, da kar 
se da lepo doživite in  preživite 
božične praznike. Skozi leto, ki 
prihaja, pa naj vas spremlja Vo-
dnikova misel:

Vsem po vrsti dobro srečo, 
dobro srečo, dober prid,

zdravja žlico kar največjo in z 
njo velik apetit !

Besedilo:  Anton DREV 
Fotografije : Stanislav PEČNIK,

Edi DOBOVIČNIK, Bojan VREČER

Srečanje starejših nad 70 let

Rekreacija

Spominska slovesnost

Izlet - Trakoščan

Obisk jubilantke



št. 48 / 2010 37

DOGODKI

Nič revščine, ukrepajmo zdaj  
(moto tedna Karitas 2010)  
V letošnjem letu, ko mineva 20 let od začetka delovanja Karitas v 
Sloveniji, smo bili priča mnogim žalostnim dogodkom: odpušča-
nja delavcev, stečaji, poplavljeni domovi in na tisoče obupanih 
družin, ki jim je nenadna situacija porušila življenjske načrte. Pred 
nami se vsakodnevno odvijajo vedno nove osebne stiske. Tu so, 
pred našim pragom, da potrkajo na naš čut za solidarnost, da se 
ustavimo in razmislimo, kako ukrepati, ko se kdo med nami znaj-
de v brezizhodnem položaju.
Humanitarne organizacije, med njimi ima vidno mesto prav Slo-
venska karitas, skušajo na raznotere načine pridobiti sredstva, s 
katerimi uresničujejo svoje človekoljubno poslanstvo. 

Pred časom je v Dobrčanu Župnijska karitas Dobrna že predsta-
vila enega izmed teh, a žal ni bilo odziva. To so  vizitke sožalnice. 
Z njimi  lahko tistim, ki jim je smrt iztrgala ljubo osebo, izrazite 

svoje sočutje, del denarja, ki bi ga sicer namenili za cvetje ali sve-
če, pa darujete za delo Karitas v župniji. Višina prispevka je stvar 
odločitve vsakega posameznika, za kar dobite potrdilo o vplačilu. 
Vizitke so na voljo pri Ireni  Kos (tel. 03 5778 068) ali pri  Herti Rošer 
( tel. 03 5778 131 ).
Upamo, da se boste postopoma odločili tudi za tako obliko izra-
zov sožalja.  Znano je, da smo Slovenci največji potrošniki nagrob-
nih sveč, s čemer bistveno pripomoremo k onesnaževanju okolja. 
Ob vaši odločitvi za nakup sožalne vizitke si bosta solidarnost do 
bližnjega in ozaveščenost o varovanju stvarstva podali roke.                                           
Naj dodam še iskreno zahvalo vsem, ki ste nam v tem letu poma-
gali udejanjati pesnikovo misel:
Svet bi bil za vse dovolj bogat,
če kruh delil bi z bratom brat
s prav srčnimi čutili.
                                           ( Simon Gregorčič)

Mir in vse dobro v letu 2011.                 
Za ŽK Dobrna: 

Herta  Rošer

Društvo kmetic Meta ne miruje…

Živimo v obdobju, ko kmečka gospodinja nima veliko časa zase, 
kaj šele da bi se udeležila kakšnega tečaja ali odšla na strokov-
no ekskurzijo. Tu in tam pa se še najde čas za kašne novosti. 27. 
septembra in 6. oktobra se je v Domu sv. Jožefa v Celju odvijal 
kuharski tečaj na temo »Enolončnice«. Tečaja, ki je potekal v dveh 
skupinah, se je udeležilo 25 kmetic in lahko vam povedo, da so 
se kljub svojemu znanju, ki ga že imajo po dolgoletnih izkušnjah, 
naučile marsikaj zanimivega in predvsem koristnega. V loncih je 
lepo dišalo po grahovi enolončnici, golaževi juhi, ričetu, vampih 
s krompirjem, krompirjevi enolončnici s hrenovkami, zelenjavni 
mineštri, češki enolončnici in še bi se lahko kaj našlo. Pridne go-
spodinje niso pozabile niti na sladico, poleg vseh jedi na žlico so 
pripravile še rulado.

Seveda pa si kmečka gospodinja želi tudi kaj drugega kot samo 

vrteti kuhalnico za štedilnikom. V torek, 5. oktobra, je 42 članic 
Društva kmetic Meta malce pozabilo na vsakdanje obveznosti 
in se kljub malce deževnemu vremenu odpravilo na strokovno 
ekskurzijo v Ribnico in Kočevje. V Velikih Poljanah smo obiskale 
kmetijo Andolšek, kjer redijo bike po pašno-kosnem sistemu, še 
bolj pa je njihova kmetija zanimiva zaradi hišne elektrarne na 
sončne celice. Nato smo se odpravili k suhorobarju, g. Jakliču. 
Znamenita ribniška domača obrt ima večstoletno tradicijo in je 
tesno povezana z naravo. Pogojujeta jo dva osnovna dejavnika: 
poraščenost območja z gozdom in nahajališča gline. Navdušeno 
smo prisluhnili g. Jakliču, ki nam je na humoren način predsta-
vil različne suhorobarske izdelke, orodja ter pripomočke za delo 
in prikazal izdelavo enega izmed izdelkov. Domov smo prinesle 
kar nekaj primerkov, seveda pa je bilo med njimi največ kuhal-
nic. Iz teh krajev je bil doma Stanislav Škrabec, pater frančiškan, 



št. 48 / 201038

DOGODKI

jezikoslovec ter nabožni pisatelj. Spomin nanj najlepše obujajo v 
Škrabčevi domačiji, od koder izvira tudi rod današnjih uspešnih 
Škrabcev, ki domačijo ohranjajo s finančno podporo.  Škrabčevo 
domačijo je v besedi in sliki zelo lepo predstavila gospa, ki je bila  
v tej hiši rojena.  Nato smo se odpravile v Ribnico, ki je upravno in 
kulturno središče Ribniške doline. Med največjimi znamenitostmi 
kraja je ribniška farna cerkev sv. Štefana z značilnima zvonikoma, 
ki sta bila zgrajena po načrtih Jožeta Plečnika. Ustavile smo se v 
muzeju - Miklovi hiši; ena najbolj posebnih razstav, ki smo si jih 
ogledale, govori o čarovništvu. Na kosilo smo se odpravile v pen-
zion Makšar, ki je zrasel iz uspešne turistične kmetije. V Dolenji 
vasi smo obiskale še enega mojstra, ki ohranja tradicionalno obrt 

– lončarja. V poznem popoldnevu smo se odpravile do Kočevske 
Reke. Območje je zaradi nemških prebivalcev ter dogodkov med 
drugo svetovno vojno in po njej bilo dolgo časa zaprto za obisko-
valce od drugod ter namenjeno predvsem vojaškemu urjenju. Po 
letu 1991 se je začelo odpirati v svet, nekaj svojega dolga za šte-
vilne porušene cerkve na tem območju pa je poskusila poplačati 
tudi država z izgradnjo nove cerkve. Domači župnik, ki je prava 
zakladnica znanja , nam je povedal vse, kar nas je o teh krajih 
in njihovi zgodovini zanimalo. Lahko pa se pohvalimo, da so ob 
našem obisku in lepem petju v cerkvi prvič zaigrale orgle. Na poti 
proti domu smo naredili še ovinek skozi Kočevje, ki je gospodar-
sko, upravno in kulturno središče Kočevske pokrajine. Tisti dan 
smo videle in doživele veliko zanimivega, ob tem pa smo sklenile, 
da se bomo v te kraje še vrnile.

Marjeta Orlčnik, 

KGZS-Zavod CE

Škrabčeva domačija 

Ribnica - Miklova hiša

Miss Holcerije Dobrčanka 

Spoštovane bralke in cenjeni bralci Do-
brčana, lepo pozdravljeni v imenu TD Vi-
tanje. Letošnjo veliko tradicionalno prire-
ditev Holcerija smo uspešno spravili pod 
streho, seveda po zaslug vas obiskovalcev, 
saj je prireditev brez publike kot hiša brez 
strehe. No sicer jo je na večer pokvarila 
ploha, a nič hudega, saj pravijo, da je treba 
sadove dela dobro zaliti za uspešno kalje-
nje in bodimo optimisti, da bo tudi nasle-
dnje leto prireditev dobro uspela. Ne bom 
pisal o programu  Holcerije, bi pa rad ome-
nil, da je naslov lepotice - Miss Holcerije po 

strogih kriterijih komi-
sije osvojila prav vaša 
občanka Sanja Javor-
nik iz Zavrha nad Do-
brno. Najlepši deklici 
letošnje Holcerije še 
enkrat iskrene čestit-
ke, vsem občankam 
in občanom sosednje 
občine pa prijazno 
povabilo na naslednjo 
tradicionalno priredi-
tev v Vitanju.
Lep pozdrav predse-
dnik TD Vitanje 

 Jože Javornik
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Dobra gobarska letina Vročina zadnje dni junija in ves julij za rast gob ni bila primerna. 
Gobarji so tarnali in prihajali domov s praznimi košarami.  Potem 
so padavine dobro namočile zemljo in gozdovi so oživeli. Nabi-
ralci so bili zadovoljni, saj so gobe rasle povsod še v pozno jesen, 
ko so se vrsti užitnih gob pridružile še dežnikarice in štorovke.
Zdaj zakon o dveh kilogramih nabranih gob na dan ni več veljal. 
Vsak je hotel nadoknaditi zamujeno. Med strastnimi nabiralci gob 
poznamo tudi Rudija iz Zavrha nad Dobrno, ki mu je letos sreča 
namenila 2 kg težkega jurčka, s klobukom zelo podobnim njego-
vemu.
Koliko kilometrov je prehodil v letošnji gobarski sezoni po hribih 
in dolinah v okolici Dobrne, ostaja skrivnost. »Splačalo se je«, je 
odgovoril vidno zadovoljen.

