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SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI

Pred vami je jubilejni 50. Dobrnčan; prvega smo izdali aprila 
1999. Iz nekaj informativnih listov, ki smo jih v začetku sami fo-
tokopirali in spenjali v glasilo, je nastal zajeten krajevni časopis, 
v katerem se za vsakega kaj najde. Pomemben je za obveščanje 
naših občank in občanov o dogajanjih v njihovi občini, v njem 
najdemo aktualne javne občinske in druge razpise, predstavlja-
jo se naša društva in organizacije, naši podjetniki in gospodar-
ske družbe, naši javni zavodi in vsi, ki v tem prostoru tako ali 
drugače delujejo. 

Veliko vsega se je zgodilo v tem času in veliko tega smo skupaj 
z vsemi, ki nam s svojimi članki, pogledi, opažanji in razmišljanji 
pomagate soustvarjati ta časopis, uspeli zapisati ter predstaviti 
našim občankam in občanom ter širši javnosti. Čas briše sledi 
in spomine, pisana beseda pa že tisočletja ohranja vse, kar se 
družbi dogaja in kar ta potrebuje za svojo prepoznavnost v 
prostoru in času. Vsem, ki tako soustvarjate naš včeraj, danes in 
jutri, iskrena hvala in prijazno vabljeni k takšnemu sodelovanju 
in pisanju tudi v prihodnje.  

Občinski praznik obeležujemo v Dobrni 15. junija, tokrat že tri-
najstič.  Ko v mislih preletimo čas in vsebine tega obdobja, lah-
ko z dobrimi občutki in veseljem povemo, da smo v Dobrni po-
nosni na prehojeno pot, na realizirane projekte, na sodelovanje 
z  društvi in organizacijami, na skupno delo z našimi občankami 
in občani.  Kljub krizi, ki je zajela svet, našo državo in s tem tudi 
našo občino, se trudimo izpeljati postavljene cilje.  

Ponosni lahko danes povemo, da nimamo problemov z odpad-
ki, da smo ekološko sanirali – beri, izvedli kanalizacijo za velik 
del občine , da smo zgradili novo čistilno napravo, da se nam ni 
potrebno več bati velikih suš -  zgradili in dogradili smo vodoo-
skrbne sisteme za večino naselij v občini, da imamo novo knji-
žnico, nov kulturni dom ter povsem prenovljeno in dograjeno 
osnovno šolo, da zadovoljivo urejamo naše ceste, da skrbimo 
za urejeno okolje, da pripravljamo veliko projektov za naslednja 
obdobja, da bomo letos pričeli z izgradnjo novega energetsko 

varčnega  vrtca. Še veliko je vsebin in projektov, ki nas zaposlu-
jejo.  Vse navedeno potrjuje, da smo, kljub kriznim časom doma 
in v svetu, bili uspešni in dosegali hiter razvoj naše občine. Ob 
tem mi posebno veliko pomeni, da smo kot skupnost uspeli 
ohraniti dobre odnose,  medsebojno spoštovanje in ustvarjalni 
optimizem za naprej. 

Ob taki priložnosti se čutim dolžnega zahvaliti vsem občankam 
in občanom za razumevanje in dobro sodelovanje pri skupnih 
nalogah in projektih. Velikokrat smo vas potrebovali in vedno, 
skoraj vedno smo uspeli najti rešitve sprejemljive za obe strani. 
Hvala tudi vsem vam, ki ste prispevali del svojega znanja, truda 
in časa, da so se stvari v občini dogajale ali premikale naprej, pa 
naj bo to na gospodarskem, kulturnem, športnem, varnostnem, 
verskem, šolskem, socialnem, zdravstvenem ali kakršnem koli 
drugem področju vašega delovanja. Hvala tudi mojim sodelav-
cem v  občinski upravi in režijskem obratu za vse opravljeno 
delo. 

Posebej je bilo opaženo tudi delo naših občinskih nagrajencev. 
Vsem dobitnikom priznanj za leto 2011 iskrene čestitke in za-
hvala za vse opravljeno.

Dr. Anton Trstenjak je napisal nekako takole: ob vseh material-
nih presežkih družbe in dejstvu, da danes razdalje v svetu niso 
več problem,  človek še nikoli ni bil tako oddaljen od človeka, 
kot je danes. S to mislijo in posebej z željo, da ob vsem hite-
nju ne pozabimo drug drugemu biti predvsem ČLOVEK, vam, 
spoštovane občanke in občani, ob prazniku Občine Dobrna, 15. 
juniju, iskreno čestitam in vas vabim na osrednjo proslavo ob 
prazniku Občine Dobrna, ki bo v sredo, 15. junija 2011, ob 18. uri 
v Zdraviliški dvorani.   

Župan Občine Dobrna

Martin Brecl

beseda           župana
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Lepo je

Prijetno je slišati iz ust staroste našega Turističnega društva g. 
Toneta Moguja, kako mu turisti in pohodniki pohvalijo ureje-
nost  našega  kraja z zaselki vred, kar  v vseh okoljih temu ni 
tako. Človek se na neko stanje hitro navadi in vse postane samo 
po sebi umevno. Kadar spremembe opazijo drugi in nam to 
povedo, nas potem nekoliko več lastne  pozornosti lahko spo-
mni, da res živimo v lepo urejenih krajih in čistem okolju. Sam 
sem ponosen na urejenost Dobrne in naših krajev ter na ljudi, ki 
za vsem tem stojijo. Odnos ljudi do okolja se spreminja in izbolj-
šuje. Evidentno je, da se naša gospodinjstva in drugi v občini 
trudijo za urejenost  okolja.  Zdraviliški kompleks urejajo Terme 
Dobrna, šolske prostore in igrišča  ureja Osnovna šola Dobrna, 
okolice blokov in drugih objektov urejajo hišni sveti in lastniki,  
medtem ko večino javnih površin in Dobrne z okolico urejajo 
naši sodelavci v režijskem obratu. 
Boljši odnos do okolja se kaže tudi skozi vse večjo udeležbo 
občank in občanov ter naših društev in organizacij na spomla-
danski čistilni akciji. Letos smo jo v Dobrni organizirali že trinaj-
stič, že drugič zapored pa je bila udeležba bolj množična kot 
predhodna leta, kar kaže, da želimo živeti v lepo urejenem in 
čistem okolju. Vsem, ki tako čutite in razmišljate,  predvsem pa 
vsem, ki vsak dan tako delate, iskrena hvala in povabite k temu 
še svojce, prijatelje, znance, sosede.   
Lepo je, kadar ljudje delajo dobre stvari, ne da bi  za to karkoli 
pričakovali, še lepše pa je, kadar  kdo to delo opazi. Zato smo 
bili veseli elektronske pošte naše občanke,  ki jo v celoti obja-
vljamo.

Spoštovani! 
Že pred dobrim mesecem sem na sprehodu ob Dobrnici srečala 
gospoda Branka Voršnika, ko  je čistil cesto, ki je bila polna pe-
ska. Bila sem prijetno presenečena.
Čez čas sem gospoda Voršnika videla, kako čisti nabrežino Do-
brnice, ki je bila močno poraščena z grmovjem, obenem je iz 
potoka počistil tudi veje, ki jih je nanesla voda.   
Danes dopoldne pa je gospod Voršnik samoiniciativno pokosil 
nabrežino Dobrnice, popoldne pa je nabrežino čistila še njego-
va soproga.
Vsekakor sta gospod in gospa Voršnik vredna vse pohvale.

Lep pozdrav, Vera Hribernik

Spoštovanemu gospodu Branku Voršniku in njegovi ženi Danici 
tudi v našem imenu hvala za prispevek k urejenosti in lepemu 
videzu kraja. Hvala vsem, ki delate dobre stvari. Tako postaja 
družba boljša, hvala tudi vam, ki to opazite in tudi poveste. Ka-
korkoli, pohvala, če je iskrena, nič ne stane, godi in dobro vpliva 
na ljudi. 
Slovenci smo znani, da ne dajemo radi pohval in komplimentov, 
zato nas imajo za bolj trde ljudi, kar pa v resnici nismo….  Za 
javni sektor pravijo, da če ni pretiranih kritik, se lahko smatra, da 
je dobro… pohvale pa pomenijo že presežek. 

        
Župan Občine Dobrna, 

Martin Brecl

Ob jubileju glasila Dobrčan

Si lahko sploh predstavljamo, da je danes 

pred nami jubilejna 50. številka OBČIN-
SKEGA GLASILA DOBRČAN? Tako dolgo 

vas že, spoštovane občanke in občani, 

obveščamo z objavami v lokalnem  gla-

silu, saj izhaja že dvanajsto leto. Toliko let 

se skupaj z županom, z uredniškim od-

borom, občinsko upravo, občani, društvi, 

organizacijami in pisci od zunaj trudimo, 

da vam posredujemo raznovrstne infor-

macije. Želja vseh nas sodelujočih je, da 

vas informiramo objektivno in korektno, 

pa četudi prihaja včasih kakšna informa-

cija z manjšo zamudo. Vemo, da Dobrčan 

izhaja vsake tri mesece, torej štirikrat na 

leto. Od zadnjega datuma oddaje član-

kov do izida časopisa  mine včasih skoraj 

mesec dni. Med tem časom pa se tudi 

marsikaj dogaja in so tako kakšne novice 

objavljene z manjšim časovnim zamikom.

In kakšen je bil začetek? Sprva pravza-

prav nismo vedeli, kako najti ustrezen 

način obveščanja  občanov. Prišli smo do 

skupnega  zaključka, da je obveščanje 

z občinskim glasilom najbolj primerna 

oblika informiranja. Prišli smo do prvega 

“izdelka”, ki je izšel v 500 izvodih forma-
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Prva številka Glasila Dobrčan

Četrta številka Glasila Dobrčan

Šesta številka Glasila Dobrčan

Šestinštirideseta številka Glasila Dobrčan 

ta A4, na desetih straneh. To je bila prva 
številka, ki je zagledala luč sveta v aprilu 

1999. Prvih pet številk glasila smo obliko-

vali, pripravili in tiskali (fotokopirali) kar 

sami na občini. Tisk je bil črno-bel, četrto 
- decembrsko številko pa smo obogatili 

z barvno naslovnico, ki smo jo prav tako 

tiskali kar sami na barvnem tiskalniku. Ker 

pa so številke postajale vedno bolj obse-

žne, smo se odločili, da glasilo damo v tisk 

zunanjemu tiskarju. Tako je šesta števil-
ka glasila, ki je izšla v juniju 2000, dobila 

prepoznavno podobo občinskega glasila 

v črno-beli tehniki z barvnim ovojem, v 

nakladi  od 750  do 950 izvodov.

V taki obliki je glasilo izhajalo vse do ju-

nija 2010, torej deset let. Če pogledamo 

ta glasila, vidimo, da je skoraj z vsakim iz-

idom nove številke bila kakšna spremem-

ba, dodane so bile nove vsebine, več 

barvnih strani, nove rubrike. 

ske uprave in o sejah Občinskega sveta 

Občine Dobrna je vedno več napisane-

ga. Tako so sklepi s sej občinskega sveta 

vedno objavljeni. Prav tako smo tudi od 

drugod in izven meja naše občine dobi-

vali za objavo strokovne in poučne član-

ke. Vseh smo bili in smo jih še veseli, saj s 

tem popestrimo in izboljšamo tako kako-

vost kot tudi vsebino glasila.

Nanizala sem nekaj dogodkov iz zgo-

dovine našega občinskega glasila, ki vas 

obišče štirikrat na leto in vam prinese ra-

znovrstne novice. Želimo si z vsemi, ki ga 

oblikujejo, tako vsebinsko kot oblikovno, 

da bi bil všečen vsem bralcem. 

Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem, ki 

ste in še sooblikujete naše glasilo, vsem 

piscem člankov, uredniškemu odboru, 

lektoricama, oblikovalcem, tiskarjem, 

skratka vsem, ki ste v zadnjih dvanajstih 

letih kreirali podobo našega časopisa, za 

ves trud in skrb, ki ste ju vlagali v podobo 

našega glasila.

Zdenka Kumer,

 odgovorna urednica

Šestinštirideseta številka glasila, ki je iz-

šla v juniju 2010, pa je dobila drugačno 

podobo, spremenila se je oblika, glasilo je 

v celoti barvno, skratka  spremembe so 

bile očitne.

V  občinskem glasilu je bilo iz leta v leto 

več obveščanja o delu in dogajanju v naši 

občini, o delu v naših društvih, o delu 

sekcij,  ustanov, organizacij in podobno. 

Prav tako so posamezne  številke glasila 

obogatili s svojimi članki tudi občani in 

občanke naše občine. Tudi o delu Občin-
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priznanja Občine 
Dobrna za leto 2011

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

Zlati grb Občine Dobrna
 DRUŠTVO UPOKOJENCEV DOBRNA

Društvo upokojencev Dobrna, ustanovljeno leta 1951, je v 
začetnem obdobju štelo nekaj nad 70 članov, po 60 letih pa 
ta številka že močno presega število 400. Je eno najstarejših 
društev v občini, za kar gre zahvala vsem dosedanjim pred-
sednikom in članom vodstva društva, ki so s svojim nesebič-
nim delom zagotavljali kontinuiteto delovanja. Danes društvo 
predstavlja enega izmed najbolj aktivnih subjektov v Občini 
Dobrna. 
Dejavnosti društva so najbolj vidne na področju  športno re-
kreativnih aktivnosti in izletništva, na področju kulture, izobra-
ževanja, druženja ob srečanjih starejših občanov, obiskov ju-
bilantov, novoletnih obiskov in še česa. Posebej velja  omeniti  

zgledno sodelovanje z Občino Dobrna in z ostalimi društvi 
in organizacijami v kraju. Pri svojem delovanju si društvo vse-
skozi prizadeva zadovoljevati interese, želje in potrebe upo-
kojencev, ohranjati in izboljševati kakovost življenja na vseh 
področjih, spodbujati  različne oblike društvenih dejavnosti 
ter aktivno sodelovati pri razvoju družbe. Društvo upokojen-
cev Dobrna je pristopilo tudi k projektu »Starejši za starejše 
za boljšo kakovost življenja na domu«, ki ga v RS izvajata Slo-
venska filantropija in Zveza društev upokojencev Slovenije. 
Vključitev v ta projekt potrjuje, da društvo upokojencev pred-
stavlja  gonilno silo pri dolgoročnem reševanju problematike 
starejših občank in občanov v Občini Dobrna.

 Srebrni grb Občine Dobrna
  JVIZ OSNOVNA ŠOLA DOBRNA

Javni vzgojno izobraževalni zavod Osnovna šola Dobrna v letu 
2011 praznuje 180 let izvajanja pouka v Dobrni, 150 let prvega 
šolskega poslopja in 50 let izvajanja pouka v dosedanji stavbi. 
Ti mejniki govorijo, da so temeljno popotnico za samostojno 
življenje dobile številne  generacije  učencev. Vso to obdobje 
je šola izvajala obvezni program, poučevanje po zahtevanih 
učnih načrtih, ki so se v različnih obdobjih spreminjali; obseg 
interesnih dejavnosti, ki pokrivajo kulturno, športno, naravo-

slovno, tehnično in v novejšem času tudi računalniško podro-
čje, pa se je vedno bolj širil. Učenci se pod vodstvom učiteljev 
udeležujejo različnih tekmovanj in sodelujejo pri raznovrstnih 
projektih, kjer dosegajo lepe rezultate. 
Življenje šole in kraja je tesno povezano predvsem na kultur-
nem področju. Vsi na šoli, učenci in zlasti zaposleni, si z odgo-
vornim delom prizadevajo, da JVIZ OŠ Dobrna izpolnjuje priča-
kovanja njih samih, staršev in vseh ostalih krajanov.

Bronasti grb Občine Dobrna
  G. JOŽE POLENEK

Poklicna usposobljenost g. Jožeta Poleneka, po izobrazbi je 
mizarski tehnik, in osebna zbirateljska naravnanost s poseb-
nim čutom za starine je botrovala temu, da imamo danes v 
Dobrni izjemno zbirko več kot petnajst tisoč eksponatov, veči-
no je sam restavriral, ki priča o življenju podeželja v preteklosti. 
Ti so zajeti  v stalni zbirki, ki je na ogled pod okriljem starega 
kozolca in v razstavnem prostoru ob vili Hygia, kjer so razsta-
vljene nabožne slike. G. Jože Polenek, po težki poškodbi na 

delu je invalidsko upokojen, ves svoj razpoložljivi čas, znanje in 
spretnosti že 15 let inovativno usmerja v promocijo občine in 
turizma. Pred leti je nabavil turistični vlakec, s katerim popelje 
turiste po Dobrni in njeni okolici in jim hkrati tudi predstavi 
naravne in kulturno-zgodovinske znamenitosti našega podro-
čja. Njegova dejavnost je dragocena za ohranjanje kulturne 
dediščine v Občini Dobrna in pomeni obogatitev  turistične 
ponudbe Term Dobrna.
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Bronasti grb Občine Dobrna
  GA. ALBINA REBERNIK

S svojim vstopom med gasilce, leta 1991, je ga. Albina Reberni-
kova izpopolnila gasilske vrste in že v začetku se je izkazalo, da 
smo pridobili zavzeto, odgovorno in delovno članico.
Od leta 2003 je članica upravnega odbora društva, v letu 2008 
pa ji je bila dodeljena funkcija predsednice častnega razsodi-
šča. S svojimi pobudami in predlogi sooblikuje podobo dru-
štva. Vedno je pripravljena za sodelovanje pri delovnih akcijah 
v društvu in tudi v okolici. Njeno delo pa je najbolj transparen-
tno pri skrbi za gasilski dom, saj je njegova zunanja podoba  
lahko kraju v ponos.

Ga. Albina  se odgovorno vključuje v izobraževanja s področja 
gasilstva. Opravila je
• nadaljevalni tečaj za gasilca in
• tečaj za uporabnika radijskih postaj.
Svoja znanja posreduje mlajšim, prevzela je mentorstvo gasil-
kam - pionirkam.
Zavzetost in doslednost pri izpolnjevanju nalog, pripravljenost 
za pomoč, pozitivna naravnanost do vsakega člana društva so 
osebnostne lastnosti ge. Albine Rebernikove, zaradi česar je 
upoštevana in cenjena članica PGD Dobrna.

Bronasti grb Občine Dobrna
  G. MIROSLAV ROŠER

G. Miroslava Rošerja je gasilstvo pritegnilo, ko je bil skorajda 
še otrok, pri 11 letih. Od vstopa v PGD Dobrna, leta 1970, je 
pridobil pomembna znanja. Opravil je
• nadaljevalni tečaj za gasilca,
• tečaj za vodjo enot,
• usposabljanje za uporabnika dihalnega aparata in
• tečaj za reševalca ob nesrečah z nevarnimi snovmi.
V društvu se je izkazal kot izredni operativec. S svojim umirje-
nim delovanjem je neštetokrat reševal krizne situacije. Vsesko-
zi je član tekmovalnih ekip in s svojimi izkušnjami pomemben 

člen pri prenosu znanj na mlajše rodove. 
Nekaj let je opravljal funkcijo podpoveljnika, od leta 2002 pa je 
član upravnega odbora društva. S svojim znanjem, izkušnjami 
in pobudami prispeva k razvoju gasilske dejavnosti v Občini 
Dobrna. Prisoten je pri vseh delovnih akcijah v organizaciji 
društva, še posebej pa se je angažiral pri gradnji gasilskega 
doma.
Čut za pomoč ljudem, humanost, pozitivna naravnanost, 
umirjenost, posredovanje znanj in izkušenj mlajšim ter dobra 
volja so značilnosti, ki označujejo Mira - gasilca.

Planinsko društvo Dobrna je bilo ustanovljeno leta 2001 na po-
budo g. Franca Horjaka, ki je že v mladosti izkoristil sleherno 
priliko, da je v gorah prebil dan ali dva. V vseh teh letih je za 
pohodništvo in gore navdušil dosti ljudi tudi v Dobrni in leta 
2001 postal prvi predsednik novoustanovljenega Planinskega 
društva Dobrna. Delo Planinskega društva Dobrna je močno 
povezano z ljudmi in življenjem v kraju. Vzdržuje in markira več 
pohodnih in planinskih poti v občini, za vodenje po naših hribih 
in gorah so v tem času usposobili in izobrazili  osem vodnikov 
Planinske zveze Slovenije in dva markacista.
Veseli smo, da v naši osnovni šoli deluje planinski krožek, kjer 
učenci tudi s pomočjo članov Planinskega društva Dobrna pri-

PLANINSKEMU DRUŠTVU DOBRNA
podeljuje župan Občine Dobrna Župansko priznanje za  desetletno delo v Občini Dobrna, za 

ohranjanje sožitja med človekom in naravo ter za vnašanje planinskega duha med mlade.

dobijo prva znanja za alpsko šolo v naravi in se navajajo na  na-
daljnje obiskovanje naših gora. Skrbno načrtovan  letni program 
pohodov v gore pod vodstvom vodnikov Planinskega društva 
Dobrna je le del aktivnosti, ki jih na področju šolstva društvo 
skozi vso leto izvaja v skrbi za dobro počutje in zdravo življenje 
svojih članov in vseh, ki si želijo aktivno preživeti svoj prosti čas 
v naravnem okolju. 
Planinskemu društvu Dobrna iskreno čestitamo za desetletno 
delovanje z željo, da bo uspešno tudi v prihodnje. Vsem dose-
danjim predsednikom, g. Francu Horjaku, g. Andiju Pušniku in 
ge. Ani Žužek izrekam priznanje in zahvalo za zavzeto in odgo-
vorno vodenje društva.
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Poročilo o opravljenem pregledu porabe sredstev 
v Občini Dobrna v letu 2010

V skladu s 37. členom Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 
47/99, 15/01, 112/02, 136/04, 134/06) in 9. členom Poslovnika NO 
Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 10/00) smo na podlagi sklepa, 
katerega je NO Občine Dobrna sprejel na svoji 2. redni seji, dne 
20. 1. 2011, v mesecu februarju 2011 opravili nadzor nad razpo-
laganjem z občinskim premoženjem, preverili namenskost in 
smotrnost porabe proračunskih sredstev.

Nadzor smo opravljali člani NO Občine Dobrna:

Predsednica NO   mag. Vlasta ŽERJAV
Podpredsednik NO Uroš STROPNIK
Članica NO   Vera HORJAK KRAVOS
Članica NO   Stanka REPAS
Članica NO   Sonja ŠPEGEL

Člani NO Občine Dobrna smo pregledali naslednjo dokumen-
tacijo:

G. Miroslava Jakopa, z Zavrha nad Dobrno 10, je po končani 
Osnovni šoli v Dobrni pritegnilo izobraževanje na Strojni teh-
nični šoli v Celju. Po zaključenem šolanju se je leta 1983 zaposlil 
v orodjarni Gorenje v Velenju, kjer si je nabiral prva znanja iz 
strojništva in orodjarstva. Njegova raziskovalna žilica in nagnje-
nost k inovativnemu iskanju rešitev sta ga leta 1989 usmerili v 
samostojno podjetniško pot. Izkušnje iz orodjarne v Gorenju je 
nadgrajeval v domači delavnici kot samostojni podjetnik. Usta-
novil je podjetje Profilplast, ki uspešno posluje doma in v tujini 
ter danes zaposluje 9 ljudi. Proizvodna linija vlečenja plastičnih 
profilov, ekstruzija in izdelava raznih orodij za domače, pretežni 
del pa za tuje naročnike, največ nemške, so glavne dejavnosti 

MIROSLAVU JAKOPU
podeljuje župan Občine Dobrna Župansko priznanje za več kot 20-letno pot samostojnega 

podjetnika ter za uspešno uveljavljanje na domačem in na zahtevnem evropskem trgu.

podjetja Profilplast. Vsa orodja za naročnike projektirajo in izde-
lujejo sami.
G. Miroslav je predstavnik generacije podjetnikov, ki so uspešno 
prešli krizo 90 let prejšnjega stoletja in se dobro izmikajo tudi 
današnjim težavam v gospodarstvu. V letu 2010 so posodobili 
proizvodnjo in stroje ter si tako izboljšali konkurenčnost. Pono-
sni so na dejstvo, da se povpraševanje po njihovih storitvah pri 
partnerjih v tujini naglo veča.

Družinskemu podjetju Profilplast čestitamo za uspešen plasma 
storitev in izdelkov na domačem in zahtevnem evropskem trgu. 
Naj bo tako tudi v prihodnje.

Župan Občine Dobrna
Martin Brecl

I. Javni razpis za zbiranje ponudb programov s področja lju-
biteljske kulturne dejavnosti v Občini Dobrna v letu 2010

Za zbiranje prijav programov s področja ljubiteljske kulturne de-
javnosti v Občini Dobrna sta bila v letu 2010 objavljena dva raz-
pisa. V občinskem glasilu Dobrčan, št. 45/2010, je bil objavljen 
Javni razpis za zbiranje prijav programov s področja ljubitelj-
ske kulturne dejavnosti v Občini Dobrna za leto 2010, katerega 
okvirna vrednost razpoložljivih sredstev je bila 19.176,00 €. Na 
razpis sta se prijavili dve društvi. V občinskem glasilu Dobrčan št. 
46/2010 pa je bil objavljen Javni razpis za zbiranje prijav progra-
mov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Dobrna 
za leto 2010. Na navedeni razpis so se lahko prijavili upravičenci 
in izvajalci, ki delujejo v okviru instrumentalnih skupin. Okvirna 
vrednost razpoložljivih sredstev je bila 1.600,00 €, na razpis pa 
se je prijavila ena instrumentalna skupina.

Podlage za financiranje teh programov so bile:
-   Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, 
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št. 77/2007-
     UPB1, 56/2008 in 4/2010),
-  Letni program kulture Občine Dobrna za leto 2010 (sprejet 

na 25. redni seji Občinskega sveta Občine Dobrna, dne 14. 
12.2009) in 

- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vre-
dnotenje in sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v 
Občini Dobrna (Ur. l. RS, št. 32/2005, 113/2007 in 22/2010).

Pri nadzoru je bilo ugotovljeno naslednje:
1. Iz pregledane dokumentacije je razvidno, da občinska upra-

va ravna po  predpisih.
2. Na podlagi določil pravilnika sta bila objavljena zgoraj na-

vedena javna razpisa. Na navedena razpisa so pravočasno 
prispele tri vloge. Vloge so bile popolne in vsem trem vlo-
gam je bilo ugodeno, razdeljena so bila vsa razpoložljiva 
sredstva.

3. Z vsemi tremi društvi, ki so se prijavila na razpis in so izpol-
njevala pogoje, je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju 
izvedbe kulturnih programov v letu 2010.

II. Javni razpis za sofinanciranje programov na področju soci-
alnih, humanitarnih in zdravstvenih dejavnosti v Občini Do-
brna v letu 2010

Ugotavljamo, da se Razpis za sofinanciranje programov na po-
dročju socialnih, humanitarnih in zdravstvenih dejavnostih v 
Občini Dobrna v letu 2010, ki je bil objavljen v občinskem gla-
silu Dobrčan, št. 45/2010, sklada s Pravilnikom o sofinanciranju 
socialnih in humanitarnih dejavnostih v Občini Dobrna. Razpi-
sanih sredstev v javnem razpisu je bilo 2.400,00 €. Na razpis je 
prispelo 11 prijav. Ugotovljeno je bilo, da so vsi prijavitelji bili 
izbrani za določen del sredstev, odvisno od števila točk, ki so jih 
dosegli. Dodeljene točke so bile v skladu z razpisnimi pogoji. 
Vse prijave so prispele pravočasno in so bile pravilno označene. 
V nekaterih primerih prijave niso bile popolne. Za prijave, ki niso 
bile popolne, je komisija, dne 31.5. 2010, zahtevala dopolnitve. 
V nadaljevanju nadzora smo izbrali naključnega prijavitelja, in 
sicer je to bila Fundacija za pomoč mladim, ozdravljenim od 
raka – Mali vitez, Ljubljana. Vloga prijavitelja je bila popolna. 
Razpisna komisija je prijavitelju dodelila 104,05 €, prijavitelju je 
bila izdana odločba, nato pa še z njim sklenjena pogodba o so-
financiranju programov. 

