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SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI

Vroče poletje se počasi izteka. Večina je zaključila svoj najljub-

ši del leta – dopust ali počitnice. Vinogradniki pravijo, da bo 

letina ena boljših, a treba bo počakati še do trgatve in Marti-

na. Pa tudi po tem je potrebno to žlahtno kapljico  v kleteh 

spremljati in negovati skozi vse leto. V Dobrni nimamo velikih 

vinogradov, imamo pa veliko vinogradnikov s srcem in butič-

no pridelavo vin v domačih kleteh, ki na ocenjevanjih pogosto 

prijetno presenetijo; tako  se letošnje jeseni lahko veselimo…. 

Vedno se lahko najdejo razlogi, da se veselimo, še posebej to 

velja za čas, ko smo deležni darov in rezultatov svojega dela in 

to veselje nam ob svojem času največkrat podari mati narava. 

Veselje in notranji mir pa si v življenju s svojim delom vsesko-

zi udejanjamo  vsak zase. Ko se  trudimo delati in ustvarjati 

dobro zase, za druge in za svet okoli nas, takrat nas življenje 

bogato nagradi, sami s sabo postajamo bolj zadovoljni, vese-

li, ustvarjalni in notranje umirjeni.  Ko te misli, ki morajo biti 

osnova v življenju vsake urejene družbe, danes prenesemo na 

našo državo in današnji svet, žal temu ni tako.  Pa vendar, treba 

je iti naprej, živeti in delati. Ker drugih ne moremo spreminjati 

in ker svet lahko spreminjamo le tako, da spreminjamo sebe, je 

rešitev za boljši svet, da se vsi, vsak zase, trudimo postati boljši. 

Tudi tako lahko storimo kaj dobrega za naše otroke in vnuke. 

Ob vsesplošni krizi v družbi poteka delo v občini bolj stresno 

kot sicer, trudimo se biti dober servis našim občankam in ob-

čanom, večje investicije in projekte pa je vse težje realizirati.  

Ob našem sodelovanju bomo, spoštovane občanke in občani, 

veseli korektne in kritične presoje našega dela, veseli bomo 

vaših razmišljanj in sugestij, ki jih bo v okviru zakonskih regula-

tiv možno vključiti v poslovanje občine. Čas krize izkoriščamo 

tudi za urejanje starih bremen, kot so urejanje zemljiškoknji-

žnih zadev pri odmerjanju in prenosih obstoječih javnih cest v 

javno dobro, urejanju zemljiškoknjižnih zadev z državo, pripra-

vo dokumentacij in projektov za nadaljnji razvoj Dobrne ,kot 

so gradnja vrtca, urejanje centra Dobrne, priprava projektov 

za razpise v prihodnosti, priprava projektov za gradnjo cestne 

in druge javne infrastrukture, gradnjo kanalizacije, itd.. 

Zaradi krize je država občinam močno okrnila sredstva, pred-

vsem sredstva predvidena za investicije, obenem pa jim na-

ložila še več socialnih in drugih bremen ter dodatnih nalog 

brez dodatnih sredstev. Zato bomo tudi v naši občini morali 

realizacijo nekaterih predvidenih projektov in investicij zama-

kniti za določen čas. 

Pri izvajanju projektov, ki se sofinancirajo iz evropskih sredstev, 

so roki določeni in občina mora zagotoviti lastna sredstva, 

sicer izgubi možnost črpanja na razpisu pridobljenih evrop-

skih sredstev za projekt. Izpad lastnih sredstev pomeni, da v 

Dobrni ne bi mogli zgraditi vrtca, katerega vrednost je cca. 

2.250.000,00 evrov - več kot znaša realni enoletni proračun 

Občine Dobrna. Naložba v mlade je vedno najboljša naložba, 

zato je usmeritev občinskega sveta, da se kljub krizi ta investi-

cija obravnava prednostno, druge aktivnosti pa se za določen 

čas nekoliko zamaknejo.

Prav tako je odločitev občinskega sveta, da se nabava nove-

ga gasilskega vozila GVC 24/50 v vrednosti 200.000,00 evrov 

obravnava prioritetno, glede na dejstvo, da je staro vozilo do-

kaj dotrajano in bi bilo potrebno temeljite prenove.

Razvoju nenaklonjeno je tudi dejstvo tega časa, da so močno 

okrnjeni lastni prihodki občin iz naslova prodaje premoženja 

in komunalnih prispevkov ter drugih izvirnih prihodkov. Vse, 

ki ste bili v pričakovanju in se vam zaradi krize ta pričakovanja 

nekoliko zamikajo v prihodnja leta, prosimo za razumevanje. 

Spoštovani, veliko se srečujemo pri urejanju starih bremen - 

pri odmerah obstoječih cest pa tudi pri pridobivanju služnosti 

za nove projekte. Dovolite, da vas po tej poti ponovno prosim 

za sodelovanje pri prenosih obstoječih cest v javno dobro. V 

beseda           župana
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90 let Okrožnikove mame 
iz Dobrne 

Za njen 90. rojstni dan smo jo obiskali na domu, Dobrna 63,  kjer 
v krogu svojih preživlja jesen življenja. Gospa  Ivana  je ob svojih 
90 letih zelo živahna in bistrega uma, predvsem pa sproščena 

BESEDA ŽUPANA/GLASILO OBČINE DOBRNA

občini ne moremo pohoditi načela enakosti, kajti mnogi so 

to že storili in za obstoječe ceste so nekoč že bili doseženi 

dogovori z lastniki, da se le-te brezplačno prenesejo v javno 

dobro, le formalno zadeve niso bile urejene - ceste odmerjene 

in vpisane v zemljiško knjigo. Prav tako vas prosimo za sode-

lovanje pri pridobivanju novih  zemljišč za gradnjo novih cest 

na osnovi splošno veljavnih meril v državi in na osnovi cenitev 

sodno zapriseženih cenilcev. Le tako bomo lahko skupaj uspe-

šni in dovolj operativni. 

Vreme nam je letos služilo tudi ob vseh dogodkih in prire-

ditvah. Zelo je uspela tradicionalna tridnevna prireditev Noč 

pod kostanji, letos že 33. po vrsti, posebej pa smo veseli no-

vejše prireditve Glasbeno poletje v Dobrni, ki poteka skozi vse 

poletje, vsak petek ob 20. uri, v dvorani Zdraviliškega doma. Že 

četrto Glasbeno poletje v Dobrni smo letos zaključili z nepo-

zabnim večerom z opernimi pevci SNG iz Maribora. Preseneti-

la nas je vsakoletna tematska prireditev Ljudskih pevk iz Dobr-

ne - tokrat smo vasovali po starem. Uspelo jim je združiti staro 

in mlado iz Dobrne in sosednjih občin ter pripraviti prireditev 

vredno ogleda. Množično je bila obiskana 5. Mlinarska nedelja 

kakor tudi vsi ostali dogodki in prireditve, ki jih organizirajo 

naša društva in organizacije, Terme Dobrna, Občina Dobrna, 

ZTŠK Dobrna, Mladinski klub in drugi.

Naj na tem mestu velja iskrena zahvala vsem, ki se trudite, da 

je Dobrno vredno obiskati in tu preživeti kakšno popoldne, 

dan ali več.  Vaše delo ter organizacijska in povezovalna vloga 

Zavoda za turizem, šport in kulturo pa tudi dobro upravljanje 

Kulturnega doma v zadovoljstvo vseh uporabnikov ter dobro 

sodelovanje s Termami Dobrna nas navdaja z optimizmom, da 

bomo skupaj v naslednjih letih v Dobrni vsemu temu lahko 

dodali še kaj.

Župan Občine Dobrna

Martin Brecl

in dobre volje. Dnevno spremlja dogodke in je vpeta v aktualni 
svet, ki ga kritično presoja in o vsem pove svoje mnenje, ki pre-
seneti še tako dobrega poznavalca današnjih razmer. 
Kot sama pravi, ji v življenju ni bilo posejano z rožicami. Kruh si 
je morala služiti tudi po širnem svetu, več kot 20 let v Kanadi. 
Vedno pove, da tujina ni takšna, kot si jo mi radi slikamo, da je 
pri nas bolje.  Delati je treba povsod, delati doma pa je nekaj  
drugega kot v tujini. Delo in skromna hrana so recept za dolgo 
življenje, pravi.  Še vedno sama ureja stanovanje in  skrbi za svo-
je gospodinjstvo, večkrat pa rada skuha tudi za vso družino, za 
hčerko in sina, za 4 vnuke in 10 pravnukov in to je vedno prilo-
žnost, da je družina skupaj.  

O tegobah življenja ne razmišlja preveč, raje se pošali. Med dru-
gim omeni  slovenski pregovor, »moram še otroke h kruhu spra-
viti«, zase pa pravi »moram še otroke v penzjon spravit«.

Spoštovana gospa Ivana, ob jubilejnem osebnem prazniku Vam 
iskreno čestitamo in želimo, da se pregovor v Vaši izvedbi pov-
sem uresniči in da »penzjon« z Vašimi otroki skupaj uživate še  
mnogo let.

Župan Občine Dobrna

Martin Brecl
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Rada pove, kako je bilo včasih, ko je bilo potrebno na manj kot 
6 hektarih te gorske kmetije preživeti družino. (Rodila je deset 
otrok, danes jih živi še šest, razveseljuje pa jo 20 vnukov, 34 
pravnukov in 3 pra-pra vnuki.) Pogosto so pripravljali apnenice 
in v kopah žgali oglje. Veliko je bilo treba delati in tudi cele noči 
kuriti apnenice, če pa se je  zgodilo, da ponoči ob dogovorjeni 
uri ni bilo zamenjave, je bilo treba kuriti vso noč, zjutraj pa ob 
številni družini tudi ni bilo časa za počitek. 
Spoštovana Pečnikova mama, naj Vam življenje še vnaprej na-
kloni predvsem zdravja in veliko lepih trenutkov v krogu tistih, 
ki jih imate radi.

Župan Občine Dobrna

Martin Brecl

GLASILO OBČINE DOBRNA
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92 let  Pečnikove – Stropnikove 
mame iz Brdc nad Dobrno

Ko smo jo obiskali na domu v Brdcah nad Dobrno, kjer na Peč-
nikovi domačiji preživlja svoja leta ob sinu Jožetu in snahi Marti, 
nas je pričakala na klopi pred hišo. Prijetno se je z njo pogo-
varjati, saj je vedno dobre volje, rada se pošali na svoj račun in 
sogovornik se lahko obogati s kakšno modrostjo, ki jo človeku 
podari življenje, kot ga je živela ga. Ljudmila Stropnik. 
Pravi, hvala bogu, da je zdrava, da lahko skrbi sama zase, seve-
da pa  ni zadovoljna, ker je na kmetiji  toliko za postoriti, pa ne 
more več tako delati. Zato si čas krajša predvsem s »štrikanjem«. 
Ponosna pove, da je med drugimi naštrikala nogavice iz prave 
domače volne tudi za gospoda Janka Straška, ki ji je za njen 
praznik tudi poslal  čestitko.  
Ker mama vse vidi, sama pa ne more več vsega postoriti, rada 
daje navodila sinu Jožetu in snahi Marti, kaj vse je potrebno na 
kmetiji še narediti. V novi hiši noče živeti v pritličju, ampak v 
prvem nadstropju v veliki sobi z balkonom, ki ima razgled po 
vsej dolini, pa tudi mobitel ima tu zelo dober signal. Enoramne 
stopnice, kar precej jih je, je ne motijo. Pravi, da brez mobitela bi 
bilo pa res hudo, saj ji predstavlja pogosti stik z ostalimi otroki, 
vnuki in pravnuki. Posebej je vesela, kadar jo otroci obiščejo ali 
pa jo povabijo k sebi na krajše počitnice. 

iz občinske
uprave

Praznik Občine Dobrna
V sredo, 15. junija, je bila v dvorani Zdraviliškega doma slav-
nostna seja Občinskega sveta Občine Dobrna. Med kulturnim 
programom so bila podeljena priznanja Občine Dobrna za 
leto 2011 ter priznanja zlatim osnovnošolcem OŠ Dobrna. Slav-
nostno sejo je povezoval g. Tone Vrabl, udeležili pa so se je, 
poleg prejemnikov priznanj, svetnikov Občinskega sveta Obči-
ne Dobrna in župana, še povabljeni gostje iz sosednjih občin, 
predstavniki društev, organizacij, odborov in komisij ter številni 
občani. 

Letos je praznični utrip popestrila  Godba Dobrna, ki je igrala v 
pozdrav prihajajočim gostom pred Zdraviliškim domom. Slav-
nostno sejo je s slovensko himno otvoril Moški pevski zbor Dru-
štva upokojencev Dobrna, pod vodstvom  g. Davida Kostanjev-
ca.  Nadalje je župan Občine Dobrna, g. Martin Brecl, predstavil 
dosežke v zadnjih letih delovanja Občine Dobrna. Čestital je 
vsem dobitnikom priznanj, zlatim osnovnošolcem  in občanom 
Občine Dobrna ob prazniku. Kulturni program se je nadaljeval 
s plesnim nastopom skupine gojencev Centra za usposabljanje, 
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delo in varstvo Dobrna, pod vodstvom mentorice ge. Milene 
Oprčkal, ki so nas ponovno prijetno presenetili s svojo plesno 
točko »Pride, pride dan«. V kulturnem programu je sodelovala 
tudi OŠ Dobrna s prisrčnim nastopom folklorne skupine, pod 
vodstvom mentorice ge. Albine Gril in Kvartet klarinetov, pod 
vodstvom g. Mitje Maroška. 

Sledila je podelitev priznanj zlatim osnovnošolcem OŠ Dobrna, 
to je učencem, ki so vsa osnovnošolska leta zaključili z odličnim 
uspehom, in sicer: Patriciji Kumer, Petru Lampretu, Izi Smrečnik 
in Tjaši Žerjav. Vsem smo zaželeli, da bi na nadaljnji srednješolski 
poti dosegali še takšne rezultate in uspehe. 
Temu pa je sledil najbolj svečan dogodek te prireditve, podeli-
tev priznanj Občine Dobrna za leto 2011.

ZLATI GRB OBČINE DOBRNA za leto 2011 je prejelo Dru-
štvo upokojencev Dobrna ob 60. obletnici neprekinjenega 
delovanja društva na področju reševanja problematike starejših 
občanov in občank in za vpetost  v družbeno življenje Občine 
Dobrna.

SREBRNI GRB OBČINE DOBRNA za leto 2011 je prejel JVIZ 
OŠ DOBRNA ob jubileju pomembnih mejnikov v razvoju šol-
stva na Dobrni, ki so dali temeljno popotnico znanja številnim 
generacijam, za predanost pedagoškemu delu in dosežke na 
področju raziskovalnih dejavnostih, projektnega dela in nad-
standardnih programov, v katerih se mladi navajajo na vseži-
vljenjsko učenje.

BRONASTI GRB OBČINE DOBRNA za leto 2011 so prejeli:
g. Jože  Polenek za izjemno bogato zbirko starin, ki pričajo o ži-
vljenju podeželja v preteklosti in za osebni prispevek k pestrosti 
turistične ponudbe in ohranjanju kulturne dediščine v Občini 
Dobrna,
ga. Albina Rebernik za 20 let zavzetega  izpolnjevanja nalog 
gasilke, za mentorstvo članicam- pionirkam in za odgovorno 
opravljanje funkcij v organih  PGD Dobrna,
g. Miroslav Rošer za osebni prispevek k razvoju gasilske dejav-
nosti v občini na tekmovalnem in operativnem področju ter pri 
delu v organih PGD Dobrna.

ŽUPANSKA PRIZNANJA ZA LETO 2011 SO BILA PODELJE-
NA:
PLANINSKEMU DRUŠTVU DOBRNA za  desetletno delo v Ob-
čini Dobrna, za ohranjanje sožitja med človekom in naravo ter 
za vnašanje planinskega duha med mlade.
G. MIROSLAVU JAKOPU za več kot 20-letno  pot samostojne-
ga podjetnika ter za uspešno uveljavljanje na domačem in na 
zahtevnem evropskem trgu.

Prireditev je slovesno zaključila Godba Dobrna pod vodstvom 
kapelnika g.Mitje Maroška. 

Vsem dobitnikom občinskih priznanj, županskih priznanj in pri-
znanj zlatim osnovnošolcem iskreno čestitamo in se zahvaljuje-
mo za njihov prispevek  k razvoju občine.
        

Zdenka Kumer

IZ OBČINSKE UPRAVE

Dobitniki priznanj Občine Dobrna za leto 2011
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IZ OBČINSKE UPRAVE

Otvoritev nove gozdne učne poti 
Dobrna
V juniju smo na Dobrni pre-
dali namenu novo, sodobno 
zasnovano Gozdno učno pot. 
Prireditev je potekala 9. juni-
ja letos na vstopni točki pred 
jamo Ledenico. V kulturnem 
programu, ki ga je povezovala 
Sara Jud, so sodelovali God-
ba Dobrna, Sekstet Vigred in 
učenci Osnovne šole Dobr-
na. Ravnateljici Osnovne šole 
Dobrna, ge. Darinki Stagoj, je 
župan, g. Martin Brecl, predal 
simbolično listino za upravlja-

nje z učno potjo. Po zaključku 
otvoritve so se nekateri udele-
ženci kljub rahlemu dežju po-
dali po novi gozdni učni poti 
do kmetije Marovšek, drugi 
pa so se do tja pripeljali z av-
tomobili. Pri Marovšekovih so 
Terme Dobrna, kot partner v 
projektu, poskrbele za okrep-
čilo, za veselo vzdušje pa je z 
igranjem na harmoniko skrbel 
Blaž Rošer.
Gozdna učna pot Dobrna bo 
na sproščen in zabaven način 

vsem obiskovalcem podajala 
znanje o gozdu in osveščala 
odnos do narave. Pot je zasno-
vana kot samovodena gozdna 
učna pot s predstavitvenimi 
točkami, na katerih table z na-
pisi razširjajo potrebno znanje 
ter vsebujejo didaktične ele-
mente, s katerimi se obiskoval-
ca vzpodbudi k radovednosti 
in doživljanju vsebine določe-

ne predstavitvene točke. Tako 
obiskovalec ne bo potrebo-
val posebnega strokovnega 
vodstva ali tiskanega vodni-
ka, kljub temu pa bo izvedel 
veliko novega o delovanju in 
zgradbi gozdnega ekosistema 
in trajnostnemu razvoju ob-
močja. Kar 11 predstavitvenih 
tabel, skupaj z informativno 
tablo na začetku, obiskovalca 
vodi  od jame Ledenice, skozi 
sotesko Drenovec do planote 
Brdc, mimo kmetije Marovšek. 
Na planoti si je mogoče v ko-
čarski hiši domačije Šumej iz 
19. stoletja ogledati črno ku-
hinjo in spoznati tradicionalne 
načine sobivanja človeka in 
narave.
Gozdna učna pot je pomemb-
na tako za učence, ki bodo z 
njeno pomočjo, ne samo v 
teoriji pač pa tudi v praksi, 
spoznali bujni rastlinski in ži-
valski svet ter kulturno dedi-
ščino domačega okolja. Pot z 
vidika oddiha in rekreacije po-
sameznikov iz urbanih okolij 
omogoča tudi razvoj turizma. 
Slednje bo pripomoglo k še 
širši prepoznavnosti Občine 
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Komunalna infrastruktura in gradnja objektov na območjih 
lokacijskih načrtov LN Zora, LN Gutenek in LN Zavrh 
Vezano na gradnjo hiš na ob-
močjih sprejetih lokacijskih 
načrtov LN Zora, LN Gutenek 
in LN Zavrh, se občani, največ 
pa tisti, ki ste ali pa nameravate 
postati lastniki zemljišč, pogo-
sto obračate na občino z vpra-
šanji o utemeljeni ceni zemljišč, 
gradnji hiš in komunalnem 
opremljanju zemljišč znotraj 
sprejetih lokacijskih načrtov. 
Zato vsem zainteresiranim v 
nadaljevanju podajamo odgo-
vore na pogosto zastavljena 
vprašanja. 
Da bi občina izboljšala svojo 
demografsko sliko in pospešila 
gradnjo stanovanjskih hiš, je v 
preteklih obdobjih, v soglas-
ju z lastniki zemljišč, v okviru 
prostorskega urejanje sprejela 
tudi tri lokacijske načrte za sta-
novanjsko gradnjo, LN Zora, LN 
Gutenek in LN Zavrh. S spre-
membo prostorskega plana in 
lokacijskega načrta so se kme-
tijska zemljišča, ki stanejo pov-
prečno 3 - 5 € za m2 spremeni-
la v stavbna zemljišča,  katerih 

vrednost je lahko tudi 30 – 45 
€ ali več  za m2. Seveda nasta-
la razlika ni namenjena boga-
tenju lastnikov zemljišč, toda 
povsod po svetu in tudi pri nas 
je zakonodaja taka, da je ta raz-
lika v ceni za m2 zemljišča na-
menjena za gradnjo in urejanje 
komunalne infrastrukture na 
novo nastalih stavbnih zemljišč 
– parcel, zato lastniki zemljišč 
ne morejo pričakovati, da bo 
družba gradila komunalno in-
frastrukturo znotraj lokacijskih 
načrtov - parcel lastnikov ze-
mljišč. Če upoštevamo razliko 
v ceni med gradbenim in kme-
tijskim zemljiščem  (cca 30 - 40 
€ po m2) in pomnožimo s šte-
vilom m2 zemljišč znotraj LN, 
lahko ugotovimo, da povsem 
zadošča za izgradnjo potrebne 
infrastrukture pa še  lahko la-
stnikom kaj ostane.  
Sicer bi bil pravi način urejanja, 
da bi občina pokupila kmetij-
ska zemljišča po ceni cca 3 - 5 € 
za m2,  pripravila vse potrebne 
projekte in zgradila potrebno 

infrastrukturo znotraj LN,  ozi-
roma vse parcele komunalno 
opremila in potem parcele 
prodala kot gradbene parcele 
po 40 € ali več  za m2. Razlika v 
ceni za m2 bi morala zadoščati 
za izgradnjo z lokacijskim na-
črtom predvidene – potrebne 
infrastrukture (takšna bi morala 
biti prodajna cena m2 komunal-
no opremljenega stavbenega 
zemljišča znotraj LN). Ker temu 
ni bilo tako, bodo potrebno ko-
munalno infrastrukturo morali 
zgraditi lastniki zemljišč, saj je 
razlika v ceni med kmetijskim 
in stavbnim zemljiščem name-
njena temu.  Tako je opredelje-
no tudi v odlokih  LN Zora, LN 
Gutenek in LN Zavrh. 
S sprejemom lokacijskih načr-
tov je občina prispevala svoj 
delež s financiranjem prostor-
skega plana in projektov lo-
kacijskih načrtov ter prevzela 
obveznost urediti  potrebno 
infrastrukturo, kolikor pa te 
še ni, jo zgraditi do meje lo-
kacijskih načrtov. V skladu s 

sprejetimi odloki za LN Zora, 
LN Gutenek in LN Zavrh je iz-
gradnja infrastrukture in ko-
munalne opreme znotraj LN 
obveznost lastnikov zemljišč. 
Lastniki zemljišč si morajo na 
osnovi lokacijskega načrta iz-
delati - pridobiti potrebno 
dokumentacijo za izgradnjo 
komunalne infrastrukture (ce-
ste, vodovod, kanalizacija, ele-
ktrika NN, CTV, PTT, itd..),  ki jo 
morajo zgraditi in v kolikor je 
v njihovem interesu predati 
občini oziroma upravljavcem v 
upravljanje, sicer bodo morali 
za upravljanje te skrbeti sami. 
Pogoj upravljavcev je, da je in-
frastruktura zgrajena skladno s 
pravili stroke, s potrjenimi pro-
jekti in da upravljavcem zago-
tavlja možnost trajne, varne in 
kvalitetne oskrbe občanov ozi-
roma objektov v posameznem 
lokacijskem načrtu. 

Pravna služba Občine Dobrna 

Mateja Smrečnik

Dobrna, ki je ob sodelova-
nju s Termami Dobrna d.d. in 
Mladinskim klubom Dobrna 
vodilni partner in prijavitelj 
tega projekta. Ta je bil izveden 
v sklopu Mednarodnega leta 
gozdov, v deležu 50 % upravi-
čenih stroškov pa financiran s 
strani Evropskega kmetijskega 
sklada, os Leader, pod okriljem 
Lokalne akcijske skupine »Od 

Pohorja do Bohorja«. Več in-
formacij o samem projektu 
si lahko ogledate na spletni 
strani: http://gozdnaucnapot.
dobrna.si/

Na koncu mi preostane le še 
to, da vam vsem zaželim prije-
tne sprehode po novi Gozdni 
učni poti.

Urška Petelinšek
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IZ OBČINSKE UPRAVEkomunala 
in okoljeDejavnost investicij in komunale 

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

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 in v želji po 
čim nižjih stroških vzdrževanja objektov se je Občina Dobrna 
odločila za investicijo v energetsko učinkovit objekt, ki bo zgrajen 
po kriterijih učinkovite rabe energije, v skladu s Pravilnikom o 
učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES). Obstoječ objekt, ki je 
dotrajan, energetsko potraten in neustrezen glede na prostorske 
in programske zahteve, bo občina v celoti porušila. 
Z izgradnjo vrtca, ki je predvidena v letih 2011 – 2012, bo občina 
tako zagotovila prostorske kapacitete za izvajanje predšolskih 
programov v petih oddelkih. Tako bo staršem omogočen vpis 
otrok v programe predšolske vzgoje, otrokom pa bo nudena 
primerna možnost za izobraževanje in vstop v svet odraščanja. 
V mesecu juliju 2011 je občina že drugič izvedla javno naročilo za 
izbor izvajalca za gradnjo Vrtca Dobrna. Ker so vse ponudbene 
vrednosti presegale višino zagotovljenih sredstev občine, je 
občina vse ponudbe ocenila kot nesprejemljive in pričela s 
postopkom  pogajanj, ki pa je še ni zaključen.
Vrednost investicije Vrtec Dobrna je ocenjena na 2.243.326 €, s 
sredstvi Evropske unije pa se sofinancira največ 817.543 € (36 %). 
Ker predstavlja gradnja vrtca za občino velik finančni zalogaj, 
občina išče različne možnosti za zagotovitev lastnih finančnih 
sredstev in pridobitev dodatnih prihodkov.
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«.