 Anton Mogu Rudi z jurčkom velikanom 

Petindvajseta obletnica zaključka 
osnovnega  šolanja

V soboto, 20.11.2010, smo se  v gostišču Koren kar v lepem številu zbrali učenci generacije 84/85, ki 
smo osnovno šolo obiskovali na Dobrni. Ob jedači in pijači smo se poveselili, poklepetali in nostal-
gično obujali spomine, ni pa manjkalo tudi plesnih korakov….
Bilo je prijetno, kot da se nikoli nismo razšli, zatorej nič čudnega, da smo se poslovili z obljubami, da 
se zagotovo spet srečamo…..
Ob tej priložnosti bi se želeli zahvaliti našima organizatorjema Zdenki Kumer in Roku Černelču, ki sta 
imela vsa ta leta skrb, da so naša srečanja postala tradicionalna!

                                                                                                Breda Božnik

Lepa pozabljena pesem

Stoji, stoji Ljubljanca
Ljubljanca dolga vas.
Stoji, stoji Ljubljanca
Ljubljanca dolga vas.

Na sredi te Ljubljance
stoji ena lipica 
na sredi te Ljubljance
stoji ena lipica
pod lipico je miza
je miza kamnata.

Okrog te mizice pa stolov je 
dvanajst na njih  sedijo 
fantje Ljubljančani
med seboj se pogovarjajo
kam na večer pojdejo.

Pa najtamlajši pravi
jaz pojdem k ljubci v vas
jo hočem zapeljati
potem pa vandrat grem.

Dekle za lipco stala
vse to je slišala.
Ne kličite norice, 
ki fantom vse verjamete.
Vam beli grad obetajo
pa še hišce svoje nimajo. 

Martina Žužek



št. 48 / 201040

En lep pozdrav vsem Dobrčanom in Dobrčankam. Bliža se konec leta in čas praznikov, ki jih bomo preživeli v krogu najbližjih. Ob 
tej priložnosti bi se rad zahvalil vsem članom Mladinskega kluba Dobrna, ki so pripomogli k uspešni izvedbi vseh letošnjih pro-
jektov in pa seveda vsem ostalim društvom, ki so z nami sodelovala. Vabim tudi vse, ki se nam želite pridružiti, da pišete na naš 
elektronski naslov mk.dobrna@gmail.com.
Lepe praznike in uspešen konec leta vam želi ekipa  Mladinskega kluba Dobrna.

Matevž Tašler

Mladinski klub   
 Dobrna

Kot že zadnjih ne-
kaj let je tudi letos 
ekipa MDK po-
skrbela za bruco-
vanje na Dobrni.  
Le-to je bilo letos 
kraljevo obarva-
no. Čas smo malce 
zavrteli nazaj in se 
preselili v Kralje-
vino »Dobrnsko«. 
Brucovanje je po-
tekalo v Zdravili-
škem domu, kjer 
smo pričakali tiste, 
ki so se odločili 
svojo pot šolanja 
nadaljevati na ra-
znih fakultetah. Pričakovali smo sicer malo več brucev, kot jih 
je na koncu prišlo, smo se pa zato tistim posvetili malo bolje. 
Naš kralj jih je sprejel, jih pogostil z »brucomorom« in jim naložil 
nekaj nalog, ki so jih opravili eni bolj uspešno drugi manj. Naš 
cilj- krstiti bruce je bil tako dosežen. Upam, da bo ostal v lepem 
spominu. Po končanem krstu je sledila zabava ob ritmih dobre 
glasbe. Nekateri so se kar hitro odpravili v toplo posteljo, mla-
dinci z Dobrne pa smo spet pokazali svojo vztrajnost, saj smo 
se zabavali do zgodnjih jutranjih ur.

Matevž Tašler

Kraljevo brucovanje z MKD
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papirja v letošnjem šolskem letu
Zadnje štiri dni v septembru smo na OŠ Dobrna  zbirali odpa-
dni papir. Učenci so skupaj z vrtcem zbrali skoraj 15 ton papirja 
(14.982 kg). Pri tehtanju papirja so poleg odraslih, ki so papir pri-
peljali, pomagali tudi nekateri učenci, med katerimi so bili naj-
bolj dejavni Klemen Močenik, Žan Štimulak, Boštjan Medved in 
Alen Oblak, vsi iz 6. razreda.

Družine, ki so zbrale naj-
več papirja:
1. Družina Matjaža in 
Tomaža Korenaka
2. Družina Jaka Černelča
3. Družina Klemna 
Močenika
4. Družina Tjaše 
in Katje Žerjav
5. Družina Žiga 
in Matica Dimca
Z zbiranjem papirja smo 
ohranili nekaj dreves in 
pripomogli k čistejšemu 
okolju. Zahvaljujemo se 
vsem, ki ste sodelovali, 
najbolj prizadevnim pa 
iskreno čestitamo.          
             Za Skupnost učencev:

Valerija Pečnik

 Razred:
Masa 
papirja (kg)

Število 
učencev: 

Masa papirja 
na učenca:

Mesto:

1. r. 607 20 30,4 8.
2. r. 750 12 62,5 7.
3. r. 1309 17 77,0 4.
4. r. 3615 24 150,6 1.
5. r. 1677 25 67,1 6.
6. r. 1811 22 82,3 3.
7. a 1404 15 93,6 2.
7. b 370 14 26,4 9.
8. r. 655 26 25,2 10.
9. 1789 25 71,6 5.
Vrtec: 995      
Skupaj: 14982      

Učenci OŠ Dobrna in otroci vrtca Dobrna 

tudi letos zavzeto zbirajo odpadni papir 

Praznovali smo 
prihod tetke Jeseni

Danes smo v šoli imeli tetko 
Jesen. V šolo smo morali pri-
nesti razne jesenske plodove, 
sadeže in listje dreves. Iz sade-
žev smo delali razne sokove, 
gospa Alenka nam je spekla 
jabolka in skuhala kostanj. Ku-
harica Mateja pa nam je pri-
pravila presenečenje. 

Za malico nam je skuhala buč-
no juho s kroglicami in malico 
še okrasila z bučo – duhcem. 
V razredu smo delali odtise 
listov, iz plodov in semen pa 
sovico. Bilo mi je zelo všeč.                                                                          
                    

Špela Novak, 3. r.

Mentorica: Terezija AudičUčenci so praznovali s tetko Jesenjo

Tehnični dan za učence 
od 6. do 9. razreda Naravna in 
kulturna dediščina Dobrne
V četrtek, 23. 9. 2010, smo 
učenci od 6. do 9. razreda ime-
li tehnični dan.

Šestošolci so se odpravili v do-
lino mlinov in spoznali Vovkov 
mlin, sedmošolci so se odpra-
vili po Anini poti in si ogledali 
črno kuhinjo pri Šumejevih, 
osmošolci smo spoznavali kul-
turno dediščino Dobrne in se 
seznanili s Polenekovo zbirko 

v kapelici in pod kozolcem ter 
spoznavali zgradbe in drevesa 
v Zdraviliškem parku, deveto-
šolci pa so spoznali vile v Do-
brni.

Topel in sončen dan smo za-
ključili pri šoli, kjer smo dopol-
nili delovne liste.

Članice 

novinarskega krožka
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Ekskurzija v Salzburg

V soboto, 2. 10. 2010, smo se 
učenci, ki obiskujemo izbirne 
predmete RDK, ŽČZ, TVZ, POK 
in NI, že ob štirih zjutraj od-
pravili v Salzburg. Vožnja do 
centra mesta avstrijske ''sol-
nograške'' dežele oz. do Mo-
zartovega mesta je trajala več 
kot štiri ure.
Najprej smo se odpravili v 
rudnik soli Bad Durnberg. Tu 
smo spoznali tradicijo kopa-
nja soli, se popeljali po pod-
zemnem jezeru, se spustili po 
drčah in spoznavali rudnik. Ob 

Po ekskurzijah na Dunaj in v Benet-

ke je bilo letos na vrsti spoznavanje 

Salzburga

Gospodinjski dan - Tradicionalni 
in drugi načini prehranjevanja

V sredo, 22. 9. 2010, smo se osmošolci odpravili v Velenje na 
Srednjo šolo za storitvene dejavnosti. Polni pričakovanj, saj 
smo od devetošolcev zvedeli, da bomo kuhali in se sladkali, 
smo komaj čakali, da nas povabijo v svoj 'Hotel Kaos'. 
Že ob sprejemu smo si izbrali lističe z napisanimi poklici, kot 
so kuhar, gastronomski tehnik, turistični tehnik, natakar, eko-
nomski tehnik, gastronom hotelir ipd. Po prijaznem pozdra-
vu ravnateljice smo si ogledali kratek predstavitveni film in se 
tako seznanili z dejavnostmi šole. Sledila je še kratka igra o 
Hotelu Kaos, ki so jo za nas pripravili dijaki, nato pa razdelitev 
po skupinah in delo po delavnicah. V petih  delavnicah smo 
spoznavali različne poklice, se preizkusili v peki palačink in 
mešanju koktajlov, pripravljali animacije in točke za zaključni 
del našega gospodinjskega dne. Ob koncu smo si vsi ogledali, 
kaj so naši sošolci s pomočjo dijakov pripravili po delavnicah, 
se preizkusili v flambiranju palačink ter se z njimi tudi poslad-
kali. Ker smo kar naprej nekaj poskušali, smo na šolsko malico 
kar pozabili.
S prijetnimi spoznanji in polnimi želodčki smo se okoli pol-
dneva odpravili nazaj v Dobrno.    