Točkovanje prijaviteljev je bilo v skladu s Pravilnikom o sofinan-
ciranju socialnih in humanitarnih dejavnostih v Občini Dobrna. 
Iz evidence vrednotenja prijav za sofinanciranje programov je 
razvidna dodelitev točk po kriterijih za izvajalce programov. 

III. Javni razpis za sofinanciranje programov na področju tu-
rizma v Občini Dobrna v letu 2010

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov na področju 
turizma v Občini Dobrna iz občinskega proračuna je bil dne 2. 
4. 2010 v občinskem glasilu Dobrčan, št. 45/2010, objavljen Javni 
razpis za sofinanciranje programov v Občini Dobrna. Razpisanih 
sredstev v razpisu je bilo 6.677,00 €. Vse prijave so bile pravoča-
sno posredovane in predložene ter pravilno označene. V sklo-
pu nadzora je bil pregledan zapisnik o odpiranju prijav, ki je bil 
ustrezen. 

V sklopu nadzora smo pregledali dokumentacijo naključnega 
prijavitelja, po zapisniku o odpiranju prijav je bil to prijavitelj št. 
2. Obrazca št. 1 in št.2 sta bila popolna, na obrazcu št.3 je bilo 
objavljeno število članov. Prijava na razpis je prispela v zakoni-
tem roku, in sicer dne 3. 5. 2010. Z odločbo o sofinanciranju pro-
gramov na področju turizma, izdano dne 21. 6. 2010, je bilo na-
vedenemu ponudniku dodeljeno 486,51 €, z njim je bila kasneje 
še sklenjena pogodba o sofinanciranju na področju turizma v 
Občini Dobrna. 

Iz zapisnika o vrednotenju prijav je vidna jasna razmejitev posa-
meznih prijaviteljev ter število točk, ki jih je prijavitelj dosegel na 
podlagi kriterijev. 

IV. Javni razpis za dodelitev sredstev, ki niso državna pomoč, 
na področju kmetijstva v Občini Dobrna v letu 2010 

Navedeni razpis je bil objavljen v občinskem glasilu Dobrčan, 
št. 45/2010, in je  namenjen predvsem za društva, ki delujejo na 
področju kmetijstva. Na navedeni razpis so pravočasno prispele 
štiri vloge. Komisija, imenovana s strani občine, je vloge pregle-
dala in jih točkovala, na podlagi v razpisu objavljenih meril in kri-
terijev. Na osnovi tega točkovanja so bila podeljena sredstva v 
višini 2.500,00 €, kar predstavlja tudi vrednost celotnega razpisa.
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V. Javni razpis o dodeljevanju državnih pomoči na področju 
kmetijstva in podeželja v Občini Dobrna v letu 2010 

Razpis je bil objavljen v občinskem glasilu Dobrčan, št. 45/2010, 
in sicer na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu – UPB (Uradni 
list RS, št. 51/06), Odloka o proračunu Občine Dobrna za leto 
2010 (Uradni list RS, št. 104/09) in Pravilnika o dodeljevanju dr-
žavnih pomoči v Občini Dobrna (Uradni list RS, št. 71/07, 24/08).
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih 
sredstev iz proračuna Občine Dobrna, v skupini višini 34.100,00 
€, v letu 2010, po shemi državnih pomoči v kmetijstvu št. XA 
218/2007 in št. M002-1358570-2007, skladno z Uredbo komisije 
(ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006 za sub-
vencioniranje ukrepov:
- ukrep št. 1. - naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti 

na kmetiji v Občini Dobrna, višina razpisanih sredstev je bila 
14.000,00 €, poraba 3.469,29 €;

- ukrep št. 2. – naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno 
proizvodnjo v Občini Dobrna, višina razpisanih sredstev je 
bila 13.532,30 €, poraba 11.025,00 €;

- ukrep št. 3. – naložbe opravljanje storitev in trženje proizvo-
dov in storitev s kmetij na območju Občine Dobrna, višina 
razpisanih sredstev je bila 4.117,70 €, ni bilo podanih vlog;

- ukrep št. 4. – zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu, 
višina razpisanih sredstev je bila  1.225,00 €, poraba 1.030,33 
€;

- ukrep št. 5. – ohranjanje tradicionalnih stavb v Občini Dobr-
na, višina razpisanih sredstev je bila 1.225,00 €, za kar pa ni 
bilo podanih vlog in so bila razpisana sredstva prenesena v 
kvoto iz ukrepa št. 2.

Iz razdelilnika sredstev št.: 330-0001/2010-51(12) z dne 4.6.2010, 
ki ga je potrdila komisija, je razvidno, da je bilo porabljenih 
15.524,62 €. Ta so bila razdeljena skladno z izdanimi odločbami 
in s prejetimi zahtevki za izplačilo. Za vse prispele vloge, ki so 
prispele pravočasno in so izpolnjevale pogoje, so bile izdane 
odločbe o dodelitvi sredstev iz naslova razpisa in nato še skle-
njene pogodbe o dodelitvi državnih pomoči na področju kme-
tijstva in podeželja. Do realizacije izplačila ni prišlo samo pri eni 
vlogi, ker s strani upravičenca ni bil podan zahtevek za izplačilo 
sredstev.

Zaključek

Nadzorni odbor je na podlagi pregleda predloženih dokumen-
tov ugotovil, da je upravljanje z občinskim premoženjem go-
spodarno in smotrno. Pri pregledu nismo ugotovili kršitev za-
konskih predpisov, ki urejajo delovanje in financiranje občin. 
Občinskemu svetu Občine Dobrna predlagamo, da potrdi za-
ključni račun Občine Dobrna za leto 2010 in sprejme Odlok o 
potrditvi zaključnega računa Proračuna Občine Dobrna za leto 
2010.
Povzamemo lahko, da je bila vsa dokumentacija zgledno ure-
jena in da so razpisi potekali v skladu z zakonodajo, ki ureja to 
področje. 
Zaposlenim na občinski upravi se člani Nadzornega odbora Ob-
čine Dobrna  zahvaljujemo za prijazno in korektno sodelovanje.

mag. Vlasta ŽERJAV,

predsednica NO

Z zasedanja Občinskega sveta Občine Dobrna

Od izida zadnje številke glasila Občine Dobrna, ki je izšla v me-
secu marcu 2011, so  svetniki Občinskega sveta Občine Dobrna 
zasedali na eni redni seji, in sicer na 6. redni seji, ki je bila dne 
13.04.2011.
Na 6. redni seji so svetniki Občine Dobrna obravnavali pripom-
be in pobude podane na javno razgrnjen dopolnjen osnutek 
Občinskega prostorskega načrta Občine Dobrna ter se do pri-
pomb in pobud podanih na dopolnjen osnutek Občinskega 
prostorskega načrta Občine Dobrna opredelili ter zavzeli sta-
lišča. Na tej seji so svetniki sprejeli tudi dopolnitev programa 
prodaje občinskega stvarnega in finančnega premoženja Ob-

čine Dobrna za leto 2011. Svetniki so se seznanili tudi s poročili 
organizatorjev volilne kampanje z zadnjih lokalnih volitev, ki so 
bili 10.10.2010. Na 6. redni seji so svetniki podali soglasje k oceni 
delovne uspešnosti ravnateljice JVIZ OŠ Dobrna za leto 2010. Na 
seji so se svetniki seznanili tudi s poročilom Nadzornega odbo-
ra Občine Dobrna o opravljenem pregledu poslovanja Občine 
Dobrna za leto 2010 ter sprejeli Zaključni račun Proračuna Obči-
ne Dobrna za leto 2010. 

Po gradivu 

Občinskega sveta Občine Dobrna

 povzela Mateja Smrečnik
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Upravna enota 
Celje svetuje

Damjan Vrečko, 
načelnik UE Celje

1. Kaj potrebuje delodajalec, da lahko zaposli tujca oz. kje se posto-
pek začne?
Delodajalec si mora najprej na Zavodu Republike Slovenije za zaposlo-
vanje pridobiti delovno dovoljenje.

2. Kaj je potrebno storiti v primeru kraje osebnega dokumenta?
Če ste pogrešili ali izgubili svojo osebno izkaznico ali so vam osebno iz-
kaznico ukradli, morate to v osmih dneh naznaniti na katerikoli upravni 
enoti na območju Republike Slovenije. Prijava pogrešitve zgolj na poli-
cijski postaji ne zadošča.
V primeru, da ste pogrešili osebno izkaznico v tujini, je to treba naznani-
ti v osmih dneh po prihodu v domovino. Ob naznanitvi morate natanč-
no opisati okoliščine in datum pogrešitve, izgube ali tatvine. Uradna 
oseba upravnega organa o pogrešitvi sestavi zapisnik.
Državljan Republike Slovenije, brez stalnega prebivališča v Republiki 
Sloveniji, mora pogrešitev osebne izkaznice v tujini naznaniti najbliž-
jemu diplomatsko-konzularnemu predstavništvu Republike Slovenije v 
tujini v 30 dneh od dneva pogrešitve.
Če v določenem roku in na predpisan način ne naznanite pogrešitve 
pristojnemu organu, ste lahko kaznovani za prekršek z globo od 100 
do 400 €.

3. Kako tujec pridobi dovoljenje za prebivanje v RS?
Tujec, ki želi v Republiki Sloveniji prebivati dalj časa, kot je to mogoče 
na podlagi vizuma, mora imeti dovoljenje za prebivanje. Dovoljenje za 
prebivanje pomeni dovoljenje za vstop v Republiko Slovenijo in bivanje 
za določen čas in za določen namen, npr. iz namena zaposlitve ali dela, 
združitve družine, študija, izobraževanja, specializacije ali strokovnega 
izpopolnjevanja in drugih upravičenih in z zakonom, mednarodnimi 
akti ali mednarodnimi načeli in običaji utemeljenih razlogov. Dovolje-
nje za prebivanje se izda na prošnjo tujca, ki želi prebivati v Republiki 
Sloveniji. Prošnja za izdajo dovoljenja se vloži pri diplomatsko konzu-
larnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini ali pa, če zakon tako 
dovoljuje, pri pristojnem organu Republike Slovenije. V prošnji za izdajo 
dovoljenja mora biti naveden namen prebivanja v Republiki Sloveniji. 
Tujec, ki želi 
prebivati v Republiki Sloveniji, mora imeti veljavno potno listino, katere 
veljavnost je najmanj tri mesece daljša od nameravanega prebivanja v 
Republiki Sloveniji, ustrezno zdravstveno zavarovanje in zadostna sred-
stva za preživljanje v času prebivanja v državi. Poleg vseh teh pogojev 
pa mora izpolnjevati tudi pogoje, ki se glede na namen prebivanja z 
zakonom zahtevajo za posamezno vrsto dovoljenja za prebivanje.
Dovoljenje za prebivanje se vroči osebno tujcu, za katerega se izda ozi-
roma njegovemu zakonitemu zastopniku. 
Dovoljenje za prvo prebivanje v Republiki Sloveniji mora  tujec pridobiti 
pred svojim vstopom v državo, če ni z zakonom drugače določeno.

4. Kje lahko pridobim potrdilo o premoženjskem stanju? Naj bi ga 
izdajale upravne enote. Kaj storim, če nimam v lasti nobenega pre-
moženja?
Za izdajo tovrstnih potrdil je pristojna Davčna uprava RS. 

5. Kaj je potrebno za združitev družine?
Tujec, ki je državljan tretje države in namerava prebivati v Republiki Slo-
veniji zaradi združitve družine, mora za vstop in bivanje v Republiki Slo-
veniji pridobiti dovoljenje za prebivanje. Dovoljenje za prvo prebivanje 
v Republiki Sloveniji mora pridobiti pred vstopom v državo. 
Pri diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tu-
jini ali pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji lahko vloži prošnjo 
za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje zaradi združevanja družine 
tujec, ki v Republiki Sloveniji prebiva na podlagi dovoljenja za stalno 
prebivanje in tujec, ki zadnje leto prebiva na podlagi dovoljenja za za-
časno prebivanje in ima dovoljenje za začasno prebivanje, izdano z ve-
ljavnostjo najmanj enega leta.
Za izdajo dovoljenja pa mora izpolniti določene zakonske pogoje, in 
sicer mora imeti veljavno potno listino, katere veljavnost je najmanj 
tri mesece daljša od nameravanega prebivanja v Republiki Sloveniji, 
ustrezno zdravstveno zavarovanje in zadostna sredstva za preživlja-
nje v času prebivanja v državi oziroma mu mora biti preživljanje kako 
drugače zagotovljeno, mesečno najmanj v višini kolikor znaša osnovni 
znesek minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji. Nadalje mora po-
leg navedenih pogojev izpolnjevati tudi pogoje, ki se s tem zakonom 
zahtevajo za izdajo posamezne vrste dovoljenja za prebivanje (poročni 
list, potrdilo iz kazenske evidence matične države).
V kolikor pa je tujec, ki je državljan tretje države, poročen z državljanom 
Republike Slovenije, lahko  vstopi v Republiko Slovenijo z veljavnim vi-
zumom in v Sloveniji prebiva brez dovoljenja za prebivanje do poteka 
veljavnosti vizuma. Pred pretekom vizuma lahko zaprosi za izdajo do-
voljenja za začasno prebivanje iz razloga združitve družine, torej kot 
družinski član slovenskega državljana in sicer pri upravni enoti, na ob-
močju katere bo prebival. Dovoljenje za prebivanje se mu bo kot dru-
žinskemu članu slovenskega državljana izdalo za obdobje 5 let. 
Za izdajo dovoljenja pa mora izpolniti določene zakonske pogoje, in 
sicer mora imeti veljavno potno listino, ustrezno zdravstveno zavarova-
nje in zadostna sredstva za preživljanje v času prebivanja v državi ozi-
roma mu mora biti preživljanje kako drugače zagotovljeno, mesečno 
najmanj v višini kolikor znaša osnovni znesek minimalnega dohodka v 
Republiki Sloveniji.

Vstop in bivanje družinskih članov, ki so državljani EU 
Družinski član, ki je državljan države članice Evropske unije, lahko vstopi 
v Republiko Slovenijo z veljavno osebno izkaznico ali veljavnim potnim 
listom in za vstop ne potrebuje dovoljenja za vstop ne glede na namen 
prebivanja v Republiki Sloveniji.
Družinski član, ki je v Republiko Slovenijo vstopil na podlagi veljavne 
osebne izkaznice ali potnega lista,  lahko prebiva na območju Republi-
ke Slovenije tri mesece od dneva vstopa v državo.
Če želi družinski član, ki je državljan države članice Evropske unije, za-
radi združitve oziroma ohranitve družine z državljanom EU ali sloven-
skim državljanom na območju Republike Slovenije prebivati dlje, kot je 
dovoljeno po zakonu, mora pred pretekom dovoljenega prebivanja on 
sam oziroma njegov zakoniti zastopnik ali državljan EU oziroma sloven-
ski državljan pri upravni enoti, na območju katere družinski član prebi-
va, zaprositi za izdajo potrdila o prijavi prebivanja .
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O vloženi prošnji za izdajo potrdila o prijavi prebivanja upravna enota 
družinskemu članu izda potrdilo, ki velja kot dovoljenje za začasno pre-
bivanje do dokončne odločitve o prošnji.

6. Kako poteka postopek, če se želi slovenski državljan zaposliti v 
državi, ki spada v  EU?
To vprašanje ni v pristojnosti UE, slovenski državljani, ki se hočejo zapo-
sliti  v državah EU se
naj  glede zaposlitve pozanimajo na Zavodu Republike Slovenije za za-
poslovanje.

7. Kaj je potrebno storiti, če društvo preneha delovati?
O sklepu o prenehanju društva mora zastopnik društva v 30 dneh ob-
vestiti pristojni organ (Upravno enoto) in zahtevati izbris društva iz re-
gistra društev. Zahtevi in sklepu mora priložiti poročilo o razpolaganju 
s premoženjem društva, iz katerega so razvidni obseg sredstev in dru-
gega premoženja društva, način poravnave vseh obveznosti društva, 
višina neporabljenih javnih sredstev, način njihove vrnitve proračunu 
ter način prenosa preostanka premoženja društva na prevzemnika pre-
moženja.

8. Kakšen je postopek spremembe priimka po poroki oz. po ločitvi? 
Sprememba priimka ob sklenitvi zakonske zveze.
Na podlagi izjave se bodoča zakonca lahko sporazumeta, da bo njun 
skupni priimek po sklenitvi zakonske zveze:
- priimek enega ali drugega zakonca,
- obdržita vsak svoj priimek,
- svojemu priimku dodata priimek zakonca ali 
- izbereta priimek zakonca in temu dodata svoj priimek.
Izjavo podata na pristojni upravni enoti ob prijavi sklenitve zakonske 
zveze. Če sta se sporazumela, da bo njun skupni priimek sestavljen iz 
več kakor dveh besed ali nedeljivih celot, morata podati tudi izjavo o 
izbiri priimka za pravni promet. Priimek za pravni promet je lahko se-
stavljen iz katerih koli dveh besed ali nedeljivih celot iz obeh priimkov, 
ki sta jih imela bodoča zakonca do sklenitve zakonske zveze. Spremem-
ba priimka velja od dneva sklenitve zakonske zveze.

Sprememba priimka po razvezi ali razveljavitvi zakonske zveze
Bivši zakonec, ki je ob sklenitvi zakonske zveze spremenil priimek, lahko 
v šestih mesecih od dneva pravnomočnosti sodbe o razvezi ali razve-
ljavitvi poda izjavo, da želi imeti priimek, ki ga je imel pred sklenitvijo 
zakonske zveze. Izjavo lahko poda le, če med zakonsko zvezo priimka ni 
spreminjal. Sprememba priimka velja od dneva podaje izjave.

9. Kakšen je postopek za sklenitev zakonske zveze slovenskega dr-
žavljana s tujcem v tujini?
Za navedeni odgovor je pristojna država, kjer se bo slovenski državljan 
poročil.

10. Kaj potrebuje tujec za zamenjavo voz.dovoljenja oz. pridobi slo-
vensko vozniško dovoljenje?
Voznik, imetnik tujega vozniškega dovoljenja, lahko po šestih mesecih 
od pričetka bivanja v Republiki Sloveniji  zahteva zamenjavo tujega vo-
zniškega dovoljenja za slovensko vozniško dovoljenje. Podobno velja za 
ostale članice EU. 
V postopku zamenjave tujega vozniškega dovoljenja za slovensko pa 
se zamenjava tujih dovoljenj, izdanih v članicah evropske skupnosti, po 
predhodnem preverjanju pri izdajatelju tuje listine,  lahko zamenjajo 
takoj s predložitvijo tujega dovoljenja, fotografije in potrdila o plačilu 
upravne takse. 

Za imetnike vozniških dovoljenj izdanih v tako imenovanih tretjih drža-
vah (države, ki niso članice EU), mora stranka poleg veljavnega tujega 
vozniškega dovoljenja predložiti tudi zdravniško spričevalo o telesni in 
duševni zmožnosti za vožnjo motornih vozil, potrdilo o opravljenem 
praktičnem delu vozniškega izpita za tiste kategorije vozil, ki jih sme 
voziti na podlagi tujega vozniškega dovoljenja oz. jih zahteva, kot tudi 
osebno fotografijo 35x45 mm in potrdilo o plačilu upravne takse. Opo-
zoriti velja še na to, da mora pripravo za praktični del vozniškega izpita 
stranka opraviti pri izbrani registrirani avto šoli v Republiki Sloveniji.

11. Kako poteka postopek ugotavljanja dejanskega naslova prebiva-
lišča osebe, ki že dlje časa ne biva na dejanskem naslovu?
Kadar se v nekem naselju stalno naselite ali spremenite naslov stanova-
nja, ste dolžni v roku osmih dni od naselitve prijaviti stalno prebivali-
šče ali spremembo naslova stanovanja pristojnemu organu. Če tega ne 
storite, upravna enota, na območju katere dejansko prebivate, lahko za 
vas uvede postopek ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča, 
ali pa v primeru, če podvomi v vašo dejansko stalno nastanjenost na 
naslovu prijavljenega stalnega prebivališča oziroma je obveščena, da 
stalno ne prebivate na tem naslovu. Ta postopek uvede tudi v primeru, 
če se za stalno odselite z območja Republike Slovenije (pa niste odjavili 
stalnega prebivališča) ali če nimate prijavljenega stalnega prebivališča, 
čeprav v Republiki Sloveniji dejansko živite.
Ko upravna enota z zaslišanjem stranke in prič ter s pridobitvijo drugih 
verodostojnih dokazov nesporno ugotovi vaše dejansko stalno prebi-
vališče, izda odločbo o prijavi novega stalnega prebivališča oziroma o 
odjavi stalnega prebivališča v primeru stalne odselitve z območja Repu-
blike Slovenije. Na podlagi dokončne upravne odločbe vam vpiše v regi-
ster stalnega prebivalstva novo stalno prebivališče, oziroma odjavi stalno 
prebivališče v primeru stalne odselitve z območja Republike Slovenije.

12. Kakšen je postopek registracije s.p.? Katere dokumente moram 
ob tem predložiti? Kako dolgo traja  registracija? Ali sta najemna po-
godba in uporabno dovoljenje, ko gre za gostinsko dejavnost, pred-
pogoj, preden se registriram kot s.p.?
Bodoči podjetnik, ki se odloči vpisati v Poslovni register Slovenije (PRS) 
kot samostojni podjetnik, se zglasi na točki e-VEM, osebno pri referentu 
e-VEM, svetovalcu. Po zaključku pogovora – svetovanja, po njegovem 
pooblastilu in v njegovem imenu izvede svetovalec dogovorjeno stori-
tev takoj in brezplačno. Bodoči podjetnik mora torej podpisati poobla-
stilo, s katerim pooblašča referenta E-vem, da v njegovem imenu izpelje 
izbran postopek – storitev.  
Bodoči podjetnik potrebuje za registracijo na vstopni točki e-VEM 
osebni dokument in davčno številko, drugih dokumentov oz. dokazil za 
vpis v PRS ne potrebuje. 

Samostojni podjetnik posameznik pa lahko začne opravljati dejavnost, 
ko je:
• vpisan v Poslovni register RS pri AJPES,
• vpisan v davčni register, vpisan v obvezno zdravstveno zavarovanje, 

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

posebne pogoje določa poseben zakon. 
Dokazilo o razpolaganju s poslovnim prostorom in uporabno dovolje-
nje sta listinski dokazili, s katerima mora s.p. razpolagati pred pričetkom 
opravljanja gostinske dejavnosti.  
 
13. Imam zazidljivo parcelo, do katere vodi dovozna pot, ki pa ni v 
moji lasti. Ali je potrebno v postopku za gradbeno dovoljenje urediti 
dovoljenje za uporabo te poti. Kaj mi svetujete?
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Če gre za dovozno pot, ki ni v lasti investitorja, je treba v postopku pri-
dobitve gradbenega dovoljenja za dostop na zemljišče, kjer bo pote-
kala gradnja objekta oz. dostop do objekta,  izkazati pravico graditi na 
zemljišču, kjer takšna dovozna pot poteka. 
V primeru, da je dovozna pot opredeljena kot kategorizirana  javna pot, 
je treba pridobiti pisno soglasje lastnika oz. pristojnega  upravljalca te 
poti. 
V kolikor pa poteka dovozna pot po zemljiščih, ki so v lasti fizičnih ali 
pravnih oseb, je treba v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, kot 
dokazilo o pravici graditi, predložiti pogodbo o vzpostavitvi služnosti, 
sklenjeno z lastniki zemljišč, preko katerih poteka dovoz  do objekta. 
Ne zadoščajo torej soglasje teh oseb. Služnostno pogodbo je potrebno 
predložiti za vpis v zemljiško knjigo.  
V 62. členu Zakona o graditvi objektov – ZGO-1C je med drugim do-
ločeno, da so stranke v postopku izdaje gradbenega dovoljenja tudi 
lastniki zemljišč, na katerih je predvidena dovozna cesta in na katerih 
so predvideni komunalni priključki, prikazani v projektu za pridobitev 
gradbenega dovoljenja. 

14. Kakšen je postopek za vpis in ureditev statusa gozdnih cest?
Po tč. 5.l. 11.čl. Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost (Ur.l. RS, 
št. 37/2008, 99/2008) je gozdna cesta opredeljena kot nezahteven po-
možni kmetijsko gozdarski objekt, za katerega je potrebno po določbi 
74.a čl. Zakona o graditvi objektov pridobiti gradbeno dovoljenje pri 
pristojnem upravnem  organu za gradbene zadeve. V primeru, da so 
izpolnjeni vsi predpisani pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja, pa 
je potrebno po pravnomočnosti dovoljenja, s katerim se uredi status 
takšne ceste, poskrbeti za odmero zemljišča (parcelacija), ki predstavlja 
cestni svet gozdne ceste in urediti spremembo vrste rabe zemljišča  v 
zemljiškem katastru (pristojen organ je geodetska uprava). Zemljiški ka-
taster po uradni dolžnosti na zemljiško knjigo pošlje vse spremembe  
vrste rabe nepremičnine.
15. Kako naj uredimo parkirišča pred bloki, da ne bo prihajalo do 
konfliktnih situacij. Ali potrebujemo gradbeno dovoljenje pri posta-
vitvi eventuelne rampe ali kakšno drugo dovoljenje?
Po veljavnih predpisih je potrebno pri novogradnjah večstanovanjskih 
objektov zagotoviti 1,5 parkirnega mesta na stanovanje v večstano-
vanjskem  objektu. Ker sprašujete o zatečenem stanju in na splošno, 
ni podatka, koliko parkirnih mest je pred vašim blokom, da prihaja do 
konfliktnih situacij.  V kolikor pa na teh parkirnih mestih parkirajo drugi 
uporabniki, ki niso lastniki ali najemniki stanovanj v bloku, pa je mogo-
če postaviti parkirno rampo, ki onemogoča uporabo parkirišč drugim 
uporabnikom.  Po Pravilniku o vrstah objektov glede na zahtevnost 
(Ur.l. RS, št. 37/2008, 99/2008) se  parkirna rampa uvršča med urbano 
opremo, za katero ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja.

16. Želeli bi spremeniti namembnost obstoječega poslovnega 
objekta, kjer smo do sedaj opravljali trgovsko dejavnost, v gostinski 
objekt. Prosim, če poveste, kaj potrebujemo in kakšen je postopek? 
Zakon o graditvi objektov – ZGO-1C v 4.členu določa, da gre vedno za 
spremembo namembnosti, za katero je treba pridobiti gradbeno do-
voljenje, če se objekt ali del objekta glede na svoj namen spremeni v 
gostinsko stavbo. 
Zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja za spremembo namembno-
sti vložite pri pristojnem upravnem organu, to je upravni enoti. Zahtevi 
pa je treba priložiti: najmanj dva izvoda projekta za pridobitev grad-
benega dovoljenja, druge listine, če tako določa zakon in dokazilo o 
pravici graditi, če ta še ni vpisana v zemljiško knjigo.  
Glede na to, da mora biti predviden poseg skladen s prostorskim ak-
tom, priporočamo, da na pristojni občini najprej preverite, če je name-

ravana sprememba namembnosti sploh možna.