Fekalna kanalizacija
Zaradi evropskih direktiv, ki določajo, da je potrebno do leta 2015 
oz. 2017 rešiti odvajanje in čiščenje odpadnih vod, kar pomeni 
zgraditi fekalno 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 je planirana 
izgradnja 22 km fekalne kanalizacije ter dveh čistilnih naprav. 
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.

Rekonstrukcija lokalne ceste  Dobrna – Gutenek
Zaradi preobremenjenosti in dotrajanosti lokalne ceste na 
relaciji Dobrna – Gutenek, zagotovitve varnosti udeležencem 
v prometu, vse pogostejšega krpanja ceste ter s tem vezanih 
velikih stroškov vzdrževanja se je Občina Dobrna, ob soglasju 
Občinskega sveta Občine Dobrna, odločila, da izvede asfaltno 
prevleko na najbolj kritičnih odsekih predmetne ceste.

Ne glede na zgoraj navedeno občina nadaljuje z izvajanjem 
aktivnosti za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev 

 

Preplastitev ceste na relaciji Krulec – Gutenek 
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gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo lokalne ceste Dobrna 
– Hudičev graben – Krištaje, in sicer na odseku Dobrna – 
Gutenek, v dolžini 1.300 m. Rekonstrukcija lokalne ceste 
vključuje razširitev obstoječe ceste z ureditvijo obstoječih 
cestnih objektov (mostovi, prepusti,…), 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 bila izdelana projektna dokumentacija, na 
podlagi katere se je izvedla odmera ceste. Ker odmera ceste, 
zaradi pritožbe stranskega udeleženca, še ni pravnomočna, 
občina ne more pričeti z aktivnostmi za odkup oz. prenos 
zemljišč v lastništvo Občine Dobrna, kar je pogoj za pridobitev 
gradbenega dovoljenja. Tako je izvedba rekonstrukcije ceste 
odvisna od pridobljenega gradbenega dovoljenja, ki je osnova 
za prijavo na razpis za pridobitev  sofinancerskih sredstev.

Komunalna infrastruktura LN Gutenek
Vzporedno z izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo 
ceste Dobrna – Gutenek se je občina lotila tudi izdelave 
projektne dokumentacije za komunalno opremo območja 
Gutenek. Komunalna oprema zajema izgradnjo fekalne in 
meteorne kanalizacije, vodovoda,  ceste, javne razsvetljave, 
prestavitev transportnega vodovoda in možnost izvedbe 
telekomunikacij in plinskega ogrevanja. Z izvedbo projekta 
bo lastnikom zemljišč na območju Guteneka omogočena 
priključitev na javno komunalno infrastrukturo. Vendar, ker se 
komunalni vodi nahajajo na območju lokalne ceste Dobrna 
– Gutenek, je izvedba komunalne infrastrukture za območje 
Gutenek odvisna od pričetka izvedbe rekonstrukcije predmetne 
lokalne ceste. 

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 se bo umestil 
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 na drugi strani ceste, ob občinski stavbi, 
predvideva umestitev enovite nadstrešnice, ki bo omogočala 
razvoj programa ekološke tržnice in spremljajočega dela TIC-a. 
Za ta del je občina že pridobila pravnomočno gradbeno 
dovoljenje, za severni del trga pa je projektna dokumentacija v 
zaključni fazi izdelave.

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

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

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

V Občini Dobrna je nameščenih več kot 300 svetilk, od tega jih 
okoli 270 ne ustreza uredbi in jih je potrebno do 31. 12. 2016 
zamenjati. Vezano na določila uredbe občina izvaja aktivnosti 
za izdelavo ustrezne dokumentacije, ki bo omogočala prijavo 
na razpis (konec meseca novembra 2011) za pridobitev 
sofinancerskih sredstev za zamenjavo svetilk javne razsvetljave.

Lokalni energetski koncept Občine Dobrna
Na podlagi Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – 
uradno prečiščeno besedilo in 70/08) je občina dolžna pripraviti 
lokalni energetski koncept (LEK), ki med drugim vključuje  
analizo porabe energije in energentov po posameznih skupinah 
porabnikov. Ker so stanovanja najštevilčnejši uporabnik 
energije, smo v poletnih mesecih izvedli ankete o rabi energije 
v posameznih gospodinjstvih občine. Rezultate analize 
smo uporabili izključno za pripravo lokalnega energetskega 
koncepta, ki bo podal ukrepe v naši občini za učinkovito 
rabo energije, soproizvodnjo toplote in električne energije ter 
uporabo obnovljivih virov energije. 
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Urejanje kraja
Za urejanje kraja Dobrne skrbi tudi Režijski obrat Občine 
Dobrna z javnimi delavci, ki izvajajo 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,… 

KOMUNALA IN OKOLJE

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. 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 na podlagi ocenjene škode. Ker Občina Dobrna 
v okviru sredstev občinskega 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.
V letu 2011 je občina uspela pridobiti državna sredstva za 
odpravo posledic škode na najbolj poškodovani in ogroženi 
občinski infrastrukturi. Vezano na zagotovljena državna sredstva 
v letu 2011 se na terenu izvajajo dela za odpravo posledic škode 
na cestni infrastrukturi, v okviru katere se izvaja tudi sanacija 
plazu pri Božniku na javni poti Zdravilišče – Lokovina.
Za potrebe pridobitev sredstev državnega proračuna je občina 
v mesecu avgustu 2011 izvedla javno naročilo za izbor izvajalca 
za sanacijo plazu pri Šventu na cesti Zavrh – Čreškova. 

Sanacija plazu pri Božniku na cesti Zdravilišče – Lokovina 

Sanacija plazu pri Božniku na cesti Zdravilišče – Lokovina 

Nov most pri Vili Ružički 

Dotrajan most pri vili Ružički 
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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. Vendar 
zaradi finančnega stanja v državi  ni razpisov, na katere bi 
bilo mogoče prijaviti različne projekte. Ker se občina srečuje 
s težavo zagotovitve lastnih sredstev za učinkovito izvedbo 
posameznih projektov, so pridobljena sofinancerska sredstva 
izrednega pomena za občino, njene prebivalce in sam razvoj 
občine. Vezano na navedeno občina aktivno dela na tem 
področju z namenom, da bo pravočasno pripravljena ustrezna 
dokumentacija v primeru objave sofinancerskih razpisov s strani 
različnih ministrstev.

Zapisala:

Urška VedenikIzvedba zidu na relaciji Gutenek – Grobelnik  na Klancu 

Zimska služba v sezoni 2011/2012
Bliža se čas zime in z njo, kljub 

njenim lepotam, tudi nevšeč-

nosti na cestah. V nadaljevanju 

vas želim informirati o nekate-

rih stvareh, ki so pomembne 

tako za tiste, ki skrbimo za zim-

sko službo, kot za vas, ki vam 

zimske razmere včasih povzro-

čajo težave in vas spravljajo v 

slabo voljo. 

Zimske razmere na cestah in 

površinah za pešce terjajo od 

nas prilagajanje glede na vre-

menske razmere. Pravočasna 

oprema vozil, prava obutev, 

predčasni odhodi od doma, 

prilagajanje hitrosti vožnje po-

gojem na cestišču in še veliko 

drugih dejavnikov nam lahko 

zagrenijo ali polepšajo zimsko 

idilo.

Po strokovnem mnenju račun-

skega sodišča ter po Zakonu 
o javnih financah in Zakonu o 
lokalni samoupravi je občina 
dolžna poskrbeti za financira-
nje obveznih nalog, med ka-

tere spada tudi gradnja, vzdr-

ževanje in urejanje lokalnih 

javnih cest in javnih poti. V koli-

kor občina financira ali sofinan-

cira vzdrževanje ali obnovo, ki 

ni v njeni lasti, imajo ta vlaganja 

naravo transferja pravni ali fizič-

ni osebi zasebnega prava, ki je 

lastnica tega premoženja. Ob-

čina sicer lahko takšna sredstva 

dodeli praviloma z razpisom, 

vendar ob upoštevanju eko-

nomske zmožnosti financiranja 

in določil predpisov, ki urejajo 

dodeljevanje državnih pomoči 

in davčne predpise. Občina je 

dolžna v prvi vrsti poskrbeti za 

financiranje obveznih nalog, še 

posebej občina, ki ni finančno 

samostojna in prejema finanč-

no izravnavo. 

Vezano na zgoraj navedeno 

občina ne more financirati oz. 
sofinancirati vzdrževanja ce-
stnih priključkov, ki niso kate-
gorizirani in niso v javni lasti, 
zato vse lastnike cestnih pri-
ključkov prosimo, da v lastni 
režiji poskrbijo za urejanje in 
vzdrževanje le-teh. 

Občina Dobrna ima v zimskem 

obdobju, ki praviloma traja od 

15. novembra tekočega leta do 

15. marca naslednjega leta, na-

logo, da organizira pluženje 
in posipanje lokalnih javnih 
cest in javnih poti. Zimska 

služba obsega sklop dejav-

nosti in opravil, potrebnih za 

omogočanje prevoznosti cest 

in varnosti cestnega prometa 

v zimskih razmerah. Te nasto-

pijo takrat, ko je zaradi zimskih 

pojavov (sneg, poledica, žled 

idr.) lahko normalno odvijanje 

prometa ogroženo. Organizira-

nost zimske službe se izvaja po 

merilih Pravilnika o vrstah vzdr-

ževalnih del na javnih cestah 

in nivoju rednega vzdrževanja 

javnih cest. Ta pravilnik določa, 

da je prevoznost cest omogo-

čena, če višina snega na cestah 

ne presega 15 cm, promet pa je 

možen z uporabo zimske opre-

me vozil. V obdobju izredno 

močnega sneženja, ob močnih 

zametih in snežnih plazovih 

prevoznosti ni nujno potreb-

no zagotavljati. Podobno velja 

za poledico, če je zaradi dežja 

cesta gladka in poledice ni mo-

goče odpraviti z razpoložljivimi 

tehničnimi sredstvi. 

Da bomo lažje izvajali zimsko 
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službo, prosimo za sodelova-

nje tudi vas občane. Vse la-

stnike gozdov naprošamo, da 

odstranite vsa podrta drevesa 

ob cestah, da umaknete ele-

ktrične pastirje ob cestah, saj 

s tem omogočite zagotovitev 

normalne širine očiščenega, 

utrjenega cestišča. Hkrati na-

prošamo lastnike priključkov, 

da posekate veje ob cestah, ki 

ob teži snega otežujejo pre-

voznost ter označite kritične 

točke s količki z namenom, da 

se izognemo morebitnim ško-

dnim dogodkom.

Večkrat pozabimo, da je zimska 

služba namenjena zagotavlja-

nju prehodnosti in prevoznosti 

in ne zagotavljanju nadstan-

dardnega pluženja ter posipa-

nja. V vsakem primeru pa je naš 

namen, da vam bomo po naj-

boljših močeh zagotovili varno 

hojo in vožnjo po lokalnih ce-

stah in javnih poteh.

Želim vam veliko zimskih užit-

kov in varno vožnjo!

Zapisala: 

Urška Vedenik

Nova prometna zakonodaja 

Kot vam je že znano, so bili na področju prometne zakonodaje v 

aprilu 2011 sprejeti štirje novi zakoni, ki so nadomestili stara zako-

na: Zakon o varnosti cestnega prometa in Zakon o javnih cestah.

Katera področja novi zakoni urejajo, je razvidno že iz naslovov:

 -Zakon o cestah (ZCes-1)

 -Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP)

 -Zakon o motornih vozilih (ZMV) in

 -Zakon o voznikih (ZVoz)

Omenjeni zakoni uvajajo v delo Medobčinskega inšpektorata in 

redarstva kar nekaj novosti in novih pooblastil. 

Zakon o pravilih cestnega prometa predpisuje višje globe za ne-

katere prekrške in sicer: 

 neupoštevanje prometne signalizacije (znaki, talne označ-

be) ... globa 200,00 €;

 parkiranje na pločniku, prehodu za pešce, označenem par-

kirnem prostoru za invalide ... globa 120,00 €;

 parkiranje na kolesarski stezi, pešpoti, na mostu, v predoru, 

v ovinku, na intervencijskih poteh, zaparkiranje drugega 

vozila ... globa 80,00 €.

Novost v zakonu je prepoved ustavitve in parkiranja na vozišču v 

naselju, kjer poteka dvosmerni promet in ločilne črte niso vrisane. 

Globa za ta prekršek znaša 80,00 €. 

Od prvega julija dalje lahko občinski redar v naselju ali na občinski 

cesti zunaj naselja, poleg ukrepov v mirujočem prometu, izvaja 

tudi postopke, ki se nanašajo na:

 obvezno pripenjanje z varnostnim pasom

 uporabo mobitela med vožnjo

 udeležbo pešcev v prometu

 varstvo okolja (npr. odmetavanje smeti iz avtomobila)

 uporabo zaščitne čelade na motornem kolesu

 vožnjo skozi rdečo luč na semaforju

 izločitev vozila iz prometa

 meritve hitrosti s samodejnimi merilnimi napravami 

 tehtanje tovornih vozil in druge.

V občinah ustanoviteljicah Medobčinskega inšpektorata in redar-

stva bomo še vedno občasno izvajali meritve hitrosti na obmo-

čjih šol, otroških vrtcev, otroških igrišč, v predelih, kjer se nahaja 

večje število pešcev in kolesarjev, v območjih naselij, kjer so bile 

podane pobude oziroma zahteve po namestitvi hitrostnih ovir 

zaradi pogostih prekoračitev hitrosti in na drugih odsekih, kjer bi 

bila lahko zaradi prekoračene hitrosti ogrožena varnost udeležen-

cev v cestnem prometu.

Meritve bomo opravljali s samodejno merilno napravo, ki je vgra-

jena v vozilo in prekrške beleži ter jih slikovno dokumentira. Vozi-

lo s samodejno merilno napravo bomo v določenem časovnem 

razmiku postavljali na različne lokacije in tako opravili nadzor na 

kar največ kritičnih točkah po občinah. Za ugotovljene prekrške 

bodo kršiteljem izdani plačilni nalogi z izrekom globe in morebi-

tnimi kazenskimi točkami.

Varnost v cestnem prometu je izredno pomemben dejavnik, ki 

vpliva na kvaliteto bivanja ljudi na določenem območju, zato 

spoštujmo prometno zakonodajo. S tem dejanjem pripomoremo 

k večji prometni varnosti vseh nas in se hkrati izognemo plačilu 

globe, ki ja lahko zelo boleča za naš žep.

Mag. Nataša Kos

Medobčinski inšpektorat in redarstvo
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z zasedanja 
Občinskega sveta 
Občine Dobrna

Od izida zadnje številke glasila Občine Dobrna, ki je izšla v me-
secu juniju 2011, so  svetniki Občinskega sveta Občine Dobrna 
zasedali na treh rednih sejah, in sicer na 7. redni seji, ki je bila 
dne 13.04.2011, na 8. redni seji dne 12.07.2011 in na 9. redni seji 
dne 13.09.2011 ter na eni korespondenčni seji, ki je bila sklicana 
dne 29.07.2011.

Na 7. redni seji, ki je bila dne 24.05.2011, so svetniki Občinskega 
sveta Občine Dobrna obravnavali Poročilo o delu skupne ob-
činske uprave - Medobčinskega inšpektorata in redarstva ob-
čin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vita-
nje, Vojnik in Zreče za leto 2010, ki ga je svetnikom predstavila 
vodja medobčinskega inšpektorata mag. Nataša Kos. Svetniki 
so obravnavali tudi predlog povišanja cene storitve pomoč na 
domu, kot jo je, upoštevaje postopno zmanjševanje subvencije 
iz Proračuna RS, predlagal izvajalcem socialnovarstvene storitve 
pomoči na domu Dom ob Savinji Celje, in sicer so bile potrjene 
naslednje cene:

Z zasedanja Občinskega sveta 
Občine Dobrna

Ekonomska cena pomoči na domu
Subvencija 
občine
(najmanj 50%)

Subvencija 
iz Proračuna 
RS 

Prispevek 
uporabnika

Obdobje od 01.01.-30.06.2011:
17,90 € 9,31 € 4,89 € 3,70 €
Obdobje od 01.07.-15.11.2011:
17,90 € 12,72 € 1,38 € 3,80 €
Obdobje od 16.11.-31.12.2011:
17,90 € 12,90 € 1,20 € 3,80 €
Obdobje od 01.01.2012:
17,90 € 13,25 € 0,85 € 3,80 €

Na 7. redni seji je bilo podano tudi pozitivno mnenje lokalne 
skupnosti o predlaganem kandidatu za direktorja Osrednje knji-
žnice Celje, mag. Branku Goropevšku, za mandatno obdobje 
2011 - 2016. Na seji je bil tudi obravnavan in sprejet osnutek 
Odloka o občinskih taksah Občine Dobrna. Svetniki Občine Do-
brna so se seznanili s poročilom o vpisu otrok v Vrtec Dobrna 
za šol. l. 2011/2012 ter sprejeli sklep o oblikovanju 5. oddelka v  
Vrtcu Dobrna za šol. l. 2011/2012. Sprejet je bil tudi sklep o javni 
infrastrukturi na področju kulture za objekt Kulturnega doma 
na Dobrni ter potrjen cenik pokopaliških storitev v Občini Dobr-
na: uporaba vežice za 1 dan v višini 18,11 €, čiščenje in dezinfek-
cija mrliške vežice v višini 22,64 €, uporaba kuhinje v višini 4,53 

€, odvoz smeti 6,80 €, najem enojnega ali žarnega groba v višini 
45,28 € in najem družinskega groba v višini 90,56 €. Vse cene so 
z vključenim DDV. Svetniki so sprejeli tudi dopolnitev prodaje 
občinskega stvarnega in finančnega premoženja Občine Do-
brna za leto 2011 ter dopolnitev programa nakupa zemljišč in 
objektov za leto 2011. Na 7. seji Občinskega sveta Občine Dobr-
na je bil obravnavan tudi 1. Rebalans proračuna Občine Dobrna 
za leto 2011 in sprejet Odlok o 1. Rebalansu proračuna Občine 
Dobrna za leto 2011. Na 7. seji Občinskega sveta Občine Dobrna 
so svetniki potrdili predloge za podelitev priznanj Občine Do-
brna za leto 2011.

Na 8. redni seji so se svetniki Občinskega sveta Občine Dobrna 
seznanili s polletnim poročilom  o izvrševanju Proračuna Obči-
ne Dobrna za leto 2011, na 8. redni seji je bil sprejet Odlok o ob-
činskih taksah Občine Dobrna in sprejete spremembe in dopol-
nitve Odloka o spremembah v javnem podjetju Simbio d.o.o. 
ter sprejete spremembe in dopolnitve Odloka o gospodarskih 
javnih službah Občine Dobrna. Na seji so bili imenovani trije 
predstavniki ustanovitelja v Svet javnega zavoda OŠ Dobrna, in 
sicer ga. Branka Gal, ga. Marta Javornik in ga. Urška Vedenik ter 
imenovan član za predstavnika Občine Dobrna v nadzornem 
svetu družbe Simbio d.o.o., ki je s strani Občine Dobrna v jav-
nem podjetju Simbio d.o.o. ga. Stanka Repas. Na 8. redni seji je 
bil sprejet tudi sklep o izvzemu iz javnega dobra.

Na 9. redni seji, ki je bila dne 13.09.2011, so se svetniki Občinske-
ga sveta Občine Dobrna seznanili s pripravo Proračuna Občine 
Dobrna za leto 2012 in izhodišč za leto 2013. Na seji so se sezna-
nili tudi z informacija o gradnji Vrtca Dobrna ter sprejeli sklep o 
izvzemu iz javnega dobra.

Dne 29.07.2011 je bila sklicana 2. korespondenčna seja, na kateri 
sta bila sprejeta Odlok o režijskem obratu Občine Dobrna ter 
Odlok o načinu izvajanja  gospodarske javne službe za vzdrže-
vanje in upravljanje javne razsvetljave v naseljih v Občini Dobr-
na. 

Po gradivu Občinskega sveta Občine Dobrna 

povzela Mateja Smrečnik
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Turistični vodnik po Dobrni
Občina Dobrna je v sodelovanju z Zavodom za turizem, šport 
in kulturo Dobrna pristopila k izvedbi projekta Turistični vodnik 
po Dobrni v skupni vrednosti 35.679,20 € z DDV, od tega znašajo 
upravičeni stroški 30.066,00 €. Projekt bo sofinanciran iz Evrop-
skega kmetijskega sklada, os Leader, pod okriljem Lokalne ak-
cijske skupine »Od Pohorja do Bohorja«, v deležu 40 % skupnih 
upravičenih stroškov projekta.  Vodilni partner in prijavitelj je 
Občina Dobrna, partnerja v projektu pa sta Zavod za turizem, 

šport in kulturo Dobrna in Terme Dobrna. 
Rezultat projekta bo vsebinsko in oblikovno izdelan ter izdan 
turistični vodnik, v katerem bo zajeta celotna turistična ponud-
ba Dobrne, vključno z naravno, kulturno in sakralno dediščino.  
Naklada turističnega vodnika bo sledeča: 6.000 kom - slovenski 
jezik, 6.000 kom -angleški jezik, 6.000 kom - nemški jezik, 6.000 
kom - talijanski jezik, 3.000 kom - ruski jezik in 3.000 kom hrvaški 
jezik.
Z realiziranim projektom bomo zagotovili večje informiranje 
vseh obiskovalcev, ki se na našem območju zadržujejo, ti pa 
bodo seveda našo prepoznavnost širili tudi drugod po Sloveniji 
in izven meja.

ZTŠK Dobrna

Marija Švent

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA 
»OD POHORJA DO BOHORJA«

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

Izpostava  Slovenske Konjice

Projekt »Dodajanje vrednosti 
travniškim sadovnjakom«  se 
zaključuje

Kmetijsko gozdarski zavod Celje je v letu 2010 za območje Lo-
kalne akcijske skupine (LAS) »Od Pohorja do Bohorja« prijavil 
izvedbo projekta »Dodajanje vrednosti travniškim sadovnja-
kom«. Projekt se je od oktobra 2010 izvajal na območju občin 
Šentjur, Slovenske Konjice, Zreče, Oplotnica, Vitanje, Dobrna in 
Dobje. Partnerji pri izvedbi projekta so lokalna društva kmetic iz 
Šentjurja, Slovenskih Konjic, Zreč, Oplotnice, Dobrne in Vitanja, 
Društvo podeželske mladine Šentjur, Šolski center Šentjur in Ra-
zvojna agencija Kozjansko. 

Vodilni namen projekta je bil osvestiti lastnike travniških viso-
kodebelnih sadovnjakov o pomenu teh sadovnjakov pri ohra-
njanju značilnega videza našega podeželja in tudi o pomenu 
sadja in sadnih izdelkov v prehrani ljudi. Z delavnicami prede-
lave sadja, ki jih je izvedel Šolski center Šentjur, so se lastniki 
sadovnjakov lahko usposobili za predelavo sadja v sok, sadno 
vino, kis, žganje in suho sadje,  s kulinaričnimi delavnicami pa se 
je povečala pestrost uporabe  sadja v kulinariki. 

Razvojna agencija Kozjansko je poskrbela za zasaditev vzorč-
nega oziroma učnega travniškega sadovnjaka v  prav vsaki 
od sodelujočih občin; sadovnjaki so namenjeni tako lokalnemu 
prebivalstvu kot tudi vsem ostalim, ki želijo izvedeti, kako trav-
niški sadovnjak zgleda, kako se ga vzdržuje in obnavlja. V Občini 
Dobrna se sadovnjak nahaja na kmetiji Javornik v Strmcu.
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Tistim, ki že predelujejo sadje v različne izdelke, npr. sok, žga-
nje, sadno vino, kis, suho sadje, kompote ali marmelade, smo 
omogočili brezplačno oceno 67 sadnih izdelkov v okviru pri-
reditve Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju. Kmetje in kmetice 
iz Dobrne so prijavili 7 izdelkov in s Ptuja odnesli 4 priznanja, 2 
za jabolčni sok in 2 za marmelado. 
Da bi lastnikom travniških sadovnjakov pokazali, da so lahko sa-
dovnjaki tudi delovno mesto in s tem vir zaslužka, smo konec 
maja pripravili ekskurzijo na Koroško, kjer smo si ogledali štiri 
kmetije, ki sadje uspešno predelujejo in izdelke tržijo na različne 
načine: z direktno prodajo, preko turistične dejavnosti in sko-
zi izobraževanje na kmetiji. Udeleženci ekskurzije so pridobili 

Dobrote slovenskih kmetij 

mnogo novih idej, predvsem pa spodbud za uspešno predela-
vo sadja kot dopolnilne dejavnosti na njihovi kmetiji.
S pomočjo lokalnih društev kmetic smo zbrali 30 starih recep-
tov jedi iz sadja in jih izdali na zgoščenki in v knjižici, ki je na vo-
ljo vsem tistim, ki želijo svoje vsakodnevna jedilnike popestriti 
s sadnimi jedmi po preizkušenih receptih. Projekt smo promo-
virali v vseh občinah na lokalnih prireditvah, na Dobrni 19. juni-
ja,  in ga s tem predstavili širši javnosti. Z zadanimi aktivnostmi 
bomo zaključili sredi septembra, kar pa ne bo pomenilo konec 
dela v travniških sadovnjakih, s sadjem in izdelki iz sadja. To  se 
bo šele dobro začelo in – upamo – uspešno nadaljevalo tudi 
vnaprej.