Za novinarski krožek: 

 Lucija Špegel

kjer so si ogledali obnovljeno 
Koroško osrednjo knjižnico. 
Nad Kotljami pa so si ogledali 
Prežihovo ''bajto'' in se ustavili 
ob grobu Lovra Kuharja. Sledil 
je še postanek ob Ivarčkem je-
zeru, saj so že nestrpno čakali 
na malico in nekaj prostega 
časa.
Ob treh popoldne pa so vsto-
pili v rudnik svinca in cinka v 
Mežici. Zanimiva oprema in 
razburljiva vožnja z vlakcem 
jim bosta zagotovo ostali v 
spominu.

Članice novinarskega krožka

Ekskurzija na 
Koroško
Devetošolci so se v petek, 15. 
10. 2010, odpravili na celo-
dnevno ekskurzijo na Koroško.
Po vožnji mimo Velenja in Mi-
slinje so se ustavili na Legnu 
nad Šmartnom pri Slovenj 
Gradcu, kjer so si ogledali 
izkopanine v cerkvi Sv. Juri-
ja. Pot jih je vodila naprej do 
Dravograda, kjer so vstopili v 
gestapovske zapore. Tod so 
ob nazornem pripovedova-
nju vodiča spoznavali grozote 
druge svetovne vojne.
Spoznavanje Koroške so nada-
ljevali na Ravnah na Koroškem, 

Učenci 9. razreda so spoznavali 

zanimivosti Koroškeprihodu iz rudnika pa smo si 
ogledali keltsko vas in keltski 
muzej, kjer smo spoznali ži-
vljenje tukajšnjih prvih nase-
ljencev.
Pot nas je popeljala naprej v 
center mesta. Sprehodili smo 
se skozi natrpano mestno je-
dro in si ogledali Mozartov trg, 
stolnico, trdnjavo Hochensalz-
burg, Mozartovo rojstno hišo 
in še mnogo drugih zanimi-
vosti.
Potem pa smo vstopili v Hišo 
narave, kjer je kar 35 različ-
nih razstav o razvoju narave 
in življenju ljudi od zgodnjih 
začetkov do danes. Ogledali 
smo si tudi akvarij, reptilij-zoo, 
oddelek o raziskavah …
Zatem smo imeli nekaj pro-
stega časa za sprehod po ulici 
Getreidegasse. Izkoristili smo 
ga za nakup prigrizkov, Mozar-
tovih kroglic in drugi sladkarij.
Polni novih doživetij in spo-
znanj pa tudi rahlo utrujeni 
smo se proti večeru odpravili 
domov.

Članice novinarskega krožka

Športni dan – 
atletika na Kladivarju
Pa smo ga le dočakali – športni dan na stadionu Kladivar v Ce-
lju. Nestanovitno vreme nam je precej  mešalo štrene pri dolo-
čanju datuma za izpeljavo tega športnega dne. In tudi v sredo, 
13. 10. 2010, nas je v Celju kar treslo, ko smo se v hladnem in 
meglenem jutru preoblačili v športno opremo.
Pomerili smo se v naslednjih disciplinah: tek na 60 m, tek na 600 
m, metanje žogice oz. vortexa, suvanje krogle, skok v daljino z 
zaletom in v štafeti 4 x 100 m.
Bilo je zanimivo, predvsem pa zeeelooo mrzlo.

Članice novinarskega krožka
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Obiskal nas je čarodej Andrej
V torek, 5. 10. 2010, nas je na začetku pouka po šolskem radiu 
presenetilo obvestilo ge. ravnateljice. Pripravila nam je pravo 
presenečenje: nas učence je ob tednu otroka povabila k ogledu 
trikov čarodeja Andreja, povabilo pa ni bilo namenjeno samo 
nam, temveč tudi našim učiteljem, ki so na ta dan praznovali 
dan učiteljev.
Takoj po obvestilu smo se zbrali v dvorani Kulturnega doma. Tu 
nas je že pričakal čarodej, ki se nam je na začetku predstavil, po-
tem pa začel izvajati različne čarovnije. Iz trika v trik se je nape-
tost povečevala. Z velikim navdušenjem smo spremljali njegove 
čarovnije in bili zelo začudeni nad njimi. Višek pa je bil, ko smo 
kot pomočniki  pri posameznih trikih sodelovali tudi učenci. Ob 
gledanju smo se zelo zabavali. Učenci, ki so sodelovali, so dobili 
tudi zanimive nagrade; čarodej je iz napihnjenega balona s prsti 
spretno oblikoval meč, klobuk in rožico.

Ob tednu otroka nas je obiskal čarovnik. 

 Prijetna ura je prehitro minila in že smo se morali vrniti v razred, 
kjer je bilo konec vseh čarovnij. Med poukom smo bili z mislimi 
še večkrat s čarodejem Andrejem. To je bil zelo zanimiv in ne-
pozaben dan.

Maja Felicijan in Tomaž Krivec, 4. r.                                                                                             

Mentorica: Olga Vaukner

Alpska šola v naravi

Končno je prišel zadnji dan. Vsi 

smo bili veseli, ker bomo zo-

pet videli svoje starše. Komaj 

sem čakal, da bomo prišli na 

Dobrno. Ampak prej smo si 

ogledali Bohinjsko in Blejsko 

jezero.

Odpravili smo se na pot od 

Kosijevega doma proti Stari 

Fužini. Najprej smo si ogledali 

padalsko stezo nad Bohinjem. 

Razgled je bil krasen. Bilo pa 

me je malo strah, da bi komu 

zdrsnilo. Padalci so res pogu-

mni! Jaz bi vedno imel dve pa-

dali s seboj. Potem smo zako-

rakali po strmi poti navzdol in 

prispeli v kraj Stara Fužina, kjer 

nas je čakal avtobus. Odpeljali 

smo se na Bohinjsko jezero. Na 

jezeru nas je pričakala ladjica. 

Gospod Tadej nam je povedal 

veliko zanimivosti o jezeru. Vo-

žnja z ladjico se je prilegla po 

dolgi in naporni poti. Ko je Ta-

dej povedal, da je ladjica stara 

petdeset let, me je malo zaskr-

belo, kako bo potekala vožnja. 

Ladjica je bila videti kot nova, 

stara tri leta. Odložili so nas na 

drugi strani jezera, kjer nas je 

čakal avtobus in nas peljal na 

Bled.

Po Blejskem jezeru smo se pe-

ljali s čolnom z vesli. Šli smo do 

cerkve na otočku sredi jezera. 

Na čolnu je bilo zelo prijetno. 

Končno je začelo sijati sonce 

in vsi smo se tega zelo razve-

selili. Ker smo bili pridni, nas 

je gospod peljal še do lokva-

njev na jezeru. Bili so čudoviti. 

Nekateri cvetovi so bili bele 

barve, drugi pa rahlo roza. Na 

čolnu nas je vedno bolj stiska-

la lakota.

Prispeli smo na obalo in se 

odpeljali v Lovski dom pod 

Stolom. Juhu! Kosilo! In to celo 

dunajski zrezki in pomfri! Na-

polnili smo si želodčke in že 

zelo mislili na dom in doma-

če. Pa tudi po računalniku mi 

je postalo dolgčas. Še prej pa 

smo si ogledali dva medveda. 

Večji medved je bil pravi »smr-

duh«.

Dan se je prevesil v pozno po-

poldne. Avtobus nas je peljal 

proti domu. Vsi smo se veselili 

domačega kraja.

Rok Repas, 5. r., 

mentorica: Irena D. SmrečnikUčenci 5. razreda v alpski šoli v naravi. 
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Naravoslovni dan v 5. razredu
Pobirali smo jabolka

V sredo, 13. 10. 2010, smo ime-
li  petošolci delni naravoslovni 
dan. Šli smo spoznavat jesen-
ska opravila na kmetiji. Obiska-
li smo kmetijo Zakrajškovih v 
Vrbi, kjer je doma naš sošolec 
Elvis. Naš glavni cilj je bil po-
magati pri pobiranju jabolk. 
Po malici smo se odpravili na 
pot. Med potjo smo bili zelo 
živi. Gospa Ivica nam je naj-
prej razložila, kako se pobirajo 
jabolka: po pobočju od spo-
daj navzgor, lepo po vrsti, ne 
gnilih in ne preveč obtolčenih 
ter blatnih. Pripravljene so bile 
posode in veliko vreč. Ko smo 
pobrali jabolka pod prvima 
dvema jablanama, smo posta-
li leni. A kaj hočeš, jabolka so 
čakala in treba je bilo nadalje-
vati. No, pa je kar šlo. Nekate-
ri so tudi malo posedali, jedli 
jabolka, drugi pobirali, tretji pa 
božali psa. Napolnili smo veli-
ko vreč. 

In ko smo to nalogo opravili, 
so nas povabil na dom. Tam 
smo šli najprej na stranišče. Po-
pili smo še topel čaj in posku-
sili pomarančni ter jabolčni sok 
izpod stiskalnice. Ogledali smo 
si, kako stiskajo jabolka. Pri Za-
krajškovih imajo že drugo leto 
novo, zelo moderno stiskalni-
co. Ogledali smo si tudi konje. 
Tomaž pa je pripeljal iz hleva 
še osla. Kar spustil ga je in naša 
učiteljica se ga je kar malo 
bala. Rekla je, da bi bilo videti 
zelo zabavno, če bi jo brcnil. 
Zahvalili smo se za obisk in od-
šli proti šoli.
Ta dan nam bo ostal v spomi-
nu zato, ker s(m)o nekateri pr-
vič pobirali jabolka in pomaga-
li na kmetiji. Pa tudi osla smo 
videli od blizu in še marsikaj. 

Nika Pinter, 5. r.

Mentorica: Irena D. Smrečnik

Učenci OŠ Dobrna so v jesenskem času pobirali jabolka

Osnovna šola Dobrna praznuje
Šolsko leto 2010/11 je za OSNOVNO ŠOLO DOBRNA 
kot tudi za kraj jubilejno leto, saj praznujemo 180 let 
izvajanja pouka v Dobrni, 150 let prvega šolskega poslo-
pja in 50 let izvajanja pouka v sedanji zgradbi. 