17. Kaj je potrebno, da bi se del kmetijskega zemljišča spremenil v 
zazidalno?
Glede na to, da je za urejanje prostora na svojem področju pristojna 
lokalna skupnost, predlagamo, da na občini, na področju katere se na-
haja vaša nepremičnina, podate predlog za spremembo kmetijskega 
zemljišča v zazidalno oziroma stavbno zemljišče in tamkaj tudi dodatno 
pridobite vse potrebne informacije. 

18. Kakšen je postopek pridobitve uporabnega dovoljenja za sta-
novanjsko hišo?
Postopek pridobitve uporabnega dovoljenja za enostanovanjsko stav-
bo opredeljuje 101. čl. Zakona o graditvi objektov – ZGO-1C, ki določa, 
da se za enostanovanjsko stavbo, zgrajeno na podlagi gradbenega 
dovoljenja, izda uporabno dovoljenje brez poprej opravljenega tehnič-
nega pregleda, če investitor zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja 
poleg geodetskega načrta novega stanja zemljišča priloži izjavo pro-
jektanta in nadzornika, da je takšna stavba zgrajena v skladu s predpisi.

19. Prosim, če mi lahko opišete, kdaj je sosed stranka v postopku za 
izdajo gradbenega dovoljenja? Ali lahko v primeru, ko je nekomu 
priznan status stranke v tem postopku, le-ta brez obrazložitve na-
sprotuje gradnji stanovanjskega ali poslovnega objekta?
2. odstavek 62. člena Zakona o graditvi objektov – ZGO-1C  določa, da 
so stranke v postopku izdaje gradbenega dovoljenja poleg investitorja 
tudi lastniki nepremičnin in imetniki služnostne oziroma stavbne pravi-
ce na takšnih nepremičninah, na kateri bo potekala gradnja in na katere 
sega območje za določitev strank, kakor tudi lastniki zemljišč, na katerih 
je predvidena dovozna cesta in na katerih so predvideni komunalni pri-
ključki, prikazani v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja, ter 
imetniki služnostne oziroma stavbne pravice na takšnih nepremični-
nah, kakor tudi drugi subjekti, če tako določa zakon. 
Glede na navedeno je »sosed« stranka v postopku v primeru, da izpol-
njuje zgoraj navedena določila, kot jih določa zakon.    
V kolikor oseba, ki ji je priznan status stranke v postopku, v pisni izjavi ali 
na razpisani ustni obravnavi nasprotuje gradnji oziroma izdaji gradbe-
nega dovoljenja, mora za svoje trditve predložiti dokaze, kot to določa 
65. člen ZGO-1C. Uradna oseba, ki vodi postopek izdaje gradbenega 
dovoljenja, v takšnem primeru naloži stranki, da v postavljenem roku 
posreduje upravnemu organu dokaz za svoje trditve. V kolikor stranka 
v postavljenem roku ne predloži zahtevanega dokaza za svoje trditve v 
smeri nasprotovanja pri pridobitvi gradbenega dovoljenja, jih upravni 
organ šteje kot nedokazane in opusti izvajanje ter ocenjevanje doka-
zov v tej smeri.   

20. Ali lahko in v kakšnih primerih pričnemo z gradnjo objekta, gle-
de katerega je zoper izdano gradbeno dovoljenje sprožen upravni 
spor?
3. člen Zakona o graditvi objektov določa, da se lahko gradnja nove-
ga objekta, rekonstrukcija objekta in odstranitev objekta začnejo na 
podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja, ne glede na to 
določbo, pa je v 2. odstavku tega istega člena določeno, da lahko in-
vestitor na lastno odgovornost začne z gradnjo tudi po dokončnosti 
gradbenega dovoljenja. Gradbeno dovoljenje je dokončno, ko ga ni 
mogoče več izpodbijati z rednimi pravnimi sredstvi v upravnem po-
stopku. V primeru odprave ali razveljavitve dokončnega gradbenega 
dovoljenja v upravnem sporu, investitor sam nosi posledice in s tem 
sam trpi vso škodo, ki mu je s tem nastala.

Damjan Vrečko
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in okoljeDejavnost investicij in komunale v 

spomladanskih mesecih
V nadaljevanju vam na kratko predstavljamo večje aktivnosti na 
področju investicij in komunale v spomladanskih mesecih.

Odprava posledic škode po poplavah
Občina Dobrna ima približno 72 km kategoriziranih cest, ki 
jih je potrebno vsako leto redno vzdrževati, še posebej zaradi 
vse pogostejših neurij in poplav, ki povzročajo škodo na cestni 
infrastrukturi. Tudi v septembrskih poplavah 2010 se je sprožilo 
več zemeljskih plazov in cestnih usadov, za katere je občina 
izvedla geotehnične raziskave in projekte sanacije plazu, in sicer 
za:

-	 plaz pri Šventu na cesti Čreškova – Zavrh, 
-	 plaz pri Slapniku na cesti Dobrna – Hudičev graben – 

Krištaje, 
-	 plaz pri Božniku na cesti Lokovina – zdravilišče, 
-	 plazova pri Alekšu na cesti Švent – Pihler – Polenek – 

Žeblarjeva kapela.
Za posamezno cestno infrastrukturo so bili, poleg projektov 
sanacije plazov, izdelani sanacijski elaborati odprave posledic 
škode po poplavah.

Osnova za dodeljevanje sredstev za sanacijo naravnih nesreč 
je program sanacije posledic nesreče, ki ga izdela Ministrstvo 
za okolje in prostor RS na podlagi ocenjene škode. Ker Občina 
Dobrna v okviru sredstev proračuna nima na razpolago lastnih 
sredstev za odpravo posledic škode po poplavah, predstavljajo 
sredstva državnega proračuna pomemben prispevek za Občino 

Dobrna in njene prebivalce. Na podlagi sprejetega programa 
sanacije posledic nesreče bodo državna sredstva za odpravo 
posledic poplav razdeljena po prioritetnem vrstnem redu glede 
na najbolj prizadeta območja v državi. Prav tako pa bo občina v 
primeru pridobljenih državnih sredstev sanirala najbolj prizadeta 
območja v občini po prioritetnem vrstnem redu.

Urejanje kraja
Za urejanje kraja Dobrne skrbi tudi Režijski obrat Občine 
Dobrna z javnimi delavci, ki izvaja dela pri urejanju in čiščenju 
javnih površin in sprehajalnih poti, košnji, vzdrževanju klopi, 
urejanju prometne in neprometne turistične signalizacije, 
gradnji podpornih zidov, prepustov, mostov, vzdrževanju in 
rekonstrukciji cest, čiščenju rečnih bregov, urejanju deponij,… 
V mesecu maju je režijski obrat, v sodelovanju z zunanjim 
izvajalcem, na vpadnici pred Dobrno uredil prostor ob cesti, 
ki je predviden kot zelena površina, za občasno parkiranje 
avtomobilov v času večjih prireditev v občini.

Vrtec Dobrna
Obstoječi prostorski pogoji vrtca v Dobrni ne zadoščajo 
minimalnim prostorskim in programskim zahtevam, zato se je 
Občina Dobrna odločila pristopiti k zagotovitvi novih prostorov 
vrtca. Glede na vedno večje obremenitve okolja,  tudi z javno 
infrastrukturo in v želji po čim nižjih stroških vzdrževanja javnih 
objektov, se je Občina Dobrna odločila za investicijo v energetsko 
učinkovit objekt. Obstoječ objekt, ki je dotrajan, energetsko 
potraten in neustrezen glede na prostorske in programske 
zahteve, bo občina porušila v celoti. Nov Vrtec Dobrna pa bo 
zgrajen po kriterijih učinkovite, nizkoenergetske rabe energije, v 
skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah. 
Z izgradnjo vrtca, ki je predvidena v letih 2011 – 2012, bo 
občina tako zagotovila dodatne prostorske kapacitete za 
izvajanje predšolskih programov in s tem staršem omogočila ter 
zagotovila vpis dodatnega števila otrok v programe predšolske 
vzgoje. Vrednost investicije je ocenjena na 2.160.741 €, s sredstvi 
Evropske unije pa se sofinancira največ 817.543 € (38%).
Občina bo pridobila prijazen, 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. 

Plaz pri Šventu na cesti Čreškova – Zavrh



št. 50 / 2011 15

KOMUNALA IN OKOLJE

Operacijo »Vrtec Dobrna« delno financira Evropska unija, 
največ v deležu 85 % upravičenih stroškov, iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa 
krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-
2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve 
»Regionalni razvojni programi«.

Ureditev trga Dobrna
Občina Dobrna izdeluje projektno dokumentacijo za celovito 
ureditev trga na Dobrni. Predmet projekta Ureditev trga Dobrna 
je prenova osrednjega trga v Dobrni, ki zaobjema tako novo 
ureditev parkovnih in peščevih površin kot tudi novo prometno 
ureditev ter programsko zasnovo. Nova ureditev bo ponudila 
osrednji prireditveni prostor, ki bo omogočal postavitev 

prireditvenega odra ter zadosten in predvsem primerno 
oblikovan prostor za gledalce. Poleg osrednjega prostora bo 
umeščen še manjši prireditveni prostor, ki bo deloma nadkrit. 
V sklopu ureditve trga je predvidena tudi sanacija stopnic in 
obzidja pod cerkvijo. Ob rob osrednjega tržnega prostora bo 
umeščen objekt paviljonskega tipa. V njem se bo združil notranji 
prostor galerijskih dejavnosti in trgovine izdelkov domače obrti 
ter gostinski program kavarne (za potrebe prireditev in delovanja 
trga). Ureditev trga ob občinski stavbi predvideva umestitev 
enovite nadstrešnice, ki bo omogočala razvoj programa ekološke 
tržnice in spremljajočega dela TIC-a. 

Gradnja širokopasovnega omrežja
Občina Dobrna je, skupaj z občinami Vojnik, Štore in Laško, 
pristopila k načrtu razvoja širokopasovnega omrežja elektronskih 
komunikacij. Na podlagi izdelanega načrta je bilo v mesecu 
novembru 2010 objavljeno javno naročilo za izbiro izvajalca 
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 
takega omrežja v občinah Dobrna, Laško, Štore in Vojnik. Gre 
za območja t.i. belih lis. Tako smo partnerske občine v začetku 
leta 2011 izbrale izvajalca za izgradnjo širokopasovnega omrežja 
in izvajanje nadzora, prav tako smo pripravile vso ustrezno 
dokumentacijo za prijavo projekta na sofinancerski razpis. Ker pa 
je bil razpis tik pred rokom za oddajo prijave preklican, občine 
čakamo na nov razpis, na katerega bi lahko prijavile predmeten 
projekt. Vezano na navedeno je izgradnja širokopasovnega 
omrežja odvisna od objavljenega razpisa s strani ministrstva in s 
tem pridobljenih sofinancerskih sredstev.

Fekalna kanalizacija
Zaradi evropskih direktiv, ki določajo, da je potrebno do leta 2015 
oz. 2017 rešiti odvajanje in čiščenje odpadnih vod, kar pomeni 
zgraditi kanalizacijsko omrežje s čistilno napravo, se je občina 
lotila izdelave projektne dokumentacije za izgradnjo fekalne 
kanalizacije, ki je vključena v Operativni program odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Dobrna. Operativni 
program je strateški dokument opremljanja poselitvenih 
območij – aglomeracij s kanalizacijskim omrežjem in čistilnimi 
napravami. V projektni dokumentaciji, ki je v zaključni fazi 
izdelave, je planirana izgradnja 22 km fekalne kanalizacije. 
Izvedba je odvisna od pridobitve služnostnih pogodb vseh 
lastnikov zemljišč in s tem pridobitve gradbenega dovoljenja 
ter uspešne prijave na razpis za sofinanciranje izgradnje fekalne 
kanalizacije.

Energetsko varčen Vrtec Dobrna

Situacija ureditve trga Dobrna
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Komunalna infrastruktura LN Zora
Občina Dobrna je ena izmed lastnikov zemljišč na območju 
lokacijskega načrta Zora. Skladno z določili Odloka o občinskem 
lokacijskem načrtu stanovanjske pozidave za območje Zora 
(Ur. l. RS, št. 35/2007) gre izgradnja skupne komunalne 
infrastrukture v proporcionalni strošek lastnikov ali investitorjev 
na območju lokacijskega načrta. Glede na to, da je občina ena 
izmed lastnikov zemljišč na območju LN Zora, se je občina, 
skupaj z ostalimi lastniki zemljišč, lotila izdelave projektne 
dokumentacije za komunalno infrastrukturo na območju LN 
Zora (cesta, vodovod, fekalna kanalizacija, meteorna kanalizacija, 
plin, CATV, telefon, elektrika, javna razsvetljava).

Rekonstrukcija lokalne ceste  Dobrna – Gutenek
Občina Dobrna namerava zaradi dotrajanosti ceste izvesti 
rekonstrukcijo lokalne ceste Dobrna – Hudičev graben – 
Krištaje, in sicer na odseku Dobrna – Gutenek, v dolžini 1300 m. 
Rekonstrukcija lokalne ceste vključuje razširitev obstoječe ceste 
z ureditvijo obstoječih cestnih objektov (mostovi, prepusti,…), z 
izgradnjo pločnika in kolesarske steze, javne razsvetljave, ureditev 
pripadajoče cestne komunalne infrastrukture, avtobusnih 
postajališč ter ureditev horizontalne in vertikalne prometne 
signalizacije. V letu 2011 je predvideno dokončanje izdelave 
projektne dokumentacije, izvedba odmere ceste, cenitvenih 
poročil in odkup oz. prenos potrebnih zemljišč. Izvedba 
rekonstrukcije ceste je odvisna od pridobljenega gradbenega 

dovoljenja in uspešne pridobitve sofinancerskih sredstev na 
razpisu.

Regijska kolesarska pot
Občina Dobrna je vključena v projekt izgradnje Regijske 
kolesarske poti na območju Savinjske regije. Trenutno je v 
zaključni fazi izdelava idejne zasnove, ki bo osnova za nadaljnje 
projektiranje in pridobivanje potrebnih dovoljenj. 

Občina vlaga svoj napor, energijo in sredstva v izdelavo 
projektnih dokumentacij za projekte, ki so uvrščeni v proračun, v 
pridobivanje služnostnih pogodb in gradbenih dovoljenj, kar je 
osnova za prijavo na morebitni sofinancerski razpis. Kot občina 
se srečujemo s težavo zagotovitve lastnih sredstev za učinkovito 
izvedbo posameznih projektov, zato so pridobljena  sredstva iz 
sofinanciranja izrednega pomena za občino, njene prebivalce 
in sam razvoj občine. Zaradi finančnega stanja v državi ni 
objavljenih nobenih razpisov za sofinanciranje, na katere bi 
bilo mogoče prijaviti različne projekte. Kot rečeno, je pogoj 
za prijavo na vsak razpis pridobljeno pravnomočno gradbeno 
dovoljenje. Vezano na navedeno občina aktivno dela na tem 
področju z namenom, da bo pravočasno pripravljena ustrezna 
dokumentacija v primeru objave razpisov s strani različnih 
ministrstev, ki bi omogočila pridobiti ustrezen delež sredstev.

Zapisala:
Urška Vedenik

Čistilna akcija

V soboto, 9.4.2011, smo se udeleženci čistilne akcije  ob deve-
ti uri zbrali v Strmcu nad Dobrno, kjer smo pričeli s čiščenjem 
našega zaselka. Z zbirnega mesta smo se odpravili na delo in 
pobirali smeti. Vsako leto sodelujemo na čistilni akciji, zato je naš 
zaselek dokaj očiščen, ampak tu in tam se seveda še najde ka-
kšen papirček in  plastenka.  Sama sem dijakinja okoljevarstvene 
šole v Velenju, zato zelo rada poskrbim, da je ima naš zaselek in 
prav tako Dobrna lepo in očiščeno okolje. Ko smo končali, smo 
vrečke odpeljali na Novi grad, kjer je bil  velik zabojnik, v kate-
rega smo odvrgli naše vreče. Seveda pa nas tam ni čakal samo 
zabojnik, ampak tudi prijazni zaposleni, ki so nam pripravili po-
jedino in pijačo, da smo se lahko malo pogovorili in družili.
V imenu vseh se zahvaljujem za postrežbo in hkrati upam , da 
nas bo naslednje leto še več takšnih, ki radi poskrbimo za ureje-
nost našega okolja. 

Čistilna akcija v naseljih Strmec nad Dobrno in Parož

Anita Javornik

KOMUNALA IN OKOLJE
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Kaj storiti z odpadki?

Odpadek je vsaka snov ali 
predmet, ki ga imetnik ne 
more ali ne želi uporabiti sam, 
ga ne potrebuje, ga moti ali 
mu škodi in ga zato zavrže, 
namerava ali mora zavreči. 
Zaradi varstva okolja ali dru-
ge javne koristi je potrebno 
odpadek prepustiti v zbiranje, 
oddati v predelavo ali odstra-
njevanje, prevažati, predelati 
ali odstraniti na predpisan na-
čin. Povprečna količina komu-
nalnih odpadkov v Sloveniji, 
odloženih v enem letu, je 431 
kg na prebivalca, kar je 1,18 kg 
odpadkov na prebivalca dnev-

no.
Simbio d.o.o., Celje izvaja jav-
no službo ravnanja s komu-
nalnimi odpadki, ki nastajajo 
v gospodinjstvu, na celotnem 
območju Občine Dobrna. Prav 
tako izvaja tudi ločeno zbira-
nje odpadkov na ekoloških 
otokih.
Občina Dobrna, poleg nave-
denega, omogoča občanom 
na območju Novi grad odla-
gati kosovne odpadke. To so 
odpadki, ki jih zaradi njihove 
velikosti ni mogoče odložiti 
v posodo za odpadke. To je 
v večini primerov odsluženo 

pohištvo, bela tehnika, kolo,… 
Ta način zbiranja ja namenjen 
le občanom Občine Dobrna in 
za odpadke nastale v gospo-
dinjstvu. Nikakor ni namenjen 
odlaganju odpadkov, ki nasta-
jajo kot posledica dejavnosti. 
Okolica zabojnika je pod nad-
zorom. V primeru ugotovljenih 
nepravilnosti bodo pristojne 
službe ustrezno sankcionirale 
kršitelje. 
Da vas spomnimo, še vedno 
je občanom Občine Dobr-
na vsak delavnik med 6.00 
in 20.00 uro, v soboto pa do 
14.00 ure, na voljo tudi Komu-

nalna deponija v Bukovžlaku 
z urejenim dostopom, kjer je 
štirikrat letno možno manjše 
odlaganje odpadnega mate-
riala, pripeljanega z osebnim 
vozilom oz. z manjšo prikolico, 
brezplačno za tiste občane, ki 
so vključeni v redni odvoz od-
padkov (s seboj imejte doka-
zilo – račun za odvoz gospo-
dinjskih odpadkov). 
Odpadki so naša stvarnost in 
z njegovim negativnim učin-
kom se moramo soočiti ter 
ga čim bolje reševati in s tem 
preprečiti neodgovorno odla-
ganje odpadkov kjerkoli. 

Nataša Kos

Čistilna akcija 
po zaselkih
Občina Dobrna je tudi v leto-
šnjem letu organizirala čistilno 
akcijo, ki je potekala v tednu 
med četrtim in enajstim apri-
lom.
Okolico Dobrne so v tem te-
dnu čistili tudi otroci vrtca in 
Osnovne šole Dobrna, okolico 
Novega gradu pa so očistili 
člani Turističnega društva Do-
brna.
Na dan organizirane čistilne 
akcije, 9. aprila, smo se ob 9. 
uri zjutraj zbrali na dvanajstih 
zbirnih mestih po občini. Naj-
prej smo si razdelili zaščitna 
sredstva in vreče, nato pa smo 
pričeli s čiščenjem črnih odla-
gališč in okolice. Vreme nam je 

bilo naklonjeno in v slabih treh 
urah smo  zbrali velike količine ra-
znovrstnih odpadkov.
Po zaključku uspešno izvede-
ne čistilne akcije je na zbirnem 
mestu še sledila malica  za vse 
udeležene v akciji. 
Zahvaljujemo se vsem pro-

stovoljcem, ki ste se nam 
pridružili, še posebej tudi po-
sameznikom, ki ste s svojimi 
prevoznimi sredstvi zagotovili 
prevoz do odlagališča pri No-
vem  gradu. 
Z udeležbo smo dokazali 
svojo osveščenost, da je skrb 

za čisto okolje obveza vseh 
nas. Upamo, da bo navedeno 
sčasoma prišlo v zavest vseh 
posameznikov in v prihodnje 
takšnih akcij ne bo več po-
trebno organizirati. 

ZTŠK Dobrna

Marija Švent
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kmetijstvoLeader projekt 
"Dodajanje vrednosti travniškim 
sadovnjakom«
Na terenu je zaslediti vedno večje pomanjkanje interesa za vzdr-
ževanje in obnovo travniških sadovnjakov. Nekateri kmetje že 
zmanjšujejo njihovo površino, ker jim domače stare sorte sad-
ja predstavljajo breme in predvsem veliko jabolk zgnije kar na 
tleh sadovnjaka. Za izvedbo projekta smo se odločili, da kmete 
osvestimo in jih izobrazimo o pomenu travniških sadovnjakov 
pri ohranjanju okolja (preprečevanje erozije in svojevrsten pe-
čat kulturni krajini) in o pozitivnih vplivih (neškropljenega) sadja 
v prehrani. 
Glavni cilj projekta je z osveščanjem o pomenu sadja v prehrani, 
s kulinaričnimi delavnicami in dvigom kakovosti predelave sad-
ja spodbuditi razvoj vseživljenjskega učenja na tem področju. 
Vodilni projektni partner je KGZS-Zavod CE, z Izpostavama 
Kmetijska svetovalna služba Šentjur in Slovenske Konjice, s pro-
jektnimi partnerji: Šolski center Šentjur, Društvo kmetic Mavrica, 
Društvo kmetic Zarja, Društvo kmetic Lipa, Društvo kmečkih 
žena Oplotnica, Društvo podeželske mladine Šentjur, Turistično 
društvo Dobrna, sekcija Aktiv kmečkih žena Dobrna, Razvojna 
agencija Kozjansko, Center za usposabljanje za razvoj podeželja. 

Zasaditev učnega travniškega sadovnjaka na kmetiji Javornik, Strmec nad Dobrno

Projekt traja od septembra 2010 do septembra 2011.
V okviru projekta »Dodajanje vrednosti travniškim sadovnja-
kom« je Razvojna agencija Kozjansko, projektni partner, iz-
vedla strokovno zasaditev sedmih učnih travniških sadov-
njakov na območju LAS »Od Pohorja do Bohorja«. 
 Pripravila:

Elena Zupanc

Skupščina LAS
»Od Pohorja do Bohorja«
Člani Lokalne akcijske skupine »Od Pohorja do Bohorja« so se 
v ponedeljek, 18. aprila 2011, sestali na šesti redni letni skupšči-
ni. Potekala je v lepem ambientu Vinogradnikove učne kleti, 

ki se nahaja v kletnih prostorih pod Muzejem južne železnice, 
ob železniški postaji Šentjur. Obnovljen kletni prostor je rezultat  
uspešno zaključenega istoimenskega Leader projekta LAS »Od 
Pohorja do Bohorja«. 
Glavna točka dnevnega reda je bila namenjena volitvam čla-
nov v organe LAS, saj se je izteklo 3-letno obdobje mandatov v 
upravnem in nadzornem odboru LAS. Izvoljeni so bili tudi pred-
sednica in dva podpredsednika LAS. Podano je bilo poročilo 
o rezultatih Javnega poziva za nabor projektov za izvajanje 
lokalne razvojne strategije v letu 2011 in finančno poročilo za 
leto 2010. 
Člani LAS so zadovoljni z delom in rezultati projektov Lokalne 
akcijske skupine »Od Pohorja do Bohorja«. Iz priloženih foto-
grafij je razvidno, da je skupščina, organ upravljanja LAS, tudi 
priložnost za srečanje aktivnih posameznikov ter za izmenjavo 
njihovih izkušenj pri razvojnem delu na podeželju, ki se razpro-
stira na območju sedmih občin med Pohorjem in Bohorjem.  

Pripravila:

Elena ZupancSkupščina LAS »Od Pohorja do Bohorja«
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Oblikovanje iz kruhovega testa

Kaj nam pomeni kruh? Kruh ni samo živilo, kruh nam pomeni 
praznik in ima za človeka posebno čarobno moč; je zdravilo, 
merilo blaginje, predvsem pa predmet spoštovanja. Še posebej 
pa so s kruhom tesno povezani ljudje na kmetijah. Morda so v 
sodobnem času in načinu življenja, ki ga živimo, skoraj edini, ki 
se zavedajo dolge poti od zrnja do kruha. 
Kmetijsko gozdarski zavod Celje je na željo  Društva kmetic 
Meta v mesecu marcu organiziral dve delavnici na temo »Obli-
kovanje iz kruhovega testa«. Vse udeleženke so prišle na delav-
nico nasmejane in z željo, da bodo videle in se naučile marsikaj 

zanimivega. Umetnine iz kruhovega  testa so nastajale izpod 
rok Alenke Sekirnik, ki je zaposlena kot terenska kmetijska sve-
tovalka na Izpostavi v Slovenskih Konjicah. Iz kruhovega testa so 
nastale: pletenice, srčki, kitke, ptički, rožice, metuljčki, zajčki, že-
mlje, štručke, violinski ključi, ježki, kače,… predvsem pa so bile 
vse navdušene nad prelepo sončnico in dojenčkom. Vse so že v 
svojih glavah kovale misli, kako bodo naslednji dan vse izdelke 
tudi same spekle in razveselile svoje domače.
Delavnico smo izvedli na Izletniški kmetiji »Pri Marku« v Novi 
Cerkvi. Moram pa reči, da sem prav vesela, da sem lahko videla 
vse udeleženke tečaja, kako so odhajale domov nasmejane, za-
dovoljne in polne novega znanja in idej. Ob tem se mi je utrnila 
misel: »Kako malo je včasih potrebno, da osrečiš sočloveka in si 
srečnejši tudi sam!«

Marjeta Orlčnik

 KGZS-Zavod CE

34. državno tekmovanje mladih 
čebelarjev
V soboto, 07.05.2011, je v Ljutomeru potekalo 34. državno tek-
movanje mladih čebelarjev. Letos je bil dosežen rekord v ude-
ležbi otrok na tekmovanju, saj se je na Osnovni šoli Ivana Can-
karja Ljutomer ter Osnovni šoli Stročja vas, ki sta bili gostiteljici 
tega tekmovanja, zbralo okoli 550 otrok iz približno 86 čebelar-
skih krožkov. Državno tekmovanje v znanju čebelarstva je orga-
nizirala Čebelarska zveza Slovenije v sodelovanju s Čebelarskim 
društvom Ljutomer. 
Mladi čebelarji so v dvojicah tekmovali v treh težavnostnih sto-
pnjah. V nižji kategoriji so tekmovali tudi učenci iz Osnovne šole 
Dobrna. Mentor Andrej Jernej, ki vodi čebelarski krožek na OŠ 

Dobrna, je na tekmovanje prijavil 6 otrok oz. tri dvojice. Dosežki 
otrok iz čebelarskega krožka Dobrna so bili sledeči:

V imenu Čebelarskega društva Dobrna čestitam vsem dobitni-
kom priznanj ter mentorju g. Andreju Jerneju, ki je zavzeto pri-
pravil mlade nadobudneže na tekmovanje.