Pripravila vodja projekta:

Andreja Marguč Kavc, univ.dipl.inž.zoot., terenski kmetijski svetovalec I

(za področje kmečke družine in razvoj dopolnilnih dejavnosti)

Preprečevanje elektromagnetnih motenj - vplivov 
električnega pašnega aparata (električnega 
pastirja) in elektroograje na telekomunikacijsko 
omrežje

Paša živali je vedno bolj razširjena, saj predstavlja številne pred-
nosti tako za živali kot tudi za rejce živine. Za nadzorovano pašo 
lahko uporabimo različne ograje: od masivne iz kamenja, pla-
stične,  lesene do elektroograje.  Elektroograja zadržuje domače 
živali na pašniku, kjer se prehranjujejo, hkrati pa jih zaščiti pred 
vdorom tujih, divjih živali na pašnik.
Elektroograja mora biti postavljena strokovno. Tehnično pra-
vilno postavljena elektroograja predstavlja prednosti tako za 
lastnika ograje kot tudi za vse, ki živijo v bližini in na katere ta 
ograja vpliva.
Pri tehnično nepravilno postavljeni elektroograji ali njenem 

neustreznem vzdrževanju se poleg neučinkovitosti varovanja, 
nevarnosti udarov strele,… v zadnjem času vse bolj kažejo tudi 
vplivi v obliki elektromagnetnih motenj na telekomunikacijskem 
omrežju zgrajenem iz klasičnih bakrenih kablov. Elektromagne-
tno sevanje, ki se ustvarja pri delovanju električnega pašnega 
aparata priključenega na elektroograjo, vpliva na telekomunika-
cijske kable, ki potekajo nadzemno po oporiščih in tudi na tiste, 
ki so položeni v zemljo.
Posledice teh motenj so nepravilnosti v delovanju telekomuni-
kacijskega in televizijskega sistema. Motnje so v obliki impul-
znega šuma. Pri klasičnem telefoniranju se te motnje kažejo kot 
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pokanje v enakomernih presledkih v ritmu delovanja pašnega 
aparata, sodobne internetne povezave pa delujejo z znižano hi-
trostjo. Največje težave pa se kažejo pri televizijskem sprejemu, 
kjer se pojavijo kot motnje v sliki in zvoku. Še bolj je to zaznavno 
zaradi bolj občutljivega digitalnega televizijskega signala.

KAJ VSE MORAMO UPOŠTEVATI PRI POSTAVITVI ELEKTROO-
GRAJE, DA BO NJENO DELOVANJE UČINKOVITO IN OBENEM 
NE BO POVZROČALO MOTENJ V TELEKOMUNIKACIJSKEM 
OMREŽJU:

Pašni aparat in ozemljitev aparata:
- Obvezna je uporaba atestiranih pašnih aparatov z oznako 

CE, ki so zavarovani pred povzročanjem elektromagnetnih 
motenj.

- Pašni aparat se mora uporabljati izključno po navodilih 
proizvajalca.

- Moč oziroma energijo impulza pašnega aparata izberemo 
glede na velikost ograje in vrsto živali. Ne izbiramo moč-
nejšega aparata, kot ga potrebujemo.

- Ozemljitev pašnega aparata mora biti samostojna in loče-
na od vseh ostalih ozemljitev in tudi od telekomunikacijskih 
kablov, ki potekajo zemeljsko in od njih oddaljena vsaj 10 m. 
Zahtevan odmik je pomemben tudi zaradi varovanja pred 
udarom strele. Za učinkovitejšo ozemljitev izberemo vlažno 
mesto. Ozemljitev pašnega aparata lahko izvedemo s pocin-
kanimi cevmi (3-6 kosov), ki jih zabijemo v zemljo ali pa z 
valjancem (12-15 m dolžine).

- Priključitev pašnega aparata na ograjo mora biti izvedena s 
kablom za visoke napetosti s povišano prebojno trdnostjo 

vsaj 10.000 V. Ta kabel naj bo položen v zaščitno cev iz izo-
lacijskega materiala. Če položimo priključni kabel v zemljo, 
mora biti kabel obvezno položen v zaščitno cev iz izolacij-
skega materiala. Uporaba običajnih kablov za napetosti 230 
V za priključitev pašnega aparata na elektroograjo ni dovo-
ljena.

- Priključni kabel ne sme potekati vzporedno s telekomuni-
kacijskimi ali elektroenergetskimi kabli. Priključno mesto na 
elektroograjo naj bo vsaj 20 m oddaljeno od telekomunka-
cijskih kablov in telekomunikacijskih omaric. 

- Pašni aparat mora biti zaščiten pred vodo. 

Elektroograja:
- Koli: za obodno ograjo zaradi nosilnosti praviloma upora-

bimo lesene kole, ki jih po potrebi ustrezno impregniramo. 
Plastične kole uporabljamo za pregraditev čredink. Če je le 
mogoče, kovinskih kolov ne uporabljamo, saj obstaja večja 
možnost, da bo prišlo skozi izolatorje do iskrenja.

Slika 1: Lesen kol obodne ograje, na katerem so kakovostni in nepoškodovani 
plastični izolatorji Slika 2, slika 3: Primer dobro in slabo vzdrževane elektroograje
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- Pri postavitvi elektroograje pazimo, da žice ograje ne pote-
kajo vzporedno s telekomunikacijskimi kabli.

- Žice nikoli ne navijamo okoli kolov ali izolatorjev.
- Za namestitev žice nikoli ne smemo uporabiti telekomu-

nikacijskih drogov ali drogov nizkonapetostne oziroma 
visokonapetostne napeljave. 

- Izolatorji morajo biti iz kakovostnega materiala, nepoškodo-
vani in dovolj veliki. 

- Žica naj bo dobro pocinkana s premerom 2,7 mm. Upo-
rabimo lahko tudi elektro vrvico ali elektro trak različnih 
širin.

- Vsi spoji v elektroograji morajo biti zanesljivi, kovinski prevo-
dniki se morajo tesno dotikati drug drugega, da ne prihaja 
do iskrenja in posledično do povzročanja elektromagnetnih 
motenj. 

- Nujno je redno vzdrževanje vseh delov elektroograje: 
o skrbimo, da so izolatorji in žica nepoškodovani, napeti in 

se ne dotikajo med sabo ali drugih predmetov,
o redno kosimo travo in podrast pod žicami elektroograje 

tam, kjer je potrebno,
o skrbimo, da so kabli, ki povezujejo pašni aparat z ostali-

mi deli elektroograje, nepoškodovani.

     
UKREPI ZA UGOTAVLJANJE IN ODPRAVLJANJE MOTENJ

Ukrepe za ugotavljanje in odpravljanje motenj moramo upo-
rabiti glede na mesto v naslednjem vrstnem redu na:
1. napravi električnega pašnega aparata
2. ozemljitvi
3. priključitvi aparata na električno ograjo (priključni vodnik 

aparat – ograja), 
4. električni ograji

1. Motnje samega pašnega aparata se ugotavlja pri vključe-
nem aparatu, toda z ločenima priključnima sponkama ogra-
ja in ozemljilo. Če motenj ni zaznanih, potem sam aparat ne 
povzroča motenj. Preveriti je potrebno tudi ali je na nalepki 
na aparatu deklaracija proizvajalca s tehničnimi podatki in 
ali ima aparat atest oz. oznako CE.

2. Dobra ozemljitev je izrednega pomena za brezhibno delo-
vanje aparata. Na aparat priklopimo le ozemljitev. Kabel za 
priklop elektroograje mora biti ločen od priključne sponke 
aparata. Vklopimo aparat in preverimo ali povzroča  mo-
tnje. Če ugotovimo motnje, potrdimo neustreznost ozemlji-

tve. Lahko je previsoka ozemljitvena upornost ozemljila ali 
se ozemljilo nahaja preblizu TK kablov. Med ozemljitveno 
elektrodo aparata in vsemi drugimi deli, ki so priključeni na 
sistem ozemljitve, kot sta na primer ozemljitveni vod ener-
getskega napajalnega sistema ali ozemljitveni vod teleko-
munikacijskega sistema, je treba zagotoviti vsaj 10 m razmi-
ka.

3. Motnje zaradi priključnega vodnika ugotavljamo pri vklju-
čenem električnem pastirju, ki ima sponko zemlja povezano 
na ozemljilo in sponko elektroograja povezano na vodnik, 
ki poteka do električne ograje, toda ta vodnik mora biti na 
mestu priključitve na ograjo galvansko ločen od ograje. V 
kolikor bi po izvedenih ukrepih iz predhodnih točk zdaj za-
znali motnje, potem te nastajajo na delu priključnega vodni-
ka od pastirja do ograje. Za preprečitev motenj je potrebno 
zamenjati vodnik z vodnikom za visoko napetost s prebojno 
trdnostjo 10.000V in/ali položiti vodnik v izolirno cev.

4. Žice elektroograje morajo imeti dobro prevodnost, spoji 
žice morajo biti dobri in žica izolirana proti zemlji. Pomanj-
kljive povezave električne žice (ohlapni vozli) in slabi izola-
torji povzročajo iskrenje in s tem nastanek elektromagnetne 
motnje. Težave se pogosto pojavljajo pri uporabi plastične 
vrvice, žice in trakov. V temi so preskoki iskre vidni. Za pre-
prečevanje motenj je potrebno redno pregledovati poveza-
ve dovodnih žic in ozemljitvenih vodov na brezhiben stik.

Za uspešno ugotavljanje in odpravljanje motenj je želeno in nuj-
no potrebno dobro sodelovanje med lastniki električnih pašnih 
aparatov, rejci, lastniki zemljišč po katerih so nameščeni sistemi 
električnih pastirjev in telekomunikacijskimi operaterji – pred-
vsem s Telekomom Slovenije,d.d., katerega telekomunikacijsko 
kabelsko omrežje uporabljajo za svoje storitve tudi alternativni 
operaterji. 

Po nasvete se lahko obrnete na kmetijske svetovalce specialiste 
in terenske kmetijske svetovalce pri Kmetijsko gozdarski zborni-
ci Slovenije, ki vam bodo svetovali, kako pravilno postaviti ele-
ktroograjo, katere delovanje bo učinkovito in obenem ne bo 
imelo vplivov na telekomunikacijska omrežja ter na predstavni-
ke območnih centrov za vzdrževanje omrežja in zagotavljanje 
storitev Telekoma Slovenije d.d.. Nanje se lahko obrnete tudi v 
primeru ugotavljanja in odpravljanja motenj.

Pripravila:

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 

v sodelovanju s Telekomom Slovenije d.d.

KMETIJSTVO
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KMETIJSTVO

KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE

Mag. Tatjana Pevec, univ. dipl. inž. kmet.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Zavod Celje

Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje, T: 03 42 55 515

Marija Kalan, univ. dipl. inž. kmet.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Zavod Kranj

Iva Slavca 1, 4000 Kranj, T: 04 280 46 32

Anton Zavodnik, univ. dipl. inž. kmet.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Zavod Ljubljana

Celovška cesta 135, 1000 Ljubljana, T: 01 513 07 24

Ludvik Rihter, dipl. inž. kmet.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Zavod Maribor

Vinarska ulica 14, 2000 Maribor, T: 02 228 49 47

Dr. Stanko Kapun, univ. dipl. inž. kmet.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – 

Zavod Murska Sobota

Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota, T: 02 539 14 37

Ida Štoka, univ. dipl. inž. kmet.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – 

Zavod Nova Gorica

Sejmiška pot 1a, 6210 Sežana, T: 05/ 731 28 52

Mateja Strgulec, univ. dipl. inž. kmet.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – 

Zavod Novo mesto

Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto, T: 07 373 05 76

Igor Tumpej, univ. dipl. inž. kmet.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Zavod Ptuj

Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj, T: 02 749 36 14

TELEKOM SLOVENIJE d.d.

Sektor za vzdrževanje omrežja in zagotavljanje storitev
Služba za poslovno podporo
Janez Senica, vodja službe, T: 01 234 16 15
Anton Anžič, T: 01 234 68 43

Center za vzdrževanje omrežja in zagotavljanje storitev Celje
Martin Gorišek, vodja centra, T: 03 428 34 71
Darko Sklamba, namestnik, T: 03 428 31 60

Center za vzdrževanje omrežja in zagotavljanje storitev Koper
Mag. Denis Černeka, vodja centra, T: 05 665 55 22
Zlatko Pucer, namestnik, T: 05 665 54 30

Center za vzdrževanje omrežja in zagotavljanje storitev 
Kranj
Tomaž Pintar, vodja centra, T: 04 260 42 00
Matjaž Podjed, namestnik, 04 260 43 10

Center za vzdrževanje omrežja in zagotavljanje storitev 
Ljubljana
Saša Dejak, vodja centra, T: 01 500 65 15
Darko Grbič, namestnik, 01 500 65 16

Center za vzdrževanje omrežja in zagotavljanje storitev 
Maribor
Martin Novak, vodja centra, T: 02 333 24 24 
Danijel Štumberger, namestnik, T: 02 333 26 20

Center za vzdrževanje omrežja in zagotavljanje storitev 
Murska Sobota
Štefan Sedonja, vodja centra, T: 02 530 28 80
Franc Šadl, namestnik, T: 02 530 27 54

Center za vzdrževanje omrežja in zagotavljanje storitev 
Nova Gorica
Boris Šemole, vodja centra, 05 333 57 00
Mateja Šadl Furlan, namestnik, 05 333 58 00

Center za vzdrževanje omrežja in zagotavljanje storitev 
Novo mesto
Miran Krevs, vodja centra, T: 07 373 73 48
Janez Malenšek, namestnik, T: 07 373 73 08
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Upravna enota 
Celje svetuje

Damjan Vrečko, 
načelnik UE Celje

Delovanje krajevnega urada Upravne enote Celje na 
Dobrni

Krajevni urad Upravne enote Celje na Dobrni ima uradne ure vsak četr-
tek od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure.

Naloge oz. storitve, ki jih nudi krajevni urad so:
- sprejem vlog in izdaja osebnih izkaznic, 
- sprejem vlog in izdaja biometričnih potnih listov,
- sprejem vlog za vpis spremembe naslova v potnem listu,
- sprejem naznanitve pogrešitve osebne izkaznice ali potnega lista,
- dovoljenja, da lahko otrok potuje v tujino v spremstvu tretje ose-

be,
- podpisi oseb na domu in ostalih ustanovah, kjer stranka zaradi 

zdravstvenih razlogov ni zmožna priti na sedež krajevnega urada,
- prijava in odjava stalnega in začasnega prebivališča (podaljšanje 

začasnega prebivališča),
- sprejem prijave potovanj v tujino nad tri mesece in vrnitev iz tuji-

ne,
- izdaja potrdil iz uradne evidence o stalnem prebivališču in potrdil 

o skupnem gospodinjstvu,
- sprejem vlog za spremembo osebnega imena,
- sprejem vlog o izbiri priimka za pravni promet,
- potrjevanje tujih obrazcev o živetju in izdaja potrdil o živetju,
- sprejem ponudb za prodajo kmetijskega zemljišča ter izjave o na-

kupu zemljišča,
- sprejem vlog za izdajo uporabnega dovoljenja,
- izdaja izpiskov in potrdil iz matičnega registra, 
- izdaja potrdila o državljanstvu,
- potrjevanje podpisov za podpore referendumov,
- izdaja upravne takse,
- sprejem vlog za javno prireditev,
- potrjevanje obrazcev za štipendijo,
- sprejem vlog za pobiranje prostovoljnih prispevkov,
- sprejem vlog za invalidski znak,
- sprejem vlog za vozniško dovoljenje,
- izdaja potrdil iz uradne evidence o motornih vozilih,
- posredovanje splošnih informacij s področja del in nalog Upravne 

enote Celje,
- upravne overitve podpisov, kopij in garantnih pisem,
- izdaja zemljiškoknjižnih izpiskov,
- izdaja potrdil iz zbirk geodetskih podatkov (mapna kopija, pose-

stni list,..).

Vsem občankam in občanom Občine Dobrna predlagamo, da upora-
bljajo navedene storitve krajevnega urada. 

Damjan Vrečko 
                              Načelnik

Odgovori na postavljena upravna vprašanja 

1. Na izpisku iz rojstne matične knjige (RMK) ni vpisanega očeta. Ka-
kšen je postopek za vpis tega dejstva v RMK?
Oče lahko prizna otroka za svojega pri centru za socialno delo, na 
upravni enoti, v javni listini ali v oporoki. Priznanje očetovstva velja in se 
vpiše v matični register samo, če se s tem priznanjem strinja otrokova 
mati.

2. Do katerega leta lahko osebne dokumente za otroke uredijo sami  
starši – brez navzočnosti otroka?
Vlogo za izdajo osebne izkaznice za državljana mlajšega  od 8 let lahko 
poda  zakoniti zastopnik brez prisotnosti otroka, vendar  mora imeti pri-
javljeno isto stalno prebivališče kot otrok. V nasprotnem primeru mora  
zakoniti zastopnik pridobiti pisno soglasje drugega roditelja, da lahko 
poda vlogo za nov osebni dokument. 

3. Ali lahko dobim osebni dokument v enem dnevu? Kaj potrebujem 
za izdelavo le-tega in  koliko stane?
Osebni dokument - osebna izkaznica ali potni list se lahko pridobi v 
enem dnevu. Stranka, ki potrebuje osebni dokument še isti dan, se 
mora do 11. ure zglasiti v eni od upravnih enot na območju Republike 
Slovenije, kjer  poda vloga za prioritetno izdelavo dokumenta. Stranka 
lahko dobi prioritetno listino po 12. uri istega dne na Upravni enoti v 
Celju. Vlogi mora  predložiti plačilo, iz katerega je razvidno, da gre za 
prioritetno izdelavo osebnega dokumenta, en osebni dokument ter 
eno fotografijo. Cena za osebno izkaznico za odraslo osebo je 26,88 €, 
za osebo starejšo od 3 let in mlajšo od 18 let je cena 18,50€,  za osebo 
mlajšo od 3 let je cena15,12 €. Cena prioritetne izdelave potnega lista 
za odraslo osebo je 52,54 €, za osebo starejšo od 3 let in mlajšo od 18 
let je cena prioritetnega potnega lista 39,94 €,  za osebo mlajšo od 3 let 
pa 32,36 €.

4. Kako uredim ločeno gospodinjstvo? 
Ločeno gospodinjstvo uredimo z obrazcem Izjava o pripadnosti go-
spodinjstvu. Na tipskem obrazcu izpišemo novo stanje o družinski 
skupnosti. Ko se novo stanje evidentira v računalniško evidenco, lahko 
stranka dobi potrdilo o skupnem gospodinjstvu usklajeno z novim sta-
njem. Gospodinjstvo si lahko uredi vsaka polnoletna oseba zase in svo-
je mladoletne otroke. S pooblastilom lahko loči gospodinjstvo kdorkoli. 
Ločeno gospodinjstvo si lahko stranka uredi tudi po elektronski pošti.

5. Žena mora podaljšati vozniško dovoljenje (nosi očala). Kaj potre-
buje?
Stranka je dolžna zahtevku za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovo-
ljenja predložiti dosedanje vozniško dovoljenje, zdravniško spričevalo 
o njeni telesni in duševni zmožnosti za vožnjo motornih vozil, to je za  
kategorije za katere želi podaljšanje, fotografijo velikosti 35x45 mm. Po-
ravnati mora upravno takso v skupnem znesku 14,11 €. 

6. Rada bi si spremenila priimek. Kako dolgo to traja in ali si moram 
obvezno potem urediti nov osebni dokument ali pa lahko s sabo 
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UPRAVNA ENOTA CELJE SVETUJE

Upravna enota 
Celje svetuje

nosim odločbo o spremembi priimka? Koliko stane sprememba pri-
imka?
Upravni organ mora izdati in vročiti odločbo stranki čimprej, najpozne-
je pa v enem mesecu od dneva, ko je prejel popolno vlogo.
Ob spremembi priimka si morate spremeniti vse identifikacijske doku-
mente. Prva sprememba osebnega imena stane 50,36 €

7. Ali se mora parcela, ki je evidentirana kot stavba, v naravi pa je 
kmetijsko zemljišče, prodajati kot kmetijsko zemljišče?
Pred nameravano prodajo je priporočljivo, da na lokalni skupnosti (ob-
čini), kjer zemljišče leži, vložite vlogo za izdajo potrdila o namenski rabi 
prostora. V primeru, da je iz potrdila o namenski rabi prostora razvi-
dno, da je parcela po osnovni namenski rabi opredeljena kot kmetij-
sko zemljišče ali gozd, morate za njeno prodajo najprej podati vlogo 
za objavo ponudbe za prodajo na oglasni deski na upravni enoti, kjer 
to zemljišče leži, v skladu z 20. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih 
(v nadaljevanju ZKZ). V primeru, če gre za kmetijsko zemljišče ali gozd, 
na katerem stoji objekt (stavbišče in funkcionalno zemljišče), zgrajen v 
skladu z veljavnim občinskim prostorskim aktom in s predpisi o gradi-
tvi objektov, pa za nameravno prodajo takšnega zemljišča vložite na 
upravni enoti vlogo za izdajo potrdila, da odobritev pravnega posla ni 
potrebna v skladu z 19. členom ZKZ. Posledično zato objava na oglasni 
deski ni potrebna.

8. Mati mi je kot hčeri podarila del kmetijskega zemljišča. Ali je po-
trebno ta pravni posel potrditi tudi na upravni enoti? Je potrebna 
odločba/potrdilo s strani tega upravnega organa, glede na dejstvo, 
da gre za I. dedni red?
V primerih, ko pa gre za daritev kmetijskih zemljišč, gozdov ali kmetije 
med lastnikom in njegovimi otroki (I. dedni red), mora pridobitelj ne-
premičnine pri upravni enoti vložiti vlogo za izdajo potrdila na podlagi 
druge alineje drugega odstavka 19. člena Zakona o kmetijskih zemlji-
ščih (Uradni list RS, št. 55/03, 43/2011), da odobritev pravnega posla ni 
potrebna. Upravna taksa za izdajo potrdila znaša s 1.7.2011 dalje 8,42  
EUR. Opozarjamo, da je overitev podpisa na zemljiškoknjižnem dovolilu 
mogoča le na podlagi tovrstnega potrdila. 

9. Kaj iz področja pristojnosti zemljiške knjige lahko uredim na 
upravni enoti?
Zahtevo za pridobitev overjenega izpiska iz zemljiške knjige se lahko 
vloži tudi na upravni enoti. Potrebujete le podatke o katastrski občini 
in parcelni ali vložni številki za zemljišče, za katerega želite imeti redni 
izpisek iz e-zemljiške knjige. Storitev je plačljiva z gotovino ali plačilnimi 
karticami.

10. Ali lahko kupoprodajno pogodbo za garažo overim na upravni 
enoti?
Po Stvarnopravnem zakoniku mora biti vsak podpis na zemljiško-
knjižnem dovolilu (nepogojni izjavi tistega, čigar pravica se prenaša, 
spreminja, obremenjuje ali preneha, da dovoljuje vpis v zemljiško knji-
go), overjen. Navedeni zakon sicer ne govori o vrsti overitve (notarski 
ali upravni), vendar pa ga dopolnil Zakon o zemljiški knjigi (Ur. l. RS, 
št. 58/03, kot specialni predpis), ki določa, da mora biti na zemljiško-
knjižnem potrdilu, kot podlagi za vknjižbo v zemljiško knjigo, overjen 
podpis osebe, katere lastninska pravica na nepremičnini se prenaša, 
spreminja, obremenjuje ali preneha. Pri tem ta zakon pove, da se za 
overitev podpisa na zemljiškoknjižnem dovolilu uporabljajo splošna 
pravila Zakona o notariatu in kar je še pomembneje, eksplicitno notar-
jem nalaga obveznosti, ki jih morajo spoštovati pri overitvi podpisa na 
zemljiškoknjižnem dovolilu.

Ob zgoraj navedenem je potrebno upoštevati še določbo Zakona o 
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00, 52/02, 73/04), 
po kateri je upravna overitev (podpisa, prepisa ali kopije) enakovredna 
notarski overitvi lastnoročnega podpisa, prepisa ali kopije, vendar samo 
v upravnih postopkih. Ker vpis v zemljiško knjigo seveda ni postopek, v 
katerem bi postopali po pravilih navedenega procesnega zakona, je pri 
vpisu v zemljiško knjigo upravna overitev popolnoma brezpredmetna, 
saj na njeni podlagi ne morete opraviti vpisa. Potrebna je torej notarska 
overitev. 

11.  Ali lahko mladoletnik, državljan BiH zaprosi za državljanstvo na 
podlagi delovnega dovoljenja?
Mladoletna oseba sama ne more zaprositi za državljanstvo Republike 
Slovenije. Pogoji za pridobitev državljanstva  pa so naslednji:

Mladoletne osebe lahko pridobijo državljanstvo Republike Slovenije na 
podlagi 14. člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije, ki določa:
- če oče in mati pridobita državljanstvo Republike Slovenije z natu-

ralizacijo, ga na njuno prošnjo pridobi tudi njun otrok, ki še ni star 
18 let. Vlogi je potrebno priložiti: izpisek iz rojstne matične knjige za 
otroka in potrdilo o plačani upravni taksi;

- če eden od staršev pridobi državljanstvo Republike Slovenije z na-
turalizacijo, ga pridobi tudi njegov otrok, ki še ni star 18 let, če ta 
roditelj za to zaprosi in če otrok živi z njim v Sloveniji neprekinjeno 
vsaj eno leto pred vložitvijo prošnje ter ima urejen status tujca. De-
jansko pa mora živeti v Sloveniji tudi tisti od staršev, ki uveljavlja 
naturalizacijo otroka. Soglasje drugega roditelja ni potrebno. Vlogi 
je potrebno priložiti: izpisek iz rojstne matične knjige za otroka, po-
trdilo o plačani upravni taksi, dokazilo o dejanskem bivanju otroka 
v Sloveniji neprekinjeno eno leto pred vložitvijo prošnje;

- državljanstvo Republike Slovenije pridobi tudi otrok, ki je rojen v 
Republiki Sloveniji in še ni dopolnil leto dni starosti, če za to zaprosi 
roditelj, ki pridobi državljanstvo Republike Slovenije z naturalizacijo. 
Vlogi je potrebno priložiti: potrdilo o plačani upravni taksi, dokaz, 
da otrok dejansko živi v Sloveniji skupaj z roditeljem, ki je zaprosil za 
pridobitev slovenskega državljanstva za otroka;

- če eden od staršev pridobi državljanstvo Republike Slovenije z iz-
redno naturalizacijo na podlagi 13. člena Zakona o državljanstvu 
Republike Slovenije, ga pridobi tudi njegov otrok, ki še ni star 18 
let, če ta roditelj za to zaprosi. Vlogi je potrebno priložiti:  izpisek iz 
rojstne matične knjige za otroka, potrdilo o plačani upravni taksi.