V sklop prireditev, ki se bodo 
odvijale čez celo šolsko leto, 
štejemo tudi tehniški dan z na-
slovom Novoletne delavnice, 
ki je na šoli potekal v soboto, 
13. 11. 2010.
Organiziranih je bilo kar 16 
različnih delavnic, zato smo k 
sodelovanju povabili nekatere 
naše  bivše učence in druge 
krajane, ki so z nasveti in ide-
jami pomagali pri ustvarjanju. 
Pod pridnimi in spretnimi pr-
sti učenk in učencev ter zu-
nanjih sodelavcev in učiteljev 
so nastali okraski iz naravnih 
materialov, novoletne voščil-
nice, leseni snežaki korenjaki,  
predpražniki in podstavki iz li-

čja, novoletni okraski iz voska, 
nakit, posodice in okraski iz 
gline, novoletni aranžmaji, poi 
in žonglerske žogice, novole-
tni venčki, okraski iz vrbovih 
vej idr. Člani novinarske delav-
nice pa so dogajanje vestno 
spremljali, ga dokumentirali in 
fotografije ažurno objavljali na 
šolski spletni strani. 
Učenci so pridno in marljivo 
ustvarjali, se družili in se ob 
delu tudi zabavali. Na šoli je 
zavladalo prijetno vzdušje, 
pristno medgeneracijsko dru-
ženje pa je pripomoglo tudi k 
temu, da je delovno sobotno 
dopoldne res hitro minilo.

Novinarski krožek

Utrinek iz novoletnih delavnic, ki so jih v sodelovanju z učitelji  izvedli nekateri 

naši bivši učenci in drugi krajani 
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kolonije udeležili: Mija Hrovat, 
Klemen Močenik, Laura Ska-
le, Timotej Strahovnik Šibanc, 
Tadej Turnšek, Luka Grosman, 
Lučka Zajc, Tjaša Timpran, Ma-
rijan Božnik, Jernej Dražnik, Iza  
Smrečnik in Tjaša Žerjav. Ude-
ležbo jim je finančno omogo-
čila Občina Dobrna, za kar se 
iskreno zahvaljujemo. 

Šolska svetovalka in koordinatorica 

 dela z nadarjenimi učenci:

          Alenka Žnidarič Pešak

ŠOLSKI KOTIČEK

Slikarska kolonija
V torek, 5. oktobra, se je 12 likovno nadarjenih učencev z OŠ Do-
brna udeležilo SLIKARSKE KOLONIJE, ki je potekala v okviru obe-
ležitve letošnjega Tedna otroka v Celju. Kolonijo, katere osnovni 
moto je bil »Mediji za bogatejše otroštvo«, je organizirala Med-
občinska zveza prijateljev mladine Celje, vodila pa jo je likovna 
pedagoginja, prof. Manja Vadlav.  Mladi likovniki so motive za 
svoje ustvarjanje poiskali v okolici, jih fotografirali in nato domi-
selno tematsko oblikovali. Otvoritev razstave njihovih del je bila 
v petek, 8. oktobra, ob 16.00 uri, v prostorih Medobčinskega 
društva prijateljev mladine v Celju. Z OŠ Dobrna so se slikarske 

OŠ Dobrna pri delu v okviru slikarske 

kolonije

Dobrnčani odprli srca otrokom 
V duhu dobrodelnosti je dvorana Kulturnega doma 
Dobrna pokala po šivih.

V petek, 19. 11. 2010, se je v 
Kulturnem domu Dobrna od-
vijal 1. dobrodelni koncert Od-
primo srce otrokom, katere-
ga je organiziral Šolski sklad 
OŠ Dobrna v sklopu prireditev 
ob praznovanju 180 let izvaja-
nja pouka v Dobrni, 150 let pr-
vega šolskega poslopja in 50 
let izvajanja pouka v sedanji 
zgradbi.
Na koncertu so nastopile glas-
bene skupine, katerih člani so 
iz Dobrne, mnogi izmed njih 
pa so tudi bivši učenci OŠ Do-

brna. Večer so torej popestrili 
ansambli: LABIRINT, ODPEV, 
SAFIRJI, BRANKO MEŠL, TRIO 
JASA, MODRIJANI, OKAJENI 
GODCI, SVIT, ČAR in UČENCI 
OŠ DOBRNA.
Za prijetno vzdušje sta po-
skrbela tudi povezovalca Alja 
Tihle in Blaž Švab, tudi bivša 
učenca OŠ Dobrna, ki sta ob 
povezovanju programa vse 
nastopajoče pozvala, da so z 
obiskovalci delili anekdote iz 
svojih šolskih dni.
Slovenski pregovor pravi ''Kar 

od srca pride, se srca prime''. 
To so potrdili tudi številni obi-
skovalci, ki so popolnoma na-
polnili dvorano in z nakupom 
vstopnic izkazali svojo dobro-
srčnost in pripravljenost za 
pomoč otrokom. Naša osnov-
na šola je namreč znana po 
številnih projektih, kjer učenci 
s pomočjo izkustvenega uče-
nja spoznavajo našo domovi-
no. Ker pa se v naših družinah 
že kažejo stiske, bo Šolski sklad 
z zbranimi sredstvi pomagal 
pri sofinanciranju nadstandar-
dnih dejavnosti. Del sredstev 
pa bo namenjen tudi nakupu 
razne opreme za učence in 
otroke vrtca.
Srčnost in dobrosrčnost pa so 

izkazali mnogi sponzorji, do-
natorji in vsi, ki so pomagali 
pri organizaciji tega lepega 
večera, za kar se jim iskreno 
zahvaljujemo.
Posebna zahvala pa gre teh-
nični ekipi ansambla Modrija-
ni, ki so zagotovili ozvočenje 
in nemoten potek koncerta. 
Zahvaljujemo se tudi učen-
cem naše šole, ki so pomagali 
pri prodaji vstopnic. Nenaza-
dnje pa se zahvaljujemo vsem 
obiskovalcem, ki ste z naku-
pom vstopnic izkazali dobro-
delnost in prispevali v Šolski 
sklad.

Za Šolski sklad OŠ Dobrna:

Terezija Audič in Sonja ŠpegelUtrinek s 1. dobrodelnega koncerta Šolskega sklada JVIZ Dobrna

Na  1. dobrodelnem  koncertu  Šolskega sklada JVIZ Dobrna so nastopili številni 

ansambli, sodelovali so tudi učenci OŠ Dobrna
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drobtinice iz vrtca
Utrinki iz 3. oddelka vrtca 

MALI GASILCI

CILJI:
• otrok se seznanja z varnim 

vedenjem in se nauči živeti 
in ravnati varno v različnih 
okoljih

• otrok spoznava in se sezna-
nja s gasilskim poklicem

• opisovanje gasilskega znaka 
in številke za nujne primere

Na zelo prijazno povabilo ga-
silcev PGD Dobrna smo se 
otroci in vzgojiteljice iz Vrtca 
Dobrna z veseljem odzvali. 

Starejši otroci 3. in 4. oddelka 
so komaj čakali, da si pobliže 
ogledajo gasilski dom in seve-
da gasilske avtomobile in si na 
glavo poveznejo čelado.

Gospod Boris Repas, gasilec, 
nam je nazorno pokazal in 
razkazal gasilski dom, avtomo-

bile in opremo, ki jo gasilci po-
trebujejo za svoje delo. 

Otrokom pa je bilo najbolj 
všeč, ker so smeli sedeti v ga-
silskem avtomobilu, opazovati 
utripanje luči in poslušati gla-
sno sireno. 

V vrtcu se kar nismo mogli ne-
hati pogovarjati o gasilcih in 
listali smo knjige, iskali v otro-
ških revijah vse, kar je poveza-
no z gasilstvom.

Pa še nekaj, da ne pozabim. Ob 
odhodu iz gasilskega doma 
nas je čakalo prijetno prese-
nečenje. Vsi otroci so dobili za 
popotnico sok in povabilo, da 
se kmalu spet srečamo. 
Zahvaljujem se članom PGD 
Dobrna in ge. Stanki Repas, ki 
je vse tako lepo organizirala.

Za Vrtec Dobrna:

Mateja Kos

MEDENI ZAJTRK

Projekt »En dan za zajtrk 
med slovenskih čebelarjev 
v naših vrtcih«, ki ga vodi 
Čebelarska zveza Slovenije po 
vseh slovenskih vrtcih, je na-
menjen osveščanju javnosti o 
pomenu čebel in čebeljih pri-
delkov. V akcijo so vključena 
vsa slovenska čebelarska dru-
štva, njen namen pa je pribli-
žati med otrokom in jim vzbu-
diti željo po zdravem načinu 
prehranjevanja. Z akcijo želijo 
o koristnosti medu v vsakdanji 
prehrani posredno seznaniti 
tudi starše.

V sklopu vseslovenske akcije 
Dan slovenskega medu je Vr-
tec Dobrna, v petek, 19. no-
vembra 2010, pripravil medeni 
zajtrk za vse otroke vrtca.
Pridružili so se nam čebelarji: 
ga. Lidija Senič, g. Rudi Zano-
škar in   g. Alojz Mešl. 

Predstavili so nam delo če-
belarjev in opisali, kako po-
membne so čebele za življenje 
ljudi in seveda za ravnovesje v 
naravi.

Že pred osmo uro zjutraj smo 
z otroki pripravili pogrinjke, 
popekli kruh, nalili v nizke 
lončke med in se pripravili na 
slasten in zdrav zajtrk.

Z veseljem sta se nam pri-

družila g. župan, Martin Brecl 
in ga.  Zdenka Kumer in tako 
preživela prijetno urico med 
najmlajšimi. 

Vsi smo si mazali in mazali sla-
sten med na kruh in ob tem 
malo pokramljali.