Lidija Senič

predsednica ČD Dobrna

BRONASTO PRIZNANJE:
Smrečnik Mia Zala
Arh Urh
Sluga Blaž
Oprešnik Anže

PRIZNANJE:
Felicijan Lara
Počivalnik Jernej
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Dobrodelni koncert
Čeprav je naša hiša stala skoraj pod vrhom  hriba, je bila šte-
vilnim generacijam topel in varen dom. Marsikdo, ki je šel tod 
mimo in se je ozrl po domačiji, je opazil njeno skromnost, a v 
njej je vedno bilo življenje. 
V dneh po 3. marcu se je naše življenje močno spremenilo. 
Ognjeni zublji so vzeli hišo, ki je bila vsem nam draga.  Ne upa-
mo si pomisliti, da bi bilo lahko še slabše, vendar je  posredova-
nje najbližjih sosedov in gasilcev iz prostovoljnih  gasilskih dru-
štev Dobrna in Nova Cerkev preprečilo še večjo  tragedijo, česar 
smo se zaradi očetove invalidnosti   najbolj bali.
Ko izgubiš streho nad glavo, je hudo. Ampak še huje je, če izgu-
biš dom. Dom, ki predstavlja varno zavetje in toplino, pa ti ga 
plameni jemljejo pred očimi.

dogodki

Opogumljala nas je misel, da  nismo  sami, saj so se številni lju-
dje odzvali že v prvem trenutku, drugi v naslednjih dneh, po-
moč pa ste izkazali tudi vsi krajani, ki ste se udeležili dobrodel-
nega koncerta.
Iskrena pomoč in dobrodelnost v tej družbi še živita. Veliko so-
sedov, znancev, prijateljev, sokrajanov  in podjetij se je odzvalo 
s pomočjo z osnovnimi življenjskimi potrebščinami, z  lesom in  
z denarnimi sredstvi. Hvala vsem.
Zahvaljujemo se ansambloma Modrijani in Vikend, ki sta v sode-
lovanju z Župnijsko Karitas Dobrna priredila nepozaben dobro-
delni koncert in denar od prodaje vstopnic namenila za pomoč 
pri gradnji novega doma. Hvala vsem, ki so kakor koli pripomo-
gli k uspešni prireditvi.  

Družina OsetičDela za izgradnjo novega doma že tečejo 

Kresovanje na piknik prostoru pri Marovšek
Občina Dobrna je v sodelovanju z Zavodom za tu-
rizem, šport in kulturo Dobrna ter kmetijo Marovšek 
organizirala prvomajsko kresovanje, ki se je pričelo 
v soboto ob 20. uri, na predvečer praznika. Kljub 
slabemu vremenu in neobičajno nizkim tempe-
raturam čez dan se je zvečer ob kresu zbrala lepa 
množica krajanov in gostov Term Dobrna. Obisko-
valci so se lahko okrepčali z dobrotami, ki so jih 
pripravili gostitelji; da pa so lahko tudi zaplesali in 
zapeli, je poskrbel Trio Jasa. Zahvaljujemo se vsem, 
ki so pomagali pri organizaciji in izvedbi prireditve, 
še posebej pa Prostovoljnemu gasilskemu društvu 
Dobrna za  požarno stražo. 

ZTŠK Dobrna

Marija Švent
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Prvomajska budnica 2011
Odkar ima Občina Dobrna 
svojo pihalno godbo, se ob-
čani v praznični dan prebujajo 
ob prvomajski budnici, letos 
že tretje leto zapored. Godbe-
niki smo se zbrali v zgodnjem 
jutru na parkirišču sredi vasi, 
od koder smo se z gasilskimi 
kombiji okoli 5. ure odpravili 
na pot. 

Za praznično vzdušje smo 
poskrbeli najprej v centru Do-
brne, nato pa še v okoliških 
zaselkih ter bili povsod zelo 
toplo sprejeti. 
Tega smo vsakič zelo veseli, 
saj nam največjo vzpodbudo 
daje ravno sprejetost v kraju, ki 

nam je v Dobrni vsekakor ne 
manjka. Zahvaljujemo se PGD 
Dobrna za prevoz ter vsem, 
ki so poskrbeli za naše dobro 
počutje v tem prazničnem do-
poldnevu. 

za Godbo Dobrna

Rebeka Rošer

Strokovna ekskurzija LAS 
»Od Pohorja do Bohorja«
Člani Lokalne akcijske skupine (LAS) »Od Pohorja do Bohorja« smo 
se v četrtek, 5. maja, udeležili poučnega in zanimivega potepanja po 
poteh med Snežnikom in Nanosom. Ogledali, pokušali in doživeli 
smo utrip Lokalne akcijske skupine Društvo za razvoj podeželja 

med Snežnikom in Nanosom. Strokovni vodja gostiteljske LAS, g. 
Aleš Zidar, nas je sprejel na gradu Prem in nam predstavil projekte 
njihove LAS, nadaljevali smo z ogledi dobrih praks: na kmetiji Turn 
smo okušali ovčji sir, na kmetiji Biščak iz Buj sadjarske izdelke. 

Skupinska fotografija pred podmornico v Parku vojaške zgodovine v Pivki
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Monokomedija Fotr z Ladom Bizovičarjem
Tako. Led je prebit. Zavod za 
turizem, šport in kulturo Dobr-
na je v sodelovanju z Občino 
Dobrna v soboto, 16. aprila 
2011, ob 20. uri  v Kulturnem 
domu Dobrna gostil televizij-
skega voditelja in gledališke-
ga igralca Lada Bizovičarja, ki 
je navdušil z monokomedijo 
Fotr. Ta predstava je bila prva 

v nizu gledaliških del, ki jih na-
črtujemo v našem kulturnem 
domu.
Igralec je v predstavi sprego-
voril o spremembah v življe-
nju moškega, ko postane oče; 
o tegobah in razmišljanjih, pa 
tudi o svetlih trenutkih in sre-
či.  Predstava je trajala poldru-
go uro in je navdušila gledal-

ce,  kar so potrdili z večkratnim 
bučnim aplavzom. 
Prav zadovoljni obrazi obi-
skovalcev ob odhodu domov 
so tisto, kar nam predstavlja 
motivacijo za naše  delo v pri-
hodnje.  Naslednjo predstavo  
načrtujemo v jesenskem času. 

ZTŠK Dobrna

Marija Švent

Odstrli smo zaveso zgodovine z ogledom Parka vojaške zgodo-
vine Pivka. Na kmetiji Žgajnar v Studencih pri Postojni nas je 
gospodar seznanil z inovativnimi pristopi k reji živali in prodaji 
mleka. Za doživetje polnega okusa so nas pogostili z okusnimi 
dobrotami na turistični kmetiji Andrejevi v idilični vasici Narin. 
Vrnili smo se obogateni z druženjem, z novimi izkušnjami in za-
nosom za nikoli končano povezovanje in sodelovanje za vztra-
jen razvoj podeželja sedmih občin med Pohorjem in Bohorjem.

Pripravila:

Elena ZupancNa gradu Prem

Literarni večer z g. Josipom Bačićem Savskim
V torek, 12.4.2011, se je v prostorih Knjižnice Dobrna odvijal prvi 
literarni večer. Predstavil se je Josip Bačić Savski, kulturnik in pe-
snik, ki živi na Klancu. Polepšal in popestril  je nevihtni večer. 
Zgovoren gost večera nam je predstavil svojo sedmo knjigo v 
zbirki Droben list, Posvetilne pesmi.
Ko želimo povedati, kdo je Josip Bačić Savski, lahko najprej reče-
mo, da je vljuden, nevsiljiv, zanimiv, preprost človek, poln topli-
ne in energije, človek, ki uživa v stikih z  ljudmi.
Rodil se je v Županji na Hrvaškem, leta 1932. Kmetija njegovih 
starih staršev je bila zbirališče mestne inteligence in nadarjeni 
Josip ji je vedno rad prisluhnil in si veliko stvari tudi zapisal. V 
Zagrebu se je izšolal za elektrotehnika in nato opravljal speciali-
zacijo v Švici. Vmes ga je pot po naključju pripeljala v Slovenijo, 
kamor se je vrnil leta 1975.  G. Bačić je človek mnogih talentov. 
Rad je slikal, pa ga niso opazili, v gledališču so ga spregledali, 
kot glasbenika pa preslišali. Postal je pesnik in pisatelj. Je človek, 

ki ga je leta 2009 Ameriški biografski inštitut v ZDA razglasil za 
človeka leta v državi Sloveniji s priznanjem za prizadevanje v 
humanizmu, vzgoji in duhovnosti ter pozitivnega vpliva na mi-
selni razvoj človeka, kar je opisal v proznem delu Individuum. 
To delo odpira temeljna vprašanja o življenju od ontoloških, te-

DOGODKI
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oloških do psiholoških razmišljanj. Pisatelj se sprašuje o smislu in 
nesmislu civilizacijskih in življenjskih vzorcev in vrednot.
V tem večeru nam je Josip Bačić Savski spregovoril o svoji zani-
mivi življenjski poti in prikazal svoje talente, ki niso vezani le na 
poezijo. Za popestritev večera je v uvodu poskrbel MPZ KUD 
Dobrna, katerega član je bil med leti 1975 - 1991 tudi pesnik 
sam. Pesnikove pesmi so ob njegovem in mojem prebiranju 
mehko zvenele tudi ob podlagi zvoka citer izpod prstov Andra-
ža Gala, na orglice pa je zaigral kar pesnik sam in s tem nakazal 
enega  svojih mnogih talentov.

Ob prebiranju njegovih pesmi smo vsi navzoči znova odkrivali 
svetle strani življenja, polne notranjega miru. Lep večer, poln 
lepe glasbe, toplih besed, razumljivih vsakomur, pa vendar mal-
ce skrivnostnih, smo zaključili z optimističnim pogovorom, ki je 
pustil nekaj odprtih tem za razmišljanje in željo po ustvarjanju 
boljšega, kot tale iztrgan odstavek iz Individuuma: »Kdor išče 
zdravo mladost v bolnem času, je slepec pri zdravih očeh. Mla-
dina ne bo nikoli sama rešila svojega vprašanja, čeprav stoji svet 
na njej, ki ga ustvarja. Kakšen je ta svet?...«

Branka Gal

Ženski pevski zbor KUD Dobrna
Sestajale smo se ob sredah 
zvečer in brusile svoje glasove 
v ubrano petje. To smo članice 
ženskega pevskega zbora KUD 
Dobrna. 
Nekatere izmed vas smo obo-
gatile z dvema koncertoma, ki 
smo jih same organizirale, ene-
ga za martinovo in  drugega za 
valentinovo. 
Martinov koncert so glasbeno 
sooblikovali pevci Moškega 
pevskega zbora KUD Dobrna. 
Na martinovo pa brez vina go-
tovo ne gre, zato smo medse 
povabile tri vinogradnike iz Do-
brne, in sicer Martina Jurka, Mar-
tina Dražnika in Stanka Brecla. 
Zaupali so nam, kako negujejo 
ljubezen do vinske trte. Seveda 
pa niso pozabili zraven prinesti 

svoje kapljice rujnega, ki smo 
jo lahko poskusili  vsi prisotni v 
dvorani. Obrnili smo se tudi na 
strokovnjakinjo, da nas pouči, 
kako se je potrebno obnašati 
do žlahtne kapljice. Z veseljem 
je naši prošnji ugodila Janja 
Klinc in nam povedala nekaj o 
degustaciji vin in o vinarstvu. 
Občinstvo smo navdušile  z 
dvema priredbama slovenskih 
popevk Brez besed in Ne čakaj 
na maj. Največje presenečenje 
pa je bilo, ko smo pesem Ko b' 
sodov ne b'lo zapeli skupaj v 
mešanem pevskem zboru.
Povabili so nas v Rimske Toplice, 
kjer smo dodale svojo noto na 
prireditvi ob dnevu kulture. Ta 
nastop je bil čudovita generalka 
za naš Valentinov koncert, ki je 

izzvenel naslednji dan.
V goste smo povabile Mešani 
pevski zbor Cetis Celje. Prehod 
med zboroma je popestrila ci-
trarka Melita Turnšek. Program 
je povezoval zabavni in simpa-
tični Gorazd Špegel, preoble-
čen v veliko srce. Poslušalci pa 
ste nas zelo osrečili s svojimi mi-
slimi v valentinovi pošti.
Udeležile smo se srečanja žen-
skih zborov v Slovenskih Konji-
cah. Pele smo na srečanju zbo-
rov občin Vojnik in Dobrna ter  
na reviji zborov v Celju, kjer sta 
nas spremljala tudi tolkalista.
V uspešno delo skupine je bilo 
vloženega veliko truda. Potreb-
no je bilo veliko požrtvovalnosti 
in discipline. Nismo izvedle vse-
ga, kar smo si v začetku zadale, 

a sezono smo skupaj z zboro-
vodkinjo uspešno zaključile v 
velikem slogu na reviji v Celju. 
Naša zborovodkinja Monika Lo-
jen se je odločila, da bo svojo 
glasbeno pot nadaljevala še z 
drugimi zasedbami. Veliko smo 
se naučile druga od druge v 
času od rosnih začetkov v letu 
2000 do  danes. Želimo ji veliko 
uspeha. Me pa si v bodoče še 
vedno želimo soustvarjati kul-
turni utrip Dobrne. Vse, ki rade 
pojete, vljudno vabimo, da se 
nam v septembru pridružite, 
ko bomo sezono začele  z novo 
zborovodkinjo. 
Dobra volja, prijetno druženje, 
razumevanje in dobro petje 
bodo še naprej naše vodilo.

Za zbor zapisala Jadranka Golčer

Martinov koncert 
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Izlet MoPZ DU Dobrna 
- 13.maj 2011
V maju, natančneje v petek - 13., smo se člani Moškega pevske-
ga zbora DU Dobrna skupaj s svojimi boljšimi polovicami od-
pravili na zaslužen izlet proti avstrijski Koroški. Pot nas je iz Do-
brne vodila skozi Slovenj Gradec, kjer smo se okrepčali s kavo, 
do kraja St. Kanzian. V tem čudovitem kraju smo se vkrcali na 
ladjo z imenom Magdalena, ki nas je popeljala po Dravi vse do 
Völkermarkta. .

Vreme nam je bilo izredno naklonjeno, zato je bila dvourna vo-
žnja ob zvokih harmonike in slovenske pesmi zares nekaj pre-
čudovitega.

Po vrnitvi v pristan smo se z avtobusom odpeljali v Šentprimož. 
Topel in iskren sprejem so nam pripravili pevci mešanega upo-
kojenskega pevskega zbora Korenine Danice v kulturnem domu 

Slovenskega prosvetnega društva Danica, kjer so nas pričakali 
in očarali s tremi slovenskimi ljudskimi. Ni trajalo dolgo in že se 
je spletlo novo prijateljstvo. Tudi mi smo jim odpeli tri ljudske 
in si zadali, da to prijateljstvo ohranimo, saj smo  ponosni, da v 
vseh težkih časih, ki so jih prestali, še vedno ohranjajo slovensko 
besedo in slovensko pesem. 

Povabili smo jih tudi na naš koncert v začetku junija. Zborovod-
kinja ga. Anica  Maraž - Kežar je bila resnično vesela in nam 
obljubila, da se bomo videli. Ker pa nas je ura počasi že pri-
ganjala,  smo se poslovili, odšli na kosilo ter počasi nazaj pro-
ti domu. Izlet je bil res čudovit, zato dovolite, da se zahvalim 
Občini Dobrna, županu g. Martinu Breclu, in vsem, ki ste ka-
korkoli pomagali pri sami izvedbi izleta. Hvala vsem soprogam 
in partnerkam, hvala harmonikarju Mateju Krivcu, ge. Minki in 
g. Matevžu Šventu za dobrote iz domače kuhinje in g. Ediju 
Dobovičniku za pomoč pri sporazumevanju in navigaciji po 
avstrijskem Koroškem. Posebna zahvala pa gre seveda našemu 
predsedniku, g. Branku Dobovičniku za pripravo pestrega pro-
grama in dovršeno organizacijo. Iskrena hvala vsem!

David Kostanjevec, 

zborovodja

Recept za boljše zdravje in počutje
V Društvu upokojencev Dobrna se je pravkar končala rekrea-
cijska vadba v telovadnici Osnovne šole Dobrna. V tej vadbeni 
skupini je sodelovalo 12 deklet in 5 fantov, ki smo pod strokov-
nim vodstvom gospe Damjane Sluga skozi vso zimo pridno 
vadili in skrbeli za svojo gibčnost. S to dejavnostjo, ki je zelo 
dobrodošla za nas upokojence, je že pred 15 leti pričela gospa 
Cilka Okrožnik in je bila tudi od samega začetka duhovni in 
idejni vodja za to obliko rekreacije. Po nekajletnem času pa je 
padla odločitev, da bi bila naša vadba vodena bolj strokovno, 

zato nam je priskočila na pomoč gospa Damjana Sluga, ki sedaj 
strokovno vodi rekreacijo že celih 10 let. Moram vam povedati, 
da je prav prijeten občutek, ko lahko človek malo razgiblje svoje 
utrujeno telo in se nato počuti zelo dobro. V prihodnje želimo s 
tem člankom vzpodbuditi še ostale zainteresirane, predvsem pa 
moške, kajti skoraj neverjetno je, da je v Dobrni le pet moških, ki 
so potrebni telovadbe.
Drage bralke - bralci tega članka, vprašujem vas, ali ni čudovito, 
da se v tej skupini  srečujemo in preživimo skupaj po eno uro 

DOGODKI
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tedensko. Preračunano  to pomeni kar tridesetkrat na sezono, 
kar se drugače zagotovo ne bi zgodilo z ozirom na čas, v kakr-
šnem pač živimo.
Posebej bi se rad zahvalil gospe Cilki Okrožnik za njeno skrb in  
spodbude , da nam je na teh srečanjih lepo.
Vsem do sedaj sodelujočim v tej naši druščini se zahvaljujem 
za prijetno preživete, nadvse koristne urice našega druženja ter 
nasvidenje zopet v jeseni na običajnem mestu (v telovadnici).

Lepo vas pozdravljava - 

Marko Švent in Branko Dobovičnik

Postavitev mlaja

Krajani Vinske Gorice ter Pristove smo 23. aprila s skupnimi mo-
čmi postavili tradicionalni mlaj v počastitev praznika dela. Smre-
ko je daroval Jože Šibanc, mlaj pa smo dvignili postavili pod 

vodstvom Karlija Jakoba, ki je s svojimi dolgoletnimi izkušnjami 
pripomogel pri postavitvi. Po zasluženem delu smo se okrep-
čali in poveselili pod novim nadstreškom gostišča Arlič, tokrat v 
družbi novega gospodarja.. Zahvala pa gre tudi vsem sponzor-
jem, ki so pripomogli k postavitvi prvomajskega simbola.

 Danijel Koštomaj

Slovo od samskega stanu
V soboto, 21.5.2011, smo se krajani Vinske 
Gorice, gasilci Dobrne ter prijatelji, sodelavci 
in sorodniki v veselem razpoloženju poslovi-
li od »ledik stanu« Tatjane Podpečan in Ma-
teja Bačovnika. 
Da je bilo praznovanje popolno, je bodoči 
ženin prestal tudi krst z nošenjem križa, za-
bava pa se je v veselju nadaljevala pozno v 
noč!

Danijel Koštomaj
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Na zdravje vinskemu letniku 2010
Vinogradniki s področja Občine Dobrna, včlanjeni v Vinogra-
dniško-vinarsko društvo Slovenske Konjice in Vinogradniško-
vinarsko društvo Vojnik, vsako leto, predvsem v zimskem času, 
obiskujejo strokovna predavanja in tečaje, da bi lažje sledili naj-
novejšim spoznanjem pri obdelavi vinogradov in kletarjenju.

Pri Turističnem društvu ter Zavodu za turizem, šport in kulturo 
na Dobrni si bomo še naprej prizadevali, da bodo vinska pot in 
druge pohodniške poti, ki vodijo mimo vinogradov in kleti, pri-
merno označene, da bi tako prispevali k boljšemu trženju doma 
pridelanih vin.
VSEM DOBITNIKOM PRIZNANJ ISKRENE ČESTITKE IN BOGATO 
LETINO TUDI V LETU 2011!

 Anton Mogu

Matej Brecl  Brdce 2 za BELO ZVRST 17,48 točk SREBRNA DIPLOMA

Martin Dražnik Zavrh 48
za BELO ZVRST 18,22 točk ZLATA DIPLOMA
za ŠIPON 18,10 točk ZLATA DIPLOMA
za MODRO FR. 17,72 točk SREBRNA DIPLOMA

Stanko Brecl Brdce 2 za MODRO FR.  17,96 točk SREBRNA DIPLOMA

Roman Ramšak Parož 17
za  MODRO FR. 18,13 točk ZLATA DIPLOMA
za MODRI PINOT 18,07 točk SREBRNA DIPLOMA

Roman Ramšak pri delu med trsi modrega pinota

Na zahtevnem vinskem trgu se vse bolj uveljavlja staro pravilo:
»Pijte malo, pa tisto dobro«. V Občini Dobrna, na robu vinoro-
dnega okoliša, kjer razmere niso najbolj ugodne za pridelavo 

grozdja, pa je že dokazano, da je mogoče s trdim delom, z ve-
liko ljubeznijo do žlahtne vinske trte ter upoštevajoč nasvete 
vrhunskih strokovnjakov pridelati kvalitetna vina, ki lahko tek-
mujejo z ostalimi pridelovalci vin po vsej Sloveniji. 
Da je temu tako, smo  imeli v zimskih mesecih na občnih zborih 
društev in drugih srečanjih večkrat priložnost  se sami prepričati 
o kvaliteti vin letnika 2010 dobrnskih vinarjev.
Na ocenjevanju pred strokovno komisijo v Slovenskih Konjicah 
in Vojniku v aprilu letos pa so vinogradniki s področja Občine 
Dobrna dosegli naslednje ocene:

Pregled pomembnejših dogodkov 
Turističnega društva Dobrna v letu 2011
REDNI LETNI ZBOR ČLANSTVA TD DOBRNA

Tudi v letu 2011 smo v Turističnem društvu Dobrna kot prvega 
izmed pomembnejših dogodkov obeležili redni letni zbor član-
stva društva. Zbor članov je bil v soboto, 19. marca, ob 18. uri 
v Kulturnem domu Dobrna. Zbora so se poleg članic in članov 
TD Dobrna udeležili tudi vabljeni gostje: župan Občine Dobrna, 
g. Martin BRECL, predstavnik TERM Dobrna, predstavniki drugih 
društev v občini ter letošnji dobitniki priznanj za urejeno okolje 
in lepo cvetje v letu 2010. Za otvoritev zbora članstva so po-
skrbele Ljudske pevke; zapele so nekaj ljudskih pesmi. V nada-
ljevanju so osnovnošolci predstavili zelo zanimivo raziskovalno 
nalogo o razvoju osnovnega šolstva na Dobrni, mentorica pro-
jekta je bila ga. Sonja ŠPEGEL. Nato je predsednik TD, g. Gorazd 
ŠPEGEL, napovedal pričetek uradnega dela zbora z izvolitvijo 
delovnega predsedstva in drugih organov zbora.

Na zboru so bila v nadaljevanju predstavljena in obravnavana 
vsa poročila o delovanju društva, finančno poročilo, poročilo 
nadzornega odbora ter poročilo Aktiva kmečkih žena. Sprejet 
je bil tudi plan dela in aktivnosti TD Dobrna za leto 2011 ter 
potrjena višina zneska članarine. 

Ob zaključku zbora je sledila še podelitev priznanj za urejeno 
okolje in lepo cvetje v letu 2010, ki so jih prejeli:
Družina Hermana JURŠIČA, Klanc 33, družina Ivana ZAGRUŠEV-
CEM, Vrba 19, družina  Antona REPASA, Klanc 21, družina Zden-
ka JAKOBA, Zavrh nad Dobrno 3, družina Ivana OSETIČA, Zavrh 
nad Dobrno 16, družina Vinka REDNJAKA, Parož 15, družina  Vin-
ka ČREPA, Strmec nad Dobrno 8, družina Bogomila KORPNIKA, 
Brdce 15, družina  Pavla HRASTELJA, Dobrna 2/a, trgovina TRI-
MEX – MAJCEN Aleksander, Dobrna 18 in družina Jožeta LUGA-
RIČA, Lokovina 20/b.

DOGODKI
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Podeljena so bila tudi posebna priznanja  za dolgoletno ureje-
no okolje in lepo cvetje, ki so jih prejeli:
PODPEČAN Lidija-Albert, Pristova 17/a, VORŠNIK Danica-Branko, 
Vinska Gorica 43 in JURKO Marjeta-Martin, Klanc 74

Podeljena so bila še priznanja Turistične zveze Slovenije, ki so 
jih prejeli:
Ga. Vida ČONKAŠ in g. Milan REBERNIK – Zlati znak TD Slovenije 
ter Ljudske pevke – Srebrni znak TD Slovenije. 

Vsem dobitnikom priznanj tudi ob tej priliki še enkrat iskrene 
čestitke!
S podelitvijo priznanj je bil tudi zaključen uradni del zbora čla-
nov, ki so si lahko kasneje ob plesni točki plesalk orientalskih 
plesov in prijetni glasbi ansambla Šepet ogledali še razstavlje-
ne fotografije hiš in okolja dobitnikov priznanj, razstavo dobrot 
kmečkih žena in razstavo izdelkov varovancev CUDV Dobrna.

TRADICIONALNA PRIREDITEV 
POKOP PUSTA NA DOBRNI

Članice in člani Turističnega Dobrna smo na letošnji že 46. pri-
reditvi Pokop Pusta na Dobrni za ta namen pripravili voz s te-
matsko vsebino Zvon ena in Zvon dva, dveh izmed največjih 
slovenskih holdinških družb, ki izstopata v neuspešnosti na fi-
nančnih trgih, zaradi česar neustavljivo drvita v propad. 
Vsem sodelujočim pri pripravi voza, še zlasti pa g. Darku VOR-
ŠNIKU, iskrena hvala z željo, da v naslednjem letu ponovno so-
delujemo na 47. prireditvi in se morda vključimo s še več vse-
binami. 
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PONOVNO USPEŠNI NA ČISTILNI AKCIJI 
V PARKU »NOVI GRAD«

V sredo, 6. aprila 2011, je bila v okviru TD Dobrna ponovno or-
ganizirana čistilna akcija na lokaciji Novi grad. V akciji smo so-
delovali članice in člani TD in nekaj mladincev, ki smo skupaj z 
otroki, mladostniki in odraslimi ter z osebjem CUDV na celotni 
površini parka pograbili listje in odpadle suhe veje, obrezali in 
uredili živo mejo, ki poteka ob glavni cesti ter odstranili ves od-
padni material. Namen čistilne akcije je bil predvsem  ohranjati 
sedanje stanje okolice objekta in ga ne prepustiti dokončnemu 
propadanju. Kolikor je znano, ti objekti skupaj z okolico še ve-
dno nimajo gospodarja, ki bi skrbel za njihovo urejenost.
Po zaključeni čistilni akciji je videz parka povsem drugačen, ven-
dar pa bi še bilo potrebno opraviti kakšno podobno akcijo in 
park v celoti očistiti in urediti. Po napornem delu se nam je zelo 
prilegla malica, ki smo je bili deležni ob zaključku. 
Vsem, ki ste sodelovali v tej čistilni akciji, še zlasti pa osebju iz 
CUDV, otrokom, mladostnikom in odraslim se za pomoč iskreno 
zahvaljujemo. 