- otrok, ki nima staršev ali čigar staršem je odvzeta roditeljska pravica 
ali poslovna sposobnost in od rojstva živi v Sloveniji, lahko pridobi 
slovensko državljanstvo na prošnjo skrbnika, ki je državljan Republi-
ke Slovenije in pri katerem otrok živi, če zaradi koristi otroka k nje-
govemu sprejemu v državljanstvu da soglasje ministrstvo, pristojno 
za družino in socialne zadeve (peti odstavek 14. člena zakona). Vlo-
gi je potrebno priložiti: potrdilo o plačani upravni taksi, odločbo 
pristojnega organa o dodelitvi skrbništva, soglasje ministrstva, pri-
stojnega za družino in socialne zadeve, dokazilo o bivanju otroka v 
Sloveniji;

- v primeru posvojitve, pri katerem med posvojitelji in posvojencem 
ne nastane enako razmerje kot med starši in otroki, lahko na prošnjo 
posvojiteljev, državljanov Republike Slovenije, pridobi državljanstvo 
njun posvojenec, ki še ni star 18 let, če s posvojiteljema stalno živi v 
Sloveniji. Vlogi je potrebno priložiti: izpisek iz rojstne matične knji-
ge za otroka, potrdilo o plačani upravni taksi, odločbo pristojnega 
organa o posvojitvi, dokazilo o bivanju otroka v Sloveniji.

 Če je otrok star več kot 14 let, se zahteva za pridobitev državljanstva  
tudi njegova privolitev.
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12. Kdo lahko ustanovi društvo? Najmanj koliko oseb je za ustanovi-
tev potrebnih? Se lahko v društvu tudi zaposlimo (ali pa 3. osebo)?
Društvo je samostojno in nepridobitno združenje, ki ga ustanovijo 
najmanj tri poslovno sposobne fizične osebe oziroma pravne osebe,  
zaradi uresničevanja skupnih interesov.
Društvo je pravna oseba zasebnega prava in pravno osebnost pridobi 
z vpisom v register društev.  
Glede zaposlovanja ni posebnih kriterijev, ki bi jih društvo moralo 
upoštevati. Zaposlovanje poteka na enak način kot v drugih pravnih 
osebah, to je po določilih Zakona o delovnih razmerjih. Pred izpeljavo 
samega postopka zaposlitve pa bo potrebno glede zaposlitve sprejeti 
ustrezne sklepe oz. pravne akte.

13. Ali lahko uporabim osebno izkaznico kot legitimen dokument 
pri potovanju v države Evrope tudi v primerih, kadar potujem z le-
talom?
DA. 

14. Kako si lahko podaljšam dovoljenje za začasno prebivanje v Slo-
veniji?
Dovoljenje za začasno prebivanje se lahko podaljša pod enakimi po-
goji, kot je bilo izdano. Prošnjo za podaljšanje dovoljenja je potrebno 
vložiti pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji pred pretekom roka, 
do katerega dovoljenje velja.
Dovoljenje za prebivanje se vroči osebno tujcu, za katerega se izda 
oziroma njegovemu zakonitemu zastopniku.
Prošnji za izdajo dovoljenja za prebivanje morajo biti priložena nasle-
dnja dokazila: potni list, katerega veljavnost mora biti najmanj tri mese-
ce daljša od nameravanega prebivanja v Republiki Sloveniji, dokazilo o 
ustreznem zdravstvenem zavarovanju, dokazilo o zadostnih sredstvih 
za preživljanje. Poleg teh pogojev pa mora tujec izpolnjevati tudi po-
goje, ki se z zakonom  zahtevajo za izdajo posamezne vrste dovoljenja 
za prebivanje (npr. zaposlitev ali delo, združitev družine, študij ..itd.)

15. Kaj je potrebno za prehod meje za otroka, če ta potuje z drugo 
osebo?
Otrok mora imeti veljaven potovalni dokument. To sta osebna izkazni-
ca ali potna listina.

16. Kakšen je postopek spremembe priimka po poroki oz. po loči-
tvi?
Zakonca se lahko ob sklenitvi zakonske zveze sporazumeta, da si za 
priimek vzameta priimek enega ali drugega ali da obdržita vsak svoj 
priimek ali da vsak od njiju doda svojemu priimku priimek drugega 
zakonca ali da eden oziroma oba zakonca vzameta priimek drugega 
in temu priimku dodata svoj priimek.  Po sklenjeni zakonski zvezi mora 
zakonec, ki je spremenil priimek, zamenjati vse identifikacijske doku-
mente.
Ob razveljavitvi ali razvezi zakonske zveze razvezana zakonca obdržita 
priimek, ki sta ga izbrala ob sklenitvi zakonske zveze. Bivši zakonec, ki 
je ob sklenitvi zakonske zveze spremenil priimek, pa lahko pri upravni 
enoti v šestih mesecih od razveze poda izjavo, da želi imeti priimek, ki 
ga je imel pred sklenitvijo zakonske zveze. Tovrstno izjavo lahko poda 
le, če v času trajanja zakonske zveze priimka ni spreminjal.

17. Kaj je potrebno za prijavo poroke, tudi v primerih slovenskega 
državljana s tujim državljanom?
Sklenitev zakonske zveze prijavita polnoletna mladoporočenca na 
upravni enoti. V posebno utemeljenih primerih sme biti bodoči zako-
nec zastopan po pooblaščencu. Pooblaščenec mora imeti pooblastilo 

izdano v obliki javne listine. Center za socialno delo sme, če so za to 
utemeljeni razlogi, dovoliti sklenitev zakonske zveze med otroci bratov 
in sester, med otroci polbratov in polsester, med skrbnikom in varo-
vancem ter osebi, ki še ni stara osemnajst let.
Osebi, ki nameravata skleniti zakonsko zavezo, se prijavita matičarju 
upravne enote, ki vodi poročno matično knjigo za naselje, kjer želita 
skleniti zakonsko zvezo. Osebi, ki nameravata skleniti zakonsko zvezo, v 
prijavi izjavita, da svobodno sklepata zakonsko zvezo in da so izpolnje-
ni pogoji za njeno veljavnost. Ob prijavi je potrebno  navesti podatke 
za priče (priimek in ime ter prebivališče).
Potrebne priloge za državljana Republike Slovenije:
- veljaven identifikacijski dokument
- odločba Centra za socialno delo, če je bila zakonska zveza dovolje-

na na podlagi 23.čl. Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih; 
(če želi skleniti zakonsko zvezo mladoletna oseba)

Potrebne priloge za tujega državljana:
- izpisek iz rojstne matične knjige 
- potrdilo, da v državi, katere državljan(ka) je zaročenec(ka), ni zadrž-

kov za sklenitev zakonske zveze. 
Tuje javne listine morajo biti za uporabo v Republiki Sloveniji overjene 
v skladu s 15. členom Zakona o overitvi listin v mednarodnem prome-
tu. Ta določa, da se tuje listine lahko uporabijo v Republiki Sloveniji, 
če jih po predhodnih overitvah v državi izvora overi ministrstvo Re-
publike Slovenije, pristojno za zunanje zadeve oziroma diplomatsko 
konzularno predstavništvo Republike Slovenije v tujini, če z mednaro-
dno pogodbo ni določeno drugače. Overitev listine po tem zakonu ni 
potrebna:
med državami podpisnicami Haaške konvencije o ukinitvi potrebe 
legalizacije tujih javnih listin, za katere v  medsebojnem poslovanju 
zadostuje overitev s pečatom »APOSTILLE«;
med državami, ki imajo sklenjene bilateralne (dvostranske) sporazume 
o vzajemnem priznavanju teh listin  brez overitev ;
za izpiske iz matičnih knjig, izdane na podlagi Dunajske in Pariške kon-
vencije, to je 
- za države, kjer priznavajo poligamijo,  tudi samski list (samski list ni 

potreben za državljane evropskih držav, ZDA, Kanade in Avstralije)
- veljavna potna listina z veljavnimi dovoljenji za vstop oz. bivanje v 

Republiki Sloveniji
- dokumenti morajo biti prevedeni v slovenski jezik in opremljeni z 

žigom sodnega prevajalca
- dokumenti ne smejo biti starejši od 6 mesecev, razen iz držav, ki jih 

izdajajo samo prvič ob rojstvu (21.člen  Zakona o matičnem regi-
stru, Uradni list RS št. 40/2005).

18. Ali je  narobe, da stanovalci, ki renovirajo stanovanja, vgrajuje-
jo različna vhodna vrata v stanovanja (po obliki, barvi) in različna 
okna (brez predelne letvice na oknih, z žaluzijami, ki jih prej ni bilo)? 
Ali so lahko s strani kakšne inšpekcije kakšne kazni?
Menjava stavbnega pohištva na obstoječih objektih lahko po Uredbi 
o vrstah objektov glede na zahtevnost spada med redna vzdrževal-
na dela, za katera ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja. Navedena 
uredba pa pri tem določa, da redna vzdrževalna dela vključujejo izved-
bo manjših popravil in del na objektu ali v prostorih, ki so v objektu, ka-
kršna so prepleskanje, popravilo vrat in oken, zamenjava poda, zame-
njava stavbnega pohištva s pohištvom enakih dimenzij in podobno ter 
se z njimi ne spreminja zmogljivost inštalacij, opreme in tehnoloških 
naprav, ne posega v konstrukcijo objekta in se tudi ne spreminja zmo-
gljivost, velikost, namembnost in zunanji videz objekta.
Pri večstanovanjskih objektih prihaja ponavadi do težav, ker etažni la-
stniki vgrajujejo oblikovno in barvno različno stavbno pohištvo, zaradi 
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česar objekt ne deluje več poenoteno in skladno z izdanim gradbenim 
dovoljenjem, hkrati pa se s tem lahko spreminja zunanji videz objekta. 
Zato bi bilo verjetno pametno premisliti, da bi takšna dela usklajeval 
upravnik objekta, seveda ob skupnem dogovoru vseh lastnikov. 
V Zakonu o graditvi objektov je pod inšpekcijskim nadzorstvom dolo-
čeno, da gradbeni inšpektor v okviru inšpekcijskega nadzorstva med 
drugim nadzoruje tudi, ali se dela, za katera ni treba pridobiti dovo-
ljenj po tem zakonu, izvajajo v skladu s prostorskimi akti in gradbenimi 
predpisi, zato predlagamo, da se z vprašanji, ki vas zanimajo glede in-
špekcije, obrnete na pristojno inšpekcijo za okolje in prostor

19. Ali lahko v primeru nadzorstvene pritožbe nadrejeni razveljavi 
s strani podrejenega izdano pravnomočno dovoljenje, ko izve za 
dejansko stanje? V katerem zakonu in členu se to obravnava?
Odpravo in razveljavitev odločbe po nadzorstveni  pravici ureja  Za-
kon o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS št. Uradni list RS, št. 
80/1999, 70/2000, 52/2002, 73/2004, 119/2005, 105/2006 - ZUS-1, 
126/2007, 65/2008, 8/2010), v členih 274 – 277. V 274. členu določa, da 
lahko pristojni organ odpravi odločbo že po njeni izdaji in vročitvi iz 
razlogov, ki jih v štirih točkah tega člena navaja, če je bil z njo očitno 
kršen materialni predpis.
Odločbo lahko razveljavi po uradni dolžnosti, če izve oziroma ugotovi, 
da so podani razlogi za odpravo ali razveljavitev, ali na zahtevo stranke, 
državnega tožilca, državnega pravobranilca ali inšpektorja (275. člen).
Odločbo lahko odpravi ali razveljavi po nadzorstveni pravici  organ 
druge stopnje ali organ, ki je po zakonu pooblaščen za nadzorstvo or-
gana, ki je odločbo izdal.

Samo zaradi nepravilno in nepopolno ugotovljenega dejanskega sta-
nja odločbe po nadzorstveni pravici torej ni mogoče razveljaviti. Poda-
na mora biti očitna kršitev materialnega predpisa. Za očitno kršitev ma-
terialnega predpisa gre, če je materialni predpis, glede na ugotovljeno 
dejansko stanje, uporabljen napačno. 

20. Kaj je potrebno za spremembo stanovanjskega prostora v go-
stinski lokal oz. kavarno?
Za spremembo namembnosti stanovanjskega prostora v gostinski lo-
kal je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, skladno z določili Za-
kona o graditvi objektov (ZGO1C). Po definiciji navedenega zakona je 
sprememba namembnosti  izvedba del, ki niso gradnja in zaradi kate-
rih tudi ni potrebna rekonstrukcija, predstavljajo pa takšno spremembo 
namena objekta ali njegovega dela, da se povečajo vplivi objekta na 
okolico. Z deli, ki so v zvezi s spremembo namembnosti, se lahko zač-
ne na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja. 4. člen ZGO1C 
med drugim določa, da gre vedno za spremembo namembnosti, 
za katero je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, če se objekt ali del 
objekta glede na svoj namen spremeni v gostinsko stavbo. 
Sprememba namembnosti objekta ali dela objekta, za katerega je po-
trebno gradbeno dovoljenje, pa ne sme biti v nasprotju z občinskim 
prostorskim aktom, ki ureja območje nameravane spremembe na-
membnosti, zato je potrebno na pristojni občini preveriti pogoje, ali 
je sprememba namembnosti na lokaciji, kjer bi želeli urediti gostinski 
lokal, sploh možna in pod kakšnimi pogoji. 

Damjan Vrečko

Glasbeno poletje 2011
Na Dobrni smo vse petke letošnjega poletja  med 17.6. in 9.9. 
lahko uživali v družbi  vrhunskih glasbenikov. V tem času so se  v 
Zdraviliški dvorani zvrstili naslednji koncerti: 

17. 06. 2011 - PIHALNI ORKESTER GLASBENE ŠOLE VELENJE.

24. 06. 2011 - PEVSKI ZBOR CETIS CELJE

01. 07. 2011 - MARKO HATLAK (harmonika), KARMEN PEČAR 

(violončelo). 

08.07.2011 - HARMONIKARSKI ORKESTER »BARBARA«, 

PREMOGOVNIK VELENJE. 

15. 07. 2011 - PROKOFIEV GUITAR DUO - MAK GRGIĆ (kitara), 

NEJC KUHAR (kitara). 

22. 07. 2011 -  NATAŠA LOBOREC PEROVŠEK (mezzosopran), 

DAVID KOSTANJEVEC (klavir). 

29. 07. 2011 - PIHALNI SEKSTET SOSPIRO 

05. 08. 2011 - TJAŠA ČERIČ (harmonika). 

dogodki
12. 08. 2011 - DUO TIMOTEJ KOSOVINC – PETRA KOVAČIČ 

19. 08. 2011 - MIA ŽNIDARIČ in LOVE YOU MADLY 

26. 08. 2011 - TOMAŽ LORENZ (violina), JERKO NOVAK (kitara). 

02. 09. 2011 - VEČER OPERNIH ARIJ: VALENTIN ENČEV, 

JELENA BOLJUBAŠ IN GALJA GODČEVA. 

09. 09. 2011 - OPERNI PEVCI SNG MARIBOR: ANDREJA 

ZAKONJŠEK KRT, IRENA PETKOVA, JAKI JURGEC IN JANEZ LOTRIČ.

Organizatorji prireditve Terme Dobrna v sodelovanju z Občino 
Dobrna, Zavodom za turizem šport in kulturo Dobrna – ZTŠK 
Dobrna in ustanova Imago Sloveniae smo z obiskom na kon-
certih zadovoljni in opažamo, da smo po naših petkovih pole-
tnih večerih vedno bolj prepoznavni tudi v širšem slovenskem 
prostoru.
Vrhunec vseh koncertov je bil nedvomno zadnji, ko so obisko-
valce navdušili Operni pevci SNG Maribor. 
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Nastop Janeza Lotriča, foto: Teja Grum

Aplavz ob koncu je trajal v nedogled in obiskovalci v do za-
dnjega kotička polni dvorani so nam dali čutiti, da je bil koncert 
zares vrhunski in bi ga bilo škoda zamuditi.

Kljub temu, da smo s prireditvijo komaj zaključili, pa so vse misli 
že usmerjene v naslednje leto, ko bomo Glasbeno poletje or-
ganizirali že petič in obljubljamo vam, da se bomo potrudili, da 
bomo zopet k sodelovanju povabili najkvalitetnejše glasbene 
ustvarjalce in pripravili prijetne in kvalitetne glasbene večere, ki 
vam bodo ostali še dolgo v spominu.

ZTŠK DOBRNA

Marija Švent

DOGODKI

Mlinarska nedelja
Znanci, prijatelji, sosedje smo 
tisti, ki vsako leto pridemo v 
dolino mlinov, malo pokra-
mljamo, se dobro imamo in 
naredimo načrte za priho-
dnost.
Letošnja Mlinarska nedelja, 
že 5. po vrsti, je potekala 28. 
avgusta v dolini mlinov. Lepo 
vreme je bilo vzrok, da je veli-
ko ljudi tja prišlo peš, nekateri 
pa so se pripeljali s turističnim 

vlakcem. V prijetno popol-
dne nas je popeljala Godba 
Dobrna. Po uvodnem poz-
dravu predsednice Kulturno 
umetniškega društva Dobrna 
in predsednika Turističnega 
društva Vinska Gora smo na 
oder povabili župane občin 
Dobrna, Velenje in Žalec, da 
so si izmenjali simbolična dari-
la. Nato sta voditelja, ga. Anica 
Drev in g. Jaro Tašler, povabila 

vse h Gregorjevem mlinu, kjer 
smo nadaljevali s programom. 

Ob mlinih navzdol so poleg 
nastopajočih iz Vinske Gore 
nastopali tudi pevci moške-
ga zbora in plesalci folklorne 
skupine KUD Dobrna, skupina 
Fušarji in Ljudske pevke. Pri 
delujočem mlinu pa nas je vse 
presenetil g. Bojan Vrečer s 
fotografsko razstavo, ki je pri-
kazovala utrinke vseh doseda-
njih Mlinarskih nedelj.
Dobro vzdušje in prijazni go-
stitelji so pripomogli k temu, 
da smo se v prijetnem narav-
nem okolju mlinov zadržali še 
pozno v večer.

KUD Dobrna, 

foto: Mitja Oštir
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Predstavitev na Mednarodnem 
obrtnem sejmu v Celju

V letošnjem letu smo obisko-
valce na Mednarodnem obr-
tnem sejmu v Celju med 7. in 
14. septembrom povabili na 
Turistični potep po destinaci-
ji »Dežela Celjska« v Savinjski 
regiji. 
V hali K se je predstavilo vseh 
20 občin,  ki tvorijo Deželo 
Celjsko. Te občine so Celje, 
Laško, Dobrna, Vojnik, Štore, 
Zreče, Slovenske Konjice, Vita-
nje, Vransko, Braslovče, Tabor, 

Polzela, Prebold, Žalec, Šmar-
je pri Jelšah, Rogaška Slatina, 
Rogatec, Podčetrtek, Kozje, 
Šentjur in Dobje. Letos pa se 
nam je pri predstavitvi pridru-
žila tudi destinacija SAVINJSKO 
ŠALEŠKO (Gornji grad, Ljubno, 
Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica 
ob Savinji, Šmartno ob Paki, 
Solčava, Šoštanj, Velenje). S 
celovitim nastopom  smo tako 
predstavili turistično ponudbo 
celotne Savinjske regije. 

Prisotnost posameznih občin 
je bila razdeljena po dnevih, 
tako se je Občina Dobrna v 
sodelovanju z ZTŠK Dobrna 
na sejmu predstavila v četrtek, 
8. septembra, skupaj z občina-
mi Celje, Vojnik, Laško in Štore.
Tega dne so nas na razstav-
nem prostoru obiskali tudi 
nekateri župani zgoraj nave-
denih občin in med njimi je 
bil tudi naš župan, g.  Martin 
Brecl. Ljudske pevke Dobrna 
so predstavitev popestrile z 
domačo pesmijo, kot članice 
Aktiva kmečkih žena Dobrna 
pa so hkrati poskrbele tudi za 
degustacijo domačih dobrot.
Naslednji dan, ko je bil dan na-
menjen za predstavitev zdra-
vilišč, so svojo ponudbo pred-

stavile Terme Dobrna.
Lahko zaključimo, da je zani-
manje obiskovalcev za obisk 
naše destinacije veliko, saj 
opažamo, da se v zadnjem 
času ljudje vedno bolj vračajo 
nazaj v naravo in tam iščejo 
svoj mir.
Na Dobrni je možnosti za to 
res obilo in vsi, ki sodelujemo 
v predstavitvah na takšnih do-
godkih, kot je sejem, se bomo  
trudili, da bomo potencialne 
obiskovalce še naprej spodbu-
jali, da nas obiščejo.
Vsem, ki ste letos na sejmu so-
delovali, se lepo zahvaljujemo 
in vas vabimo k udeležbi tudi  
v prihodnje.

ZTŠK DOBRNA

Marija Švent 

Predstavitev na sejmu AGRA v Gornji Radgoni
49. Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra je potekal od 20. 
do 25. avgusta 2011 v Gornji Radgoni. Kot že nekaj let zapovrstjo 
se je na sejmu predstavila tudi Občina Dobrna v sodelovanju z 
Zavodom za turizem, šport in kulturo Dobrna . Gostovali smo 
na razstavnem prostoru Lokalne akcijske skupine (LAS) »Od Po-
horja do Bohorja”  v katero je vključena tudi  Občina Dobrna.
Da je bil naš razstavni prostor v torek, 23. avgusta, lepo obiskan, 
so zaslužne naše kmečke žene, članice Aktiva kmečkih žena 
Dobrna in ga. Ivica - predstavnica Piknik prostora pri Marovšek, 
ki so obiskovalce kulinarično razvajale z domačimi dobrotami. 
Vmes so zapele tudi Ljudske pevke Dobrna in skupina Fušarji. 
Kot se za sejem v Gornji Radgoni spodobi, je bil na razstavnem 
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prostoru prisoten glas harmonike, na katero je igral g. Jože Ja-
vornik. Veseli pa smo bili tudi obiska domačina g. Dejana Krivca, 
ki se je z veseljem odzval našemu povabilu in zaigral venček 
melodij.
Ne smem pozabiti omeniti, da je bila na sejmu prisotna tudi 
predstavnica Term Dobrna, ki je mimoidočim obiskovalcem 
nudila kratke brezplačne masaže ter jih seznanjala z možnostjo 
bivanja v naših termah.
Lahko zaključim, da so bili odzivi obiskovalcev na našem raz-
stavnem prostoru pozitivni in iz pogovora z njimi smo lahko 
razbrali, da nas je večina od njih že obiskala in imajo na Dobrno 
lepe spomine. Prepričani smo, da jih je naša predstavitev na sej-
mu nagovorila, da nas bodo obiskali še kdaj.
Vsem, ki ste na letošnji predstavitvi sodelovali, se zahvaljujemo 
in vas vabimo k sodelovanju tudi v prihodnje.

ZTŠK Dobrna

Marija Švent

Blagoslov konj na vrhu Paškega Kozjaka
Na dela prost dan, 2. maja, ki 
je bil letos v ponedeljek, so se 
proti Paškemu Kozjaku z vseh 
strani zgrinjali konji raznote-
rih pasem. Na vrh vzpetine, ki 
leži prav na meji treh občin, 
MO Velenje, Občine Mislinja 

in  Občine Dobrne, so jih vabi-
li zvonovi cerkve pri sv. Joštu, 
kjer se je ob 11. uri pričel bla-
goslov. Ta je konjem in njiho-
vim lastnikom v prihajajočem 
letu zagotovil zdravje in varno 
ježo ter jih zaščitil pred more-

bitnimi  nevšečnostmi. 

Vsakokratna številčna ude-
ležba je vsekakor prepričala 
organizatorje, Kulturno dru-
štvo Paški Kozjak in njegovo 
konjeniško sekcijo, da so kljub 
slabim izkušnjam z vremenom 
iz preteklih let letos pripravili 

že četrti zaporedni blagoslov 
konj na Paškem Kozjaku. In 
vztrajnost se je poplačala, saj 
se je letos blagoslova udeleži-
lo rekordno število konj, tako z 
bližnjih kmetij kakor tudi z bolj 
oddaljenih mestnih in vaških 
območij. Župnik pri cerkvi sv. 
Jošta,

Konji sprejemajo blagoslovljen kruh 

Zbiranje konjenikov na vrhu Paškega Kozjaka 
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nadaljeval, vas lahko že sedaj 
povabimo na peti blagoslov 
konj naslednje leto, bodisi da 
pripeljete svojega konja, bo-
disi obiščete Paški Kozjak in 

DOGODKI

Najmlajši konjenik  ob blagoslovu 

Tone Krnc, je blagoslovil več 
kot petdeset konj, med njimi  
tudi dva šetlandska ponija, ki 
sta jo na vrh Paškega Kozjaka 
»primahala« v vajetih lastnika, 
ki ju je sam spremljal kar peš.

Po  blagoslovu so bili lastniki 
konj pogoščeni s porcijo go-
laža, saj so si morali nabrati 
novih moči za ježo v dolino, 
na voljo pa je bila tudi hladna 
pijača. Ker  je bilo na priredi-
tvi prisotnih tudi veliko drugih 
obiskovalcev, znancev pa tudi 
radovednih in naključno mi-
moidočih planincev, ki jih je 
premamil vonj dobrot in okus 

domačega kruha, se je prije-
tno druženje ob pogovoru o 
konjih zavleklo v pozno po-
poldne.