Po čebelarjevi kratki seznanitvi 
o pomembnosti zdravega na-
čina prehranjevanja nam je
čebelarka Lidija še pokazala, 
kako stopimo čebelji vosek in 
kako  pripravimo okraske iz 
voska. Pri tej dejavnosti so se 
ji z veseljem pridružili otroci in 
nastali so lepi odlitki z različni-
mi motivi. 

Mateja Kos
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Obisk lutkovne 
predstave male 
živali v lutkovnem 
gledališču Ljubljana

Le p e g a 
petkove-
ga do-
poldne-
va smo 
se v pri-
j e t n e m 

vzdušju z avtobusom odpeljali 
proti Ljubljani in med vožnjo 
prepevali in si ogledovali po-
krajino, mimo katere smo se 
peljali.

Na ogled 
predstave 
smo po-
vabili tudi 
Tjaševo in 
T j a n o v o 
m a m i c o , 

malo za šalo in malo za res (to-
rej za ogled lutk in za sprem-
stvo).

Nismo bili razočarani. Lut-
kovno gledališče je lepa stara 
stavba sredi Ljubljane in z ve-
seljem smo prisluhnili, kaj vse 
se je dogajalo čistilki Violenci.

Čis t i lk i 
Violen-
ci se 
n e k e -
ga dne 
m e d 
o p r a -
vljanjem njenega dela poka-
žejo in predstavijo najmanj-
še živalice, ki so hkrati njene 
največje sovražnice, zato jih 
imenuje mrgolazen, škodljiv-
ci, laznina, mrčes … Priredijo 
ji mikroskopski senčni spekta-
kelček, ki ga navdihuje prisrčna 
slikanica Lile Prap MALE ŽIVA-
LI. Živalice Violenci pojasnijo, 
kaj je naravno ravnovesje in 
kako ga človek v naravi veliko-
krat poruši. Čistilka Violenca se 
nauči nekaj o sobivanju.

Po končani 
p r e d s t a -
vi smo si 
o g l e d a l i 
ljubljansko 
vzpenjačo 
in veliko 

tržnico, ki je kar ni bilo konca.

Skratka, lepo smo se imeli in 
upamo, da bomo odšli še na 
kakšno predstavo.                                                                                                                                   

Mateja Kos

Voščilo ob županovem rojstnem dnevu

Obisk v šolski knjižnici in ura pravljic

Veseli smo bili povabila  v Vrbo, kjer smo si ogledali domače živali, med drugim tudi konje. 

Na obisku pri drugem prijatelju pa nas je pozdravila koza Lumpa. 

Za 3. oddelek: Mateja Kos, Marijana Glušič, Valerija Pečnik in Mojca Krajšek

Fotografije: Marijana Glušič
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DROBTINICE IZ VRTCA

Utrinki iz 1. in 2. oddelka vrtca 

Pezovo 
ObdaRajanje 
v 1. in 2. skupini

Na začetku šolskega leta smo 
se odločili, da bomo tudi mi 
sodelovali v dobrodelni akciji 
Pezovo ObdaRajanje. Namen 
te akcije je  razveseliti in po-
lepšati otrokom praznične dni, 
ki jih bodo letos preživeli v 
bolnišnicah ali drugih zavodih 
po Sloveniji. Tako smo tudi mi 
želeli izdelati čim več voščilnic, 
zato smo na delavnice pova-
bili otroke in starše. Le-te so  
potekale 18.11.2010, ob 17. uri, 
v obeh igralnicah vrtca.

Najmlajšo skupino sta zasto-
pala le dva otoka, v kombini-
rani skupini pa se je delavni-
ce udeležilo kar nekaj otrok 
skupaj s starši. V vrtcu je bilo 
v tem času prisotnih nekoli-
ko manj otrok, nekateri starši 
so opravičili svojo odsotnost, 
ostale pa se žal dobrodelnost 
ni dotaknila. 
Z  Urško in Suzano smo v vsa-
ki  igralnici pripravile štiri raz-

lične likovne tehnike, kjer so 
otroci zelo uživali in ustvarja-
li. S kakšnim navdušenjem so 
mali prstki pacali po barvah 
in jih nanašali na pripravljene 
podlage. Nastajale so prave 
umetnine, sledovi barv pa so 
bili vidni vsepovsod. Otroci so 
bili zelo vztrajni, saj jim čopič, 
štampiljka in škarjice kar niso 
hoteli »pobegniti« z rok. Pre-
izkusili so vse materiale, ki so 
jim bili na razpolago. Prav tako 
moramo pohvaliti starše, ki so 
otrokom dopuščali izvirnost 
in  samostojnost pri likovnem 
izražanju. Izdelke so na koncu 
skupaj okrasili ter jih opremili z 
lepimi željami oz. voščili. 
Ker pa so najmlajši otroci zelo 
radovedni, so pokukali še k so-
sedom. Tako je mala Neja na-
pravila prvi daljši sprehod do 
prijateljev in jih povabila še v 
skupino malčkov. Skupaj smo 
izdelali še nekaj zanimivih in 
lepih voščilnic, ki pa jih bomo 
poslali na Pezovo uredništvo. 

S starši in z otroki smo skupaj 
preživeli delček popoldneva, 

zato se zahvaljujeva vsem, ki 
ste si vzeli čas in ga namenili 
tistim, ki so pomoči potrebni. 
Tako ste pokazali, da ste pri-
pravljeni pomagati, še pose-

bej če gre za otroke. 

Prispevek pripravili 

Marjana Šet

in Mihaela Podrzavnik
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1. Planinski izlet

Planinski krožek v vrtcu letos 
obiskuje 12 otrok, starih pet 
let ali več. V tem šolskem letu 
imamo planiranih šest izletov, 
ki jih bomo izvedli ob koncu 
tedna ali ob vikendih.

V mesecu oktobru smo se od-
pravili na prvi planinski izlet. 
Naš cilj so bile Rupe in ogled 
gradu Lanšperg. Zbrali smo 
se pred vrtcem, otroci pa so 
nestrpno čakali, kdaj se bomo 

odpravili na pot. Medtem, ko 
smo čakali zadnjo udeleženko 
pohoda, sva s sodelavko Mile-
no preverili opremo otrok. 

Naravnali sva jim naramnice, 
zategnili vezalke, se pogovorili 
o smeri pohoda ter o vedenju 
v naravi. 

Kaj pa je bilo všeč otrokom, si 
preberite sami…
TASJA  - Ko smo nabirali pravi 
kostanj. Veliko ga je bilo.

RENE –  Ko smo za nagrado 
dobili štampiljko in čokolado. 
Pa še krstila nas je Marjana.

NIVES – Všeč mi je bila štam-
piljka, ko sem jo dobila na iz-
letu.

TARIK – Tudi meni je bila všeč 
štampiljka. Potem pa je bilo 
fajn, ko smo jedli pri Maruši.

VIKA – Lepo je bilo, ko smo šli 
na grad in si pogledali še ne-
kaj ostankov (gradu). To je bil 
grad Lanšperg.

MARUŠA M. R. – 
Všeč mi je bilo, ko 
smo pobirali ko-
stanj in ko smo do-
bili štampiljko na 
roko.

ANEJ –Ko sem na-
biral kostanj s Tari-
kom in Janezom. Ni 
pa mi bilo všeč, ko 
sem nosil gobo. Je 
spodaj umazana.

JANEZ –  Ko smo 
jedli čokolado na 
gradu. Pojedli smo 
jo, ko nas je Marja-
na krstila. 

TINA – Ko smo jedli pečen ko-
stanj. Spekla ga je Marušina 
mamica. Bil je zelo dober.

ŠPELA – Nabiranje kostanja mi 
je bilo všeč.

BENJAMIN – Meni pa, ko sem 
preplezal deblo med potjo.

MARUŠA – Ko so me obiskali 

prijatelji iz vrtca. Zdaj vsi vedo, 
kje sem doma.

Vsi skupaj smo preživeli lepo 
dopoldne, zato smo se prije-
tno utrujeni vrnili domov. V 
imenu vseh mladih planincev 
se še enkrat zahvaljujem dru-
žini Artank za gostoljubje, ki 
smo ga bili deležni. Hvala vam 
in kmalu nasvidenje.

 Za planince vrtca:

Marjana Šet
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utrinki iz 
CUDV

Obisk klovnov zdravnikov

Klovni zdravniki - rdeči noski 
so prvič obiskali našo ustano-
vo. Veliko smo slišali in prebrali 
o njih v medijih, zato smo se 
jih veselili tudi pri nas. 
Dogovorili smo se, da nas 
bodo obiskali v četrtek,  
14.10.2010, ob 15.uri popoldne 
na Dobrni in naslednji četrtek, 
21.10.2010, ob 8.30 v Dnevnem 
centru v Celju.

Na dan obiska so prišli toliko 
prej, da so se lahko pripravili 
(preoblekli, pripravili rekvizite, 
opravili kratko generalko…). 
Ob dogovorjeni uri smo jih 
pospremili po bivalnih eno-
tah.

V vseh enotah so obiskoval-
ci takoj vzbudili pozornost in 
zanimanje varovancev zaradi 
prisrčnega pristopa, nasme-
janih obrazov, barvitih kostu-
mov in številnih »dodatkov«, ki 
so jih prinesli s seboj (harmo-
nika, zvončki, milni mehurčki, 
rdeče žogice za natikanje na  
nos, pisane rutice, plastične 

vrečke). Le-te so zelo primer-
no dodajali v svoj program in 
s tem podaljševali pozornost 
in aktivnost varovancev. Pose-
bej  želimo poudariti izostren 
občutek, ki ga je bilo zaznati 
v odnosu do  posameznih va-
rovancev, saj program v sku-
pinah ni bil popolnoma enak.  
Nekje je bilo več gibanja, ple-
sa, glasbe, drugje  več anima-
cij s posamezniki v skupini.