 CVETLIČNI SEJEM 2011

Članice in člani Turističnega društva Dobrna smo v nedeljo, 17. 
aprila, v dopoldanskem času, med 8. in 12. uro, na ploščadi pred 
občino organizirali cvetlični sejem, na katerem je bil občanom 
omogočen nakup cvetlic, ki kasneje krasijo njihove domove. 
Vsakemu prijavljenemu gospodinjstvu v Občini Dobrna je bil 
dodeljen bon v vrednosti 4 EUR. Predčasno je bilo možno bone 
dobiti tudi v tajništvu občine. Bon so lahko občani na sejmu iz-
koristiti za nakup rož pri dveh ponudnikih in sicer pri Vrtnarstvu 
ŠIBANC in Vrtnarstvu JEVNIŠEK. Izbira rož je bila zelo pestra, tako 
da je vsakdo lahko našel tisto, kar je želel. 
Na sejmu so sodelovale tudi članice Aktiva kmečkih žena, ki so 
udeležencem sejma ponudile svoje domače dobrote. Tudi letos 
je bila možna zamenjava cvetic na način »Podarim svojo rožico, 
dobim tvojo rožico«, vendar pa se je za to možnosti odločilo le 
malo občanov. 

DOGODKI
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Cvetlični sejem je zagotovo dosegel svoj namen, saj je bil dobro 
obiskan, kupljene cvetice pa bodo krasile domove  občanov, kar 
bo zagotovo pripomoglo k še  lepši ureditvi našega turističnega 
kraja. 
Komisija za ocenjevanje urejenosti okolja obljublja, da bo tudi 
v tem letu spremljala urejenost okolja in zgradb v občini, jih fo-
tografirala ter pripravila predloge za priznanja najbolj urejenim. 

        
Za TD Dobrna:

tekst in fotografije Stanislav PEČNIK

Ratitovec in Blegoš                 
V letošnjih prvih mesecih smo se člani PD Dobrna poleg osta-
lih pohodov po programu povzpeli tudi na dve zelo lepi gori 
predalpskega sveta. To sta sosednji gori, ki ležita vsaka na eni 
strani Selške doline, RATITOVEC in BLEGOŠ. Čeprav nobena od 
omenjenih gora ni pretirano visoka, Ratitovec 1678m, Blegoš pa 
1562m, je to dovolj, da segata njuna vrhova nad gozdno mejo 
in tako ponujata izredne razglede. Tudi njun položaj – ležita na-
mreč tik pred Julijskimi Alpami, je vzrok, da sta obe zelo obiska-
ni. 
RATITOVEC sodi med najlepše vrhove Julijskega predgorja. Na-
haja se nad Selško dolino, kamor pada s strmimi stenami, na 
sever pa se polagoma zniža v gozdnato Jelovico, kar je neobi-
čajno, saj smo navajeni, da so severna pobočja strma, južna pa 
položna. 
Nanj smo se povzpeli 26. februarja, še sredi zime in takšen je bil 
tudi vzpon – zimski. Pripeljali smo se skozi Selško dolino in Žele-
znike do višje ležeče vasice Prtovč, ki leži več kot 1000 m visoko. 
Pot nas je vodila nekaj časa po gozdu, nato pa po razglednih 
planotah. Sneg pod našimi nogami je škripal, saj je bil suh, okoli 
ušes pa nam je bril veter, vendar nismo bili zaradi tega nič manj 
dobre volje. Mimo nas pa so se vzpenjali turni smučarji, pa tudi, 
ne boste verjeli, kolesarji, ki so kolo večino vzpona nosili. Od 
koče, ki je tik pod enim od štirih vrhov, ki pa niso daleč vsaksebi, 
smo se po krajšem postanku povzpeli na najvišji vrh – Altema-
ver.

Na vrhu Ratitovca – Altemaver

Tudi druga imena tu okoli so zanimiva in nenavadna, izvirajo pa 
še iz časov, ko so bili tu naseljeni Tirolci. Vreme  nam z razgledi 
ni bilo preveč naklonjeno, zato smo se kar kmalu čez Vratca vr-
nili nazaj na Prtovč. Nekateri smo se, po pravici povedano, bolj 
pridrsali po riti, drugi pa kot se spodobi.  
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BLEGOŠ – sosed Ratitovca je najvišji vrh Škofjeloškega hribov-
ja in se dviga med Poljansko in Selško dolino. Mi smo si, bilo 
je 8. maja,  za začetek poti izbrali vas Hotavlje v Poljanski do-
lini. Čeprav smo še vsi dremavi v zgodnjem nedeljskem jutru 
našemu rednemu prevozniku g. Štimulaku prigovarjali, čeprav 
bolj za šalo,  da bi se še peljali, je odločitev vodnika Anžeta bila 
neomajna. Peš. Pa smo šli. Najprej po cesti do bližnje vasice Ča-
brače, nato pa kar kmalu po zelo strmih senožetih proti vrhu 
Blegoša. Vseskozi so nas spremljali čudoviti razgledi proti Pol-
hograjskemu hribovju in škofjeloški hišni gori, Lubniku.  Oboje 
smo že obiskali. Steza je potekala ves čas ob bunkerjih Rupni-
kove linije in tako smo mimogrede obnovili še ta del medvojne 
zgodovine.  

S poti na Ratitovec

Pri bunkerju Rupnikove linije 

Ker nas je domača glasba s koče na Blegošu že od daleč vabila, 
smo se odločili, da se pri njej najprej okrepčamo, saj smo pre-
magali 1100 m višinske razlike, nato pa se povzpnemo na pol 
ure oddaljen travnat vrh Blegoša. Že na začetku vzpona smo 
imeli kaj videti. Oči kar niso vedele, kaj bi gledale. Ali neizmerno 
nebesno modre pomladanske  svišče, ki jih je bilo vse polno,  ali 
strnjeno verigo belih Julijskih Alp, ki so nas kar vabile medse.
Pogled je segel tudi do Karavank in preko Storžiča do Kamniških 
Alp pa čez Trnovski gozd vse do Snežnika. Tik ob nami pa sta se 
bohotila Ratitovec in Porezen.   

Po krajšem postanku in obveznem poziranju smo se mimo 
koče vrnili v gozd in se spustili v dolino. Tokrat v Selško dolino 
do vasice Zali Log. Spotoma smo pokukali še proti vasici Pr-
tovč, našemu startu na Ratitovec in družno ugotovili, da smo 
res doma v najlepši deželi. Vasice so kot biseri nanizane pod 
planinami in po dolinah. Zavijte tudi vi kdaj  z glavne ceste in se 
načudite lepoti Slovenije. Ne bo vam žal. Lepša je kot vsi parki, 
pa še vstopnine ni.

Pomladanski svišči na pobočju Blegoša 

za  PD  Dobrna  

Ana Žužek

Na vrhu Blegoša 

Planinci niso nikoli preutrujeni za ples

DOGODKI
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Aktivnosti in dejavnosti 
PGD Dobrna        
V obdobju od zadnje objave v glasilu Dobrčan, ki je izšel v me-
secu marcu, se je v PGD Dobrna dogajala vrsta aktivnosti in do-
godkov, ki jih je vredno omeniti in z njimi seznaniti občanke in 
občane Dobrne. Kot že v prejšnjih člankih, tudi tokrat navajam, 
da so se poleg osnovnih dejavnosti društva, katerega namen je 
opravljanje preventivnih in operativnih nalog, ki so povezane z 
varstvom pred požarom, varstvom pred naravnimi in drugimi 
nesrečami ter zaščito in reševanjem na področju Občine Do-
brna, izvajale tudi razne druge aktivnosti. Gasilci posebno po-
zornost namenjamo opravljanju rednih  mesečnih pregledov in 
preizkusov gasilne opreme, ki mora biti vedno na razpolago. V 
ta namen je bil opravljen  testni preizkus uporabe ročnika za 
penilo.
V društvu nenehno skrbimo tudi za izobraževanje gasilcev; tako 
smo iz vrst članov omogočili izobraževanje dvema gasilcema, ki 
se udeležujeta tečaja za gasilskega častnika. Nadaljevali smo z 
intenzivnimi pripravami na tekmovalnem področju za vse kate-
gorije članstva od najmlajših do veteranov, ki se bodo udeležili 
raznih gasilskih tekmovanj v letu 2011. Gasilci smo veliko ur pro-
stovoljnega dela namenili tudi urejanju ribnika in njegove oko-
lice, ki že počasi dobiva končno podobo in je vse bolj obiskana 
in atraktivna točka za občane in turiste TERM Dobrna.   
Toliko naj bo za uvod, nekaj pomembnejših aktivnosti PGD pa 
je zabeleženih v nadaljevanju.

V PGD Dobrna smo v zadnjem obdobju izvajali naslednje po-
membnejše aktivnosti: 
 21.03.2011 – nekaj minut pred 10. uro je zagorelo v stano-

vanjski hiši v Zavrhu nad Dobrno. Kljub poznemu alarmira-
nju gasilcev zaradi odsotnosti lastnikov, smo požar uspešno 

pogasili. V požaru je nastala večja materialna škoda, saj je 
bila kuhinja v celoti uničena. V intervenciji so poleg gasilcev 
PGD Dobrna sodelovali tudi gasilci PGD Nova Cerkev. 

 01.04.2011 – je v Novi Cerkvi potekal zbor mladine Gasilske 
zveze Vojnik – Dobrna, ki so se ga udeležili tudi mladinci in 
mentorji iz našega društva. Na zboru je bilo podano poro-
čilo o opravljenem delu ter začrtane smernice za nadaljnje 
aktivnosti mladih v območni gasilski zvezi. 

Požar v Zavrhu nad Dobrno

Zbor mladine GZ v Novi Cerkvi

 01.04.2011 – so gasilci PGD Dobrna skrbeli za požarno 
varnost in redarstvo na dobrodelnem koncertu za druži-
no OSETIČ, ki jim je požar v začetku meseca marca v celoti 
uničil dom in imetje. Koncert je potekal v Kulturnem domu 
Dobrna.

 08.04.2011 – starejše pionirke in pionirji pa tudi naši naj-
mlajši v društvu so se tega dne intenzivno pripravljali na 
tekmovanja v gasilski orientaciji, katerega organizator v letu 
2011 je PGD Dobrna. Priprave, ki so bile v tem času najbolj 
intenzivne, so zajemale pridobivanje vseh vrst znanj in pra-
kse, pomembne za delo v gasilstvu.

Gasilska mladina po vajah
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 26.04.2011 – so se članice in člani PGD Dobrna odpravili na 
dvodnevni izlet v Italijo  (Rimini, San Marino). Ogledali so 
si najmanjšo državico San Marino, muzej Ferrarija in dirkali-
šče v Imoli, na katerem so nekoč tekmovali največji mojstri 
formule 1. Bilo je nadvse zanimivo in lepo, še najbolj pa se 
bodo udeležencem izleta vtisnili v spomin športni in dir-
kalni avtomobili, ki so jih nekateri izmed naših članov imeli 
možnost tudi preizkusiti.

 04.05.2011 – člani Gasilske zveze Vojnik-Dobrna, kot tudi 
nekaterih drugih sosednjih gasilskih društev, smo se udele-
žili svete maše v cerkvi Sv. Florjana v Vojniku. Sveti Florjan je  
zaščitnik gasilcev že od začetka organiziranega gasilstva po 
vsej Evropi. 

Izlet v Italijo

 29.04.2011 – kot že dolga leta nazaj smo tudi letos člani 
PGD Dobrna bili organizatorji in izvajalci pri postavitvi mlaja 
na Dobrni. Praznovanje prvega maja po večini krajev v Slo-
veniji simbolično obeležujemo s postavitvijo mlaja in kurje-
njem kresov na večer pred 1. majem. 

Priprava in postavljanje mlaja

 30.04.2011 – gasilci PGD Dobrna smo izvajali protipožarno 
stražo in redarsko službo na kresovanju, ki ga je organiziral 
Javni zavod za turizem, šport in kulturo Dobrna v sodelo-
vanju z Občino Dobrna. Kresovanje je potekalo na piknik 
prostoru kmetije Marošek v Brdcah nad Dobrno.

Florjanova maša v Vojniku

 05.05.2011 –  je pred gasilskim domom na Dobrni tretje 
leto zapored potekala tradicionalna maša, ki jo je daroval 
domači župnik Niko KRAJNC. Pred gasilskim domom smo 
se v svečanih uniformah zbrali člani PGD Dobrna, mlade ga-
silke in gasilci, ostali krajani in gostje TERM Dobrna. Florja-
nove maše so se udeležili tudi gasilci skupaj s praporščaki iz 
društev Gasilske zveze Vojnik-Dobrna, pri maši je sodeloval 
še cerkveni pevski zbor iz Dobrne.  Za uvod v sveto mašo 
so poskrbeli predsednik PGD Dobrna Štefan POHAJAČ ter 
Godba Dobrna. Med mašo se je župnik zahvalil za požrtvo-
valnost gasilcev in za njihovo pripravljenost pomagati tam 
in takrat, ko je njihova pomoč potrebna. Spomnil se je tudi 
vseh pokojnih članic in članov društva. Po končani maši 
smo se ob druženju v društvenih prostorih še okrepčali. 
Hvala vsem, ki ste se udeležili slovesne maše. 

Florjanova maša na Dobrni

DOGODKI
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Florjanova maša na Dobrni

 06.05.2011 – je potekala še 1. Florjanova maša v Novi Cerkvi, 
ki smo se je v svečanih uniformah udeležili tudi članice in 
člani PGD Dobrna skupaj s praporščakom.

Doseženi so bili naslednji rezultati:
Mlajše pionirke:  NOVA CERKEV – 1. mesto; VOJNIK I. – 2. mesto; 
DOBRNA 3. mesto; VOJNIK II. – 4. mesto.
Mlajši pionirji: VOJNIK – 1. mesto; DOBRNA – 2. mesto; NOVA 
CERKEV – 3. mesto.
Starejše pionirke: NOVA CERKEV – 1. mesto; DOBRNA II. – 2. me-
sto; DOBRNA I. – 3. mesto.
Starejši pionirji: DOBRNA II. – 1. mesto; DOBRNA I. – 2. mesto; 
VOJNIK – 3. mesto; NOVA CERKEV – 4. mesto; FRANKOLOVO – 5. 
mesto.

Florjanova maša v Novi Cerkvi

 08.05.2011 – v dopoldanskem času je bilo na Dobrni orga-
nizirano tekmovanje GZ Vojnik – Dobrna v gasilski orienta-
ciji. Na tekmovanju je sodelovalo 17 ekip v različnih kate-
gorijah mlajših gasilk in gasilcev. Ekipe, uvrščene od 1. do 3. 
mesta, so se uvrstile v nadaljnje regijsko tekmovanje, ki bo 
konec meseca maja na Rogli. Tekmovanje je bilo zgledno 
organizirano in izvedeno, za kar gre zahvala vsem mentor-
jem, članicam in članom PGD Dobrna, ki so dali svoj prispe-
vek k uspešni izvedbi samega tekmovanja.

Mladinci: NOVA CERKEV – 1. mesto; FRANKOLOVO – 2. mesto.
Naj bo dovolj o aktivnostih in opravljenem delu prostovoljne-
ga gasilskega društva Dobrna v obdobju zadnjih treh mesecev. 
Želimo si, da bi do izida naslednje številke občinskega glasila 
bilo čim manj intervencij, na kar pa lahko v veliki meri z ustre-
zno preventivo vplivamo tudi sami občani Dobrne. Bliža se čas 
poletnih mesecev, ki so v zadnjih letih še kako nepredvidljivi. 
Vremenske spremembe, ki smo jim priča, prinašajo gasilcem še 
dodatne skrbi, saj je z neurji bistveno povečana  nevarnost na-

Udeleženci tekmovanja  v gasilski orientaciji

Pionirke med tekmovanjem

Florjanova maša na Dobrni
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ravnih nesreč, ki smo jim že bili priča v preteklih letih. V takih 
primerih  se gasilci še kako zavedamo svojega poslanstva, zato 
spoštovane občanke in občani, gasilci smo vedno z vami in za 
vas.  
Ob  občinskem prazniku vsem občankam in občanom  iskrene 
čestitke! 

Na pomoč!
Za PGD Dobrna:

tekst in fotografije

Stanislav PEČNIK
Tekmovalci PGD Dobrna

O dejavnosti DU  Dobrna   

Program, ki smo ga sprejeli februarja na letnem  zboru članov 
DU Dobrna, se smelo uresničuje. 

Utrinek z zbora članov DU Dobrna

Opravljen je bil že prvi prijeten izlet v Novo Gorico in na  Sveto  
Goro. Obiskali in voščili smo vsem jubilantom, ki so slavili v tem 
času. 
Zahvaljujoč Ljudski univerzi Celje in g. ŠTEPIHAR Alešu, smo 
uspešno opravili začetni in nadaljevalni tečaj iz računalništva. V 
okviru projekta »Starejši za starejše« se prav tako izvajajo obiski 
občanov pa tudi medsebojna soseska pomoč je bila organizira-
na kar v nekaj primerih.

Izlet v Goriška Brda

Pridobivanje znanja na tečaju

DOGODKI

Zbor članov po uradnem delu DU Dobrna
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Aktivno in živahno je tudi delo v sekcijah. To velja še posebno 
za MoPZ, ki ima za sabo že dva nastopa in zavzeto  se pripravlja  
za jubilejni koncert in revijo v Celju. Izvedel je tudi zanimiv in 
prijeten izlet med  Koroške  Slovence v Avstriji.
Zelo živahno je na balinišču, kjer člani in članice pridno vadijo. 
Moška ekipa DU Dobrna  že uspešno tekmuje v »Štajersko – sa-
vinjski ligi«. Obe ekipi, moška in ženska, bosta v juniju tekmovali 
tudi na področnem prvenstvu ekip DU v Žalcu. 

društva po njegovem 50. rojstnem dnevu. Dotedanja dejavnost 
je bila namreč  zajeta v biltenu, ki je bil izdan pred desetimi leti.
Jubileju pa bo dan poudarek tudi skozi delo v sekcijah. MoPZ 
zavzeto pripravlja jubilejni koncert, ki bo namenjen 5. obletnici 
delovanja zbora in hkrati  jubileju društva. V počastitev jubileja 
bo balinarska in strelska sekcija v času občinskega praznika izve-
dla ekipno meddruštveno tekmovanje. V balinarski sekciji  bodo 
tekmovale tudi ženske ekipe. Pohodniki so že opravili jubilejni 
pohod na Paški Kozjak, verjetno pa bo opravljen še kakšen v ta 
namen.
Na  tradicionalni razstavi kulinarike, ročnih del in zeliščarstva 
si bomo dovolili nekaj razstavnega prostora nameniti tudi de-
javnosti DU Dobrna skozi preteklost. Člane društva in občane 
naprošamo, da nam pomagajo uresničiti to nalogo bodisi z gra-
divom, fotografijami ali drugimi eksponati, ki bodo prikazali ozi-
roma osvetlili preteklo dejavnost DU Dobrna.  Močno si želimo, 
da bi ta razstava bila zaradi jubileja tudi bogatejša z razstavljeni-
mi kulinaričnimi dobrotami ter z večjim številom  razstavljavcev.
Osrednja prireditev s poudarkom na 60. obletnici delovanja DU  
Dobrna bo v avgustu, v okviru sedaj že tradicionalnega sreča-
nja »S pesmijo in plesom pod kozolcem«. Želimo in upamo, da 
bomo takrat tako s programom kot s številnim obiskom priredi-
tvi vdahnili svečano in jubilejno obeležje.
Tudi prireditve v zadnji triadi leta bodo imele prizvok jubileja, 
vendar o tem več v naslednji številki  Dobrčana.

Ob prazniku Občine Dobrna DU Dobrna vsem članom dru-
štva in občanom Dobrne izreka čestitke in hkrati  želje, da v 
spremljajočih prireditvah praznika doživijo veliko zadovolj-
stva in osebne  sreče.  

fotografije: Stanislav PEČNIK

tekst: Anton DREV,  

predsednik DU Dobrna

Ligaška tekma v Slovenskih Konjicah

Člani strelske sekcije prav tako pridno vadijo in tekmujejo. V 
maju so se udeležili strelskega tekmovanja ob prazniku Občine 
Hudinja in osvojili 1. mesto. Sodelovali bodo tudi na področ-
nem prvenstvu ekip DU v Rimskih Toplicah. 

Ekipa strelcev DU Dobrna

Vsem, ki s svojo aktivnostjo oplajajo delo  DU Dobrna, se naj-
lepše zahvaljujem za sodelovanje, hkrati pa vabim člane, da se 
aktivno vključujejo bodisi v MoPZ, športne sekcije ali v druge 
izvajane  programe.
Verjetno ni več občana Dobrne, ki ne bi vedel, da DU Dobrna 
letos slavi 60. obletnico delovanja. V želji, da bi ta jubilej primer-
no proslavili, že izvajamo določene aktivnosti. V pripravi  je iz-
delava jubilejnega biltena, v katerem želimo prikazati dejavnost 

Po tekmi v Vojniku

DOGODKI
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Nogometno društvo Dobrna

49. tradicionalna tekma 'LEDIK-OŽENJENI'

Tudi letos je na Dobrni na velikem travnatem igrišču potekala 
tradicionalna že 49. nogometna tekma med ekipama 'LEDIK' in 
'OŽENJENI' . Ob lepem sončnem vremenu se je zbralo veliko 
navdušencev ter občudovalcev nogometa. Tekma je bila kot 
vedno napeta ter polna želje po zmagi   na obeh straneh.. Ob 
izenačeni igri je na koncu zasluženo zmagala ekipa 'Ledičnih' z 
rezultatom 3:2.

Druženje se je nato nadaljevalo ob igrišču, kjer so nekateri ana-
lizirali potek tekme, drugi pa obujali spomine na pretekle dvo-
boje . Pri tem je potrebno omeniti, da se bo jubilejna 50. tradici-
onalna nogometna tekma odvijala prihodnje leto in zato bi bilo 
lepo, da se temu dogodku posveti nekaj pozornosti.

Lep športni pozdrav!
Klemen Jevnišek,

tajnik Nogometnega društva Dobrna

KLUB MALEGA NOGOMETA
SAMORASTNIKI

DOBRNA 19, 3204 DOBRNA

Blaž Adamič na reprezentančnem zboru

V sredo, 17.5.2011, je na stadi-
onu Ob jezeru v Velenju pote-
kal razširjeni zbor kandidatov 
selekcije U-14 za nogometno 

reprezentanco Slovenije. Kot 
potrdilo talenta in pridnega 
dela na treningih je prispelo 
na naslov Blaža Adamiča vabi-
lo za udeležbo na zboru. Fan-
tje so se zbrali na stadionu ob 
15.30 uri. Sledil je sestanek in 
predstavitev dela v reprezen-
tanci. Nato so igralcem raz-
delili opremo, prisotna je bila 
nervoza, saj so prvič oblekli 
dres s slovenskim grbom na 
prsih. Ob 17. uri se je  začela 

tekma, na kateri so se kan-
didati pomerili med seboj. 
Igrali so trikrat po 25 minut. 
Na tribuni je šest (!) trenerjev 
opazovalo vsak gib igralcev, 
vsako podrobnost so zapiso-
vali v svoje beležke, prav nič 
ni bilo prepuščeno naključju. 
Na podlagi teh opažanj in ob 
spremljanju  nadaljnjega ra-
zvoja kandidatov bodo izbrali 
najboljše, ki bodo nastopali  za 
reprezentanco Slovenije. Poziv 

na razširjen zbor je  priznanje 
za Blaža, hkrati pa velik motiv 
za nadaljnje delo.

Vir : Kmn Samorastniki (D.A.)

DOGODKI
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Spregovorimo o njej na glas

Inkontinenca je, žal, še ve-
dno tabu tema, o kateri se 
redko govori, še posebej 
javno. Kljub temu pa je pro-
blem, ki je zelo pogosto pri-
soten pri  obeh spolih. 

Urinska inkontinenca je pri-
sotna že ob našem rojstvu, 
sledi skozi otroštvo v obliki 
nočnega mokrenja, se večkrat 
pojavlja med nosečnostjo, 
po porodu, med aktivnimi 
športnicami ali kasneje v me-
nopavzalnem obdobju, ko so 
hormonske spremembe zo-
pet intenzivnejše. Velikokrat 
prizadene tudi moške, bodisi 
po raznih operativnih pose-
gih na prostati, bodisi športno 
aktivne moške ali le moške v 
starejšem obdobju. Čeprav je 

URINSKA INKONTINENCA

Center za preventivo in zdravljenje urinske inkontinence

statistična pogostost urinske 
inkontinence dokaj visoka, je 
le-ta kar dvakrat pogostejša 
pri ženskah kakor pri moških.

Zavedati se moramo, da urin-
ska inkontinenca ni le zdra-
vstveni, temveč tudi zelo velik 
socialni problem. Ljudje veliko 
lažje priznamo, da imamo bo-
lečine kjerkoli po telesu, kakor 
priznamo, da imamo težave z 
nenadzorovanim uhajanjem 
urina.  Uide nam že, ko zaka-
šljamo, kihnemo, dvignemo 
težko breme, med spolnim 
odnosom ali celo pri menjavi 
položaja. 
Ljudje s tovrstno težavo po-
gosto postanejo asocialni, se 
izogibajo okolice, svojcev, ne-
malokrat tudi partnerjev, kar 

lahko vodi v resen telesni in 
psihološki problem.
Vendar je urinska inkontinenca 
stanje, ki ga lahko ozdravimo, 
potrebna je le disciplina po-
sameznika in sprejetje aktivne 
vloge pri samem zdravljenju.
Nemalokrat so v namen edu-
kacije, torej poučevanja, poda-
na razna pisna navodila, član-
ki, prispevki ali le priporočila 
določenega zdravstvenega 
osebja. 
Vendar se moramo zavedati 
dejstva, da v kolikor zdravlje-
nje ni prilagojeno vsakemu 
posamezniku in v kolikor ni 
izbran pravilen način oz. smer 
zdravljenja, le-to ne bo teži-
lo k uspešnemu zaključku oz. 
izboljšanju stanja. Ravno na-
sprotno – stanje se lahko tudi 
poslabša. 
Če je problematika rešljiva s 
konzervativnim zdravljenjem, 
je najprej potrebno z ustre-
znim strokovnim znanjem 
opredeliti tip inkontinence, 
prevladujoče težave, spoznati 
življenjski slog posameznika, 
opraviti manualni pregled in 
šele nato ubrati pravo pot k 
uspešnemu odpravljanju te-
žav. 
Tovrstnih poti v okvirih kon-
zervativnega zdravljenja pa je, 
žal v Sloveniji, še vedno pre-
malo. 