K uspešnosti izvedbe  vsako 
leto pripomorejo tudi lastniki 
konj s Paškega Kozjaka; njiho-
vo število iz leta v leto vztraj-
no narašča. Slednje je izraz 
povezanosti prebivalcev kraja 
z naravo, kot tudi z lokalno 
zgodovino, ko je bilo na tem 
območju občutno več večjih 
kmetij, kjer so gospodarji ta-
krat konje  vzrejali predvsem 
kot delovne živali. Glede na 
to, da se bo trend zagotovo 

se prireditve udeležite kot lju-
bitelji teh lepih in plemenitih 
živali. 

 za KUD Paški Kozjak

Sara Jud,Bojan Borovnik

Učni čebelnjak v Občini Dobrna
Organizirano delovanje Čebelarskega društva Dobrna sega v 
leto 1936. Vsa leta delovanja je bilo v društvo vključenih okoli 
20 članov, nekoliko povečalo pa se je članstvo v zadnjem de-
setletju. Društvo vsa leta skrbi za izobraževanje svojih članov, 
za ozaveščanje javnosti o čebelarstvu preko člankov in različnih 
prireditev, uspešno sodeluje z ostalimi društvi  v občini in izven 
nje ter nenazadnje skrbi tudi za “čebelarski podmladek”. 
Konec prejšnjega stoletja se je začela v Dobrni kazati potreba 
po ustanovitvi čebelarskega krožka in od leta 1976 je ta deloval 
kar nekaj let izmenoma pod mentorstvom učiteljev g. Franca 

Ambroža, g. Karla Žerjava in g. Petra Rošerja. Nato je sledilo ob-
dobje zatišja, vendar je bila vseskozi želja čebelarjev ponovno 
vključiti v svoje vrste čim več mladih. S tem namenom in po-
sluhom ravnateljice OŠ Dobrna in ob podpori Čebelarske zveze 
Slovenije je začel v letu 2008 na šoli delovati čebelarski krožek 
za mlajšo in starejšo skupino otrok. Prvi dve leti je krožek vodil 
mag. Rudi Zanoškar, zadnje leto pa ga vodi g. Andrej Jernej. V 
krožek je bilo tako v treh letih povprečno vključenih 26 otrok. 
Kot vemo, mora biti teorija povezana s prakso, zato smo praktič-
ni del čebelarjenja izvajali v od šole bolj oddaljenem čebelnjaku 
našega člana Rudija Zanoškarja. 
Ideja o lastnem čebelnjaku je bila prisotna nekaj časa, vendar jo 

Začetek priprave terena za postavitev čebelnjaka

Postavitev čebelnjaka
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je ponovno oživel g. Andrej Jernej na letošnjem občnem zboru. 
Ob predlogu tajnika ČD, g. Ivana Krulca, da nam za postavitev 
učnega čebelnjaka odstopi prostor v neposredni bližini šole, 
smo tako to idejo skupaj z ravnateljico OŠ, go. Darinko Stagoj, z 
veseljem podprli. Februarja letos je Čebelarska zveza Slovenije 
objavila razpis za izbor čebelarskih društev, v okviru katerih de-
lujejo čebelarski krožki, na katerega se je prijavilo naše društvo. 
Med upravičenci za dobavo in postavitev učnega čebelnjaka, 
panjev in čebeljih družin je bilo tudi čebelarsko društvo Dobr-
na. Sredstva za ta namen je ČZS črpala iz Sklada za ohranitev 
kranjske čebele, ki jo finančno podpirajo različni donatorji. Vese-
li smo te pridobitve, ki bo omogočala otrokom praktično delo 
s čebelami, zato se ČZS kot tudi donatorjem iskreno zahvaljuje-
mo. Vendar podlage za postavitev učnega čebelnjaka brez pri-
dnih rok in zagnanosti naših članov in članic ne bi bilo. Tako se 
jim iz vsega srca zahvaljujem, da so čas in tudi sredstva namenili 
ureditvi okolice čebelnjaka. Zahvala gre tudi učencem OŠ, ki so 
priskočili na pomoč pri delu in vsem, ki so prispevali medovite 
rastline in zdravilna zelišča za zasaditev cvetličnega vrta, ki na-
staja zraven čebelnjaka, Občini Dobrna in g. Grobelniku, ki sta 
nam prav tako priskočila na pomoč ter neposrednim sosedom, 
ki ste s strpnostjo prenašali naše aktivnosti. 
Ob otvoritvi, ki je potekala v mesecu juniju, so učenci pripravili 
kulturni program in slavnostno odprli učni čebelnjak. Svečane 
otvoritve učnega čebelnjaka so se poleg otrok udeležili tudi 
ravnateljica OŠ Dobrna, župan Občine Dobrna, tajnik Čebelar-
ske zveze Slovenije, čebelarji in občani. Sledil je še verski obred 

Barvanje čebelnjaka

Skupna fotografija po eni izmed večjih akcij

s prošnjami in blagoslovom čebelnjaka, ki ga je opravil pater 
Andrej iz Frankolovega in nato veselo druženje ob raznih do-
brotah, ki so jih pripravili člani in članice ČD Dobrna.

Menim, da smo vsi, ki smo kakorkoli sodelovali v tem projektu, 
dodali kamenček v mozaik čebelarstva in osnovne šole v Občini 
Dobrna. Predvsem pa je pomembno to, da smo zagotovili otro-
kom pogoje za delo v čebelarskem krožku in da med mladimi 
širimo zavest o varovanju in ohranjanju našega okolja. Učencem 
želimo veliko uspeha pri delu s čebelami. Upamo, da bo učni 
čebelnjak pripomogel k bolj poglobljenem spoznavanju življe-
nja čebel ter dela z njimi in  bodo medeni sati čim večkrat polni.

Nastopajoči ob otvoritvi čebelnjaka - učenci OŠ Dobrna

Nastopajoči ob otvoritvi čebelnjaka - KUD Štajerski rogisti

Lidija Senič

Predsednica ČD Dobrna

Nastopajoči ob otvoritvi čebelnjaka - učenci OŠ Dobrna
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Tako smo poimenovali pohod, 
ki je potekal od Lokovine do 
Loke. Zbrali smo se na dan 
državnosti, 25. 6., ob 8. uri pri 
mizarstvu Šlavs. Razdelili smo 
nekaj za popotnico, nato pa 
odšli po vaških poteh proti Ka-

jati je bilo dovolj. Domačini 
pravijo, da pod tem kozolcem 
še nikoli ni bilo toliko ljudi, saj 
nas je bilo okoli 130. Šli smo še 
skozi loško dolino, ki  je zelo 
lepa in neokrnjena, do kraške 
jame, si jo ogledali, nato pa 
se vrnili pod kozolec,  kjer ni 
manjkalo petja, igranja, smeha 
in dobre volje. V popoldanskih 
urah smo se vrnili vsak po svo-
ji poti proti domu. 
Složnost, dobra volja in pozi-
tivna energija med domači-
ni je naredila ta dogodek še 
boljši, kot sem si mislil. Hvala 
vsem, ki ste prišli, še posebej 
pa hvala vsem, ki ste kakorkoli 
pomagali. 

Jože Lugarič

čjemu gradu. Spremljal nas je 
tudi turistični vlakec, ki je pe-
ljal naše najmlajše ter skupino 
otrok iz Centra za usposablja-
nje, delo in varstvo Dobrna, ki 
so se udeležili pohoda in so 
uživali med nami v naravi.

Prihod na Kačji grad je bil ve-
ličasten. Dvignili smo zasta-
vo, godbeniki pod vodstvom 
Andreja Lešnika pa so nam 
zaigrali Zdravljico in še nekaj 
pesmi. S kozarčkom rujnega 
smo nazdravili, se okrepčali z 
domačimi dobrotami ter sku-
paj zapeli. Uživali smo pod 
modrim nebom, jasen razgled 
ter rumeno sonce pa sta nas 
napolnila z energijo. Pot se je 
nadaljevala proti Volkovem 
mlinu. Pri Pungartnikovih so 
nas lepo sprejeli, gospodar 
Karli nam je prikazal mletje 
žita in pripovedoval, kako je 
bilo včasih. Mnogi domačini 
se še spomnijo, kako so nosili 
žito v mlin in tako so obudi-
li marsikateri prelep spomin. 
Pot nas je vodila naprej proti 
Loki. Pri vsakem mlinu nam 
je kdo, ki je vedel kaj o mlinu, 
povedal njegovo zgodovino. 
Ko smo prišli v Loko, so člani 
Godbe Dobrna že igrali. Gre-
gorjev kozolec je bil pripra-
vljen za postanek in prijetno 
smo se okrepčali. Dober golaž 
in slasten domač kruh se nam 
je prav prilegel, tudi za odže-

DOGODKI

Srečanje Slivnikarjeve žlahte
V soboto, 18. junija letos, smo se v idiličnem naravnem okolju na 
piknik prostoru pri Marovšek v Brdcah nad Dobrno prvič zbrali 
Slivnikarjevi sorodniki. Štirje bratje in tri sestre, ki so rojeni Vitanj-
čani, so poskrbeli za številne potomce. Moški so si ustvarili druži-
ne kar v okolici doma, sestre pa so se poročile v bližnje kraje. Tako 
je večina sorodstva ostalo precej blizu. Kljub temu pa se premalo 
videvamo. Tako se je zgodilo, da se nekateri na srečanju niso po-
znali. Je bilo pa veselje ob spoznavanju toliko večje. Ni manjkalo 
dobre hrane in pijače, pridne gospodinje so napekle domačega 
peciva, predvsem pa je druženje  povezovalo petje in  harmoni-
ka. Marsikoga so pri tem zasrbele tudi pete. Srečanja se je ude-
ležila približno polovica sorodstva, drugi polovici pa prenašamo 
vabilo za naslednjič in jim sporočamo: »Imeli smo se krasno!«

Andreja Mušič Srečanja se je udeležila polovica sorodstva

Lokavinski pohod
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Zbrala se je vas
Bilo je na zadnjo nedeljo v maju, ko se je popoldne ob kapelici 
pri šmarnicah zbralo staro in mlado iz dela naselja Klanc, kjer ob 
cesti proti graščini Gutenek rastejo nove družinske hiše.
Pred dvema letoma so na lastno pobudo in z zbranimi sredstvi 
ter udarniškim delom v novem naselju postavili kapelico, ki jo je 
tako mojstrsko poslikal g. Karl Jevnišek iz Paroža. Blagoslovila sta 
jo domači župnik g. Niko Krajnc in g. Matej Jakopič, vojaški kurat.
Velika medsebojna pomoč in zaupanje sta prisotna med mla-
dimi graditelji, ki so v glavnem občani Dobrne. Ob kapelici so 
v velikem strahu za mlado življenje s prošnjami in prižiganjem 
sveč molili tudi, ko se je v družini Kristanovih ponesrečil sin Ur-
ban. Vse se je dobro končalo, v zadovoljstvo staršev in sosedov. 
Po končanih šmarnicah so ob bogato obloženih mizah in spro-
ščenem pogovoru zaključili lepo nedeljsko popoldne.                                                                            

Ob kapelici pri šmarnicah 

Anton Mogu

Foto: Edi Dobovičnik

Obeta se dobra trgatev
Še kar ugodne vremenske razmere v letošnjem poletju vino-
gradnikom na področju Občine Dobrna niso povzročale poseb-
nih težav. Vroči avgustovski dnevi so pospešili zorenje grozdja. 
Obloženi trsi, tako belih kot rdečih sort grozdja, obetajo bogato 
trgatev. Vinogradniki se seveda s strahom ozirajo v nebo, kadar 
se približuje nevihta, ki bi s točo lahko uničila pridelek. 

Martin Jurko v vinogradu 

Kmetija Marovšek z urejenim piknik prostorom

Na Klancu, v strmini pod hišo, sva se v vinogradu pogovarjala 
z vinogradnikom Martinom Jurkom, ki pričakuje dobro letino. 
Udeležil se je srečanja članov Vinogradniško-vinarskega društva 
Slovenske Konjice, ki je bilo letos prvič na področju Občine Do-
brna. Sestali so se konec avgusta na domačiji Brecl-Marovšek, ki 
se z vinogradom, živinorejo in urejenim piknik prostorom vklju-
čuje v turistično ponudbo Dobrne.
Kako je s prodajo zalog lanskega letnika, je tekel pogovor. Pove-
dal nama je, da na področju Občine Dobrna, kjer ne gre za večje 
količine, ni posebnih težav. Dodal je še, da je opaziti nekoliko 
več povpraševanja po rdečih sortah vina. S povabilom na trga-
tev smo se zadovoljni razšli.

Anton Mogu
Foto: Edi Dobovičnik

Opravičilo
Ob objavi dobitnikov priznanj za vinski letnik 2010 v prejšnji  

številki  Dobrčana nismo objavili vinogradnika Borisa Repasa  

iz Klanca, ki je za vino modra frankinja, ocenjeno z 17,77 točke, 

prejel  SREBRNO priznanje. Za napako se opravičujemo.

Tudi njemu iskrene čestitke in dobro vinsko letino 2011.

Anton Mogu
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Tudi poroke so turizem
Ko se dva srečata, si izpovedu-

jeta največje nežnosti, pogo-

vor postane ena sama poezija, 

kot je to izpovedal poet v delu 

Visoke pesmi:

… »Glas mojega ljubega! 
Glej ga, prihaja: 
skače čez gore, 
preskakuje griče. 
Moj ljubi je podoben gazeli 
ali mlademu jelenu. 
Glej, že stoji za našim zidom, 
pogleduje skoz okna, 
oprezuje skozi mrežo. 

Moj ljubi spregovori 
in mi reče: 
Vstani, moja draga, 
lepotica moja, odpravi se, 
ker glej, zima je minila, 
deževje ponehalo, prešlo. 
Cvetice so se prikazale 
v deželi, 
čas petja je prišel 
in glas grlice je slišati 
v naši deželi.« 

in pride čas, ko želita to zvezo 

potrditi.

Ko sva zbirala kraj in prostor 

za poroko, sva obiskala kar 

veliko krajev po Sloveniji. Naj-

bolj intenzivno je bilo iskanje 

lansko jesen, ko na obzorju 

skoraj ni bilo sončnega žarka. 

V takem deževnem dnevu sva 

prišla tudi v Dobrno. Ko sva 

izstopila iz avtomobila, sva 

takoj začutila neko pozitivno 

energijo na vseh koncih – na 

eni strani pozdrav idiličnega 

naselja s cerkvico na gričku, na 

drugi strani pa prekrasen park 

v sklopu Term Dobrna. Prvi 

pogovori so naju prepričali, 

da sva se odločila, da opraviva 

cerkveno in civilno poroko ter 

poročno slavje prav tu in sicer 

20. avgusta 2011. 

Nisva se zmotila. V krasnem 

sončnem vremenu sva doži-

vela prečudovit poročni dan, 

obenem pa sva bivanje po-

daljšala še za 3 dni, tako da sva 

lahko še bolj spoznala Dobrno 

in okoliške pohodne poti. Lah-

ko rečeva, da so bili to prekra-

sni dnevi in si sploh ne more-

va predstavljati, da lahko tako 

majhen kraj z dobrimi 500 

prebivalci ponudi tako veliko 

– vso potrebno infrastrukturo, 

storitve, predvsem pa toplino 

ljudi, ki je v večjih urbanih oko-

ljih ne poznamo več.

Potencialnih ponudnikov za 

organizacijo porok je veliko, 

vendar ugotavljava, da je po-

roka na lokalni ravni iz poslov-

nega in turističnega vidika 

še marsikje zanemarjena, ker 

mnogi še vedno razmišljajo, 

da ima poroka majhno eko-

nomsko vrednost v primerjavi 

z drugimi oblikami turizma. V 

Dobrni se  kaže ravno druga-

čen utrip – sožitje Term kot 

nosilca gospodarske dejavno-

sti in občine kot lokalne sku-

pnosti. Verjameva, da se bo v 

takem vzdušju rodilo še veliko 

dobrih projektov.

Za konec pa bi dala samo maj-

hen namig: cerkev v Dobrni je 

prekrasen kulturni spomenik, 

vendar pa orgle ne omogo-

čajo izvedbe   bolj zahtevnih 

skladb. Mogoče bi občina pri-

stopila k prenovi orgel in v bo-

doče omogočila tudi kakšne 

orgelske in podobne koncerte 

v tej cerkvi. Glede na število 

gostov v Termah in širšega 

zaledja Dobrne verjameva, da 

poslušalcev  zagotovo ne bo 

zmanjkalo.

Še enkrat se zahvaljujeva 

vsem, ki so v Dobrni omogo-

čili lepo poročno slavje, sami 

občini pa uresničitev vseh za-

danih ciljev in projektov.

Teja Rus Zalokar 

in Miha Zalokar

Domžale
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Želimo, da bi vedeli…..
S prispevkom v »DOBRČANU« želimo člani cerkvenega meša-
nega pevskega zbora dobrnske župnije seznaniti vse prijatelje 
cerkvenega petja z našim delovanjem. Cerkveni pevci se zave-
damo, da s svojim poslanstvom - petjem in trudom bogatimo 
liturgijo. V ta namen se je potrebno velikokrat odreči svojemu 
prostemu času, ko je potrebno sodelovati in biti na razpolago 
v času praznikov. Cerkveni pevci smo poučeni, da moramo biti 
vzgled ostalim župljanom. Zavedamo se, da je  najboljša pot, ki 
vodi v raznoliko in obenem bogato glasbeno dogajanje v žu-
pniji, navajanje na petje in sodelovanje v zboru že v otroštvu. Če 
je nekdo že kot otrok vajen vztrajati v pevski dejavnosti, bo tudi 
kasneje kot mladostnik in odrasel pripravljen prispevati svoj de-

lež. Letno opravimo preko petdeset pevskih vaj in izvedemo 
več kot trideset nastopov. Zelo pa smo veseli pohval, ki prihaja-
jo od naših župljanov in trudimo se, da jih  ne bi razočarali.
Mogoče je kdaj prišlo do nesporazuma, da nismo peli pri sve-
ti maši, ker za to nismo vedeli. Sodelovanje pri sv. maši (petje) 
imamo dogovorjeno datumsko z ostalimi, ki prispevajo svoj de-
lež, da je bogoslužje čim lepše in bogatejše.
Pevci cerkvenega mešanega zbora pojemo, ker obožujemo to 
zvrst glasbe in nam je prvenstveno plačilo za naš trud - pohval-
na beseda obiskovalcev božjega hrama.
Edina želja pevcev cerkvenega zbora je, da bi nas še v bodoče 
vodil naš prizadevni zborovodja David Kostanjevec.
Dragi prijatelji, ki imate posluh in voljo, pridružite se nam.

Pevci cerkvenega mešanega pevskega zbora župnije Dobrna

14. obletnica valete
V petek, 27. maja letos, smo se nekdanji sošolci 8.a in 8.b razre-
da srečali na 14. obletnici valete, ki smo jo organizirali na farmi 
nojev v Vrbi. Največ časa smo seveda namenili obujanju tistih 
lepih brezskrbnih časov, ko smo še bili učenci na Osnovni šoli 
Dobrna. Veseli smo, da se nam je na obletnici pridružil tudi naš 
takratni razrednik g. Vlado Koželj in prišli smo do zaključka, da 
se kljub temu, da je od našega zadnjega srečanja minilo več let, 
nismo kaj veliko spremenili. Res pa je, da so se naši pogovori 
precej razlikovali od tistih izpred nekaj let, ko smo se nazadnje 
srečali. Glavna tema pri nekaterih so bili seveda otroci, služba, 
gradnja hiše, urejanje stanovanj in pri nekaterih še študentsko 

življenje in vse kar je povezano s tem. Prijetno druženje ob je-
dači in pijači je hitro minilo in obljubili smo si, da se ob naslednji 
obletnici zopet vsi  srečamo in poveselimo. Ob tej priložnosti se 
lepo zahvaljujemo Marjeti Orlčnik, ki vestno načrtuje in organi-
zira naša srečanja.

Marija Švent

PD Dobrna 
Letos v Dolomite: 6. in 7. 
8. 2011 

Prvi dan smo splezali na Tor-
re di Toblin, 2617 metrov visok 
vrh, ki se nahaja v naravnem 
parku Dolomiti di Sesto. Težko 
dostopen vrh na katerega je 
speljana zanimiva zavarovana 
pot (ferrata) in nam ponuja 
izjemne razglede na večji del 
Dolomitov. Razpoka v steni je oživela V steni : Torre di Toblin 

Najbolj izstopajo bližnje Tri 
Cine ter Monte Paterno 2744 
m, katerega vrh smo dosegli 
naslednji dan. 
Ne najlepšega vremena smo 
bili vseeno veseli, ker so nam 
pogledi, tudi  med potujočimi 
meglicami, odkrivali čudovite 
prizore.
Za vse ostalo so besede pre-
malo, zato  še nekaj foto-vti-
sov.
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Na cvetoče kamne pod nogami opomni le  odvezan čevelj 

 Za nami Tri Cine

Vzpon na Monte Paterno, zadaj  že osvojeni Torre di Toblin

Počitek se je, ob rosenju z neba , prav prilegel in nadstrešnica ob koči se je napolnila

Očak  Triglav s Kredarico in očak PD Dobrna

Vrh Škrlatice 

Škrlatica 2740 m nadmorske višine 

Dolgo se nam je izmikala tale Škrlatica, mati Triglava in druga 
naša najvišja lepotica Julijcev. Vreme, delovne obveznosti in 
prezasedenost prenočišč so nam postavljale ovire. Premagali 
smo jih 26. in 27. 8.  in v skupnem seštevku osvojili Bovški Gam-
sovec, Stenar, Križ, Dolkovo špico in Škrlatico.

Za PD Dobrna:

Tekst in fotografije Jana Škoflek

Osvojili smo tudi Škrlatico



št. 51 / 201134

DOGODKI

Aktivnosti in dejavnosti PGD Dobrna
Spoštovane občanke in občani, tako hitro mineva čas, da sko-
rajda težko sledimo dogodkom, ki smo jim priča iz dneva v dan 
in iz meseca v mesec. Počasi se vroči poletni dnevi že preve-
šajo v bolj umirjeno jesensko obdobje, ko bomo lahko tudi v 
gasilskih vrstah bistveno več pozornosti posvetili nalogam in 
aktivnostim, ki so bolj primerne za ta čas. Vroči poletni dnevi 
in dopustniško razpoloženje v nobenem primeru ne pomeni 
manj aktivnosti v društvu, saj se vseskozi izvajajo razne dejav-
nosti, pri čemer pa je potrebno izpostaviti zlasti intenzivnost 
raznih tekmovanj v vseh kategorijah. Teh pa se  bo ta in nasle-
dnji mesec zvrstilo še kar nekaj. V obdobju od meseca maja 
do danes so se izvajale razne aktivnosti povezane z varstvom 
pred požarom, varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami 
ter zaščito in reševanjem na področju občine. Gasilci se zave-
damo, da je za izpolnjevanje teh zahtevnih nalog potrebno za-
gotavljati maksimalno pripravljenost opreme in moštva. S tem 
namenom gasilci opravljamo že utečene mesečne preglede in 
preizkuse gasilne opreme, ki mora biti stoodstotno pripravlje-
na in vedno na razpolago za potrebe morebitnih intervencij. V 
društvu nenehno skrbimo tudi za izobraževanje gasilcev, saj je 
bilo iz vrst članov omogočeno izobraževanje dvema gasilcema, 
ki sta uspešno zaključila izobraževanje za gasilskega častnika. 
Raznih izobraževanj, tečajev in predavanj se bo do konca leto-
šnjega leta udeležilo še  nekaj članic in članov predvsem in zgolj 
z namenom pridobiti čim več splošnega in specialnega znanja 
s področja gasilstva. 

Glede na to, da so si dogodki v tem zadnjem obdobju sledili 
skoraj dnevno, bi bilo le-te težko datumsko opisati, zato bodo 
predstavljeni v nekoliko bolj strnjeni obliki.   

V PGD Dobrna smo v zadnjem obdobju izvajali naslednje 
pomembnejše aktivnosti: 
 V mesecu maju je prišlo do manjšega požara v Vinski Gori-

ci. Požar je bil hitro in uspešno pogašen tako, da ni povzro-
čil večje materialne škode.

 Na vseh prireditvah, kjer je to bilo potrebno, smo skrbeli 
za požarno varnost ter izvajali redarsko službo na parkirnih 
prostorih. 

 Sodelovali smo na udarniški akciji, ki jo je organizirala Ga-
silska zveza Vojnik – Dobrna, in družini v stiski priskočili na 
pomoč pri prekrivanju strehe na stanovanjski hiši v Arclinu.

 Z gasilskimi vodnimi curki smo obeležili poroki naših čla-

nov Tatjane in Mateja ter Tine in Jožeta. Tudi našega člana, 
ki se je srečal z Abrahamom, smo presenetili na enak način. 

Zagotavljanje požarne varnosti

Poroka Tina – Jože

Poroka Tatjana - Matej
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 Organizirano in izvedeno je bilo vsakoletno srečanje s po-
bratenim gasilskim društvom Škale. Srečanje je potekalo na 
Lovski koči na Trojni in so se ga udeležili tudi naši najmlajši. 
Ti  so že v dopoldanskem času pripravili veliko zanimivih in 
zabavnih iger. V prijetnem vzdušju in prečudoviti neokrnje-
ni naravi pod Paškim Kozjakom so potekala razna tekmova-
nja v gasilskih veščinah in tekmovanje v streljanju z zračno 
puško. Srečanje je ob glasbi, plesu in druženju potekalo še 
dolgo v noč. 