Klovni so zelo popestrili vsak-
danjik naših otrok. Našli so pot 
do njihovega čustvenega sve-
ta in tako vplivali na celotno 
klimo v centru.

Še dolgo v večer so varovanci 
podoživljali obisk klovnov, ko 
so se spominjali lepih trenut-
kov, ki so jih preživeli v druže-
nju z njimi. Naslednji dan  so 
si v bivalnih enotah ogledali 
še fotografije, ki so nastale ob 
obisku. Svoje vtise so nekateri 

varovanci izrazili v likovnih de-
lih. 

Upamo, da bomo klovne 
zdravnike še imeli priložnost 
doživeti.

Vesna Žagar,                                                                                                     

Jožica Grubelnik
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Utrinki veselega EKO decembra v CUDV Dobrna
Varovanci in zaposleni CUDV Dobrna
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obvestila
Spoštovani!

Obveščamo vas, da ima Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
(MIR) občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, 
Vitanje, Vojnik in Zreče od 1.10.2010 dalje svoje prostore in sedež na 
lokaciji Keršova ul.12, 3212 Vojnik.

Uradne ure namenjene poslovanju s strankami na sedežu MIR so: 
vsak ponedeljek od 8.00 do 12.00 ure in 
vsako sredo od 8.00 do 10.00 ure ter od 14.00 do 16.00 ure.
V tem času se zagotavljajo tudi uradne ure po telefonu. 
- 08205 1920 
- 08205 1921 občinski redarji 
- 03 577 20 21 fax. 

Ostale potrebne informacije:
Vodja MIR: mag. Nataša Kos in inšpektorica za občine Dobrna, Vitanje, 
Vojnik in Zreče, tel.: 082051922, e-pošta: inspekcija@vojnik.si 

Božida Rezar, inšpektor za občine Oplotnica, Slovenske Konjice in 
Šentjur: tel.: 082051923,  e-pošta: bozidar.rezar@vojnik.si

Občinski redarji:
Boštjan Krajcar, bostjan.krajcar@vojnik.si
Damjan Vahter, damjan.vahter@vojnik.si
Primož Teržan, primoz.terzan@vojnik.si – 
nadomeščanje ge. Sonje Kramar.

Uradne ure v prostorih Občine Slovenske Konjice: 
- ponedeljek od 8.00 - 10.00 ure:  uradne ure INŠPEKTOR 
- sreda od 8.00 - 9.00 ure: uradne ure OBČINSKI REDAR 
 Uradne ure v prostorih Občine Šentjur: 
- sreda od 8.00 do 10.00 ure: uradne ure INŠPEKTOR 
- petek od 8.00 do 9.00 ure: uradne ure OBČINSKI REDAR 
 Uradne ure v prostorih Občine Oplotnica: 
- torek od 9.00 do 10.00 ure: uradne ure INŠPEKTOR 

Delovno področje: 
•	 nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, 

s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti, 
•	 izdajanje odločb v upravnem področju v primerih, ko mu 

je z zakonom ali odlokom podeljena pristojnost odločanja, 
•	 izdajanje odločb in plačilnih nalogov v postopku o prekrških 

v primerih kršitev zakonskih določb in občinskih predpisov, 
za kar imajo določene pristojnosti v določbah Zakona o 
prekrških, 

•	 odločanje o podanih zahtevah za sodno varstvo, katere 
kršitelji podajo na izdane odločbe o prekrških oziroma 
plačilne naloge v postopku o prekrških v okviru svojih 
pristojnosti, 

•	 nadzor nad izvajanjem zakona o varnosti cestnega prometa 
ter vseh drugih zakonov, ki mu podeljujejo pristojnost 
nadzora, 

•	 druge upravne in strokovno tehnične naloge s področja 
inšpekcijskega in redarskega nadzora.

Novoletna 
predstava za 
vse  otroke
iz Občine 
Dobrna

V ponedeljek, 20. 12. 

2010, bo v Kulturnem 

domu Dobrna ob 

10.00 uri v novoletna 

plesno-baletna prire-

ditev. Obiskali nas bodo  gojenci baletnega oddelka Glasbe-

ne šole Karol Pahor iz Ptuja s PLESI in plesno predstavitvijo 

slovenske ljudske pravljice TRI POMARANČE. Predstava, ki jo 

je finančno omogočila Občina Dobrna, je namenjena  vsem 

predšolskim otrokom iz Občine Dobrna – ne glede na to ali 

obiskujejo vrtec ali ne, učencem OŠ Dobrna ter gojencem 

CUDV Dobrna.  

Tišina ni prazna tvojih besed,
postale so šelestenje trav in dreves.                                                                    

Sapica vetra nosi ljubeči šepet:
»Radi te imamo, vedno in znova in spet.«

V  S P O M I N
Minili sta dve desetletji, odkar nas je neizbrisno prizadela 

smrt
naše ljube

MANCE ŠKOFLEK – JURKO
24. 8. 1969    -    14.11. 1990

Tiho bolečino in drag spomin nanjo nosimo v svojih srcih
vsi njeni
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 Z A P O S L I M O 
Ponujamo zaposlitev v orodjarni.
Dela in naloge: delo na klasičnih orodjarskih strojih, programiranje in upravlja-
nje CNC strojev.
Zaželeno: izkušnje na področju obdelave kovin (rezkalec...), vsaj srednja 
strojna šola ali podobna smer, če nimate ustreznih izkušenj, je dovolj tudi  
želja, da se teh del pri nas   priučite.  
Nudimo:  Ponujamo zaposlitev za nedoločen čas. Delavnica je v prijetnem do-
mačem okolju. Možen prilagodljiv delovni čas. Nemonotono, razgibano delo. 
Za več informacij pokličite:  041 675 639 (Miroslav), 
ali pišite:  profilplast@profilplast.si

Profilplast d.o.o., Zavrh nad Dobrno 10,3204 Dobrna

Stranpota mladostništva
Marihuana

Mesec november je mesec 
preprečevanja zasvojenosti. 
Glede na to, da se različne vr-
ste zasvojenosti dogajajo tudi 
pri nas in v naši neposredni 
bližini, je prav, da tudi temu 
namenimo nekaj pozornosti. 
Raziskave v zadnjem obdobju 
kažejo, da je marihuana naj-
pogosteje uporabljena pre-
povedana droga pri nas in po 
svetu. Njena uporaba strmo 
narašča, predvsem med mla-
dostniki, prisotna pa je tudi v 
našem kraju in pri tem si ne 
gre zatiskati oči. Poleg starih 
ugotovitev bom navedla tudi 
nekaj novih dejstev o tej dro-
gi, ki bi jih morali poznati star-
ši, najbrž pa tudi odraščajoči 
otroci in vzgojitelji.
Želja po eksperimentiranju, 
preizkušanju nečesa novega 
je prisotna v vsakemu izmed 
nas. Težava nastane takrat, ko 
ne znamo, ne zmoremo ali 
morda celo nočemo prene-
hati z določenim vedenjem in 
le-to postane navada, ki ško-
duje našemu zdravju in nas 
skozi čas privede do zasvoje-
nosti. Vse oblike zasvojenosti 
prizadenejo naše telo, naše 
odnose z bližnjimi in z oko-
ljem v katerem živimo, kakor 
tudi našo ustvarjalnost ter 
sposobnost trezne aktivnosti 
in mišljenj. Oropajo nas oseb-
ne svobode, zdravja in nas 
potisnejo na družbeno dno.
Marihuana je zelena, rjava ali 
siva mešanica posušenih na-

M E S E C   N O V E M B E R ,  M E S E C   P R E P R E Č E V A N J A   Z A S V O J E N O S T I

rezanih listov, stebel, semen in 
cvetov konoplje. Poznamo veš 
vrst marihuane, za katero se 
uporablja več kot 200 različnih 
slengovskih izrazov, ki so značil-
ni za posamezna področja. Pri 
nas so najpogosteje uporablje-
ni izrazi joint, trava, ganja, dim, 
skunk.... Današnja marihuana se 
bistveno razlikuje od marihuane 
izpred dvajsetih let, saj vsebuje 
rastlina, ki je pridelana v poseb-
nih za to prirejenih rastlinjakih, 
precej (celo do trikrat) več THC 
kot običajna marihuana, kar je 
zaskrbljujoče. Uporabniki jo na-
vadno kadijo, sama uporaba pa 
ni tako nedolžna in brez posle-
dic, kot so nekateri zmotno pre-
pričani. Marihuana lahko škodi 
na različne načine in sicer od 
neposrednih učinkov do škode, 
ki prizadene zdravje šele čez čas 
oz. kasneje v življenju. Kajenje 
marihuane prizadene možgane 
in ima za posledico oslabljen 
spomin, motnje koncentracije, 
slabšo sposobnost zaznavanja, 
presoje, bistveno okrnjeno ko-
ordinacijo, močno spremenjen 
občutek za prostor in čas ter 
zmanjšanje motoričnih spo-
sobnosti, zaradi česar oseba, ki 
je kadila marihuano, nikakor ne 
bi smela sesti za volan. Človek 
lahko postane odvisen tudi od 
marihuane, o odvisnosti oz. za-
svojenosti pa govorimo takrat, 
kadar začne uporabnik drogo 
iskati in se ne more upreti želji 
po njenem uživanju. Po predpi-
sih v EU in tako tudi v Sloveniji 

uvrščamo marihuano med tako 
imenovane nadzorovane sno-
vi iz seznama, ki v svoji kajeni 
obliki ni dovoljena za splošno 
medicinsko uporabo. Oseba, ki 
je pod vplivom marihuane, bo 
po nekaj minutah inhaliranja 
omamljena, najverjetneje pa bo 
občutila tudi suha usta, hitrejši 
utrip srca, manjšo izgubo koor-
dinacije, slab občutek za ravno-
težje in daljši odzivni čas. Ker se 
razširi ožilje v očesu, so uživalče-
ve oči videti rdeče. Neposredni 
učinki oslabijo nekje po dveh 
urah in takrat postane uporab-
nik zaspan. Pri kajenju se lahko 
pojavijo različna stanja vzhiče-
nosti, hihitavosti, omamljenosti 
in evforičnosti. Značilno je tudi, 
da uporabnike prevzamejo 
nekateri zvoki ali okusi, skraj-
no zanimivi ali čudni pa se jim 
utegnejo zdeti tudi čisto vsak-
danji dogodki. Najpogostejše in 
najbolj opazne posledice rabe 
marihuane so amotivacijski sin-
drom, motnje kratkoročnega 
spomina, raztresenost, verbalna 
agresivnost, neobičajno vede-
nje in funkcioniranje posame-
znika. Pri osebah, ki omenjeno 
drogo zlorabljajo redno, se ob 
prekinitvi z njo pojavi odtegni-
tveni sindrom, ki se izkazuje v 

obliki nemira, nervoze, motenj 
spanja, depresije, strahu, sla-
bosti, povečanega znojenja, 
prebavnih težav, glavobola, 
nepojasnjene povišane tele-
sne temperature…
Marihuana povzroča psihično 
odvisnost in je izredno nevar-
na v mladostniškem obdobju 
in predvsem za mlade užival-
ce pri katerih psihofizični in 
socialni razvoj še nista konča-
na.