Patricija Goubar in Damjana Sluga 

Terme Dobrna so večstole-
tno zdravilišče s tradicijo na 
področju zdravljenja urogine-
koloških obolenj in motenj. 
Z željo, da izpopolnimo našo 
vizijo, torej biti partner ženski 
skozi vsa njena življenjska ob-
dobja, smo v povezavi s stro-
kovnjaki iz KC – Univerzitetne 
ginekološke klinike v Ljubljani 
in Zdravstvene fakultete orga-
nizirali ekskluzivno strokovno 
izobraževanje in usposablja-
nje fizioterapevtk za izvajanje 
strokovno izpopolnjene in ce-
lostne rehabilitacije na podro-
čju zdravljenja urinske inkon-
tinence. Odprli smo Center 
za preventivo in zdravljenje 
urinske inkontinence, kjer po 
najsodobnejših metodah in 
tehnikah pomagamo prema-
govati to težavo.

Patricija Goubar, dipl.fiziot., 

velneška svetovalka,

vodja centra za fizioterapijo in bal-

neologijo  ter vodja masažno 

lepotnega centra in 

salona za nego las Hiša na travnikuCenter za preventivo in zdravljenje urinske inkontinence
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Premoč volje in vztrajnosti na poti do rehabilitacije
V naši ambulanti v Centru za preventivo in zdravljenje urin-
ske inkontinence se najpogosteje srečujemo z ženskami, ki 
imajo težave s stresno ali urgentno pa tudi mešano obliko 
inkontinence. 

V prikaz uspešnosti našega dela vam, s privolitvijo pacient-
ke J.K. iz Ljubljane, na grobo prikazujemo študijo primera 
obravnave. Postopek je terjal veliko mero obojestranskega 
truda in se uspešno zaključil z ozdravljeno inkontinenco, ki je 
trajala skoraj vse dotedanje pacientkino življenje. Študijo pri-
mera je izvedla višja fizioterapevtka Damjana Sluga v okviru 
rednih obravnav pacientke. 

Pacientka, ki je zelo nazorno opisala svojo izkušnjo in jo delno 

tudi objavljamo, je našo ambulanto prvič obiskala sredi febru-

arja leta 2010. Njena največja težava, s katero se je spopadala, 

je bila urgentna inkontinenca, ki je z leti postopno pridobila še 

značilnosti stresne inkontinence.

Prvi obisk se je pričel s pogovorom in izpolnjevanjem vpra-

šalnika. Po pridobitvi nekaterih splošnih podatkov je sledila 

podrobna anamneza in manualni pregled z oceno funkcije ter 

moči mišic medeničnega dna (v nadaljevanju MMD).

Pred tem sem pacientko zelo podrobno poučila o delovanju 

in funkciji MMD. Razumevanje delovanja teh mišic je eden 

ključnih dejavnikov pred pričetkom in seveda v samem pro-

cesu zdravljenja.

Po končanem pregledu in fizioterapevtski oceni sem le-to 

pacientki natančno razložila. Na podlagi tega sem zanjo pri-

pravila individualni načrt treninga MMD z opredelitvijo načina 

vadbe.

Prvemu obisku v ambulanti je sledilo še pet obiskov pacientke 

v razmaku približno dveh do treh tednov. Zadnji trije obiski so 

bili v večjem časovnem odmiku.

Pomembno vlogo pri zdravljenju je imela tudi vedenjska tera-

pija in trening sečnega mehurja. Pacientka je ves čas zdravlje-

nja izpolnjevala tabele o meritvah pogostosti in količine uri-

niranja, ki sva jih pri naslednjih obiskih analizirali ter nadaljnje 

zdravljenje tudi prilagodili tem podatkom.

S pacientko sva si zastavili naslednje cilje:

• popraviti napačne vzorce navad, kot je povečana pogostost 

mikcije (izločanje seča)

• izboljšati nadzor nad nujo sečnega mehurja

•  povečati presledke med posameznimi mikcijami

•  izboljšati moč MMD

Predstavila sem ji nekaj praktičnih metod za zmanjševanje ob-

čutka nuje, pogovorili sva se o navadah uživanja tekočine in 

tudi o nadaljnji motivaciji za reden trening. 

V smislu motivacije je pacientka pri naslednjih obiskih vadila 

tudi z metodo biološke povratne zanke (biofeedback), kjer je 

vizualni in slišni moment zelo velika vzpodbuda za nadaljnji 

trening. K treningom je bilo potrebno pristopiti resno, disci-

plinirano in z veliko mero potrpežljivosti. Rezultati so namreč 

vidni šele po nekaj tednih, celotno zdravljenje pa lahko traja 

od 3 do 6 mesecev.

Pri pacientki so dolga leta trajajoče težave popolnoma izginile. 

Uhajanja vode ni več, urgentnega občutka tiščanja na vodo 

prav tako ne. Počuti se veliko bolj samozavestno in kljub temu, 

da je že v predmenopavzalnem obdobju, ugotavlja, da je nje-

no splošno počutje odlično.

V našem Centru se trudimo, da profesionalno in strokovno pri-

stopimo k težavam oseb z urinsko inkontinenco, hkrati pa sku-

šamo ustvarjati pogoje za čim bolj celostno zdravljenje. Pou-

dariti je potrebno, da v okviru zdravljenja velikokrat zadostuje 

že enkraten obisk naše ambulante. V primeru obširnejših težav, 

si je pri zdravljenju možno pomagati z drugimi metodami, pri 

katerih lahko uporabimo tudi različne aparaturne tehnike.

Damjana Sluga,

višji fizioterapevt v Termah Dobrna

DOGODKI
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Zdaj vem, da mi bo uspelo priti pravočasno do stranišča
Odkar pomnim, sem hodila na 
stranišče pogosteje kot drugi, 
kot moje prijateljice. Poleg tega 
nisem nikoli mogla »zdržati« 
tako dolgo kot drugi. Ko sem 
začutila, da me tišči urinirat, 
sem postala nervozna, takoj 
sem tekla na stranišče, ker me 
je bilo strah, da mi bo ušlo in 
ker je bil občutek v mehurju ne-
vzdržen.
Mislila sem, da imam majhen 
mehur ali pa slabe ledvice in 
nikoli nisem pomislila, da bi v 
zvezi s svojimi težavami poi-
skala pomoč.
Vedela sem, da sem občutljiva 
na spremembo temperature; 
kadar sem prišla iz toplega 
prostora v hladen prostor in 
tudi obratno, kadar sem npr. 
pozimi prišla domov na toplo, 
sem morala na stranišče. Takoj, 
ko sem stopila v toplo predso-
bo, sem dobila »napad« - tako 
močno me je sililo na vodo, da 
mi je pogosto par kapljic ušlo, 
še preden sem uspela priti do 
WC-ja in se sleči. Če pa sem na 
primer kdaj pila pivo, je bilo 
konec druženja s prijatelji, ker 
sem preostanek časa preživela 
med tekanjem na WC in panič-
nim zadrževanjem pri mizi, saj 
mi je bilo nerodno, da moram 
tudi po 5-krat v toaletne pro-
store.
Že prej sem večkrat brala o ur-
gentni inkontinenci in nekako 
sem vedela, da je to verjetno 

PISMO PACIENTKE

grem na stranišče, mi je prine-
slo določen občutek nadzora. 
Kaos in panika, ki sta ponavadi 
spremljala moje lulanje, sta se 
začela umikati bolj sistematič-
nemu pristopu.
Naučila sem se nekaj trikov, kot 
je stanje na prstih, ki so mi zelo 
pomagali, še zlasti na začetku. 
Sedaj jih zelo redko rabim, če 
sploh kdaj, a me pomirja, da 
jih poznam.
Najpomembneje pa je bilo, po-
leg pogovora, učenje o mišicah 
medeničnega dna (MMD) in o 
tem, kako jih uporabljati. Se-
daj ni več dvoma, katere mišice 
so to, saj mi jih je terapevtka 
nazorno fizično pokazala in z 
roko preverila njihovo moč. Po-
kazala mi je tudi šolski model 
MMD in me naučila, kje mo-
ram potipati, da lahko sama 
preverim, če uporabljam prave 
mišice.
Vendar pa v Dobrni nimajo 
čudežnega zdravila, mišice je 
treba redno trenirati in tako, 
kot se mi včasih ne da telovadi-
ti, se mi tudi ne da delati vaj za 
MMD, oziroma se sploh ne spo-
mnim nanje. Na začetku sem 
jih pogosto delala le zato, ker 
sem imela dogovorjen pregled 
in sem vedela, da bom morala 
terapevtki poročati o svojem 
napredku. To me je spodbujalo.
Moje težave so že po nekaj 
mesecih skoraj povsem minile. 
Skoraj pravim zato, ker sem 

moj problem. Brala sem tudi o 
Keglovih vajah in sem jih po-
skusila izvajati, a nikoli nisem 
dosegla nobene spremembe, 
ker sem vaje prehitro opustila. 
Nisem imela volje, da bi jih iz-
vajala, saj sploh nisem vedela, 
ali jih delam pravilno. Nisem 
vedela, ali uporabljam prave 
mišice, niti kako pogosto naj bi 
te vaje delala.
Nekaj mesecev po »tisti nesre-
či« na potovanju, sem v Google 
vtipkala »inkontinenca« in na-
šla sem ambulanto v Dobrni, ki 
se ukvarja prav z inkontinenco.
V Dobrni se je začelo moje 
okrevanje. Po več desetletjih 
nočne more sem končno lahko 
z nekom spregovorila o svo-
jih težavah. To mi je prineslo 
izredno olajšanje, čeprav niti 
dobro nisem vedela, kako naj 
se sploh izražam. Naj rečem 
»lulanje« ali »uriniranje«? Kljub 
vsem zadregam je bil pogovor  
odločilnega pomena.
Zelo me je pomirilo tudi zago-
tovilo terapevtke, da je možno 
stanje precej izboljšati. Dobila 
sem upanje in nisem bila več 
sama s svojim težavami.
Zanimivo mi je bilo merjenje 
izločenega urina in popite te-
kočine. Izvedela sem marsikaj 
o svojem telesu, na primer to, 
da je moj mehur normalno 
velik, saj je bila količina izloče-
nega urina primerna. Že samo 
merjenje in štetje kolikokrat 

pač še vedno pozorna na tele-
sno funkcijo, ki jo verjetno ve-
čina ljudi opravlja samodejno. 
Jaz pa jo opazujem in se vese-
lim vsakič, ko grem lahko v de-
ževnem vremenu počasi proti 
domu, čeprav me tišči na vodo.
Pred kratkim sem ozavestila 
vzorec obnašanja, ki sem ga 
imela pred terapijo. Šlo je tako-
le: ko sem začutila, da me tišči, 
me je zagrabila panika, tre-
buh sem potegnila navznoter 
in prsni koš navzgor, stiskala 
sem stegna, MMD pa sploh ni-
sem uporabila. Sedaj še vedno 
včasih avtomatsko naredim te 
gibe, a se takoj popravim: spro-
stim ramena, prsni koš in tre-
buh, ter stisnem MMD in ko mi 
to uspe, začutim varnost. Vem, 
da bom prišla do WC-ja.
Ugotovila sem tudi, da abso-
lutno ne smem piti kave. Ena 
sama kava me popolnoma 
vrže iz tira. Ne samo, da močno 
poveča pogostost uriniranja, 
tudi občutek v mehurju posta-
ne drugačen – urgenten!
Vaje delam redkeje, kot mi je 
predpisala terapevtka, a še 
vedno pogosteje  kot kdajkoli 
prej. Za kaj več preprosto ni-
mam potrebne discipline. Ven-
dar pa se počutim sigurno, ker 
znam delati vaje. Če se bo kdaj 
spet pokazala potreba po in-
tenzivnejši vadbi, se čutim spo-
sobno, da si pomagam.«

J. K., Ljubljana
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šolski 
kotiček

Ob jubileju šole
180 let izvajanja pouka 
v Dobrni, 150 let prvega 
šolskega poslopja, 50 let 
izvajanja pouka v sedanji 
zgradbi 

Kaj vse se skriva v teh števil-
kah? Ne samo bežeči čas, ne 
samo mejniki v razvoju šol-
stva in njegovega napredka. V 
teh številkah je veliko več. Tu 
je ogromni potencial znanja, 
ki so si ga pridobile številne 
generacije učencev. V njih se 
skriva neizčrpno čuteča skrb 
in delo številnih učiteljev. V 
njih so zajeti srečni in prijetni, 
zanimivi in igrivi, lepi pa tudi 
manj lepi trenutki - pa vendar 
povsem naši spomini, spomini 
vseh, ki so bili in smo povezani 
z našo šolo. 
V vseh teh obdobjih je šola 
doživela različne prostorske, 
organizacijske in vsebinske 
spremembe. Umeščena v 
kraj Dobrna pod pobočji Pa-

škega Kozjaka, odmaknjena 
od večjih središč, v okolju s 
pretežno kmečko-delavskim 
načinom življenja ljudi ter s 
pečatom izvira termalne vode, 
je šola znala sprejemati izzive 
časa. Od prvih zametkov po-
učevanja v nedeljski šoli pred 
stoosemdesetimi leti, do prve-
ga šolskega poslopja z enora-
zrednico pred stopetdesetimi 
leti, do izgradnje nove šole 
pred petdesetimi leti, v kateri 
je potekala osemletka, do se-
daj prenovljene in dograjene 
šole z izvajanjem devetletke, je 
šola vseskozi sledila trendom 
šolstva. In kar je najpomemb-
nejše – šola je vsa ta desetletja 
dobro opravljala svoje osnov-
no poslanstvo: vzgojo in izo-
braževanje mladega rodu. 
Pomembno sled so v zgodo-
vini naše šole pustili vsi nek-
danji ravnatelji, učitelji in drugi 
zaposleni, saj so vanjo vložili 
večino svojega ustvarjalnega 

duha, njihov žar in izkušnje pa 
prenašali na mlajše kadre. Med 
njimi je bila vedno prisotna za-
vest, da bi naši učenci dosega-
li čim boljše uspehe, se vživljali 
v vzgojno-izobraževalno delo 
in ob tem spoznavali vse čare 
otroštva. Zato se s hvaležno-
stjo spominjamo vseh, ki so v 
preteklosti prispevali k delova-
nju in ugledu šole. Danes smo 
ponosni na prehojeno pot na-
ših predhodnikov, ob tem pa 
se zavedamo odgovornosti, 
da nadaljujemo njihovo uspe-
šno pedagoško poslanstvo.
Skozi šolska vrata so vstopale 
mnoge generacije učencev, ki 
jim  je šola omogočila  izhodi-
šče do uspeha ter življenja, o 
katerem so kot osnovnošolci 
sanjali. Vsak od njih je s svojim 
deležem prispeval k prepo-
znavnosti šole. V šolski kroniki 
so zapisani vidni dosežki naših 
učencev s tekmovanj v znanju, 

uspehi na športnem, kultur-
nem in drugih področjih. Šola 
se s ponosom ozira na učence, 
ki so uspeli v različnih poklicih, 
se razvili v odgovorne in uspe-
šne posameznike ali ljudi, ki so 
znali poiskati srečo in jo deliti 
z drugimi. Veseli smo tudi, da 
s ponosom povedo, da je OŠ 
Dobrna njihova šola.
Veličasten je tudi pogled na 
priznanja, ki so zaznamovala 
OŠ Dobrna kot celoto sko-
zi minula desetletja. Številna 
visoka državna priznanja ter 
aktivnosti in dosežki na dr-
žavnem nivoju nas navdajajo 
s posebnim ponosom in nas 
zavezujejo k nadaljnjemu pri-
zadevanju za odpiranje v slo-
venski prostor in nenazadnje 
v svet.  
Tesna povezanost šole s kra-
jem in ljudmi v kraju je la-
stnost, po kateri je OŠ Dobrna 
znana že od nekdaj. Šola je bila 

Recital o šoli in jubileju je bil sestavljen iz prispevkov iz preteklih šolskih let in iz 
literarnih delavnic jubilejnega leta. Recitatorjem so se pridružili tudi bivši učenci 
(Mentorica: Irena Pak)

Na slavnostni akademiji so se predstavili tudi otroci Vrtca Dobrna
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od nekdaj središče kulturnega 
in tudi športnega življenja. 
Povezanost je bila velika tudi 
z Zdraviliščem, ki je v zgodo-
vini večkrat prevzemalo vlo-
go dobrotnika in pokrovitelja. 
S skupnim prizadevanjem in 
delom domačinov so izboljše-
vali materialni pogoji za pouk, 
skrbeli za šolsko okolico in za 
dejavnosti, ki so jih povezo-
vale na kulturnem in družbe-
nem področju. Vesela sem, 
da se čuti dobro sodelovanje 
tudi danes. Z zavedanjem, 
kako pomemben del okolja je 
šola, smo tudi danes aktivni na 
številnih kulturnih prireditvah 
v kraju, sodelujemo z različ-
nimi društvi in organizacijami 
ter krajani. Dobro je sodelo-
vanje z Občino Dobrna, ki je 
ustanoviteljica vrtca in šole, 
od  ustanovitve v letu 1998. 
Lansko leto smo z otvoritvijo 
obeležili posodobitev šole in 
prizidek, ki še tesneje združuje 
šolo in kraj. Zato hvala vsem 
krajanom, občini, številnim 
organizacijam in društvom za 
dobro sodelovanje z željo, da 
bo tudi v bodoče življenje in 

vedoželjni učenci, sodelovalni 
starši, odprtost za posodobi-
tve in pripravljenost šole odzi-
vanju novim možnostim, ki jih 
prinaša sodobni čas. 
Ob podpori staršev šola na-
daljuje z bogato tradicijo šol 
v naravi, taborov in ekskurzij, 
tudi v tujini. Učenci se s ta-
kšnih poti vračajo z bogatim 
izkustvenim znanjem. Zaveda-
mo se nujnosti povezovanja 
na lokalnem, nacionalnem in 
mednarodnem nivoju. Zato 
smo vključeni v številne pro-
jekte, ki širijo znanje in spo-
sobnosti naših učencev: med-
narodna projekta e-Twinning 
in iEARN, državni projekti 
Zdrava šola, Evropska vas, Tu-
rizmu pomaga lastna glava,…
Z raziskovanjem in snovanjem 
raziskovalnih nalog navajamo 
učence na prve korake pri nji-
hovem samostojnem razisko-
vanju in samoizobraževanju. 
Z informiranjem o  šolskih ak-
tivnostih se čuti naša vpetost 
tudi v širši slovenski prostor. S 
šolskim glasilom, objavljanjem 

delo šole in vrtca naša skupna 
skrb, odgovornost in obve-
znost za dobro in  kvalitetno 
delo ter lepo in urejeno okolje, 
na katerega bomo vsi pono-
sni. Vpetost šole v okolico pa 
potrjuje vključevanje zunanjih 
sodelavcev, ki so se tradicio-
nalno odzvali povabilu šole za 
pomoč in sodelovanje. S svojo 
strokovnostjo in prostovoljno-
stjo so obogatili marsikateri 
naravoslovni ali kulturni dan 
ter učno uro. 
Bogato dediščino naših pred-
hodnikov in njihove izkušnje 
vpletamo v naše vsakdanje 
življenje. OŠ Dobrna ima da-
nes jasen cilj: ostati kvalitetna 
šola, ki bo učencem posre-
dovala znanja in vrednote 
za življenje v sedanjosti in za 
prihodnost. Učence navaja-
mo na vseživljenjsko učenje in  
trajnostno znanje. Ob tem pa 
si prizadevamo za medseboj-
no spoštovanje, strpnost ter 
upoštevanje drugačnosti ter 
sodelovanje. Uresničitev cilja 
zagotavljajo: strokovno uspo-
sobljeni in delovni učitelji, 
vzgojitelji ter strokovni delavci, 

v lokalnem glasilu in drugih 
tiskanih in elektronskih medi-
jih se šola redno predstavlja 
s svojim ustvarjalnim delom. 
Šola v vzgojno izobraževalno 
delo uvaja sodobne oblike 
poučevanja in ves čas razvija 
uporabo informacijsko-komu-
nikacijske tehnologije. V skrbi, 
da nihče ne bi bil spregledan, 
namenjamo pozornost nadar-
jenim učencem ter učencem s 
posebnimi potrebami. Nada-
ljujemo s kvalitetno tradicijo 
zborovskega petja, folklore in 
izvajamo številne druge inte-
resne dejavnosti in organizi-
ramo športno šolo. Številne 
razstave in nagrade z likovnih 
natečajev pričajo, da so naši 
učenci uspešni tudi na ume-
tniškem področju. Z učenci 
namenjamo veliko pozornosti 
skrbi za čisto okolje in njegovo 
varovanje ter urejenosti šole, 
v kateri se počutimo prijetno 
in domače. Predvsem pa se 
vsi trudimo za ustvarjanje do-
brih medsebojnih odnosov in 
ustvarjalne klime na šoli, kar se Slavnostno akademijo sta povezovala Gorazd Špegel in Mojca Zaponšek

Na slavnostni akademiji sta zapela otroški pevski zbor (na fotografiji) in mladinski 
pevski zbor pod vodstvom Milene Urlep Rogl. Zbora je pri klavirju spremljal 
David Kostanjevec
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odraža na vseh nivojih delova-
nja in bivanja v njej. 
Šola je z ustanovitvijo Občine 
Dobrna postala zavod, ki ima 
v svoji sestavi enoto vrtca. Če-
prav je naše skupno delovanje 
in organiziranost še razmero-
ma mlada, je skrb za naše naj-
mlajše in njihov razvoj izredno 
pomembna. Z vso odgovor-
nostjo in zavzetostjo vzgoji-
teljev ustvarjamo za otroke 
čas prijetnega otroštva in 
zdravega okolja, v katerem se 
otroci počutijo predvsem var-
ne in sprejete. Posredovati jim 
želimo čim večjo raznolikost 
izkušenj in znanj. Preko različ-
nih razstav, s sodelovanjem na 
prireditvah in projektih je pri-
sotnost vrtca čutiti tudi v kra-
ju. Preplet skupnih dejavnosti 
naših malčkov in učencev pa 
je tista dodana vrednost, ki 

bogati tako vrtec kot šolo. Za-
radi večanja števila vrtčevskih 
oddelkov in prostorske stiske 
pa se veselimo gradnje nove-
ga vrtca v bližnji prihodnosti. 
Ob jubileju se zahvaljujem 
vsem sodelavcem za veliko 
predanost pedagoškemu delu 
in skrbi za vsestranski razvoj 
otrok ter za doseganje kvalite-
tnih znanj in rezultatov. Hvala 
vsem delavcem za ustvarjanje 
okolja, v katerem se dobro po-
čutimo. Za dobro sodelova-
nje se zahvaljujem tudi vsem 
učencem in staršem, ki nas pri 
naših prizadevanjih podpirate. 
Vesela sem, da razumete, da 
so uspehi otrok odraz našega 
skupnega dela. Želim, da smo 
skupaj uspešni tudi v priho-
dnosti, naši šoli pa vse najbolj-
še.

Darinka Stagoj, 

ravnateljica

OŠ Dobrna praznuje
JUBILEJNE DEJAVNOSTI V OŠ DOBRNA (šolsko leto 2010/11):
 Postavitev stalne razstave Mejniki šolstva na Dobrni v avli šole.
 Stenska poslikava Ni nemogočih sanj bivše učenke Suzane 

Švent v avli šole. 
 Stenska poslikava Naša šola v barvah in simbolih skozi čopič na-

ših učencev na hodniku šole.
 Zasaditev dreves v šolskem parku.
 Izvedba natečaja za šolsko himno.
 Turistična naloga, ki je nastala v okviru projekta Turizmu poma-

ga lastna glava, z naslovom OŠ Dobrna praznuje. 
 Literarne delavnice o šoli in jubileju, intervjuji z bivšimi zaposle-

nimi. 
 Dobrodelni koncert (november 2010).
 Medgeneracijsko druženje – Ustvarjalne tehnične delavnice 

(november 2010). 
 Medgeneracijsko športno druženje (maj 2011).
 Izdaja jubilejnega zbornika.
 Slavnostna akademija ob jubileju šole in šolstva (20. maj 2011).

Zahvala
Ob jubileju šole in šolstva na Dobrni se zahvaljujemo vsem, ki 
ste nam kakorkoli pomagali obeležiti jubilejno leto.

Kolektiv in otroci OŠ Dobrne in Vrtca Dobrna

Turizmu pomaga lastna glava
Turistična zveza Slovenije je letos pripravila že 24. festival v okvi-
ru projekta Turizmu pomaga lastna glava. Letošnja okvirna tema 
je  IMEJMO SE FAJN – DOŽIVITE NAŠ KRAJ. In ker je letos za našo 
šolo jubilejno leto, smo članice turističnega krožka pod mentor-
stvom ge. Sonje Špegel oblikovale raziskovalno turistično nalo-
go z naslovom OŠ Dobrna praznuje. V raziskovalnem delu smo 
predstavile kratek pregled razvoja šolstva na Dobrni, v drugem 
delu pa smo oblikovale predlog za organizacijo športno zabav-
ne prireditve, kamor bi povabile tudi vrstnike iz okolice. 
V soboto, 19. 3. 2011, smo nalogo predstavile na občnem zbo-
ru članov Turističnega društva Dobrna. V četrtek, 24. 3. 2011, pa 
smo se udeležile turistične stojnice, ki je potekala v Mercatorje-
vem centru v Celju. Na stojnici smo prikazale droben utrinek iz 
šole v preteklosti in dosegle srebrno priznanje.
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem, ki ste nam omogočili 
sodelovanje v projektu.

Članice turističnega krožka Dobrna

Članice turističnega krožka pod mentorstvom Sonje Špegel so se v okviru projekta 
Turizmu pomaga lastna glava predstavile z raziskovalno nalogo OŠ Dobrna praznu-
je

ŠOLSKI KOTIČEK
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Zeleni Jurij v 2. razredu
Spomladi je eden najbolj pri-
ljubljenih običajev Jurjevo, ki 
ga na Slovenskem še danes 
praznujemo. Gre za prastaro 
indoevropsko šego. Ker v tem 
času ozeleni narava, je Jurje-
vo tudi pomemben pastirski 
praznik. Tega običaja nismo 
poznali, zato smo bili veseli 
pobude ge. Jakop, mamice 
našega sošolca Jožija, da nam 
predstavi Zelenega Jurija. In 
res. V petek, 22. 4. 2011, nas 
je zjutraj obiskal Zeleni Jurij 
z dvema pastirčkoma.  S pe-
smijo Prošel je prošel, pisani 

Učenci 2. razreda so obudili star ljudski običaj Jurjevo

vuzem, došel je došel Zeleni 
Jurij  so vstopili v učilnico. To 
je bilo za nas, učence, pri jetno 
presenečenje. 
Jožijeva mamica nam je nato 
v nekaj besedah predstavila 
ta ljudski običaj. Naučili smo 
se zapeti del pesmice in smo 
jo kar dobro zapeli. Skupaj z 
Zelenim Jurijem smo odšli k 
ravnateljici in v ostale razrede 
na šoli ter jim zaželeli srečo. 
Pastirčka sta vsakemu razredu 
izročila brezovo vejico za sre-
čo. Tudi za ostale je bil obisk 
prijetno presenečenje, saj 

Zelenega Jurija v naših krajih 
nismo vajeni. Jožijevi mamici 
smo zelo hvaležni, da je delček 

belokranjskega običaja prine-
sla v našo šolo.

Vtise učencev zapisala

 in fotografirala: Albina Gril

Projekt Evropska vas
V ponedeljek, 14. 3. 2011, je na predmetni stopnji potekal kultur-
ni dan Evropska vas.
Na šoli so potekale naslednje delavnice: Literatura v Evropi, 
Ljudski plesi, Deset čudes stare in moderne Evrope, Likovna de-
lavnica, Evropska arhitektura, Evropska kulinarika in Novinarska 
delavnica.