Toliko o aktivnostih in opravljenem delu Prostovoljnega gasil-
skega društva Dobrna v zadnjem obdobju. V  društvu smo zelo 
veseli, ko ugotavljamo, da upoštevate naša opozorila, ki se na-
našajo na požarno varnost v kraju, kar nedvoumno dokazuje 
tudi število intervencij, ki jih v zadnjem obdobju praktično ni 
bilo. Glede na to, da se bliža mesec oktober, mesec požarne 
varnosti, si bomo člani PGD Dobrna tudi letos prizadevali največ 
pozornosti nameniti predvsem osveščanju ljudi o pomembno-

DOGODKI

 V celotnem obdobju se je zvrstilo veliko tekmovanj, na 
katerih so sodelovali naši člani v vseh kategorijah, od naj-
mlajših pionirk in pionirjev do veteranov. Tekmovanj so se 
udeležili v naslednjih društvih: Frankolovo, Socka, Vojnik, 
Tepanje, Trnovlje, Nova Cerkev, Zreče, Lemberg, Dramlje, 
Velika Pirešica, Latkova vas, na Rogli in morda še kje. O 
uspešnosti na tekmovanjih pa govori lepa bera pokalov, za 
katere že počasi zmanjkuje prostora. 

 Nadaljevali smo z deli pri urejanju ribnika in okolice. 

 Izvajali smo prevoze pitne vode na višje ležeče kmetije pod 
Paškim Kozjakom.

 Vzdrževanje objektov - izvedeno je bilo pleskanje garaže in 
glavnega hodnika v gasilskem domu.    

 Zaradi dotrajanosti in večje okvare je bil zamenjan kom-
presor, s katerim  zagotavljamo stalni visoki tlak stisnjenega 
zraka za potrebe gasilskih vozil.

 Izobraževanje za gasilskega častnika sta uspešno zaključila 
Bojan ADAMIČ in Miro SMREČNIK, za kar jima  iskreno čestitamo.

Tekmovanje v Novi Cerkvi

Urejanje in dela na ribniku

Pleskanje garaže v gasilskem domu
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sti požarne varnosti in preventivi. 
Ob zaključku tega članka vse občane ponovno obveščamo, da 
gasilci PGD Dobrna zbiramo odpadno železo, zato vas prosimo, 
da odpadno železo oddate v kontejner, ki se nahaja pri Stanisla-
vu KRULCU, na naslovu Dobrna 32/b. 
Vsem, ki ste že oddali odpadno železo na navedenem naslovu, 
se iskreno zahvaljujemo, saj ste s tem pripomogli k pridobivanju 
dodatnih finančnih sredstev, ki jih smotrno porabimo in name-
nimo za normalno delovanje društva, del sredstev pa je name-
njen vzdrževanju in nakupu opreme.

Na pomoč!
Za PGD Dobrna:

Tekst in fotografije Stanislav PEČNIK

Regijska orientacija na Rogli
V nedeljo, 04.09.2011, je bilo gasilsko tekmovanje  v orientaciji za 
pionirje, pionirke, mladinke in mladince celjske regije. Iz gasilske 
zveze Vojnik – Dobrna se je tekmovanja udeležilo 12 ekip.
Tekmovali so v sledečih kategorijah: mlajše pionirke, mlajši pio-
nirji, starejše pionirke, starejši pionirji in mladinci. 

Doseženi so bili sledeči rezultati:

MLAJŠE PIONIRKE:  Nova Cerkev   4. mesto
                                     Vojnik     8. mesto
                                       Dobrna         12. mesto

Srečanje s člani PGD Škale
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njem in na določenih mestih točke,  na katerih so morali otroci 
izvajati igre z vodo. Najlepše pa je bilo gledati otroke,  kako so 
uživali in bili polni domislic z vodo. Žal nas je presenetilo slabo 
vreme, zaradi česar smo morali  pohod prekiniti. Otroci so bili 
malce razočarani, saj so komaj čakali, da so prišli do naslednje 
točke. Zbrali smo se v gasilskem domu Frankolovo,  kjer smo 
dobili malico, na koncu pa še sladoled. Pozdraviti nas je prišel 
tudi predsednik gasilske zveze Vojnik – Dobrna, gospod Beno 
PODERGAJS, ki nam je namenil veliko vzpodbudnih besed.
Najlepša hvala Prostovoljnemu gasilskemu društvu Frankolovo 
za dobro in uspešno organizacijo srečanja naših najmlajših.

Predsednica mladinske komisije

Gasilske zveze Vojnik – Dobrna: Petra Tržan

PGD Vojnik pa želimo veliko uspehov na državnem tekmovanju 
17.09.2011, ki bo na Črnem vrhu pri Cerknem. 

Predsednica mladinske komisije

GZ Vojnik – Dobrna:  Petra Tržan

MLAJŠI PIONIRJI:  Vojnik   2. mesto
                                   Dobrna  9. mesto
                                   Nova Cerkev   10. mesto

STAREJŠE PIONIRKE:  Nova Cerkev   6. mesto
                                          Dobrna  7. mesto

STAREJŠI PIONIRJI:   Dobrna 1  4. mesto
                                        Dobrna 2   6. mesto
                                       Vojnik   8. mesto

MLADINCI:     Frankolovo  6. mesto

Tekmovalo je 68 ekip, ki so si bile zelo izenačene. Ekipe GZ Voj-
nik – Dobrna so osvojile zadovoljive rezultate. Vsem ekipam is-
krene čestitke in zahvala vsem mentorjem, ki so vložili ogromno 
časa za pripravo ekip na tekmovanje. Ekipi mlajših pionirjev 

DOGODKI

Srečanje mladine Gasilske zveze Vojnik – Dobrna

V nedeljo,  12.06.2011, smo v Gasilski zvezi Vojnik – Dobrna orga-
nizirali srečanje mladine na Frankolovem. Iz vseh društev, ki se-
stavljajo našo zvezo, se ga je udeležilo 90 otrok in 20 mentorjev. 
Srečanje si je mladinska komisija zamislila kot pohod z orientira-
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Taborjenje najmlajših na Kalu
Mladinska komisija Gasilske 
zveze Vojnik - Dobrna je v me-
secu maju pripravila tridnevno 
taborjenje za najmlajše.

Tabor se je odvijal v prijetnem 
planinskem okolju Kala, ude-
ležilo  pa se ga je 47 mladih 
in 10 mentorjev iz vseh šestih 
društev  naše gasilske zveze.

Za vsak dan smo si zadali do-
ločene obveznosti. V petek 
smo se zbrali pred gasilskim 
domom v Vojniku in od tu 
smo se podali na Kal, polni ve-
selja in pričakovanja. 

Ko smo prispeli, smo se razde-
lili po sobah. Prišli so gasilci iz 
Vojnika z avtomobilom GVC 
16/25 in nam predstavili opre-
mo v vozilu in njeno uporabo. 
Otroci pa so bili najbolj veseli, 
ker so lahko preizkusili dihalni 

aparat. Preizkusili so se z ga-
šenjem pri normalnem tlaku 
ter z načinom gašenja pri vi-
sokem tlaku. Ugotovili so, da 
se pri visokem tlaku porabi 
manjša količina vode in da je 
ta način bolj učinkovit. 

V soboto pa smo začeli z bu-
dnico ob 6.20 uri, saj nas je 
zbudil mentor Uroš s harmo-
niko. Začeli smo s telovadbo, 
ki jo je vodil mentor Robi. Na-
daljevali smo z zajtrkom. 

Po zajtrku je bilo predavanje, 
kjer je bilo v ospredju  gasilsko 
izobraževanje za pridobitev 
znanj osnovnih vsebin razu-
mljivih najmlajšim gasilcem. 
Svoje spretnosti pa so mladi 
lahko pokazali pri  vezanju 
vozlov, nudenju prve pomoči, 
gašenju z gasilnikom in drugih 
veščinah.

Po kosilu so se naši mladi po-
merili v različnih igrah, največ 
takih z vodo. Tabor je bil v 
znamenju preizkusov znanja 
za preventivno značko. Vsi 
kandidati so uspešno opravili 
preverjanje in so s ponosom 
prejemali priznanja in svoje 
prve čine.

V nedeljo pa je bil prav prije-
ten tudi vzpon na Mrzlico in 

vrnili smo se z dodatno ener-
gijo, ki smo jo porabili na igri-
šču v raznih športnih igrah in 
polivanju z vodo, največ so je 
bili deležni prav mentorji. 

Ob družabnih večerih je bilo 
veliko smeha in dobre volje, 
saj so odkrivali gasilske talente 
med seboj. Mentor Uroš pa je 
poskrbel za dobro glasbo ob 
tabornem ognju, naši mladi 
pa so z njim veselo zapeli. 
Vse tri dni smo se imeli odlič-
no, saj smo združili prijetno 
s koristnim, ob tem pa so se 
stkala še nova prijateljstva.

Prav je, da se zahvalimo GZ 
Vojnik-Dobrna, ki nam je omo-
gočila to taborjenje, strokov-
nim sodelavcem za prijetno 
izobraževanje, mentorjem, saj 
je tabor minil brez nezgod, in 
nazadnje tudi vsem mladim, ki 
so bili tako prijetni in so doka-
zali, da rastejo v prave gasilce.

Predsednica mladinske komisije

GZ Vojnik – Dobrna:

Petra Tržan
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O dejavnosti DU Dobrna

Vroče poletje, ki naj bi bilo 
čas oddiha in nabiranja novih 
moči za nadaljnje delo, smo v 
organih DU Dobrna preživeli 
zelo delovno.
Zelo nas je zaposlila priprava in 
izdaja biltena »60 let Društva 
upokojencev  Dobrna«. Prav 
tako pa je bilo potrebno vložiti 
veliko truda, dela in časa v or-
ganizacijo in izvedbo tradicio-
nalne prireditve »S pesmijo in 
plesom pod kozolcem« , ki je 
bila hkrati osrednja prireditev 
za proslavitev 60. obletnice 
delovanja DU Dobrna. Čeprav 
so se v tem obdobju dogajale 
tudi običajne aktivnosti, kot so 

izleti, delo v sekcijah, obiski ju-
bilantov, pohodi in ostalo, bo 
v tem prispevku največ besed 
namenjeno izdaji biltena in 
proslavitvi jubileja.
Ko smo snovali program ju-
bileja 60-letnice DU Dobrna, 
smo si zadali nalogo, da kljub 
kriznim časom moramo izdati 
bilten. Menili smo, da je prav 
to najprimernejša oblika za 
prikaz in ovekovečenje delo-
vanja društva širši javnosti in 
članstvu. V obsegu in obliki  
kot smo si bilten zamislili, pa 
je le-ta  predstavljal strošek, ki 
ga naše društvo ne bi zmoglo. 
K sreči smo bili deležni precej-
šnjega razumevanja in pod-
pore pri sponzorjih, ki so nam 
s svojimi prispevki omogočili 
izdajo biltena. Vsem sponzor-
jem se za njihovo darežljivost 
iskreno zahvaljujem. 
Prav tako pa izrekam vso po-
hvalo in zahvalo vsem, ki so 
pomagali izoblikovati vsebino 
biltena, fotografsko opremlje-
nost in njegov zgled v celoti. 
V kolikor kdo jubilejni bilten 
še želi prejeti, naj se obrne na 

območne poverjenike ali pa 
na člane UO  društva.
Slavnostno proslavitev 60. 
obletnice DU Dobrna smo 
opravili na tradicionalni pri-
reditvi »S pesmijo in plesom 
pod kozolcem«. V zadovolj-
stvo udeležencev in organi-
zatorjev je ta prireditev upra-
vičila svoj naziv. Resnično se 
je prepevalo in plesalo, tako v 
uvodnem kulturnem progra-
mukot kasneje, ko je prireditev 
postala veselo druženje. Slav-
nostno obeležje jubileju so 
dali tudi častni gostje: predse-
dnica ZDUS dr. Mateja KOŽUH 
- NOVAK, župan Občine Dobr-
na g. Martin BRECL, sekretar 
PoZDU Celje g. Srečko KOLAR, 

predsednik  DeSUS-a Dobr-
na g. Branko DOBOVIČNIK in 
podpredsednik DU Vojnik.  Vsi 
so ob izrekanju čestitk in  le-
pih želja namenili besede tudi  
težavnim razmeram v  družbi. 
DU Dobrna pa so bile pode-
ljene tudi plakete, priznanja in 
darila.
V kulturnem programu so so-
delovali:  MoPZ DU Dobrna, 
» Ljudske pevke« iz Dobrne,  
Folklorna skupina KUD Dobr-
na in družinska vokalna skupi-
na »Sestre JAKOP« iz Dobrne. 
Program je lepo in smiselno 
povezovala v celoto ga. Irena 
ARTANK.  Temu je sledilo prije-
tno in veselo druženje, za kar 
so poskrbeli »Okajeni muzi-
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kanti«, ki so ob pestri glasbi in 
z izvedbo skečev dobro razve-
drili in nasmejali prisotne. 
Vsem, ki ste sodelovali v orga-
nizaciji, pripravah in izvedbi  te 

jubilejne prireditve, se prisrč-
no zahvaljujem za pomoč in 
sodelovanje.
Ko smo si kasneje malo oddah-
nili, smo zaključili z občutkom, 

da smo jubileju dali primerno 
obeležje in ga lepo proslavili. 
Pričakovali pa smo, da  se nam 
bo ob  proslavljanju pridružilo 
večje število  članov društva in 
tudi občanov  Dobrne.
Jubileju društva pa so bile po-
svečene tudi določene aktiv-
nosti v sekcijah. 
Tako so balinarji že v času ob-
činskega praznika organizirali 
meddruštveno tekmovanje 
moških in ženskih ekip. Na tem 
tekmovanju so se zelo dobro 
izkazali naši člani, saj so zase-
dli prvo in drugo mesto. Da  
so naši balinarji zelo dobri, pa 
potrjujejo tudi s tekmovanjem  
v ŠT-SA ligi, kjer bodo verjetno 
prvi. Prav tako ne smemo pre-
zreti, da so naše balinarke na 
področnem prvenstvu v Žalcu 
zasedle  drugo  mesto.  Pridru-
žite se jim !
Tudi člani strelske sekcije so bili 
v zadnjem obdobju kljub do-
pustniškemu času zelo aktivni, 
saj so, skladno s koledarjem 
prireditev v letu 2011, izvedli 
tekmo ob občinskem prazni-
ku, ki pa je zaradi zasedenosti 
prostora, strelišče v gasilskem 

domu na  Dobrni, bila izvede-
na na strelišču v Vojniku. So-
delovali so tudi na prijateljskih 
tekmah s sosednjimi sekcijami  
društev upokojencev in v Vita-
nju tekmovali tudi z MK puško, 
kjer so zasedli odlično drugo 
mesto. Na strelišču LD Dobr-
na na Trojni sta bila izvedena 
tudi dva treninga v streljanju z 
MK puško, za kar se članom LD 
Dobrna iskreno zahvaljujemo. 
Že se bliža mesec oktober, to 
pa je tudi čas, ko strelska sek-
cija prične z rednimi treningi 
dvakrat mesečno in le-ti tra-
jajo vse do meseca maja, zato 
upokojenci, še zlasti dobri 
strelci, pridite na strelišče, kjer 
se bomo družili in krajšali dol-
ge zimske urice.

Kot vidite, je bilo naše poletje 
navkljub vročini zelo živah-
no. Vse pa kaže, da bo takšna 
tudi  jesen. Veseli bomo, če  se  
boste v živahen jesenski utrip 
društva aktivno vključili v čim 
večjem številu. 

Predsednik DU Dobrna: 

DREV Anton
Tekma Noč pod kostanji

Tekmovanje ob občinskem prazniku
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Limbarska Gora

Stoji tam gora Limbarska
pod njo zelena tratica.
Na trati lepa hišica
in v hiši mlada vdovica.

Ženica ima hčerko še
in toči sladko vinčece,
je sonce  že za goro šlo,
po poti še potva nekdo.

To brata sta sv. Valentin
in njega brat sv. Peregrin.
Na pragu žena ozira se,
ima za pasom ključe vse.

Sv. Valentin spregovori:
»Al' bosta naju prenočili?

Za Božji del storite to,
da vaša sreča večja bo.«

Ošabna žena odgovori.
»Mi večje sreče treba ni,
imam polni hlev živinice
in v kleti sladko vinčece.

Imam denarja v skrinji še
in hiša polna pivcev je.
Kdor bo za sladko vince dal,
ta bo pod mojo streho spal.«

»Še nisem dal in ne bom dal,
ne bom pod tvojo streho 
spal, a še nocoj prevzetnica,
me na pomoč boš klicala.«

Svetnik od hiše se spusti

in ženi s prstom zapreti.
»Ne bo oj polnoči še preč,
ne bo vse tvoje sreče več.«

Devet še ura bila ni,
se živina v hlevu poduši
in žena vsa prestrašena
je vzdihovala, klicala.
»Pomagaj Bog, svet'  
Valentin
in njega brat svet'  Peregrin.«

Deset še ura bila ni,
iz sodov vino izkipi
in žena vsa prestrašena 
je še glasneje klicala.
»Pomagaj Bog, svet'  
Valentin
in njega brat svet'  Peregrin.«

Enajst še ura bila ni,
do zemlje hiša pogori
in žena vsa omamljena
je zdihovala, klicala.
»Pomagaj Bog, svet'  
Valentin
in njega brat svet'  Peregrin.«

Dvanajst še ura bila ni,
ko hčerka mrtva obleži
in žena vsa obupana
je glasno vpila, klicala.
»Pomagaj Bog, svet'  
Valentin
in njega brat svet'  Peregrin.«

Pesem iz mojih mladih let

Martina Žužek

Ne zakrivajte se več
Terapevtska obravnava brazgotin
Poškodba, rana, opeklina. Kirurški poseg ima za posledico pro-
ces celjenja, ki se konča z brazgotino. Le-ta nima enakih značil-
nosti v zgradbi kot naša koža, ampak je sestavljena iz vezivnih 
celic ter vlaken, ki so prekrita s kolagenom in prepletena v raz-
ličnih smereh.
Ne glede na velikost in mesto, kjer se nahaja, lahko ljudem pov-
zroča različne fizične in psihološke tegobe, v končni fazi ima 
tudi velik vpliv na samozavest posameznika. 
Preden brazgotina pridobi svoj končni izgled, potuje skozi raz-
lične faze zorenja:
1. Vnetna faza
 Prične se takoj po poškodbi tkiva in traja dva do šest dni. 

Zaustavi krvavitev, prepreči nadaljnji vdor bakterij, prične se 
formacija kolagena, ki s svojo mrežo obdrži brazgotino sku-
paj. V tej fazi opazimo, da je rana pordela, otekla, boleča in 
tudi toplejša.

2. Proliferativna faza (proliferacija=hitra rast)
 Trajanje faze ocenjujemo nekje v razponu treh do štirih 

tednov. V tej fazi prihaja ves čas do nastajanja kolagena, ki 
poveča odpornost brazgotine proti zunanjim silam.V braz-
gotino se vrašča vse več novih kapilar, kar povzroči vidno 

odebelitev robov rane, pojavijo se rdečkasti vozliči, kar ime-
nujemo granulacijsko tkivo. Le-to vsebuje veliko belih krv-
ničk, ki se bore proti bakterijam, zato je površina rane v tem 
času belkasta ali rumenkasta. V kolikor opazimo, da iz rane 
izteka gosti gnoj, pomeni, da je rana okužena.

3. Maturacijska faza (zorenje oz.preoblikovanje brazgotine)
 Zorenje brazgotine je zadnja faza, ki traja več tednov ali let. 

Še vedno je prisotno nastajanje kolagena, ki se sčasoma raz-
grajuje. Proces celjenja rane je zaključen, ko se brazgotina 

dr.  Marija Ocvirk in Patricija Goubar 
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spremeni v tanko, ploščato in belkasto brazgotino. Proces 
traja nekaj mesecev ali let in brazgotina se poravna s preo-
stalo kožo. Ljudje, ki so svetle polti, imajo navadno bledične 
brazgotine, medtem ko imajo temnopolti ljudje brazgotine 
pigmentirane.

Na celjenje rane oziroma na izboljšanje končnega vi-
deza brazgotine lahko do neke mere vplivamo tudi 
sami…
Izgled brazgotine je navadno najslabši od enega do treh me-
secev po poškodbi, ampak do neke mere lahko tudi sami vpli-
vamo na končni izgled brazgotine. V ta namen so nam na vo-
ljo različni postopki, kot so:  primerni pritiski na brazgotino ter 
ustvarjanje vlažnega in mehkega okolja, s čemer želimo vzpod-
buditi rast in obnovo kožnih celic, koži pa vrniti njeno naravno 
elastičnost, napetost in gladkost. 
Na splošno celjenje rane pa lahko vplivamo tudi z različnimi 
preostalimi, preprostimi dejavniki:
- skrbimo za primerno telesno težo ter za uravnoteženo pre-

hrano, ki naj bo bogata s cinkom, vitaminom C, z železom 
in minerali. Slabokrvnost ovira in upočasnjuje celjenje, saj 
telo oskrbuje z manjšo količino kisika. Pomanjkanje zgoraj 
navedenih hranilnih snovi zmanjša tvorbo kolagena, s tem 
pa tudi upočasni celjenje. Posebna previdnost velja pri je-
manju vitamina E, saj le-ta pospešuje krvavitev.

- Zaužijte primerne količine tekočine, ki ne vsebujejo kofeina 
in alkohola, kar bo onemogočilo dehidracijo in elektrolitsko 
neravnovesje.

- Izogibajte se kajenju, 
saj nikotin oži žile in s tem 
onemogoča ustrezno preskr-
bo tkiv s kisikom ter hranili, 
potrebnimi za dobro celje-
nje. Poleg zmanjšane oskrbe 
tkiva s hranili, nikotin v veliki 
meri vpliva tudi na hitrejšo 
porabo vitamina C, ki je pri 
kadilcih kar 40x hitrejša kot 
pri ljudeh, ki ne kadijo. 
- Izrednega pomena 
je ustrezen nadzor določe-
nih obolenj, kot je sladkorna 
bolezen, ki prav tako izredno 
zmanjšuje možnosti dobrega 
in hitrega celjenja.

- Velik dejavnik, ki vpliva 
na ustrezno celjenje, je 
tudi stres, ki enako kot 
sladkorna bolezen vpliva 
na nivo glukoze v krvi ter 
na hormonsko ravnoves-
je in s tem na možnost 
celjenja rane.

- Ne smemo pozabiti tudi 
na ustrezno mero giba-
nja prizadetega predela, 
saj lahko prekomerno 
gibanje povzroči razvlek 
robov rane in delno ali 
popolno odprtje le-te. V 
te namene so pri večjih 
ranah priporočljiva tudi 
ustrezna oblačila (kom-
presijska), ki celjenje po-
spešujejo.

- Izogibajte pa se tudi pretiranemu izpostavljanju soncu, saj 
lahko s tem povzročite potemnelost in odebelitev brazgo-
tine za daljši čas. Najbolje je brazgotino pokriti ali pa v ta 
namen uporabljati zaščitno kremo z zelo visokim zaščitnim 
faktorjem.

Možnosti motenj v zorenju brazgotine
V nekaterih primerih lahko prihaja tudi do motenj pri zorenju 
brazgotine, kar lahko povzroči, da brazgotina postane hipertro-
fična (zadebeljena, dvignjena), ki je še vedno v mejah rane ali 
pa le-ta vzbrsti, meje preseže in tako postane večja od prvotne 
rane. V tem primeru govorimo o keloidni brazgotini, ki povzroči 
izredno neestetski videz rane. Brazgotine so lahko tudi atrofič-
ne, ki dajejo videz majhnih okroglih vdolbinic na koži. Te pogo-
sto nastanejo kot posledica aken ali vodenih koz.
Tovrstne primere zdravimo s posebnimi tretmaji in kombinacij-
skimi terapijami. V kolikor le-to ne zadošča za ustrezen izgled, je 
potrebno rano kirurško ponovno oskrbeti.
Kaj storiti, da zmanjšamo preobčutljivost brazgotine in pred-
vsem izboljšamo estetski videz?
Ponovno velja poudariti dejstvo, da nobene brazgotine ni moč 
popolnoma odpraviti in zagotoviti idealen končen uspeh zdra-
vljenja – narediti brazgotino povsem nevidno.
Za zmanjševanje razsežnosti brazgotine, občutljivosti, bolečine, 
za povečanje elastičnosti brazgotine in izboljšanje estetskega 

Prej

Po treh tednih terapevtske obravnave
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videza le-te se lahko poslužimo različnih terapij in metod. V ta 
namen so pogosto uporabljene laserske terapije, krioterapije, 
radioterapije, kirurški posegi, kompresijske terapije, obliži in raz-
lične belilne kreme, ki zagotove več ali manj končnega uspeha. 
Na tržišču so nam na voljo različni geli, ki obljubljajo možnosti 
izboljšanja končnega videza brazgotine. 
Ker želimo tudi v Termah Dobrna ponuditi našim pacientom in 
pacientkam možnosti najkvalitetnejših obravnav, smo v ta na-
men strokovno usposobili diplomirane delovne terapevtke za 
izvajanje Terapevtske obravnave brazgotin, ki vključuje različne 
ročne tehnike v boju proti fizičnim in psihološkim težavam, ki jih 
brazgotine povzroče. Storitev velikokrat kombiniramo z lasersko 
terapijo, ki celjenje ran še pospeši, obenem pa v okviru terapev-
tske obravnave brazgotin veliko časa posvečamo tudi edukaciji 

uporabnikov, saj se zavedamo, da je različne postopke potreb-
no izvesti velikokrat preko dneva tudi v domačem okolju, obe-
nem pa upoštevati tudi določena navodila, ki bodo zagotovila 
ustrezno spremljajočo terapijo, ki nas bo popeljala do želenega 
končnega uspeha.
Ne dovolimo, da nas brazgotina zavedno zaznamuje in zmanjša 
našo samozavest. Še pravočasno poiščimo strokovno pomoč in 
se izognimo tegobam, ki jih tovrstna težava lahko povzroči.