Ob koncu, pa vendar ne na-
zadnje, bi želela ponovno 
poudariti zmotno mišljenje o 
neškodljivosti uporabe ma-
rihuane in toleranci za njeno 
uporabo, kar je v veliki meri 
razširjeno ne samo med upo-
rabniki, temveč žal tudi pri 
prenekaterih starših.

Breda Božnik, univ.dipl.soc.del.

JZ SOCIO CELJE

»Program za zmanjševanje 
škode na področju drog«

Članek je bil napisan in predsta-
vljen z namenom osveščanja in 
informiranja javnosti o uporabi 
prepovedanih drog, ki postajajo 
vse pogostejši spremljevalec mla-
dostnika na njegovi poti odrašča-
nja…
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Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je uporaba 
ognjemetnih izdelkov kategorije 1 in 2 dovoljena tudi 
fizičnim osebam, mlajšim od 14 oziroma 16 let, če so pod 
nadzorstvom staršev ali skrbnikov.

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

Prodaja, posest in uporaba ognjemetnih izdelkov 
kategorije 2 in 3, katerih glavni učinek je pok, je od leta 
2008 prepovedana.

PREVIDNO PRI NAKUPU IN UPORABI

Kupci in uporabniki 
pirotehničnih izdelkov naj 
jih, če se jim nikakor ne 
morejo odreči, kupujejo 
le v trgovinah, ki imajo 
za prodajo teh izdelkov 
dovoljenje ministrstva za 
notranje zadeve.
Ob nakupu preverite: če 
so na izdelku navodila za 
uporabo, ki morajo biti 
napisana v slovenskem 
jeziku in obvezno priložena 
vsem pirotehničnim 
izdelkom. 
Pred uporabo izdelkov preberite navodila in jih tudi 
upoštevajte.

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

Spoštujte pravico sosedov, otrok in starejših da v miru 
uživajo praznike, zato ne mečite petard v njihovo bližino in 
pred njihove domove.

Danilo Ungar
VODJA POLICIJSKEGA OKOLIŠA

OBVESTILA

Pirotehnika
Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih 
razvršča pirotehnične izdelke v:

1. Ognjemetne  izdelke, to je pirotehnične izdelke za zabavo, v 
naslednje kategorije:

•	 kategorija 1- ognjemetni izdelki, ki predstavljajo zelo 
majhno nevarnost, povzročajo zanemarljivo raven 
hrupa in so namenjeni uporabi v strnjenih naseljih, 
vključno z ognjemetnimi izdelki, ki so namenjeni 
uporabi v stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih 
prostorih. Tipični izdelki so bengalske vžigalice, pokajoči 
vložki za cigarete, konfeti - bombice, pokajoče žabice, 
male petarde itd.; 

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

•	 kategorija 3- ognjemetni izdelki, ki predstavljajo 
srednje veliko nevarnost in so namenjeni uporabi na 
prostem, na velikih odprtih območjih in katerih raven 
hrupa ni škodljiva za zdravje ljudi. Tipični izdelki so 
rimske svečke, ognjemetna kolesa, bengalične bakle, 
baterije in kombinacije itd.; 

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

2. Pirotehnične izdelke za odrska prizorišča, ki so razvrščeni v dve 
kategoriji:

•	 kategorija T 1- pirotehnični izdelki za uporabo na odru, 
ki  predstavljajo majhno nevarnost; 

•	 kategorija T 2- pirotehnični izdelki za uporabo na odru, 
ki so namenjeni za uporabo samo osebam s strokovnim 
znanjem. 

Omejitve za prodajo in uporabo pirotehničnih izdelkov

Prodaja pirotehničnih izdelkov 1. kategorije , katerih glavni 
učinek je pok, je dovoljena le v času od 19. do 31. decembra.

Pirotehničnih izdelkov posamezne kategorije ni dovoljeno 
prodajati fizičnim osebam, ki so mlajše od: 

– 14 let za kategorijo 1, 
– 16 let za kategorijo 2, 
– 18 let za kategorije P1 in T1. 
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voščila
VOŠČILO
Kaj za prazničnimi vrati 

čaka nas, ko razigrano čas 

prestopi letni prag?

Vsako srečanje bo majhno 

rojstvo v srcu in srce ima 

spomin za vse prijazne bese-

de, ki kot komaj vidne nitke 

tkejo med nami močne vezi človeškega.

Naj Vam nikoli ne zmanjka časa za srečanje in 

pozdrav! Naj Vam nikar ne zmanjka časa za vedro 

pesem in svet sanjav!

Kolektiv JVIZ Dobrna 
Vam želi vesele praznike 
in srečno novo leto 2011
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VOŠČILA

V naših srcih mnogo 
je želja,
tudi ta, da sreča bi 
bila povsod doma.
Naj praznik vsem pri-
nese srečo, mir,
za vedno, ne samo na 
svet večer. 

Vesel božič, srečno in 
zdravja polno 
novo leto 2011 želimo 
našim spoštovanim 
članom, krvodajalcem, 
občinski upravi in 
vsem občanom.

Člani Krajevne organizacije 
RK Dobrna

Obstaja čudovit, skrivno-
sten zakon narave, da tri 
reči po katerih v življenju 
najbolj hrepenimo – srečo, 
svobodo in duševni mir – 
vedno pridobimo tako, da 

jih podarimo nekomu dru-
gem. V letu, ki prihaja, 

jih podarite tudi vi.

Želim vam, da v krogu 
svojih najdražjih čim 

lepše preživite božične 
in novoletne praznike. 

Naj vam leto 2011 prinese veliko zdravja, sreče, 
osebnega zadovoljstva in nepozabnih trenutkov.

Ob izteku starega leta se vam najlepše zahvaljujem 
za sodelovanje in se zanj priporočam 

tudi v prihodnje.

Marija Švent
Zavod za turizem, šport in kulturo Dobrna

DRAGE TOVARIŠICE IN TOVARIŠI, 
SPOŠTOVANE KRAJANKE, KRAJANI!

TOPLO OGNJIŠČE IN SMEH V OČEH
ISKRENO ŽELIMO VAM V PRIHODNJIH VSEH 
DNEH!

DA ZDRAVJA IN SREČE OBILO BI  NOVO VAM 
LETO RODILO!

PRIJETNO PRAZNOVANJE BOŽIČA!

ISKRENE ČESTITKE OB DNEVU 

ENOTNOSTI IN SAMOSTOJNOSTI!

    
 KO ZB ZA VREDNOTE NOB DOBRNA

Bleščeči utrinki sreče 
razgrinjajo oblačno 
nebo,
drobne snežinke 
raztapljajo tople 
spomine,
iskrive melodije pa 
plešejo v razigranem 
ritmu utripa mirnega 
sveta.

Vse lepo v pričakovanju 
prazničnih dni.
Mnogo lepih trenut-
kov, prežetih s toplino 
in ljubeznijo v vaših 
domovih. 

Vzemite si dragoceni čas in ga izkoristite za drobne stvari 
in pozornosti, ki pomenijo več kot velika darila. 
V novem letu 2011 pa veliko zdravja in uspehov ter prije-
tnega druženja!

Vam vsem skupaj želimo članice 
AKŽ DOBRNA in LJUDSKE PEVKE
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VOŠČILA

Spoštovani!

Ko Vam bo ob novem letu za trenutek obstal korak,
naj Vas prevzame občutek sreče za vse, kar se je lepega zgodilo.

Le tako bomo ohranili svetel in upanja poln pogled v prihodnost.

Vesele božične praznike, polne miru in topline 
ter srečo v letu 2011 Vam želimo!

Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujemo za zaupanje, ki ste ga na lokalnih volitvah, 10.10.2010, 
izkazali našim članom, kandidatom za svetnike in župana Občine Dobrna.

Slovenska ljudska stranka 
Občinski odbor Dobrna

Vse	želje,	ki	letos	se	niso	izpolnile,																																												
vse	sanje,	ki	niso	sadu	obrodile																																																										
v	prihodnjem	naj	letu	dobijo	polet,
naj	čim	prej	izpolni	se	njihov	obet!

Vsem	članom	naše	stranke	in	občanom	Občine	Dobrna	želimo	zdrave	in	vesele	novoletne	
praznike	ter	se	Vam	zahvaljujemo	za	vaše	zaupanje	na	volitvah.