V delavnici Literatura v Evropi so spoznavali pomembne evrop-

ske literarne ustvarjalce. Poiskali so podatke o Roaldu Dahlu, 

Williamu Shakespeareu, D. Alighieriju, Grimmu, nato pa izdelali 

plakat. V delavnici Ljudski plesi so s pomočjo računalnika iskali 

značilnosti o valčku, zatem pa se tudi naučili nekaj elegantnih 

plesnih korakov. Učenke v  delavnici Deset čudes stare in mo-

derne Evrope so izdelovale plakat, kjer so predstavile Pont du 

Gard, Öresundski most, Delfi, Eifflov stolp, Atensko akropolo, 

Atomium, dvorec Versailles, Stonehenge in Rimski kolosej. V Li-

kovni delavnici so slikali na mavčno ploščo, v delavnici Evropska 

arhitektura pa so izdelovali kozolce. 

Najbolj je dišalo v delavnici Kulinarična Evropa. Člani le-te so 

bili sprva zelo skrivnostni in so tiho izdelovali plakate v šolski 

knjižnici, nato pa so se preselili v gospodinjsko učilnico, kjer so 

se lotili peke pice. Člani novinarske delavnice pa smo vso doga-

janje budno spremljali in pripravljali zgibanko o delu po delav-

nicah.

Večini učencev je bilo delo po delavnicah všeč, saj so uživali v 

sproščenem ustvarjanju ter se ob tem tudi mnogo lepega na-

učili.
Članice novinarskega krožka

V eni od delavnic v okviru projekta Evropska vas so učenci spoznavali evropsko 
kulinariko 
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E-knjiga: Stisni roko v pest!  
Na OŠ Dobrna smo se odločili, da v letošnjem šolskem letu so-
delujemo v projektu E-KNJIGA: STISNI ROKO V PEST!  in tako 
obeležimo Šolsko leto knjige, 70. obletnico upora proti okupa-
torju in 20. obletnico neodvisnosti naše države.
V projektu je sodelovalo 23 učencev iz  7., 8. in 9. razreda. Iz pre-
dlaganih vsebin smo izbrali pripovedni besedili DNEVNIK ANNE 
FRANK  in ZLATIN DNEVNIK, pesniško besedilo ČRNI MOŽJE, film 
NE JOČI PETER ter obiskali MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE CELJE.
Projektno delo je potekalo interdisciplinarno. Učenci so se pri 
zgodovini pogovarjali o vojnih dogodkih, si ogledali film Ne joči 
Peter, potem pa so pisali prispevke (vtise, obnove,
mnenja …). Pri slovenščini so prebrali pesniško besedilo Črni 
možje. Po branju pesmi so se pogovarjali o svojem doživljanju, 

poustvarjali, se vživljali v literarne junake (predvsem v vojake, ki 
so morali izvršiti nalogo)  ter tako pisali prispevke in tudi ilustri-
rali.
Pri slovenščini so brali tudi Dnevnik Anne Frank in Zlatin dnev-
nik, pripravljali govorne nastope, oblikovali plakate, poustvarjali 
– pisali fiktivne dnevnike, zgodbe ipd.
Nastalo je nekaj lepljenk na vojno tematiko. Oblikovana  je bila 
oddaja šolskega radia ob dnevu samostojnosti. Vse prispevke so 
učenci tudi računalniško oblikovali.
Ker pa na šoli že 16 let poteka projekt Posočje – Soška fronta, 
kjer učenci spoznavajo 1. svetovno vojno in Soško fronto, smo 
vključili tudi nekaj značilnosti in utrinkov iz preteklosti.
Našo prvo e-knjigo smo oddali 15. marca 2011.

  Mentorica: Sonja Špegel

Nacionalni otroški parlament

21. marca 2011 smo se odpravili v Ljubljano na nacionalni otroški 
parlament, ki je letos potekal na temo »Vpliv medijev in družbe 
na oblikovanje mladostnika«. V Ljubljani smo se napotili v dr-
žavni zbor Republike Slovenije, kjer so nas pregledali varnostni-
ki in nas popeljali skozi detektor kovin. Ko smo prišli na glavni 
hodnik, smo si ogledali stenske slike o zgodovini Slovenije. V 
glavni dvorani je bilo za vsakega poslanca  določeno mesto. 
Izvolili smo predsednika parlamenta in se razdelili za delo po 
skupinah. Jaz sem bil v skupini, ki je govorila o vplivu mladih na 
družbene procese in sporočilih družbe mladim. Pomagal sem 
oblikovati dve točki. Po vrnitvi v dvorano so nas pozdravili pred-
sednik RS, predsednik državnega zbora RS, minister za šolstvo 
in šport, ministrica za kulturo in varuhinja človekovih pravic. Po 
njihovih dokaj dolgih govorih je sledila razprava, za katero nam 
je na koncu zmanjkalo kar nekaj časa. Po razpravi smo odšli na 
poslansko kosilo, ki je bilo zelooo dobro.

David Pušnik, 9. r., poslanec OŠ Dobrna

Naš poslanec David Pušnik, 9. razred (prvi z leve), v poslanskih klopeh

Pustni ples
In prišel je najbolj norčavi dan v letu – pust. Kar nekaj dni pred 
tem je bilo po šolskih hodnikih slišati pogovore o tem, kakšne 
maske si bomo nadeli.
V torek, 8. 3. 2011, smo v šoli srečevali babice, dedke, pone-
srečence, muce, traktoriste, miške, lovca, zajčke, celo Michaela 
Jacksona in še mnoge druge. Organiziran je bil tudi pustni ples, 
in sicer 4. šolsko uro za predmetno stopnjo in peto šolsko uro za 
razredno stopnjo. Maske so se prijetno zabavale in plesale, zato 
smo na predmetni stopnji ples kar malo podaljšali.  Izbrane pa 
so bile tudi najboljše maske, ki so bile nagrajene.

Članice novinarskega krožka

Pustni ples v šoli

ŠOLSKI KOTIČEK
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MPZ OŠ Dobrna na območni pevski reviji Pesemca

V aprilu je Mladinski pevski zbor OŠ Dobrna, ki šteje 32 pevk, 
nastopil na območni pevski reviji »Pesemca« Nastopili smo na 
prvem koncertu, s pričetkom ob 16.30 uri. Predstavili smo se 
s tremi pesmimi: Lastovki v slovo, Dream a dream in Glasba – 
jezik sveta. 
Nastopili smo pod vodstvom Milene Urlep Rogl, ob klavirski 
spremljavi Davida  Kostanjevca. Da pa smo pesmi bolje utrdili, 
smo odšli tudi na enodnevno intenzivno pevsko vajo.

Tjaša Žerjav, 9. r.

Zbiralna akcija papirja
Marca 2011 smo zaključili z drugo zbiralno akcijo odpadnega 
papirja. V šoli in vrtcu smo skupaj zbrali dobrih 23 ton papirja. 
Največ papirja na učenca so zbrali v 7. a in 4. razredu. Nekatere 
družine so pripeljale več kot tono papirja in sicer: družina Matja-
ža in Tomaža Korenaka (2899 kilogramov), družina Tjaše in Ka-
tje Žerjav (1153 kilogramov), družina Žiga in Matica Dimca (1138 
kilogramov) in družina Timoteja Špacapana (1099 kilogramov).  
Podrobnejši rezultati so prikazani v tabeli.
Vsem, ki ste zbirali odpadni papir, se zahvaljujemo za sodelova-
nje,  najuspešnejšim pa čestitamo.

Razred:
Masa zbranega

papirja 
(v kg):

Masa zbranega 
papirja na učenca 

(v kg):

1. r. 1.117 kg 58,8 kg

2. r. 1.797 kg 149,8 kg

3. r. 1.912 kg 112,5 kg

4. r. 4.984 kg 207,6 kg

5. r. 2.770 kg 110,8 kg

6. r. 1.564 kg 71,0 kg

7.a 3.814 kg 254,3 kg

7.b 689 kg 49,2 kg

8. r. 1.680 kg 64,6 kg

9. r. 1.275 kg 51,0 kg

Vrtec, 1. sk. 428 kg  

Vrtec, 2. sk. 131 kg  

Vrtec, 3. sk. 574 kg  

Vrtec, 4. sk. 386 kg  

Mentorica Skupnosti učencev: 

Valerija Pečnik

Čistilna akcija
V tednu od 4. 4. 2011 do 10. 4. 2011 je v Dobrni potekala čistilna 

akcija, v katero se je tako kot vsako leto vključila tudi naša šola.

Že med tednom smo v času podaljšanega bivanja in varstva 

vozačev čistili okolico šole, v petek, 8. 4. 2011, pa smo čiščenju in 

urejanju okolice namenili kar dve šolski uri. Pobrali smo smeti, 

pometli asfaltne površine, pograbili listje, odstranili suhe veje, 

odstranili travo s stez in igrišč …

Bili smo veseli, da smo olepšali okolico šole in upamo, da bo 

takšna tudi ostala.

Članice novinarskega krožka

Akcije dobrodelnosti

Pred kratkim sta se v Dobrni zgodili kar dve nesreči, kjer je 

požar v celoti ali pa delno uničil dom. Učenci in delavci OŠ 

Dobrna smo se s pobiranjem prispevkov in z zbiralno akcijo 

papirja vključili v širšo akcijo dobrodelnosti in tako pomagali 

družinama Osetič in Žerjav. 

V akcijo se je vključil tudi Šolski sklad OŠ Dobrna, ki bo našima 

učenkama zagotovil finančno in drugo materialno pomoč.

Upamo, da smo s svojim prispevkom vsaj malo pomagali in s 

tem olajšali hude trenutke.

Članice novinarskega krožka

Pesemca
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Kemijske delavnice
Učenci 2. skupine izbirnega 
predmeta Poskusi v kemiji in 
še nekaj učencev iz devetega 
razreda, se je 1. 4. 2011 udele-
žilo kemijskih delavnic, ki jih 
je pripravila ga. Jožica Kovač 
s pomočnikoma na Gimnazi-
ji Center v Celju. Najprej nam Zanimive plamenske reakcije

Ustvarjalne delavnice s starši
r	 V četrtek, 31. 3. 2011, smo imeli tehniški dan – ustvarjalne 
delavnice s starši. Učenci smo skrbno pripravili ves potreben 
material in pripomočke.
Veseli smo bili staršev, ki so nam v 5. razredu pomagali pri izde-
lovanju letala iz balze, stolov iz izredno lahkega lesa – balze in 
okraskov iz jogurtovih lončkov. S temi lončki smo okrasili našo 
zelenico. S tem smo želeli pokazati, da lahko tudi embalaža služi 
za okrasitev našega bivalnega okolja. S takšnim načinom okra-
ševanja pa prihranimo energijo in se tudi sicer vedemo ekolo-
ško, saj vidimo tudi drugi pomen odpadne embalaže.
Najdlje smo se zadržali pri izdelavi stolov. Pazljivo smo s kladivi 
tolkli po dletih tako, da so nastali lepi vzorci. Fantom je šlo zelo 
dobro. Stole smo nazadnje tudi pobarvali. Potrebno jih je še 
dokončati in zaščititi pred vlago. Les za stole ter en daljši hlod 
je daroval gospod Milan Grobelnik iz Klanca. Nadvse smo bili 
veseli njegovega darila. Kmalu ga bomo povabili, da nas pride 

pogledat, kako se-
dimo na naših 
posebnih stolih 
in »večsedežnem 
hlodu«.

Mia Zala Smrečnik, 5. r.

r	  Pouk smo 
imeli popoldan. 
Preden so prišli 
starši, smo  pripra-
vili vse potrebno 
za ustvarjalne  de-
lavnice. Komaj smo 

čakali, da bo ura tri popoldne. Najprej smo staršem pripravili 
krajši kulturni program in jim pokazali, kaj vse smo se letos na-
učili. Peli smo, plesali in zaigrali dve igrici z lutkami. Najbolj pa 
smo se veselili ustvarjalnih delavnic, v katerih  so sodelovali naši 
starši. Vsak učenec je skupaj s svojim staršem naredil Murija ko-
pitljačka in iz gline izdelal košarico za velikonočne jajčke.  Pri 
delu so naši starši zelo uživali in so bili zelo ustvarjalni.  Takšnih 
dni bi si želeli še več.

Albina Gril, razredničarka 

r	  Najprej smo v šolo prišli otroci, pripravili smo učilnico in po-
trebščine. Nato so prišli starši. Začeli smo izdelovati letala. Učite-
ljica nam je razdelila načrte in lesene deščice. Pričeli smo meriti, 
rezati in lepiti. Na koncu smo letala še obtežili s plastelinom in 
preizkusili ravnotežje letala.
Ponosni smo bili na svoj izdelek. Mamicam smo podarili še ogr-
lice iz gline in skodelice, ki smo jih izdelali pri pouku.

Timeja Čerenak, 3. razredRezbarska delavnica 

Učenci od 1. do 5. razreda  so skupaj s starši ustvarjali …

je pokazala nekaj zanimivih 
kemijskih poskusov, nato pa 
smo tudi sami eksperimenti-
rali. Videli smo različne reakci-
je- od plamenskih, barvnih ,od 
močnih pokov do zanimivega 
spreminjanja agregatnih stanj 
nekaterih snovi. Zelo zanimivi 

so bili poskusi s plini. Nazadnje 
pa smo si naredili še sladoled, 
ki je bil dokončan v pičlih  pe-
tih minutah zaradi hitre ohla-
ditve ob prisotnosti tekočega 
dušika. In tako smo spoznali, 
da  kemija ni samo koristna, 
zna biti tudi zabavna.

Iza Smrečnik, 9. r.

ŠOLSKI KOTIČEK
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ŠOLSKI KOTIČEK

OŠ Dobrna – zdrava šola
Že 3. šolsko leto smo 
vključeni v slovensko 
in evropsko mrežo 
Zdravih šol. Vsako 
leto se na državnem 
nivoju oblikuje tema 
– rdeča nit, ki ji šole 
sledijo. V letošnjem 
šol. letu so rdeča nit 
ODNOSI, in sicer od-
nosi do hrane, vode, 
gibanja, okolja, do 
sebe in drugih. Zelo 
smo ponosni, da 
smo v aprilu uspe-
li pridobiti zastavo 
Zdrave šole.

Vodja tima Zdrave šol: 

Alenka TešanovićDvigovanje zastave »Zdrava šola«

Tretješolci na plavalnem tečaju
Na plavalnem tečaju mi je bilo zelo všeč! 
Na novo sem se naučila plavati kravl in hrbtno. V globoki vodi 
smo skakali »glavco, bombico in domine«. V velikem bazenu 
smo morali plavati deset minut, ne da bi se prijeli za rob bazena 
ali stali na tleh. Med vajami plavanja smo imeli tudi malico. Mo-
ram priznati, da nam je vsem prav teknila! 
Zadnji dan smo prejeli diplome. Prišli so nas tudi gledat starši in 
pokazali smo jim, kaj vse smo se naučili.

Lana Pihler, 3. r.

Na plavalnem tečaju

Tehniški dan – živimo varno
V sredo, 13. 4. 2011, je na naši šoli potekal tehniški dan. Zbrali 
smo se ob 8. uri v svojih matičnih učilnicah, kjer smo se z razre-
dniki pogovarjali o evakuaciji. Obnovili smo znanje o tem, kaj 
sploh evakuacija je, kje so evakuacijske poti, kako hitro in varno 
zapustimo šolsko poslopje v primeru požara ipd.
Vsi razredi smo evakuacijo tudi uspešno izvedli. Sledila je malica 
in po tem se je vsak razred ukvarjal z izbrano temo. Prvošolci 
so se o varnosti pogovarjali v delavnici Jurčku bomo pomagali, 
drugošolci v delavnici Halo 113, tretješolci so se pogovarjali o 
človekoljubnih organizacijah, četrtošolci pa so se pripravljali na 
kolesarski izpit. Petošolce so v družbi prijetnih štirinožcev obi-
skali kinologi, šestošolce pa najprej potapljač, ki je predstavil 
opremo in zanimivosti o potapljanju, zatem pa tudi kinologi. 
Sedmošolci so spoznali delo radiovezistov in se preizkusili v 
iskanju 'lisic'. Osmošolce so obiskali predstavniki Srednje zdra-
vstvene šole iz Celja ter jim predstavili teoretične in praktične 
osnove prve pomoči. Tudi sami smo se lahko preizkusili v oskr-
bi poškodb, povijanju udov in oživljanju. Za devetošolce je bila 
pripravljena delavnica Mladost naj bo radost – tudi v prometu.

Utrinek s tehniškega dneva »Živimo varno«

V zadnjem delu tehniškega dne smo se vsi zbrali na šolskem igri-
šču, kjer je potekala predstavitev policije, gasilcev in reševalcev. 
Radovedno smo najprej prisluhnili predstavitvi igre s policijskim 
psom, nato pa tudi prikazu napada policijskega psa na ubežni-
ka. Bilo je zelo razburljivo. Ogledali smo si lahko policijski avto, 
policijsko opremo, policijski motor in policijsko vozilo – marico. 
Najpogumnejši smo tudi preizkusili, kako je biti zaprt v policijski 
marici. Lahko smo se usedli na policijski motor, si nadeli special-
no policijsko opremo in si natančno ogledali opremo policijske-
ga vozila za odkrivanje in sledenje prehitrih voznikov. Ogledali 
smo si tudi reševalno vozilo in hitro oskrbo ponesrečenca ter 
gasilsko vozilo in njegovo opremo.
Preživeli smo pester in zelo zanimiv dan.

Člani novinarskega krožka
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najlažje  opazovali, če jih nekaj 
prinesemo v vrtec. Tako smo 
tudi storili. Uredili smo si » živi 
kotiček« tako, da smo novi 
dom polžem namenili v tera-
riju. Dno terarija smo pokrili z 
zemljo in peskom. 
Ker pa smo v različnih knjigah 
prebrali, da polži obožujejo 
solato in jagode, smo le-te ra-
stline posadili v zemljo.

Ugotovili smo, da so se polži v 
novem domu dobro počutili, 
saj so veselo lazili in raziskova-

li svoj novi dom, s tem pa so 
navduševali  naše otroke, saj 
so večkrat na dan radovedno 
pokukali k njim.
Čez nekaj dni smo jih vrnili 
v naravo, saj tja sodijo in se 
bodo tam tudi najbolje poču-
tili.

Pripravile: 

Mihaela Podrzavnik, Suzana  Adamič       

                  Mojca Krajšek

drobtinice iz vrtca
Skrb za polže
Na sprehodu ob potoku smo 
z otroki druge skupine vrtca 
opazili veliko polžev s hišico. 
Otroci so jih z zanimanjem 
ogledovali in jih skrbno umi-
kali s poti, da jih mimoidoči ne 
bi poškodovali ali pohodili.

Odločili smo se, da jih bomo 

Zdravje v vrtcu
Čeprav je otrokovo primar-
no socialno okolje družina, 
se moramo zavedati, da so 
otroci v vrtcu tudi do devet ur 
dnevno. Zatorej vsakodnevni 
utrip vrtca odigra pomembno 
vlogo pri počutju in zdravju 
otrok. 
V predšolskem obdobju si 
otroci pridobivajo izkušnje, 
stališča in vzorce vedenja, ki 
jih večinoma obdržijo vse ži-
vljenje.

Star pregovor pravi: Navada 
je kot železna srajca. Pa naj si 
bo  slaba, ali  dobra.
V našem vrtcu si želimo in se 
skupaj s straši in otroki tru-
dimo, da bi usvojili čim več 
DOBRIH NAVAD, zato smo 
vključeni v celoletni projekt  
ZDRAVJE V VRTCU v sodelova-
nju z Zavodom za zdravstveno 
varstvo Ljubljana.
Zavedamo se, da je skrb za 
zdravje v današnjem tempu 
življenja še kako pomembno, 
saj z zdravim načinom življe-
nja krepimo psihofizične spo-
sobnosti organizma. Predšol-
sko obdobje je za zdrav razvoj 
zelo pomembno in tega se 
zavedamo tudi v našem vrtcu. 
Vsebine so vpete v vzgojno 
delo tako, da v vsakodnev-

nih dejavnostih spodbujamo 
zdrav in kvaliteten način ži-
vljenja za otroke, zaposlene in 
tudi starše. Z dodatnimi dejav-
nostmi in skozi projektno delo 
pa to vzgojo še bolj krepimo 
in utrjujemo.
Dejavnosti, ki jih izvjamo za 
zdrav in kvaliteten način življe-
nja so:
 ZDRAVA PREHRANA
 SKRB ZA OSEBNO HIGIENO

 TELESNA AKTIVNOST - GI-
BANJE

 Z O B O Z D R A V S T V E N A 
VZGOJA S PREVENTIVO

 VARNO S SONCEM
 SKRB ZA ČISTO OKOLJE
 PSIHOFIZIČNO ZDRAVJE
V skupini malčkov že od sep-
tembra uvajava zdrav način 
življenja. Pri tem smo zelo 
pridni, vztrajni in uspešni. 
Naše rojstne dni praznujemo 
zdravo, otroci svoje prijatelje 
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vijava in spodbujava gibanje. 
Zunanji prostor je privlačen v 
mrzlem ali toplem vremenu. K 
sodelovanju smo povabili tudi 
mamico Tino, ki nam je pripra-
vila vadbeno uro z zanimivimi 
rekviziti in nevsakdanjimi de-
javnostmi. Otroci so res uživali 
ob spoznavanju telovadnih re-
kvizitov in v gibanju. Mami Tini 
hvala za prijetno preživeto uro 

v vrtcu z našimi malčki. Skozi 
celo leto pa razvijamo čut za 
humanost, saj s pomočjo star-
šev pridno zbiramo plastične 
zamaške. Ti so namenjeni Ale-

DROBTINICE IZ VRTCA

pogostijo s sadjem. Otroke 
navajava in spodbujava tudi 
na pitje nesladkanih tekočin 
in vode. Pripravili smo si tudi 
zelenjavno malico, sadna na-
bodala, zelenjavni namaz, 
stisnili sok iz svežega sadja in 
tudi pri obrokih otroke spod-
bujava na uživanje zelenjave 
in sadja. Naša kuharica skrbno 
pripravlja raznovrstno in urav-
noteženo prehrano. Otroci so 
zelo uživali ob spoznavanju 
okusov, saj so nekateri prvič 
okusili limono in grenivko. 
Skrbimo pa tudi za zelenjavno 
zeliščni vrt.
Otroke navajava na samostoj-
no in pravilno umivanje rok 
in obraza. Umivanje rok je 
učinkovita strategija skrbi za 
zdravje, saj ščiti pred številnimi 
boleznimi. Starši pa poskrbite 
za higieno svojih otrok z re-
dnim umivanjem celega tele-
sa, umivanjem zob, las in ušes 

ter nego nohtov! Otroke tudi 
uspešno navajava na uporabo 
nočne posode. Eden izmed 
otrok pa je že brez plenice in 
hodi že na stranišče. Otroke 
sva uspešno spodbujali k opu-
stitvi razvade pitja iz steklenič-
ke in sesanju dude. Vsi otroci 
sedaj pijejo iz lončka, dudo pa  
občasno potrebuje le še ka-
kšen posameznik pri počitku.  
Načrtovane gibalne dejavnosti 
(poudarek na naravnih oblikah 
gibanja in igrah z žogo, gibal-
ne minute, vadbene ure, rajal-
ne igre, izleti...) izvajava vsako-
dnevno. Z lastnim zgledom 
in spodbudami dnevno raz-

šu, ki je pomoči potreben. Do 
konca šol. leta bomo skrbeli za 
čisto okolico ter sodelovali pri 
projektu Varno s soncem. Po-
skrbeli bomo za zaščito pred 
sončnimi žarki in si izdelali 
kape ter iskali globoko senco. 
Otroci pa naj vsakodnevno 
prinašajo v vrtec svoja pokri-
vala za zaščito pred soncem.
Vzgojiteljice želimo, da s sku-
pnimi močmi vseh sodelujo-
čih v programu Zdravje v vrt-
cu naredimo še več za zdrav 
razvoj naših bodočih genera-
cij.

Pripravila in zapisala: 

Urška Mastnak

Obisk Sorževega mlina v Novi Cerkvi

Z avtobusom smo se odpravili 
proti Novi Cerkvi, kjer smo si 
ogledali Soržev mlin.
Otroci polni vtisov pripovedu-
jejo: 

Jan Arlič: Všeč mi je bilo, ko 
smo v mlinski kamen dajali 
žito.
Nives:  Videla sem malo muco, 
ki se je skrila v kot.
Luka: Veliko mlinsko kolo je 
mlelo koruzo.

Nika: Videla sem račke, muco,  
majhne piščančke in petelina.
Julija: Všeč mi je bila oranžna 
muca in veliko mlinsko kolo.
Matic: Mlinsko kolo je poga-
njala voda.
Blaž: Videl sem njivo s pšenico.

Simon:  Všeč mi je bilo najve-
čje kolo, ki poganja žago.
Sven: Všeč mi je bil mlin in da 
sem dal sam mleti pšenico.
Iz moke, ki nam jo je dal mli-
nar, smo spekli krhke piškote.
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časti trpotec, breza.

Kar malo utrujeni smo se vrnili 

v vrtec in z velikim apetitom 

pojedli kosilo.

DROBTINICE IZ VRTCA

Črna kuhinja pri Šumej in  spoznavanje zelišč

Kako so živeli v starih časih? 

Da so mleli pšenico v mlinih, 

katera mlinska kolesa poganja 

voda, smo si že ogledali. Da 

pa kuhinja lahko tako črna, pa 

nismo vedeli. Notri je bil mo-

čan vonj, ki so ga otroci takoj 

zaznali.  Z zanimanjem so opa-

zovali, kako črne so stene in 

kakšno posodo za kuhanje so 

uporabljali. Všeč pa jim je bila 

tudi stara postelja in kolovrat. 

Ob povratku v vrtec pa nam je 

ga. Plajhner (biologinja in ze-

liščarka) zanimivo opisala ne-

katera zdravilna zelišča in rože. 

Otroci so posamezne rastline 

že poznali (kopriva, bezeg, re-

grat, kislica, kozja brada), osta-

le pa so poimenovali skupaj 

z zeliščarko. V vrtec smo nesli 

rastline, ki jih sedaj poznamo 

in vemo čemu so zdravilne: 

kopriva, travniška kadulja, suli-

Prve sladke češnje
In še to: dobro smo se najedli 
prvih sladkih češenj, ki jih je 
prinesla Nika. 

Lutkovna predstava Janko in Zaspanko CUDV Dobrna
V okviru »dneva odprtih vrat« 
CUDV Dobrna smo si otroci in 
strokovni delavci vrtca ogle-
dali lutkovno predstavo JAN-
KO in ZASPANKO.
Vsebina zgodbe je na prijeten 
in zanimiv način vplivala na 
oblikovanje mnenja o skrbi za 
čisto in urejeno okolje. S po-
močjo odličnega animiranja 
lutk so se otroci vživeli v pred-
stavo in v njej uživali. Predsta-

va je zaokrožila tematski sklop  
varovanja in skrbi za čisto oko-
lje, ki  ga v vrtcu počasi zaklju-
čujemo.
Hvala vsem nastopajočim 
in ge. Bojani Lipičnik, saj se 
vedno spomni na nas in je 
pripravljena s sodelavci in va-
rovanci sodelovati z Vrtcem 
Dobrna.