 Marija Ocvirk, dr.med., spec. ginekologije

 in porodništva v Termah Dobrna, IBCLC 

in Patricija Goubar, dipl. fiziot., velneška svetovalka,

 vodja centra za fizioterapijo in balneologijo 

ter vodja masažno lepotnega centra in salona 

za nego las Hiša na travniku v Termah Dobrna

Znate prepoznati melanom?
Melanom je maligni tumor ko-
žnih celic melanocitov. Je zelo 
nevarna vrsta kožnega raka, 
saj zelo hitro zaseva v druge 
organe, vendar je v primeru 
zgodnjega odkritja ozdravljiv.

Melanociti so kožne celice, 
ki ležijo v spodnjih plasteh 
povrhnjice. So enakomerno 
razporejeni po koži in tvorijo 
zaščitni pigment melanin. Me-
lanin je vzrok za obarvanost 
kože, hkrati pa ščiti kožne celi-
ce pred škodljivimi ultravijolič-
nimi žarki. Melanocite najde-
mo tudi na sluznicah. 

Melanociti se lahko brez po-
sebnega razloga namnožijo 
na nekaterih delih kože in se 
začnejo združevati v skupke, ki 
so na koži vidni kot melanoci-
tni nevusi. Laiki jih imenujejo 
tudi pigmentna ali materina 
znamenja. 

Melanom se lahko razvije iz 
kakršnega koli melanocita na 
koži ali v sluznicah. Lahko na-
stane iz melanocita v nevusu 
ali iz melanocita na nespreme-
njeni koži, kar opažamo pogo-
steje. 

Na koži ves čas nastajajo nova 
znamenja. Med njimi je lahko 
tudi melanom, ki ga je na za-
četku težko ločiti od navadne-
ga znamenja. Znamenja se z 
leti spreminjajo, rastejo, spre-
minjajo barvo in obliko ter se 
dvignejo nad raven kože. Me-
lanom se prav tako spreminja, 
navadno hitreje kot znamenje.

Melanom se lahko pojavi pri 
komurkoli, vendar pa je pri 
nekaterih ljudeh tveganje za 
pojav melanoma večje. Večja 
nevarnost obstaja pri svetlola-
sih, svetlookih in svetlopoltih 
ljudeh, ki so zlasti v mladosti 
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pogosto izpostavljeni sonč-
nim žarkom in  so večkrat utr-
peli opekline. Večje tveganje 
je značilno tudi pri ljudeh, ka-
terih ožji sorodnik je imel me-
lanom, pri starejših ljudeh in 
tistih, ki imajo veliko znamenj. 
Prav tako obstaja večje tvega-
nje za pojav novega melano-
ma pri ljudeh, ki so že imeli 
melanom.

Za zgodnje odkritje melano-
ma je zlasti pomembno dobro 
samoopazovanje. Pregledati 
moramo celotno telo, pri tem 
pa ne smemo pozabiti hrbta, 
podplatov, pazduh in lasišča. 
Ko opazujemo spremembe na 
koži, moramo biti pozorni na 
tista znamenja, ki se pojavijo 
na novo in se spreminjajo, ter 
na obstoječa, ki se spreminja-
jo. Pomembno je razlikovanje 
med benignimi in malignimi 

spremembami. Pri samoopa-
zovanju uporabljamo sistem 
ABCDE. Benigne, nenevar-
ne spremembe so navadno 
manjše, enakomerno obarva-
ne, ostro omejene in simetrič-
ne. Melanom je asimetričen (A 
– asimetry), nepravilnih robov 
(B – border), večbarven (C – 
colour), večji od 5 mm (D – di-
ameter) in raste (E – elevation). 
Včasih lahko srbi. Pri napredo-
vali obliki se lahko pojavi tudi 
krvavitev. 

Ker so melanomi lahko videti 
zelo različno in se ne spremi-
njajo vsi po sistemu ABCDE, je 
za zgodnje odkritje melanoma 
pomemben tudi dermatološki 
pregled. Dermatologi pri pre-
gledu uporabljamo dermato-
skop, t.j. sistem leč s posebno 
osvetlitvijo, ki nam omogoča 
povečan prikaz kožnih spre-

memb in s tem razločevanje 
struktur v zgornjih slojih kože. 
Na podlagi dermatoskopskih 
značilnosti prepoznamo me-
lanom, še preden lahko spre-
membe opazimo s prostim 
očesom. 

Poleg rednih preventivnih 
pregledov pri dermatologu 
in rednega samoopazovanja 
je za preventivo melanoma 
pomembna tudi zaščita pred 
sončnimi žarki. Pomembno 
je izogibanje soncu med 11. 
in 16. uro ter zaščita z oblačili, 
pokrivali in očali. Po delih te-
lesa, ki jih ne moremo zakriti 
z oblačili, moramo nanesti 
kremo z visokim zaščitnim fak-
torjem.

Nataša Grebenšek, dr. med.

Dermatovenerološka klinika, UKC 

Ljubljana

Mladinski klub   
 Dobrna

Uspešen zaključek turnirjev 
Dobrna open 2011
Mladinski klub Dobrna (MKD) je v okviru prireditve Noč pod 
kostanji (NPK) organiziral že tradicionalne športne turnirje 
DOBRNA OPEN 2011. Turnirji so potekali v soboto, 6. avgusta, 
na igriščih Osnovne šole Dobrna. Prijavljene ekipe so se lah-

ko pomerile v košarki, nogometu in odbojki na mivki. 
Na turnirje Dobrna open 2011 se je prijavilo več kot 30 ekip. 
Turnir v nogometu ali II. Mrkijev memorial je požel največje 
zanimanje med prijavljenimi ekipami. Ekipe so prihajale iz  Do-
brne ter različnih okoliških krajev (Šentjur, Domžale, Vinska gora, 
Šempeter, Vitanje itd.).

Seznam zmagovalnih ekip po posameznih disciplinah:
• košarka: ekipa˝Duo mi trije˝ iz Vitanja;
• nogomet: ekipa ˝Vigo avtovleka Sešl˝ iz Vinske Gore;
• odbojka na mivki:  ekipa ˝Jagode˝.Najboljše 3 ekipe v nogometu
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Zmagovalci oz. prve tri uvrščene ekipe po posameznih pano-
gah so poleg pokala prejele bogato denarno nagrado. Orga-
nizatorji turnirjev so z udeležbo na turnirjih Dobrna open 2011 

Najboljše 3 ekipe v odbojki 1. mesto v košarki

zelo zadovoljni, saj ocenjujejo, da je bilo na igriščih OŠ Dobrna 
cca. 500 obiskovalcev.

Avtor: Špela Pavlin

Avtor fotografij: MATIC GABRIEL

Vikend pod kostanji na Dobrni

Avgustovski vikend so zaznamovale kar tri zabavne noči pod 
kostanji na Dobrni. Prireditev Noč pod kostanji, ki je letos po-
tekala že 33. leto zapored, je v organizaciji Mladinskega kluba 
Dobrna ter v sodelovanju z Občino Dobrna in Zavodom za tu-
rizem, šport in kulturo Dobrna požela velik odziv. Dogajanje, ki 
je potekalo od petka, 12. 8.,do nedelje, 14. avgusta, je privabilo 
več tisoč ljudi iz Občine Dobrna, širše okolice in tudi od drugod 
po Sloveniji. 
Petkov ˝Open air house party˝ so v ritmih elektronske glasbe 
zaznamovali mojstri slovenske elektronske glasbe (MIKE VALE, 
DEAN DEEN, JOSH SOMEN, CLEEK in TICKO). Sobotni večer je 
predstavljal vrhunec prireditve s predskupino POWERŠOK, z le-
gendarnimi KINGSTONI in s talenti iz oddaje ˝Slovenija ima ta-

lent ,̋ ki so poznani pod imenom FEŠTA BAND. Da so res upravi-
čili svoje ime, je dokazalo občinstvo s pozitivnim odzivom med 
njihovim bučnim nastopom. Nedeljsko popoldne se je začelo s 
tekmovanjem ˝Dobrna ima talent ,̋ kjer so kandidati predstavili 
svoj skrite sposobnosti. Obiskovalci so lahko slišali in videli me-
lodijo ˝harmonikašev ,̋ mlad in ambiciozen ansambel, solistko 
na klavirju in mažoretki. Izmed vseh kandidatov je ansambel 
Kvarta iz Dobrne prejel največ glasov po ocenah občinstva. Po-
zno nedeljsko popoldne se je nadaljevalo z Ribičem Pepetom 
ter velikim koncertom skupine Čuki.  
Organizatorji dogodka se zahvaljujejo vsem podpornikom pri-
reditve Noč pod kostanji 2011, ki so jim na različne načine po-
magali pri ustvarjanju in nadaljevanju tradicije na Dobrni.

Avtor: Špela Pavlin

Avtorja  fotografij: Špela Pavlin in Mitja Cvikl
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Otvoritev učnega čebelnjaka

Otvoritev učnega čebelnjaka – nastop učencev OŠ Dobrna

Otvoritev učnega čebelnjaka 
Čebelarskega društva Dobrna 
je bila v torek, 21. 6. 2011, ob 17. 
uri v neposredni bližini stano-
vanjske hiše Žemva, nasproti 
Osnovne šole Dobrna. 
Učni čebelnjak, čebelji panji in 
čebelje družine so Čebelarske-
mu društvu Dobrna, ki v sode-
lovanju z Osnovno šolo Dobr-

VII. tabor Fiesa
Učencem je bilo všeč: 
- kopanje v morju
- skakanje s pomola
- raziskovanje morskega obrežja
- druženje
- igranje nogometa, odbojke
 - prosti čas
- vožnja z barko
- sprehodi v Piran
- ogled Luke Koper
- nakupovanje na stojnicah
- hrana
- ogled Lipice
- družabni večer
- ogled Križne jame
- ogled akvarija
V spominu jim bodo ostale:
- vožnja z lojtrnikom
- vožnja s čolnom po podze-

mnem jezeru
- drobne nesreče (udarec v 

prst, pohojen pasji kakec, raz-
trgana zadrga, padec telefona 
v morje, trk sošolke ob drog) 

- poškodbe (praska, nabit prst)
- prepirčki
- skok v morje
- meduze
- večerno klepetanje
Spremenili bi:
- da bi tabor potekal 5 dni,
- da bi zadnji dan bilo manj 

ogledov (vsaj brez ogleda 
Hrastovelj),

- da bi bilo manj učnih listov,
- da bi šli naravnost v Fieso,
- nič.

Članice novinarskega krožka

VII. naravoslovno-družboslovni tabor Fiesa, 7. razred: Utrinek iz Pirana

na od leta 2008 dalje uspešno 
vodi delovanje čebelarskega 
krožka, donirani v okviru Skla-
da za ohranitev kranjske čebe-
le, ki  ga je ustanovila Čebelar-
ska zveza Slovenije. 
Učni čebelnjak bo prvenstve-
no služil za praktično učenje 
in spoznavanje življenja čebel. 
Osnovni cilj je, da učenci če-
belarskega krožka vzdržujejo 
čebelje družine, ki bodo v uč-

nem čebelnjaku. Pomen čebel 
kot opraševalk, učiteljic sožitja 
in sodelovanja je splošno znan 
in tudi v tem primeru bo učni 
čebelnjak pomembno prispe-
val k vsem tem vrednotam.
Ob kulturnem programu 
učencev OŠ Dobrna in blago-
slovu učnega čebelnjaka so 
lahko udeleženci okusili tudi 
dobrote iz medu.

Zapisala: Darinka Stagoj

Sprejem 
»zlatih osnovnošolcev«
15. junija je bila prireditev ob občinskem prazniku. Nastopila je 
folklorna skupina pod mentorstvom Albine Gril. Župan pa je na 
prireditvi podelil tudi priznanja najboljšim devetošolcem: Patri-
ciji Kumer, Petru Lampretu, Izi Smrečnik in Tjaši Žerjav. 

Zapisala: Irena D. Smrečnik

Podelitev priznanj učencem 9. razreda, ki so bili med najuspešnejšimi vsa leta 
osnovne šole. 
Od desne prosti levi: Tjaša Žerjav, Iza Smrečnik, Peter Lampret in Patricija Kumer; ob 
njih  župan in podžupan.
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Tehniški dan v Celju
Učenci 5. razreda smo imeli 
zanimiv tehniški dan, ki smo 
ga izvedli v Celju.
Obiskali smo Pokrajinski mu-
zej in Muzej novejše zgodo-
vine.  V Pokrajinskem muzeju 
nas je kustus ob razstavljenih 
eksponatih  popeljal v življe-
nje naših prednikov od praz-
godovine  naprej. Ob kipih iz 
kamna, spomenikih, izklesanih 
obrazih bogov in živali smo 
spoznali, kako so živeli naši 
predniki. Za tem smo si v kleti 
Knežjega dvorca ogledali še 
arheološko razstavišče, doslej 
največjo predstavitev ostan-
kov rimske Celeje. 
V Muzeju novejše zgodovi-
ne pa smo ob stalni  razstavi 
Živeti v Celju spoznali mesto 
Celje danes in nekoč. Za nas je 

Eko dan

V petek, 22. 4. 2011, je na šoli 
potekal EKO dan za učence od 
6. do 9. razreda. Delo je pote-
kalo po delavnicah. Šestošolci 
so spoznavali zdravilna zelišča 
in zato obiskali zeliščarko, go. 
Vido Razgoršek; sedmošol-
ci so se podali do ribnikov in 

Učenci OŠ Dobrna so v okviru »Eko 
dneva« posadili v okolici šole nekaj 
dreves. Pri tem jim je z izkušnjami in na-
sveti pomagal g. Anton Mogu.

tako spoznavali celinske vode;  
osmošolci so spoznavali vo-
dne vire ter ustvarjali v literar-
ni delavnici; devetošolci pa so 
izdelovali eko zabojnike. Obe-
nem je potekala tudi novinar-
ska delavnica, kjer smo izdelali 
dva plakata, in sicer na temo 
leto gozdov in dan zemlje.
Ob 12.30 smo se vsi zbrali za 
šolo, kjer smo prisluhnili krat-
kemu programu, ki smo ga  
pripravili člani novinarske de-
lavnice in literarne delavnice. 
Spomnili smo na mednaro-
dno leto gozdov in na svetov-
ni dan zemlje ter prisluhnili 
recitacijam. Zatem pa smo ob 
zvokih našega harmonikarja 
ter ob pomoči g. Antona Mo-
guja posadili nekaj dreves.

Novinarski krožek

bilo najbolj zanimivo v muzej-
ski ulici obrtnikov, kjer smo si 
ogledali stare obrti iz prejšnje-
ga stoletja, ki so zaznamovale 
utrip življenja v mestu. Čevljar-
ski mojster nam je prikazal iz-
delavo čevljev. Spoznali smo 
tudi orodje, ki so ga čevljarji 
uporabljali pri izdelavi. Posto-
pek je bil v primerjavi z dana-
šnjo industrijo čevljev precej 
dolg. Okoli 12. ure smo se z 
avtobusom odpeljali nazaj  na 
Dobrno.  Na avtobusu pa smo 
še naprej podoživljali in se po-
govarjali o vsebinah tehniške-
ga dne. Bilo je zanimivo in en-
kratno, saj smo spoznali veliko 
novega.

Tilen U. Voršnik K., Patricia Ramšak, 

Žan Rebernik, 4. r.

Mentorica: Olga Vaukner

Z vlakom do gradu
Junija smo imeli naravoslovni dan Z vlakom do gradu. Zjutraj 
smo se z avtobusom odpravili v Celje. Po poti smo si ogledovali 
pokrajino ter se pogovarjali. Z avtobusne postaje smo peš kre-
nili proti železniški postaji. Prometnik nam je razkazal postajo. 
Peljal nas je tudi v kontrolni stolp. Tam imajo posebno kontrolno 
tablo in računalniški sistem, s katerim upravljajo vlake na po-
staji. Na železniški postaji smo tudi malicali. Ko je prispel vlak, 
smo vstopili in se odpeljali proti Velenju. Z vlakom sem se peljal 
prvič. Od železniške postaje do velenjskega gradu smo kar ne-
kaj časa pešačili. Na gradu smo si ogledali ostanke mastodonta, 
razstavo igrač, vaško gostilno in trgovino ter srednjeveško zbir-
ko. Ko se je ogled bližal koncu, je nebo postalo črno. Mislil sem, 
da bo deževalo, a ni bilo tako. Z gradu smo imeli lep razgled na 
Velenje. Bil je lep izlet, toda kmalu je prišel čas, ko smo morali 
oditi domov.

Podelitev bralne značke
4. 5. 2011 smo imeli na šoli podelitev BRALNE ZNAČKE. Prireditev 
je bila v Kulturnem domu v prizidku naše šole. Podelitev je vodi-
la učenka 8. razreda, Petra Rebernik. Najprej smo si ogledali lut-
kovno predstavo.  Karina, učenka 1. razreda, in njena mama sta 
nam v ruskem jeziku predstavili  rusko pripovedko. S proznim 
delom in poezijo sta se predstavila še Ana Sluga in g. Bojan Vre-
čer,  oba krajana Občine Dobrna. Obiskal nas je tudi g. Franc 
Horjak, ki je bil pred leti knjižničar in profesor slovenskega jezika 
na naši šoli. Seznanil nas je z začetkom delovanja šolske knjižni-
ce. Prav on pa nam je podelil tudi priznanja za letošnjo osvojitev 
bralne značke. Seveda sem bila med letošnjimi značkarji tudi 
jaz.  Priznanja sem se zelo razveselila. V nadaljevanju smo si za 
nagrado z navdušenjem ogledali še  predstavo Mali princ.                                                       

Patricia Ramšak, 4. razred

Mentorica: Olga Vaukner

Jernej Počivalnik, 3 .r.

Mentorica: Terezija Audič

Učenci 3. razreda so se odpravili na zanimivo popotniško dogodivščino. 
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Če bi jaz bil-a učitelj/učiteljica v PŠN:
otrokom ne bi dovolila, da bi šli v vodo brez dovoljenja in plavali 
v globoki vodi (Špela, Lana),
ne bi jim dovolila, da si kupujejo igrače – orožja (Špela),
otrokom bi dovolila več proste igre (Medea, Nuša, Lea, Ana R., 
Maja),
zvečer bi šli na ladjo (Medea),
bila bi prijazna, ker to ni prava šola (Timeja, Janez),
otroke bi učila plavanja (Timeja, Laura),
otrokom ne bi dovolila tožiti (Nuša),
otrokom ne bi dovolila, da govorijo drug čez drugega (Nuša),
zahtevala bi, da takoj zaspijo (Lea),
zahtevala bi več truda pri plavanju (Ana R.),
otroci bi lahko bili dlje v vodi (Ana B.),
dovolila bi skakanje z mize (Lana),
ne bi dovolila puščati hrane (Alina),
učil bi otroke skakanja s pomola in plavanja hrbtno (Gašper R.),
otroci bi morali ubogati (Jernej), bil bi strog – ne bi dovolil nevar-
nih iger (Jernej, Gašper P.).

ŠOLSKI KOTIČEK

Poletna šola v naravi
Vtisi učencev 3. razreda iz Baške, kjer se je junija 2011 odvijala 
tradicionalna šola v naravi.

Nikoli ne bom pozabil-a:
igral na dvorišču doma (Maja)
šotorov na plaži, ki so nam nudili senco (Maja)
super učiteljice (Gašper P., Lea, Medea, Špela)
slanega morja (Gašper P.)
drobnega peska na plaži, ki me je pikal (Gašper P., Jernej)
plavanja v bazenu s sladko vodo (Janez, Alina)
ladje s steklenim dnom (Janez, Lana, Ana R.,
udobnega Celjskega doma v Baški (Jernej, Gašper R., Alina, Ti-
meja)
dobre hrane (Jernej)
zanimivega plavalnega učitelja (Gašper R., Ana B., Lea, Nuša)
hladnega morja (Alina, Laura)
spoznavnega večera (Alina)
sladoleda (Alina, Nuša)
sošolcev in učencev iz Ljubečne (Lana)
plavanja do mize (Ana R., Špela)
plavanja na čas (Ana R., Medea, Špela)
obale, morja in plavanja (Lea, Nuša, Timeja)
skakanja s pomola (Špela)
vročega ozračja (Laura)

Utrinek iz poletne šole v naravi, Baška 2011

Dobili smo novo generacijo prvošolcev na OŠ Dobrna
1. september je bil prav pose-
ben dan za naših 24 prvošolč-
kov, ki so v letošnjem šolskem 
letu prvič sedli v šolske klopi. 

Veseli smo številčne generaci-
je, saj napoveduje, da se v našo 
šolo vrača otroška razigranost, 
smeh in nova energija. 

Prvi dan smo jim popestrili 
z nepozabnimi trenutki. Na 
sprejem smo seveda povabili 
tudi starše. Po uvodnem na-
govoru gospe ravnateljice so 
otroci poiskali svojo učilnico. 
Tam so jih pričakala darila, ki 
so jih  bili posebno veseli. Sle-
dila je pogostitev in igre. Starši 
pa so v tem času dobili nekaj 
informacij za lažji prehod nji-
hovih otrok v šolo. 
Prvošolci so misli strnili takole: 
 Iskanje zajčka (Gašper, 

Adrijan, Tjaša, Janez, Kevin, 
Žiga, Benjamin, Lina, Špela, 

Nina, Janez)
 Torta in darila (Tina, Alex, 

Rene, Tasja, Maruša, Maša)
 Igranje s sošolci na pro-

stem (Jure, Luka, Gal) 
 Sledi, po katerih smo našli 

v našo novo učilnico (Vika, 
Tarik, Gaber) 

Glede na vtise prvošolčkov 
je prvi šolski dan uspešno za 
nami. Želimo si in trudili se 
bomo, da bi bilo prijetnih dni 
v šoli veliko in bi šola pustila 
prijeten pečat v srcih naših 
učencev. 

Silva Pintar in Ksenija Ulaga
Prvi šolski dan – sprejem prvošolcev
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Slovo devetošolcev

Devetošolci so se poslovili od osnovnošolskih klopi. Uradno slovo oz. valeto so za starše in učitelje skupaj z razredničarko Jasmino 
Repolusk pripravili v petek, 10. 6. 2011. Zaplesali so sedem plesov, tudi dunajski valček s starši, pripravili pester program ter se družili 
in zabavali. Želimo jim sreče, osebnega zadovoljstva in uspehov na nadaljnji poti. 

Članice novinarskega krožka 

Učenci 9. razreda na valeti Slovo učencev 9. razreda

Predstavljamo vam naše (bivše)  devetošolce, šolsko leto 2010/11. Danes, kot to berete, 
so že vsi tam nekje ... na drugih, različnih in drugačnih šolah. Postali so učenci – dijaki in 
tudi v novem okolju se  najbrž počutijo prijetno, kot so se med nami. Ne glede na to pa smo 
prepričani, da se kdaj spomnijo tudi na OŠ Dobrna in vseh osem let, ki so jih preživeli tukaj. 

Blaž Adamič 
je poleg do-
sežkov s tek-
movanj v zna-
nju izjemno 
ponosen na 

številne visoke športne dosež-
ke, in sicer v krosu, skoku v da-
ljino, štafeti. V prostem času že 
več let trenira nogomet v Ce-
lju. Ponosen je, da se je uvrstil 
v ožji izbor za slovensko repre-
zentanco v nogometu. Bil je 
športnik šole za leto 2011. Vpi-
sal se je na Šolski center Celje, 
program medijski tehnik. 

Sanja Blazinšek je v vseh le-
tih šolanja dosegla številna 
bronasta priznanja iz znanja, 
posebej pa je ponosna na 

srebrnega iz 
nemščine. V 
prostem času 
rada kolesa-
ri in uživa v 
s p r e h o d i h 
s prijatelji. Sodelovala je na 
tekmovanjih PGD Dobrna.  
Najbolj je ponosna na svoje 
dosežke na področju znanja 
nemščine, kjer si želi svoje zna-
nje tudi nadgraditi. Vpisala se 
je na Gimnazijo Celje Center.

Marijan Bo-
žnik je pono-
sen na izdelke, 
ki jih je napra-
vil pri tehnič-
nem krožku. 

Posebej ga je veselilo obliko-

vati iz lesa. V prostem času se 
ukvarja tudi s plesom, in sicer 
jumpstyle. S sošolcem Jerne-
jem sta oblikovala motiv na 
majice devetošolcev. Tudi sicer 
ga veseli oblikovanje. Vpisal se 
je na lesarsko šolo v Maribor. 
Prepričan je, da bo na tej šoli 
dobil veliko znanja o lesu in 
oblikovanju ter nekoč postal 
uspešen na tem področju.

Matic Bunder-
la je dosegel 
več priznanj v 
tekmovanju iz 
znanja tako v 
nižjih kot tudi 
v višjih razredih. V prostem 
času najraje igra nogomet in 
kolesari. Eno leto je treniral 

rokomet v celjskem klubu ter 
obiskoval športno šolo (roko-
met) na OŠ Dobrna. Ponosen 
je na prvo mestu v štafetnem 
teku. Vpisal se je na Srednjo 
šolo za strojništvo, mehatro-
niko in medije Celje, smer me-
dijski tehnik. 

Jernej Dra-
žnik je nad-
vse uspešen 
na likovnem 
področju. Rad 
skicira, riše, 

obvlada posebne pisave (npr. 
gotico). V prostem času se 
ukvarja tudi s plesom (jump-
style). Ponosen je, da je skupaj 
s sošolcem oblikoval motiv 
na majicah 9. razreda. Sošol-
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cem je večkrat podaril kakšen 
»stilski« napis. Uspešen je bil 
pri tehničnem krožku, kjer so 
oblikovali iz lesa. Vpisal se je 
na lesarsko šolo v Maribor.

Luka Felicijan 
je dosegel 
več brona-
stih priznanj 
iz znanja. Po-
nosen je na 
dosežke s po-
dročja angleške in slovenske 
bralne značke. V prostem času 
že četrto leto zapored  treni-
ra v Celju rokomet. Dosegel je 
vidne uspehe tudi na tekmo-
vanju iz juda ter v streljanju z 
zračno puško. Ukvarja se tudi s 
košarko. Vpisal se je na srednjo 
zdravstveno šolo v Celje. 