																												
																																																																																																	OO SDS Dobrna
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Prihaja novo leto... 
Priložnost za nove 
odločitve, za nove 
ideje, 
za nove uspehe,  za 
novo srečo.
Naj bodo vaše odlo-
čitve modre, 
ideje ustvarjalne, 
uspeh obilen 
in sreča brezmejna.
Povsod naj vas spremlja zdravje, 
sreča in nasmeh najdražjih.

Prijetno praznovanje 
božiča!

Iskrene čestitke ob dnevu 
samostojnosti in enotnosti!

Za socialne demokrate
                             Andreja Stopar

Ob božičnih praznikih Vam, spoštovane občanke in občani, 
želimo obilo skrivnostnega pričakovanja, miru in blagoslova;
v prihajajočem letu 2011 pa veliko sreče, zdravja in osebnega 

zadovoljstva.

Hvala za Vašo podporo v letu 2010, še posebej za vsak
posamezni glas na lokalnih volitvah.

OO NSi Dobrna

VOŠČILA/OGLASI

Vesele božične praznike in srečno novo leto 2011

Vesel božič in srečno novo leto 2011
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SREÈNO 2011

 

Ljudska univerza Celje vabi občane Občine Dobrna in okoliških krajev 
v programe za dvig ravni pismenosti, ki se bodo odvijali od začetka 
januarja 2011, do konca avgusta 2013.
Posebej vabimo vse, ki so se v letu 2009 udeležili tečajev RPO, Računalniške 
pismenosti za odrasle, da v tečajih RDO, Računalniško-digitalnega 
opismenjevanja, nadgradijo svoje znanje računalništva. Vse, ki se ne 
čutijo dovolj kompetentne na računalniku, pa vabimo v novo serijo tečajev 
RPO, Računalniške pismenosti za odrasle. Za otroke drugih in tretjih 
razredov Osnovne šole in njihove starše bomo organizirali delavnice UŽU, 
BIPS-Beremo in pišemo skupaj, kjer bodo spoznavali, kako se  lažje učiti 
skupaj. Prav tako pa pripravljamo delavnice UŽU IP, Izzivi podeželja, ki so 
namenjene vsem, ki želijo v podeželskem okolju odpreti dodatno dejavnost 
na kmetiji ali postati s.p. ali pa zgolj pridobiti dodatna znanja iz vodenja svojih 
poslovnih knjig, izdelave poslovnega načrta…
Vsi navedeni programi so BREZPLAČNI in jih bomo izvajali v Dobrni.
Dodatne informacije  lahko dobite in prijave oddate na telefone Ljudske 
univerze Celje

-	 03/428 67 67(Damir Kolarič), 
-	 03/428 67 59(Miša Hudelja Gobec), 
-	 03/428 67 50(Mojca Filip) 

in na elektronskem naslovu info@lu-celje.si. Od 10.12.2010 pa tudi na 
TVŽU, točki vseživljenjskega učenja, ki bo odprta vsak drugi petek v 
mesecu, med 10.00 in 11.00 uro, v prostorih Občine Dobrna.
Občankam in občanom želimo zadovoljne božične praznike in obilo sreče, 

uspehov ter osebnega zadovoljstva v novem letu 2011.
Aleš Štepihar, direktor

oglasi
Za novo leto sem ji podaril 
vrtnega palčka in moral 
prespati na vrtu.

Z darilom lahko hitro udarite mimo.
Podarite raje darilno kartico Mercator in prepustite izbiro.
Darilna kartica Mercator je novost, na katero lahko naložite dobroimetje v višini od 20 do 3.000 evrov, odlikuje jo enostavna uporaba, 
priročnost in izgled, prilagojen različnim priložnostim obdarovanja. Kupite jo lahko na vseh Mercatorjevih prodajnih mestih, obdarovanec pa 
si z njo uresniči želje v vsej Mercatorjevi prodajni mreži, z izjemo Modiane in Intersporta.

Decembra v naših prodajalnah!

Več informacij na 080 2 080 in www.mercator.si/darilna-kartica.
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Labirint

Odpev

Čar

1. dobrodelni koncert 
»Odprimo srce otrokom«

Branko Mešl

Jasa

Okajeni godci

Modrijani
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Okajeni godci

Safirji

Odziv na vabilo k dobrodelnosti

Povezovalca programa Alja Tihle in Blaž Švab

Likovni utrip ob koncertu

Učenci OŠ Dobrna

Svit
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P R O G R A M   P R I R E D I T E V
NEDELJA, 19. 12., OB 14. URI PRED ZDRAVILIŠKIM DOMOM
Božično rajanje za otroke z oBiSkoM Božička in čaroDejeM GREGOM, 

PONEDELJEK, 20. 12., OB 10. URI V KULTURNEM DOMU DOBRNA
BrezPLačna noVoLetna PLeSno-BaLetna PrireDiteV za otroke

PONEDELJEK, 20. 12., OB 20. URI V KAVARNI HOTELA VITA
PreDBožični konCert VokaLne SkUPine Sijaj

TOREK, 21. 12., OB 18. URI V DVORANI ZDRAVILIŠKEGA DOMA
noVoLetna PrireDiteV »PrižGiMo Si LUčke« - z oBeLežitVijo DneVa SaMoStojnoSti 
in enotnoSti 

SOBOTA, 25.12., OB 16.00 URI V KAVARNI HOTELA VITA     
Božični konCert MoŠkeGa PeVSkeGa zBora kUD DoBrna z GoSti

NEDELJA, 26.12., OB 14.00 URI V TELOVADNICI OSNOVNE ŠOLE 
Božični tUrnir noGoMetneGa DrUŠtVa DoBrna

PONEDELJEK, 27.12., OB 16.00 URI IN 17.00 URI V KAVARNI HOTELA VITA   
BožičkoVe PLeSne UriCe za VSo DrUžino (PreDŠoLSki otroCi oB 16.00 Uri,    
otroCi oD 1. Do 3. razreDa oB 17.00 Uri)

TOREK, 28.12., OB 16.00 URI IN 17.00 URI V KAVARNI HOTELA VITA    
BožičkoVe PLeSne UriCe za VSo DrUžino (otroCi oD 4. Do 6. razreDa oB 16.00 Uri, otroCi 
oD 7. Do 9. razreDa oB 17.00 Uri)

SREDA, 29.12., OD 16. - 19. URE V KNJIŽNICI DOBRNA 
Praznične DeLaVniCe za otroke

PETEK, 31. 12., OB 10.00 URI NA PLOŠČADI PRED OBČINO DOBRNA 
1. otroŠko SiLVeStroVanje z GLaSBeno-PLeSno aniMaCijo, žUPanoVo torto in SPUStoM 
LaMPijončkoV

PETEK, 31. 12., OB 19.00 URI V TERMAH DOBRNA 
SiLVeStroVanje oB BazenU in DežeLi SaVn V  terMah DoBrna z Dj-jeM, V reStaVraCiji 
hoteLa Vita S SkUPino niGht Life in kaVarni hoteLa Vita 
z DUoM o.k.
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PRIREDITVE V FEBRUARJU IN MARCU

IME 
PRIREDITVE

DATUM URA KRAJ
KONTAKT(odgovorna 

oseba) ORGANIZATORJA
Telefon Elektronska pošta

Koncert ob 
Kulturnem 
prazniku

6.2. 17.00
Kulturni 

dom 
Dobrna

Sekstet Vigred (040) 414-965 mateja.golcer@gmail.com

Valentinov 
koncert

12.2. 19.00
Kulturni 

dom 
Dobrna

Ženska vokalna skupina 
KUD Dobrna

(040) 414-965 mateja.golcer@gmail.com

Pokop pusta 9.3. 16.00
center 

Dobrne
ZTŠK DOBRNA, 

Marija Švent
03 780-10-64; 
(041) 851-523

marija.svent@dobrna.si

Koncert ob 
materinskem 
dnevu

27.3. 17.00
Kulturni 

dom 
Dobrna

Folklorna skupina 
KUD Dobrna

(040) 414-965 mateja.golcer@gmail.com

Podatke o prireditvah v obdobju april - junij 2011 pošljite na elektronski naslov marija.svent@dobrna.si  
oziroma pošljite na naslov ZTŠK Dobrna, Dobrna 1 a; 3204 Dobrna do 01. marca 2011.
Za dodatne informacije smo dosegljivi na telefonski številki 03 780-10-64.

PETEK, 31. 12., OB 22.00 URI NA 
PLOŠČADI PRED OBČINO DOBRNA
SiLVeStroVanje na ProSteM S 
trioM jaSa, z žUPanoViM VinoM
in oGnjeMetoM

PRAZNIČNO BO TUDI V JANUARJU…

SOBOTA, 01. 01. 2011, OB 19.00 URI V TERMAH DOBRNA 
noVoLetni PLeS S SkUPino niGht Life

SOBOTA , 01. 01. 2011, OB 20.00 URI V KULTURNEM DOMU DOBRNA 
noVoLetni PLeS z anSaMBLoM PoGUM 

ČETRTEK, 13.01.2011, OB 19.30 URI V TERMAH DOBRNA
PraznoVanje PraVoSLaVneGa noVeGa Leta 2011 z žiVo GLaSBo: fajrUnD in feŠta BanD 
(trUBači)



Ko se prižgejo praznične luči sredi 

bele mrzle zime, 

prijateljstvo ogreje nam dlani in želja 

vzpne se iz srca v višine. 

Vse, kar je slabo, z novim letom naj zbledi! 

Vse, kar je dobro, naj za vekomaj ostane! 

Vse, kar je dobro, naj raste in cveti! 

Naj v prazničnem miru sreča nežno 

Vas objame!

Naj bo to najlepše leto z obilo sonca, 

z mnogo sreče, naj z uspehi bo prežeto,

naj pride v miru in v miru se izteče! 

Lepe božične praznike, 

polne miru in topline 

ter srečno novo leto 2011!

                                     Martin Brecl, župan
                        Občinski svet Občine Dobrna
                 Občinska uprava Občine Dobrne