Zapisala: Mateja Kos, 

pom. ravnateljice Vrtca Dobrna

Za 3. oddelek zapisala 

Mateja Kos
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utrinki iz 
CUDV

Čistilna akcija - Očistimo naše okolje

Letošnje šolsko leto poteka v 
okviru slogana – bodi eko in 
spoznavanja pomena narave 

ter ločevanja odpadkov. V me-
secu aprilu, ko že tradicional-
no praznujemo dan Zemlje, 
smo se tudi v naši skupini 
odločili, da naredimo nekaj za 
lepši jutri. 
 Nismo oklevali in z veseljem 
smo se  udeležili čistilne akci-
je. Najprej smo se z varovanci 
pogovorili, kako naj bi slednja 
potekala, čemu je namenjena 
in zakaj je prav, da se je udele-
žimo tudi mi.
Zavihali smo rokave, si nadeli 

rokavice in vzeli vrečke ter se 
podali in očistili okolico naše-
ga zavoda.
Vsi varovanci so pridno sode-
lovali in tekmovali med seboj, 
kdo bo pobral več odpadkov.

Na koncu smo smeti ločili in 
jih odvrgli v večji kontejner pri 
zavodu.
Vsi smo se strinjali, da smo 
naredili nekaj dobrega in da 
bomo to kmalu ponovili.

Tina Toman

EKO IZDELEK: Družina Tetrapakovi
V sklopu učnih tem smo se 
pri pouku pogovarjali o druži-
ni. Kaj je družina, zakaj je po-
membna, kdo je v družini… 
Mladostniki so na fotografijah 
pokazali družinske člane in jih 
poimenovali (oče, mati, sin, 
hči, dedek, babica…). Pogo-
varjali smo se o tem, kakšno 
vlogo imajo družinski člani 
v družini,  da starši skrbijo za 

se dogovorili, koliko družinskih 
članov bo imela »naša druži-
na«.
Tetrapake smo očistili, zalepili 
in jih nato oblepili z barvnim 
papirjem. Dodali smo še vrvi-
co, da se vsa družina drži za 
roke. Tako smo poudarili, da je 
v družini pomembno, da drži-
jo skupaj in se imajo radi.
Seveda smo dali družini ime 

otroke, da starši hodijo v služ-
bo, otroci v šolo… Ogledali 
smo si posnetke in prebrali 
več zgodbic na temo družina.
Ker smo pridni in ločujemo 
odpadke, nismo imeli težav 
pri zbiranju embalaže. Pri li-
kovni vzgoji smo se odločili, 
da iz praznih tetrapakov od 
sokov, mleka… izdelamo dru-
žino. Pripravili smo material in 

– Tetrapakovi  jim odlično pri-
staja.

Skupina UŽD B
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Bili smo na koncertu
V sredo sem izvedel veselo novico, da bomo šli v petek na kon-
cert Tanje Žagar. Bil sem zelo srečen, ker imam njene pesmi zelo 
rad. Nestrpno sem čakal na petek. Ker nam je gospod Mackošek 
podaril deset vstopnic, smo se peljali s kombijem. Na koncert 
smo šli:  Katarina, Ina, Jasminko, Vinko, Matjaž, Maja, Bine, Mir-
jana in Vesna. Ves koncert sem užival in prav nič dolgočasil. Ob 
11. uri zvečer smo se vrnili  v zavod in se hitro preoblekli v piža-
me. 
Preden sem  zaspal, sem se  spomnil, kako je bilo fino na koncer-
tu. Upam, da bom lahko šel še kdaj na kakšen koncert. Mirjana 
in Vesna sta nam obljubili, da nas bosta z veseljem spremljali. 

                                                                                                                Vinko 

Tudi jaz sem bil na koncertu. Tanja je igrala na harmoniko. Po-
gosto se je preoblekla. Imela je modro, belo, rdečo in zlato oble-
ko. Najbolj všeč mi je bilo takrat, ko je prišel na oder še ansam-
bel Spev. Na koncertu sem videl lepe punce.

                                                                                                                 Bine 

Ves čas sem pela, saj znam vse njene pesmi.
                                                                                            Katarina

V sredo, 13. aprila, sem izvedel, da bom  v petek tudi jaz šel na 
koncert Tanje Žagar. Bil sem zelo, zelo vesel. Še nikoli nisem bil 

na kakšnem koncertu, zato sem petek nestrpno čakal. Ko smo  
se peljali,  smo prepevali  pesmice in čas nam je hitro minil.  V 
dvorani Golovec smo se usedli na tiste stole, od koder se je lepo 
videlo na  oder. Malo smo morali počakati, da se je začelo. Naj-
prej sta prišla  Boris  Kopitar in Ana Tavčar, ki sta napovedovala. 
Tanja je zapela veliko pesmi. Trajalo je skoraj tri ure, pa se ni-
sem nič dolgočasil. Skoraj ves čas smo ploskali in tudi zapeli, če 
smo pesem poznali. Kaj mi je najbolj ostalo v spominu?  To, da je 
naredila ful dobro vzdušje  in da je tako dobro odpela prav vse 
pesmi. Na tem mestu bi se zahvalil gospodu Mackošku, ki nam 
je doniral vstopnice.

                                                                                           Jasminko

Na koncertu sem pela, poslušala in ploskala. Vse mi je bilo všeč.
                                                                                                                       Maja

Bilo je v redu. Vesna, še bi šel.
                                                                                               Matjaž

Za na koncert sem se lepo oblekla. Malo sem bila žalostna, ker 
je šel Tine domov in ni šel zraven. 
Tanja je zapela pesem Malo miru, ki  smo jo tudi mi že peli lan-
sko leto na zaključni prireditvi v Centru. 

 Ina

 Vtise zbrala in uredila: Vesna Žagar

EKO reševalni avtomobil
V okviru letnega načrta  smo imeli tudi 
temo skrb za zdravje in varnost. 
Ves teden smo se pogovarjali, na kakšne 
načine skrbimo za svoje zdravje in kako 

se varujemo pred nevarnostmi v okolju. 
Spoznali smo piramido zdrave prehrane, 
delo zdravnika,  medicinske sestre,  se se-
znanili, kako ravnati v primeru, če se po-

škodujemo in se preizkusili v vlogi tistega, 
ki nudi prvo pomoč. 
Da pa je bilo vse bolj »resnično«, smo si Pripravili smo vse potrebno.   

Pričeli smo z delom.  Počasi je izdelek pridobival svojo podobo. Vsi smo 
lepili, rezali,….. 

UTRINKI IZ CUDV
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UTRINKI IZ CUDV

izdelali  torbico za prvo pomoč, v katero 
smo zložili vse potrebne pripomočke.
Povedali smo, da so ravno reševalci tisti, 
ki največkrat nudijo prvo pomoč in nas 

Nismo pozabili na utripajoče luči.  Avto smo pobarvali, nato pa počakali, da se posuši.  Tako je nastal naš EKO REŠEVALNI AVTOMOBIL. 

potem odpeljejo v zdravstveni dom ali 
bolnišnico z reševalnim avtomobilom. In 
takrat smo se odločili, da bomo tudi mi 
sami izdelali reševalni avtomobil iz odpa-

dnega materiala.  
Pridno smo ločevali odpadke in zbrano 
prinesli v šolo. 

Skupina OVI IV A, CUDV Dobrna

Športni dan – pohod na farmo jelenov
V  četrtek, 7. 4. 2011, smo šli na farmo jelenov.   Iz zavoda smo šli 
ob  8.30 uri.    Bilo je sončno, brez  padavin. Na pot smo šli: Vesna 
, Mojca, Petra, Lidija  in mi, varovanci. Hodili smo eno uro in pol. 
Ko smo prispeli, smo se slikali pred vhodom.  Gospodar  Ervin  
je pokazal  male jelenčke, ki so se pasli. Letos jih je devet, od 
teh sta tudi dvojčka, kar je pri jelenih zelo redko. Natresel jim je 
jabolka, da smo lahko  gledali, kako  z užitkom jedo. Pozabil sem 
napisati , da smo tudi mi, takoj ko smo prispeli na cilj, pojedli 
sendvič in spili sok.
Pred odhodom nas je gospodar povabil v drugo hišo, kjer so  
razstavljene nagačene divje živali. Videli smo: medveda, kuno, 
divjo mačko, fazana , dihurja ,  jazbeca  in druge živali. Meni  je  
bilo zelo všeč.  
Upam, da bomo šli še kdaj .  
Če  bi še kdo želel iti, naj gre in si ogleda . Ne bo mu žal.

                                       Jasminko
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zahvale

ZAHVALA
Umrl je

IVAN KRAMAR – HANZA
z Dobrne 56,

 nazadnje stanujoč v Domu sv. Jožefa  Celje

Dolgo je leto od tvojega odhoda.
S tega sveta se je začel poslavljati, 

ko je njegova žena imela god in se od nje poslovil 
prav na njen rojstni dan.

Zahvaljujem  se vsem dobrim ljudem, 
ki ste ga v življenju spoštovali, 
čeprav je živel v svetu tišine.

                                                                                                                              
Jurij Cvikl

obvestila
Obvestilo

Krajevna organizacija Rdečega križa Dobrna vljudno naproša občane, če ima  kdo na voljo pralni stroj, ki še deluje  pa ga 
je zamenjal z novim, da ga podari Rdečemu križu Dobrna. Zelo vam bomo hvaležni.
Sporočite na tel. št. 051 223 452. Že vnaprej prisrčna hvala.
     KORK Dobrna

   Stanka Krajnc

ZAHVALA 

družine Žerjav iz Zavrha nad Dobrno 21 a za po-
moč in podporo ob požaru v stanovanjski hiši.

Iskrena hvala gasilcem PGD Dobrna, Občini Dobr-
na, sodelavcem kolektivov Premogovnik Velenje in 
Zapori Celje, delavcem OŠ Dobrna in Vrtca Dobrna 
ter učencem in njihovim staršem, pralnici Farkaš, 
Folklorni skupini KUD Dobrna, sekstetu Vigred in 
pevcem Moškega zbora KUD Dobrna, dekliški ple-
sni skupini na čelu z go. Barbaro Felzer, fantom iz 
Zavrha, vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za pomoč v kakršnikoli obliki. Posebna 
zahvala gre domačima družinama Žerjav in Pilih, ki 
sta nas  vzeli pod streho. Vsem iz srca hvala.
     

                                                                                                          Ivan, Metka, 

Tjaša in Katja
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vabila
VABILO

Vabimo vas na otvoritev učnega čebelnjaka Čebelarskega društva Dobrna,
 ki bo v torek, 21.06.2011, ob 17. uri 

v neposredni bližini stanovanjske hiše Žemva, nasproti Osnovne šole Dobrna. 
Učni čebelnjak, čebelji panji in čebelje družine so Čebelarskemu društvu Dobrna, ki v sodelovanju z Osnovno šolo Dobrna od 

leta 2008 dalje uspešno vodi delovanje čebelarskega krožka, donirani v okviru Sklada za ohranitev kranjske čebele, ki  ga je 

ustanovila Čebelarska zveza Slovenije. 

Učni čebelnjak bo prvenstveno služil za praktično učenje in spoznavanje življenja čebel. Osnovni cilj je, da učenci čebelarskega 

krožka vzdržujejo čebelje družine, ki bodo v učnem čebelnjaku. Pomen čebel kot opraševalk, učiteljic sožitja in sodelovanja, je 

splošno znan in tudi v tem primeru bo učni čebelnjak pomembno prispeval k vsem tem vrednotam.

Čebelarsko društvo Dobrna in Osnovna šola Dobrna vas torej vabita, da se udeležite otvoritve učnega čebelnjaka. Ob kultur-

nem programu učencev OŠ Dobrna in blagoslovu učnega čebelnjaka boste lahko okusili tudi dobrote iz medu.

Vljudno vabljeni!

oglasi

 
VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH 

VOZIL, Silvester Drev s.p. 
Nova Cerkev 59 

3203 Nova Cerkev 

 

 
   -avtoservis     T.: 03 5 773 992      

   -avtoelektrika    M.: 051 322 325      

   -avtokozmetika  servis.drev@gmail.com   
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V Mercatorju 
vsi

odštevamo! do

60 %
ceneje*

ZBERI IN IZBERI 
jedilni servis 
in poletni oddih 
z M holidays!
Zbiranje nalepk 
od 3. 5. do 23. 8. 2011, 
unovčevanje do 6. 9. 2011.

*Popust se obračuna na redno ceno in velja ob predložitvi kupona 
z določenim številom zbranih nalepk. 
Več informacij v zloženki na prodajnih mestih, na www.mercator.si ter na 
brezplačni telefonski številki 080 2 080. Informacije o ponudbi poletnega 
oddiha (Bovec, Benetke) prejmete tudi v poslovalnicah M holidays. 
Ob nakupu na obroke kupcu pripadajo nalepke programa zvestobe 
samo v višini zneska prvega obroka. Slike so simbolne.

M
er

ca
to

r, 
d

.d
., 

D
un

aj
sk

a 
10

7,
 1

00
0 

Lj
ub

lja
na

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Akvizitor_98x118.pdf   1   10.2.2011   7:12:37

OGLASI



št. 50 / 2011 57

Koledar prireditev od junija do septembra 2011
IME PRIREDITVE DATUM URA KRAJ KONTAKT(odgovorna oseba) 

ORGANIZATORJA Telefon Elektronska pošta

OTVORITEV GOZDNE UČNE POTI DOBRNA 9.6.2011 17.00
vstopna točka Gozdne 
učne poti pri jami 
Bierkeller

OBČINA DOBRNA, Urška Petelinšek 03 780-10-65
www.dobrna.si  urska.petelinsek@
dobrna.si

POHOD PO OBRONKIH OBČINE DOBRNA 11.6.2011
Ura bo objavljena 
naknadno.

odhod izpred občinske 
stavbe

PLANINSKO DRUŠTVO,  
Franc Horjak

051 349-247 pd@dobrna.si

SLAVNOSTNA SEJA OBČINE DOBRNA S 
KULTURNIM PROGRAMOM IN PODELITVIJO 
PRIZNANJ

15.6.2011 18.00 Zdraviliška dvorana OBČINA DOBRNA, Alenka Rošer 03 780-10-50 alenka.roser@dobrna.si

GLASBENO KULTURNO POLETJE- otvoritev 
- NASTOP BIG BAND ORKESTRA GLASBENE 
ŠOLE VELENJE. 

vsi petki 
med 17. 6. 
in 9.9.2011

20.00 Zdraviliška dvorana TERME DOBRNA, Predrag Canjko 03 780-81-10
Podrobnosti o koncertih najdete v 
letaku Glasbeno poletje na strani 
58. E-naslov: info@terme-dobrna.si 

NOČNI POHOD NA PAŠKI KOZJAK 17.6.2011
Ura bo objavljena 
naknadno.

odhod izpred občinske 
stavbe

PLANINSKO DRUŠTVO,  
Irena Žagavec

051 367 661 pd@dobrna.si

MEDDRUŠTVENO TEKMOVANJE MOŠKIH IN 
ŽENSKIH EKIP V BALINANJU

17. in 18. 6. 
2011

16.00 Balinišče Dobrna DRUŠTVO UPOKOJENCEV DOBRNA 035 778-003 anton.drev@t-1.si

PRIKAZ KMEČKIH OPRAVIL IN OBIČAJEV 19.6.2011 15.00 pred Zdraviliškim domom ZTŠK DOBRNA, Marija Švent 03 780-10-64 marija.svent@dobrna.si

RAZSTAVA KULINARIČNIH DOBROT IN 
IZDELKOV

19. in 20. 6. 
2011

od 9.00 do 18.00 Zdraviliški dom DRUŠTVO UPOKOJENCEV DOBRNA 035 778-003 anton.drev@t-1.si

PRIKAZ ČEBELARSTVA V OBČINI DOBRNA
19. in 20. 6. 
2011

od 9.00 do 18.00 Zdraviliški dom ČEBELARSKO DRUŠTVO DOBRNA (040) 436-515 lidija.senic@siol.net

OTVORITEV UČNEGA ČEBELNJAKA 
ČEBELARSKEGA DRUŠTVA IN OSNOVNE ŠOLE 
DOBRNA

21.6.2011 17.00
v neposredni bližini 
stanovanjske hiše Žemva, 
nasproti Osnovne šole

ČEBELARSKO DRUŠTVO DOBRNA (040) 436-515 lidija.senic@siol.net

OBČINSKO TEKMOVANJE V STRELJANJU 
Z ZRAČNO PUŠKO (Balinarska sekcija DU 
Dobrna)

22.6.2011 17.00 Balinišče Dobrna DRUŠTVO UPOKOJENCEV DOBRNA 035 778-003 anton.drev@t-1.si

POHOD NA STRELOVEC 25.6.2011
Ura bo objavljena 
naknadno

Dobrna
PLANINSKO DRUŠTVO,  
Pavel Žužek

031 380 191 pd@dobrna.si

POHOD NA STOL 9.7.2011
Ura bo objavljena 
naknadno.

Dobrna
PLANINSKO DRUŠTVO,  
Slavko Božnik

041 763 350 pd@dobrna.si

DRUŠTVENO TEKMOVANJE V STRELJANJU Z 
MK PUŠKO (Strelska sekcija DU Dobrna)

16.7.2011 9.00 Lovski dom na Trojni
DRUŠTVO UPOKOJENCEV DOBRNA, 
Strelska sekcija

(040)950-425 drupdobrna@gmail.com

POHOD NA ŠPIK 23.7.2011
Ura bo objavljena 
naknadno.

Dobrna
PLANINSKO DRUŠTVO,  
Pavel Žužek

031 380 191 pd@dobrna.si

STRELSKO TEKMOVANJE Z ZRAČNO PUŠKO 5.8.2011 19.00 Gasilski dom Dobrna STRELSKO DRUŠTVO DOBRNA
g. Škoflek Jože 
(041)794-418

DOBRNA OPEN - Turnirji v košarki, nogometu 
in odbojki na mivki

6.8.2011 15.00 Igrišča za Oš Dobrno Mladinski klub Dobrna 
Špela Pavlin (040) 
160-893

nocpodkostanji@gmail.com  www.
nocpodkostanji.si

DOLOMITI
6.in 7. 
8.2011

Ura bo objavljena 
naknadno.

Dobrna
PLANINSKO DRUŠTVO,  
Pavel Žužek

031 380 191 pd@dobrna.si

MEDOBČINSKO TEKMOVANJE V STRELJANJU Z 
ZRAČNO PUŠKO (Strelska sekcija DU Dobrna)

10.8.2011 18.00 Gasilski dom Dobrna
DRUŠTVO UPOKOJENCEV DOBRNA, 
Strelska sekcija

(040)950-425 drupdobrna@gmail.com

"NOČI POD KOSTANJI-OPEN AIR HOUSE PARTY 
MISS JOOLS (NEMČIJA) 
GO GO DANCE SHOW"

12.8.2011 igrišča za Oš Dobrno
Mladinski klub Dobrna v sodelovanju 
z ZTŠK Dobrna in Občino Dobrna

Špela Pavlin (040) 
160-893

nocpodkostanji@gmail.com  www.
nocpodkostanji.si

STRELSKO TEKMOVANJE Z MK PUŠKO 13.8.2011 16.00 Lovski dom na Trojni STRELSKO DRUŠTVO DOBRNA (041) 794-418

NOČI POD KOSTANJI - Kingston in Dobrna 
Talent Show

13.8.2011 igrišča za Oš Dobrno
Mladinski klub Dobrna v sodelovanju 
z ZTŠK Dobrna in Občino Dobrna

Špela Pavlin (040) 
160-893

nocpodkostanji@gmail.com  www.
nocpodkostanji.si

NOČI POD KOSTANJI - Ribič Pepe in Čuki 14.8.2011 igrišča za Oš Dobrno
Mladinski klub Dobrna v sodelovanju 
z ZTŠK Dobrna in Občino Dobrna

Špela Pavlin (040) 
160-893

nocpodkostanji@gmail.com  www.
nocpodkostanji.si

FARNO ŽEGNANJE 15.8.2011 10.00
cerkev Marijinega 
vnebovzetja na Dobrni

ŽUPNIJSKI URAD DOBRNA 03 781 80 72 niko.krajnc@amis.net

OSREDNJA PRIREDITEV OB 60-LETNICI 
DELOVANJA DRUŠTVA UPOKOJENCEV 
DOBRNA

20.8.2011 16.00 bo javljeno naknadno DRUŠTVO UPOKOJENCEV DOBRNA 03 5778-003 anton.drev@t-1.si

BAŠKA
26. - 28. 
8.2011

Ura bo objavljena 
naknadno.

Dobrna
PLANINSKO DRUŠTVO,  
Janez Škoflek

041 515 578 pd@dobrna.si

MLINARSKA NEDELJA 28.8.2011 15.00 Dolina mlinov KUD DOBRNA,  Mateja Golčer 040 414965 mateja.golcer@gmail.com

POHOD NA VRTAŠKO PLANINO 11.9.2011
Informacije : PLANINSKO DRUŠTVO, 
Janez Škoflek

041 515 578 pd@dobrna.si

PRIJATELJSKA TEKMA S SOSEDNJIMI DRUŠTVI 
V STRELJANJU Z ZRAČNO PUŠKO (Strelska 
sekcija DU Dobrna)

14.9.2011 18.00 Gasilski dom Dobrna
DRUŠTVO UPOKOJENCEV DOBRNA,  
Strelska sekcija

(040)950-425 drupdobrna@gmail.com

KONCERT LJUDSKIH PEVK DOBRNA 18.9.2011 16.00 Kulturni dom Dobrna LJUDSKE PEVKE DOBRNA (040) 723-873 marta.javornik@gmail.com

S PESMIJO IN PLESOM POD KOZOLCEM 20.9.2011 16.00
Hiša kulturne dediščine 
Polenek

DRUŠTVO UPOKOJENCEV DOBRNA 03 5778-003 anton.drev@t-1.si

IZLET V BISTRIŠKI VINTGAR 25.9.2011
Informacije : PLANINSKO DRUŠTVO, Irena 
Žagavec

051 367 661 pd@dobrna.si



št. 50 / 201158

OBVESTILA

	 	 VABILO	NA	OTVORITEV	PROJEKTA
		 	 »GOZDNA	UČNA	POT	DOBRNA«

Spoštovani!
Gozdna učna pot Dobrna bo potekala skozi slikovito sotesko Drenovec, med jamo Ledenico in Črno kuhinjo pri Šumej. Pot bo 
predstavljala inovativno predstavitev naravne in kulturne dediščine, delovanje in zgradbo gozdnega ekosistema ter omogoča 
trajnostni razvoj območja z dodatno poučno in turistično infrastrukturo.
Ob zaključku projekta »Gozdna učna pot Dobrna« vas vabimo na otvoritev in predajo poti namenu, ki bo 

v	četrtek,	09.	junija	2011,	pred	jamo	Ledenico	(Bierkeller),	
s	pričetkom	ob	17.	uri.

Vljudno vabljeni!
Občina Dobrna  in partnerja 

Terme Dobrna d.d., Mladinski klub Dobrna

Projekt »Gozdna učna pot Dobrna« je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada, os Leader, 
pod okriljem Lokalne akcijske skupine »Od Pohorja do Bohorja«.

Občina Dobrna

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje                                                                                                                
Projekt sofinancira EU

Organizator: Terme Dobrna d.d. in ZTŠK Dobrna v sodelovanju 
z Občino Dobrna ter Imago Sloveniae

Glasbeno poletje 2011

17. 06. OTVORITEV GLASBENEGA POLETJA 2011 - PIHALNI   
 ORKESTER GLASBENE ŠOLE VELENJE
24. 06. PEVSKI ZBOR CETIS CELJE, dirigentka LIDIJA LUBEJ
01. 07. DUO MARKO HATLAK (harmonika), KARMEN PEČAR   
 (violončelo)
08. 07. HARMONIKARSKI ORKESTER »BARBARA«, PREMOGOVNIK  
 VELENJE
15. 07. PROKOFIEV GUITAR DUO - MAK GRGIĆ (kitara), NEJC  
 KUHAR (kitara)
22. 07. VEČER SLOVENSKIH NARODNIH PESMI: NATAŠA LOBOREC  
 PEROVŠEK (mezzosopran), DAVID KOSTANJEVEC (klavir)
29. 07. PIHALNI SEKSTET SOSPIRO (Slovenija, Italija, Švica): ALJA  
 VELKAVRH (flavta), ALJAŽ BEGUŠ (klarinet), IGOR ARMANI  
 (klarinet), MICHELE FATTORI (fagot), FRANCESCO   
 BOSSAGLIA (rog), MARIA ALBA (oboa). Vstopnina 5 €.
05. 08. TJAŠA ČERIČ (harmonika)
12. 08. DUO KOSOVINC - KOVAČIČ - TIMOTEJ KOSOVINC (kitara), 
 PETRA KOVAČIČ (violina)
19. 08. MIA ŽNIDARIČ in LOVE YOU MADLY - MIA ŽNIDARIČ (vokal),  
 STEVE KLINK (klavir)
26. 08. TOMAŽ LORENZ (violina), JERKO NOVAK (kitara)   
02. 09. VEČER OPERNIH ARIJ: VALENTIN ENČOV (bariton), JELENA  
 BOLJUBAŠ (klavir), GALJA GODČEVA (sopran). Vstopnina 5 €.
09. 09. ZAKLJUČEK GLASBENEGA POLETJA 2011- OPERNI PEVCI  
 SNG MARIBOR: ANDREJA ZAKOJŠEK KRT (sopran), IRENA  
 PETKOVA (mezzosopran), JAKI JURGEC (bariton), ROBERT  
 MRAČEK (klavir). Vstopnina 5 €.

Vsak petek od 17. junija do 09. septembra 2011,
ob 20. uri, v Zdraviliški dvorani Term Dobrna.
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Slavnostna akademija ob jubileju šole in 
šolstva na Dobrni, 20. maj 2011

Bivši ravnatelji na slavnostni akademiji ob jubileju šole in šolstva na Dobrni. Od 
desne proti levi: Marko Šteger, Ivan Janez Domitrovič, Herta Rošer, Ciril Marinček, 
Ivan Kapš, Dragica Marčič (žena bivšega ravnatelja Adija Marčiča). Zahvale po-
deljujeta Darinka Stagoj, ravnateljica OŠ Dobrna in Martin Brecl, župan Občine 
Dobrna.

V slavnostnem govoru na svečani akademiji je ravnateljica povzela preteklo in 
polpreteklo zgodovino šole ter pomembne mejnike. Predstavila je tudi šolo v 
današnjem obdobju. Med drugim se je zahvalila vsem, ki so kakorkoli pripomo-
gli k razvoju šolstva v našem domačem kraju.

Pozdravni govor Borisa Zupančiča, predstavnika Ministrstva za šolstvo in šport

Župan Občine Dobrne, Martin Brecl, je v imenu ustanoviteljice – Občine Dobrne 
–  nagovoril vse zbrane. Po končanem slavnostnem govoru je predal darilo Obči-
ne Dobrne OŠ Dobrna. Darilo je v imenu šole sprejela ravnateljica Darinka Stagoj 

Dramatizacija z naslovom Šola ni zame 
(Mentorici: Olga Vaukner in Alenka Žnidarič Pešak)

Devetošolci: Peter Lampret, večkratni državni prvak in gimnastiki, ter Patricija Kumer 
in Iza Smrečnik so pripravili plesno-gimnastični nastop.