Matevž Flis v 
prostem času 
igra trobento. 
Večkrat je na-
stopil na šol-
skih priredi-

tvah kot solist 
ali pa v ansamblu.  Sodeluje 
v Godbi  Dobrna.  Iz osnovne 
šole se bo največkrat spomnil 
sošolcev in druženja z njimi.  
Posebno veselje pa ima do 
lesa. Izdeluje in oblikuje raz-
lične izdelke. Vpisal se je na 
Srednjo lesarsko šolo Slovenj 
Gradec. 

Janja Goršek 
je osvojila 
bralno znač-
ko vseh osem 
let. Več let je 

obiskovala glasbeno šolo, kjer 
se je učila harmonike. Sedaj 
se uči igrati tudi kitaro, ki jo 
v prostem času rada vzame v 
roke. Igra tudi sintetizator in  
si želi, da bi znala igrati še na 
en instrument, morda bobne. 
Vpisala se je na Šolski center 
Rogaška Slatina, kjer se bo iz-
obraževala za optika. Vesela je, 
ker je tam blizu tudi glasbena 
šola. 

Ana Grebenc 
je posebej 
ponosna na 
bronasti pri-
znanji iz tek-
movanja iz 

matematike ter priznanja za 
osvojeno bralno značko. Tre-
nirala je rokomet, odbojko; 
v nižjih razredih pa tudi ples. 
Sodeluje v PGD Dobrna in re-
dno obiskuje gasilska tekmo-
vanja. Pravi, da je ponosna, 
ker je uspela uresničiti cilje 
kljub težavam, ki so ji stale na 
poti. Vpisala se je na Srednjo 
ekonomsko šolo v Celje, smer 
ekonomski tehnik.

Jernej Kralj se 
lahko pohvali 
s številnimi 
priznanji iz 
znanja ter z 
zlato bralno 
značko iz slovenščine. Najbolj 
pa je ponosen na srebrno 
priznanje iz fizike in zgodovi-
ne ter na zlato iz geografije. V 
svojem prostem času najraje 
igra nogomet ter kolesari. Do-
ločen čas pa posveti pogla-

bljanju znanja, zlasti s podro-
čja naravoslovja. Vpisal se je na 
Gimnazijo Celje Center. 

Patricija Ku-
mer je do-
segla v vseh 
osnovnošol-
skih letih kar 
nekaj priznanj 

iz znanja. Ob koncu osnovne 
šole je dobila priznanje za »zla-
te osnovnošolce«. Vseh osem 
let je osvojila bralno značko. 
Pogosto je nastopala na šol-
skih prireditvah in jih vodila. 
V prostem času se ukvarja s 
plesom. S plesno skupino je 
sodelovala na številnih držav-
nih tekmovanjih in dosegla 
lepe rezultate. Vpisala se je na 
ekonomsko gimnazijo. 

Peter Lampret 
je svoje izje-
mno športno 
udejstvovanje 
uspel uskla-
diti s šolskimi 
obveznostmi in med drugim 
postal tudi zlati osnovnošo-
lec. Na področju gimnastike 
je dosegel osemkrat naslov 
državnega prvaka, nastopil na 
mednarodnih tekmovanjih od 
Aten do Kanade. V prostem 
času najraje pozimi borda, po-
leti surfa in kolesari. Vpisal se 
je na Škofijsko gimnazijo Mari-
bor, ki je, med drugim, v bližini 
telovadnice, kjer vsakodnevno 
trenira.  

Nuša Majcen je osvojila kar 
nekaj bronastih priznanj iz 

znanja in po-
sebno prizna-
nje za osvo-
jeno bralno 
značko vseh 
osem let šo-

lanja. Ponosna je na dosežke 
s področja jezikov. V prostem 
času se ukvarja s tekom in ro-
lanjem. Obiskovala je športno 
šolo, odbojko. Sodeluje tudi v 
PGD Dobrna. Vpisala se je na 
srednjo šolo za gostinstvo in 
turizem v Celju, smer turistični 
tehnik.

Blaž Mastnak 
je v nižjih ra-
zredih treniral 
judo. V pro-
stem času se 
najraje ukvar-
ja z računalni-
štvom. Na tem področju je bil 
posebej uspešen tudi v osnov-
ni šoli. Svoje računalniško zna-
nje je večkrat prenašal tudi na 
mlajše učence. Vpisal se je na 
srednjo šolo za računalništvo. 
Prijetne spomine na osnovno 
šolo pa bo imel tudi zato, ker 
je bil kar nekajkrat izbran, da je 
vodil šolske in razredne prire-
ditve. 

Andrej Pečo-
ler je postal 
zlati bralec. 
Bil je reden 
o b iskov a l e c 
šolske knjižni-

ce.  V prostem času se ukvar-
ja s fotografiranjem. Vse kar 
je povezano s fotografijo, mu 
predstavlja poseben izziv. Tudi 
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kitaro vzame v roke in na tem 
področju želi nadaljevati izo-
braževanje. Zanima ga delo v 
različnih medijih. Vpisal se je 
na Srednjo šolo za strojništvo, 
mehatroniko in medije Celje, 
smer medijski tehnik.

Primož Pesjak 
je dosegel 
številna bro-
nasta prizna-
nja in postal 
zlati bralec. V 
prostem času 
igra kitaro. V šoli je vsa leta re-
dno nastopal kot solist ali pa v 
ansamblu.  Več let je spremljal 
plese folklorne skupine. Naj-
bolj je ponosen na 2. mesto 
v igranju harmonike. Precej 
časa nameni tudi »raziskova-
nju« računalnika. Vpisal se je 
na srednjo računalniško šolo v 
Velenje.

Matej Popek 
se bo, podob-
no kot ostali,  
najraje spo-
minjal sošol-
cev. V šoli je 
najbolj užival 

pri praktičnem delu in ustvar-
janju. Posebej uspešen je bil 
pri delu z lesom, s čimer se je 
ukvarjal tudi doma. V prostem 
času je rad prihajal na šolsko 
igrišče, kjer je igral nogomet. 
Nekaj let je obiskoval tudi 
športno šolo. Vpisal se je na 
lesarsko šolo v Maribor.

David Pušnik 
je osvojil več 
priznanj. Naj-
bolj ponosen 
je na srebrno 
priznanje iz 

biologije in dve v veseli šoli. V 
prostem času veliko bere. Bil je 
reden obiskovalec šolske knji-
žnice. V 9. razredu je kot pred-
sednik razreda vodil  šolski 
parlament. Učenci drugih šol 
so ga izvolili v državni otroški 
parlament na temo Mladi, me-
diji in družba. Vpisal sem je na 
Srednjo šolo za gradbeništvo 
in okolje Celje,  program oko-
ljevarstveni tehnik.

Robi Ramšak 
je posebej 
ponosen na 
priznanje za 
bralno znač-
ko, ki jo je 
osvojil vseh 

osem let šolanja. V prostem 
času se ukvarja z nogome-
tom. Je aktiven pri gasilskem 
društvu in se udeležuje tek-
movanj. Iz osnovne šole se bo 
največkrat spomnil, kako se je 
skupaj s sošolci veselil preno-
vljene šole. Vse je bilo novo in 
v pestrih barvah. Vpisal se je 
na srednjo zdravstveno šolo v 
Celje.

Matej Senič je 
sodeloval na 
številnih atlet-
skih tekmova-
njih. Najbolj je 
ponosen na 
zlato medaljo 
v štafeti, ki jo je pritekel z osta-
limi devetošolci  na medob-
činskem  tekmovanju v atletiki 
v Celju. Največ prostega časa 
pa preživi na treningih hokeja, 
kjer je s svojim klubom dose-
gel vidne rezultate. Vpisal se je 
na Srednjo šolo za strojništvo, 
mehatroniko in medije Celje, 
smer mehatronika.

Iza Smrečnik 
je v vseh letih 
šolanja dose-
gla številna 
bronasta pri-
znanja iz zna-
nja, zlatega iz 

Vesele šole in tri srebrna. Bila 
je zlata osnovnošolka. Nasto-
pala je na šolskih prireditvah V 
prostem času se ukvarja s ple-
som in košarko. 
S plesno skupino se je ude-
leževala različnih državnih 
tekmovanj. V preteklosti je 
trenirala rokomet. Leta 2011 
je dobila šolsko priznanje za 
športnico leta. Vpisala se je na 
Gimnazijo Celje Center. 

Tomaž Špegel 
je pogosto 
zastopal šolo 
na atletskih 
tekmovanjih. 
Leta 2009 je 
osvojil brona-
sto medaljo v metu vorteksa, 
leta 2011 pa zlato na območ-
nem atletskem tekmovanju. 
Več let je v enem od celjskih 
klubov  treniral rokomet, naj-
raje pa igra nogomet. 
V prostem času  zadnja leta 
rad zaigra na harmoniko. Vpi-
sal se je na srednjo računalni-
ško šolo v Velenje.  

Petra Švent je, 
poleg dosež-
kov v tekmo-
vanjih iz zna-
nja, ponosna 
na svoje špor-
tne rezultate. 

Največje uspehe je dosegla v 
nižjih razredih, v teku na 600 
metrov, čeprav ni nikoli treni-
rala. V prostem času obiskuje 

gasilske vaje pri PGD Dobrna. 
Posebnih načrtov na poklic-
nem področju še zaenkrat 
nima. Vpisala se je na Srednjo 
šolo za strojništvo, mehatroni-
ko in medije Celje, smer me-
dijski tehnik. 

Robi Velenšek 
pravi, da je 
bila zanj velika 
sprememba, 
ko se je v 8. 
razredu pre-
šolal na OŠ 
Dobrna, kjer  je bil, kot pravi, 
zelo lepo sprejet; tako od so-
šolcev in tudi učiteljev. Rad je 
pomagal v knjižnici, bral mlaj-
šim pravljice in sodeloval v 
skupnosti učencev. 
Ponosen je, ker je lahko vodil 
šolske prireditve. Posebej rad 
je obiskoval šolsko knjižnico. 
Rad je pomagal mlajšim. Vpi-
sal se je na poslovno-komerci-
alno šolo v Celje.

Tjaša Žerjav 
je dosegla tri 
srebrna pri-
znanja iz zna-
nja in kar ne-
kaj bronastih. 
Ponosna je na 

svoj rezultat iz nacionalnega 
preverjanja znanja pri mate-
matiki, kje je dosegla vse mo-
žne točke. Od vseh priznanj v 
znanju pa je najbolj ponosna 
na srebrno Vegovo prizna-
nje iz matematike. Ob koncu 
osnovne šole je dobila prizna-
nje za »zlate osnovnošolce«. V 
prostem času se ukvarja s ko-
šarko in odbojko. Vpisala se je 
na Gimnazijo Celje Center.
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Obogatitveni program Zlati sonček v 4. skupini Vrtca Dobrna
Junija smo imeli v 4. skupi-
ni zaključek obogatitvenega 
programa Zlati sonček. Otroci 
so se napovedanih športnih 
aktivnosti veselili že ves teden. 
Pridno so vadili predpisane 
spretnosti že v pomladnih 
mesecih, kolikor nam je vreme 
to dopuščalo. Dodatna mo-
tivacija so seveda bile novo 
pridobljene žoge. Za pridobi-
tev medalje ali diplome je ob-
vezno opraviti tudi pet izletov. 
Srečo imamo, da je naš vrtec 
sredi odličnih pohodniških 
poti, otroci pa izlete obožuje-
jo. Predvsem malico, nahrb-

tnik in igre. Z lahkoto so dose-
gli tudi to nalogo. 
Žoge, rolarji in kolesa so bili 
športni rekviziti, ki smo jih po-
trebovali na zaključku. Veseli 
smo, da so nas starši podprli 
in poskrbeli za transport otro-
ških koles v vrtec. Še posebej 
dobro smo pazili na varnost. 
S solidarnostjo pri izposoji re-
kvizitov in zaščite ni bilo težav. 
Delo je potekalo v manjših 
skupinah. 
Naslednji dan po zaključku 
je sledila podelitev diplom 
in medalj. Ponosno so otroci 
sprejemali nagrade za svoje 

dosežke in vložen trud. 
Preživeli smo lep dopoldan v 
znamenju športa. Cilj progra-
ma Zlati sonček je predvsem 
aktivnost sama, ne toliko do-
seženi rezultati. Dobra izku-

šnja je ena izmed odličnih 
promocij spodbujanja športa 
in zdravega načina življenja že 
v vrtčevskih letih. 

Ksenija Ulaga in Katja Švent

Prvi dnevi v skupini malčkov

Uvajanje otrok
Vstop v vrtec je pomemben 
dogodek v življenju otroka in 
staršev. Ločitev otrok od star-
šev in bivanje v novem okolju 
sta za otroka veliki spremem-
bi, zato je pomembno, da se 
na te spremembe pripravijo 
tudi starši. Z medsebojnim 
sodelovanjem je ta dogodek 
prijetnejši.

V našem vrtcu imamo pozitiv-
ne izkušnje s postopnim uva-
janjem otrok. Prve dni so starši 
v vrtcu skupaj z otrokom, se z 
njim igrajo in nato postopoma 
podaljšujejo čas samostojne-
ga bivanja otroka v oddelku. 
Tako otrok ob starših pridobiva 
občutek varnosti in zaupanja v 
novo okolje. Pričakujmo pa, da 

bo prav vsak otrok potreboval 
čas, da se bo navadil na novo 
okolje in nove ljudi. Odhod v 
vrtec je prelomni dogodek za 
otroka, pa tudi za ostale člane 
družine. Pred otroka in druži-
no postavlja nove izzive. 
To je zanje velika sprememba, 
ki se lahko kaže na različne 
načine. Otrok lahko protesti-
ra z jokom, je bolj občutljiv, 
razdražljiv, odklanja hrano, 
nemirno spi. Lahko celo zboli. 
Težave izginejo, ko otrok sprej-
me novo okolje, vzgojiteljico 
in pomočnico vzgojiteljice, ki 
mu nudita občutek varnosti. 
Uvajanje traja različno dolgo, 
odvisno je od stopnje otroko-
vega razvoja, starosti, značaja, 
njegovih izkušenj.

Otrok je običajno ob loči-
tvi od staršev bolj občutljiv, 
zato v tem času potrebuje še 
več vaše pozornosti, nežno-
sti in potrpežljivosti.
O vrtcu se z otrokom pogo-
varjajte, spodbujajte ga, ne 
kažite mu lastnega strahu in 
negotovosti, ker otrok to čuti. 
Če želite, da otrok sprejme vr-
tec, ga morate sprejeti tudi vi.
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Tako boste vzgojiteljici in po-
močnici vzgojiteljice poma-
gali, da bosta vašemu otroku 
omogočili prijetno bivanje v 
vrtcu. Pomembno je, da se 
boste tudi vi dobro počutili, 
ko boste svojega otroka zau-
pali novim Ijudem. Vstop v vr-
tec je pomemben in zahteven 
dogodek za otroke in tudi za 
vas starše.

Zaupajte vzgojiteljici in po-
močnici vzgojiteljice. Začetne 
težave ob uvajanju otroka 
bodo kmalu minile. Otrok bo 
rad hodil v vrtec, rad bo imel 
svojo vzgojiteljico, pomoč-
nico vzgojiteljice in vrstnike. 
Stiske staršev in otrok se pre-
magujejo s pogovorom in z 
zaupanjem. Nekaj tednov po 
uvajanju ali celo prej bo pov-
sem druga zgodba. Vrtec bo 
postal del vsakdana in razlog 
za veselje.

Tudi v naši skupini malčkov 
smo začeli s postopnim uva-
janjem otrok. Vsi malčki letos 
prvič obiskujejo vrtec, zato 
je postopno uvajanje še kako 
pomembno. Starši so svoje 

otroke uvajali ob dogovorje-
nem času. Sproti pa smo se 
dogovarjali, kako dolgo bomo 
podaljševali čas bivanja otroka 
v vrtcu brez staršev. Prilagodili 
smo se posameznemu otro-
ku in se sproti dogovarjali za 
preživeti čas v vrtcu. Starši so 
se strinjali in upoštevali najine 
nasvete, kar je bilo za vse laž-
je. Bili so tudi v veliko pomoč  pri drugih otrocih, ki so bili že 

brez staršev in zelo strpni ter 
razumni. Otroci pa so vsak dan 
manj jokavi, bolj utolažljivi, 
predvsem pa nasmejani, igri-
vi, vedoželjni in z iskricami v 
očeh. Oglejte si še nekaj utrin-
kov prvih dni v vrtcu:

Za skupino malčkov: Urška Mastnak 

in Katja Švent

Spet smo skupaj

Prišel je mesec september in 
spet smo se srečali. V drugo 
skupino prvega starostnega 
obdobja  bo letos prihajalo 12 
otrok. Nekateri so vrtec obi-

skovali že lani, letos pa se nam 
je pridružilo 7 novinčkov. 

Ti so letos  pogumno prikora-
kali v igralnico, nekateri z na-
smeškom na obrazu, nekateri 
radovednih in malo sramežlji-
vih pogledov, vendar odločno 
in brez solz. Otroke so v vrtec 
pripeljali starši, ki so z njimi 
ostali , se z njimi igrali in jih 
pri igri opazovali.  Otroci, ki  so 

vrtec obiskovali že lani, so no-
vinčke  prijazno sprejeli med-
se, se z njimi igrali, raziskovali 
kotičke in igrače v igralnici. 
Že prvi dan smo se odpravili 
na sveži zrak. Sposodili smo 
si teraso malčkov prve skupi-
ne. Posedli smo se na blazine, 
se objeli in veselo zapeli  ne-
kaj pesmic. (Kuža Pazi, Mi se 
mamo radi, Ringa raja).  Na te-
rasi smo se igrali z avtomobili, 
ki so jih otroci vozili po prepro-
gi in sestavljali kocke. Ko smo 

se vrnili  v igralnico, so otroci 
pridno pojedli kosilo. Novinčki 
so utrujeni in zadovoljni odšli 
domov, ob tem pa nam zago-
tovili, da naslednji dan zopet 
pridejo. Ostali otroci pa so 
kmalu zaspali in 
upava, da so sa-
njali lepe stvari, 
ki so jih doživeli 
ta dan v vrtcu.

Pripravili:

Mihaela Podrzavnik, 

Suzana Adamič
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Prvi dnevi v 4. skupini
Počitnice so naokoli in spet 
smo skupaj. Kar nekaj novih 
obrazov se nam je pridružilo, 
večina pa jih je ostala. Polni 
pričakovanj smo se prvega 
septembra zbrali v novem 
prostoru vrtca, v šoli. Otroci so 
najprej  skupaj s starši poiskali 
svoj prostor  v garderobi (svoj 
znak) in seveda odložili svoje 
stvari. Nato smo se v umivalni-
ci uredili. O, kako težko je bilo 
čakati, da so prišli na vrsto. Na 
razpolago imamo le dve stra-
nišči, ki ju delimo s starejšimi 
prijatelji. Med čakanjem smo 
zapeli pesmico Mi se imamo 
radi,  se stisnili drug k druge-
mu, si obrisali solzico… Ko pa 
smo se uredili, smo se prešteli  
in se počasi odpravili po sto-
pnicah do naše  nove igralni-
ce.  »Kako velika je!« so zaklicali 
posamezniki, ki so prvič stopili 
vanjo.  Nekateri pa  smo jo obi-
skali že prejšnji dan, ko smo se 
vračali s sprehoda.

Po zajtrku nas je pozdravil Mi-
hec, naš novi prijatelj. Je prav 
prijazna lutka, ki nam vsak dan 
pove kaj novega.  Otrokom je 
bilo všeč , saj jih je med pred-
stavljanjem božal in cartljal.  
Potem smo si ogledali nov 
prostor, pa seveda igrače, ki se 
skrivajo po omarah, in se z nji-

mi igrali. Marsikaj še moramo 
raziskati,  igralnico po svoje 
urediti, prilagoditi, dopolniti, 
ampak lepo počasi…

Po igri smo se odpravili v šolski 
park, kjer smo telovadili. Naj-
prej smo poskrbeli za varnost, 
zato smo pobrali vse veje, ki 
so ležale na tleh. Nato smo se 
seznanili z novo gibalno igri-
co, druge pa ponovili. Tudi na 
ogrevanje in  razgibavanje ni-
smo pozabili.  Pričeli smo brez 
rekvizitov, naslednjič pa bomo 
vedno kaj novega dodali. 
Dopoldne je kar prehitro mini-
lo, zato smo pohiteli na kosilo. 
Seveda na običajni obred ni-
smo pozabili (skrb za osebno 
higieno, pospravljanje svojih 
stvari…). Tudi na počitek ni-

smo pozabili. Na začetku je 
bilo  kar težko, saj je igralnica 
precej svetla, zato smo jo zate-
mnili. Naslednji dan pa smo v 
njej že počivali in tudi zaspali. 
Nekateri prijatelji so nas zapu-
stili po kosilu, bedeči otroci pa 
so se nam pridružili na blazini 
in skupaj smo prisluhnili pra-
vljici.
To je utrinek dopoldneva. Kaj 
več,  pa bodo povedali še 
otroci.

Kaj mi je v vrtcu najbolj všeč?
- Igranje z igračami. Pa mali-

ca je zelo dobra (NIKA L.).
- Risanje in pisanje. Pa toliko 

igrač imamo.( AJDA. J.)
- Ko tekamo zunaj. (ENEJ M.)
- Igrače so mi všeč. Se rad 

igram. (MAJ)
- Kuharice dobro kuhajo, zato 

je dobro kosilo. Rada se 
igram s plastelinom. Danes 
sem naredila polža, ki sem 
ga videla zunaj. (AJDA O.)

- Fina je igralnica, ker je veli-
ka. (AMADEJ)

- Rad sem zunaj, ko se igra-
mo igrice. (DOMEN)

- Rada se igram frizerja. 
Imam cel kovček stvari. 
(LAURA)

- Jaz rad sestavljam. (JAKA) 
- Rada rišem z barvicami. 

(ULA)

- Jaz imam rad traktorje, pa 
prikolice. Marjana jih je pri-
nesla s sabo. (BLAŽ Č.)

- Žoga mi je všeč, pa avto-
mobili tudi. (ANEJ H.)

- Miheca imam rada, ko me 
poboža. (HANA)

- Obiskala nas je Mihaela, pa 
Suzana je tudi prišla skozi. 
Mi gremo pa še druge obi-
skat. (BLAŽ K.)

Otroci so nam veliko poveda-
li,  zato meniva, da jim je lepo. 
Sami pa se bova potrudili, da 
bo tako tudi ostalo in da bodo 
z veseljem prihajali v vrtec 
.  Želiva  si, da bi se čim prej 
spoznali med seboj, se navadi-
li drug na drugega in  na novo 
okolje,  hkrati pa starše vabiva, 
da z roko v roki stopamo otro-
ku naproti.

Pri blagajni 

Narisala sva rožo

To smo mi

Igra s plastelinom

Med počitkom

Telovadba z žogami

Prispevek pripravili  Marjana Šet in 

Helena Župnek
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utrinki iz 
CUDVLetne svetovne igre specialne olimpiade v 

Atenah 2011 

Ena izmed dodatnih dejav-
nosti Centra za usposablja-
nje, delo in varstvo Dobrna 
je svetovni športni program 
specialne olimpiade. Letošnje 
Svetovne letne igre special-

kar v tem svetu močno potrebujemo. Na koncu srečanja nam 
je zaželel veliko uspehov, tako na športnem področju kot tudi 
v našem življenju. V ekipo se je uspelo uvrstiti tudi tekmovalki 
iz našega centra, Ini Košič, ki je nastopila v kolesarjenju (krono-
meter). Zasluge zato ima seveda tudi Pavli Kuralt, sicer športni 
pedagog v CUDV Dobrna, ki skupaj z mag. Tinetom Kovačičem 
že vrsto let sodeluje pri športnem krožku specialne olimpiade 
in se udeležuje vseh tekmovanj na regionalnem kot tudi držav-
nem nivoju.  V Atene je Ino spremljal njen športni somentor in 
sotrener mag. Tine Kovačič, ki je bil tudi fizioterapevt slovenske 
delegacije.

Igre so se začele s Host town programom na Kreti, kjer smo pre-
živeli 4 dni, da smo se aklimatizirali na grško vročino, spoznali 
njihove običaje in tradicijo, bogato kulturno dediščino. Na Akro-
poli smo se v neformalnem srečanju družili tudi z dr. Timothy 
Shriverjem, predsednikom mednarodnega gibanja Specialne 
olimpiade in sinom Kenedijeve sestre Eunice Kenedy Shriver, 
ustanoviteljice omenjenega gibanja. Na vseh uradnih trenin-
gih v Grčiji je Ina pokazala dobro kondicijsko pripravljenost in 
se kljub hudi svetovni konkurenci že v kvalifikacijah uvrstila na 
prvo mesto. V samem finalu pa se je Ina v enakopravnem špor-
tnem boju pomerila s sebi enakimi in v kolesarjenju na 500 m 
osvojila zlato medaljo, na 1000 m pa je osvojila srebro in je tako 
ena od najuspešnejših športnic, ki je prispevala k 8 skupnim zla-

ne olimpiade so potekale v 
Atenah, od  26.6. do 4.7.2011.  
Slovenijo je zastopalo 24 tek-
movalcev iz različnih usta-
nov-članic SO Slovenije, ki so 
tekmovali v košarki, plavanju, 
atletiki, namiznem tenisu, 
balinanju, kolesarjenju. Pred 
odhodom v Atene smo (Ina 
Košič, specialna olimpijka in 
Irena Ceglar, direktorica CUDV 
Dobrna, ter mag. Tine Kovačič, 
vodja medicinske rehabilita-
cije) bili deležni sprejema pri 
dr. Danilu Turku, predsedniku 
Slovenije, na Brdu pri Kranju, 
kjer se je zahvalil vsem špor-
tnikom, staršem, trenerjem, di-
rektorjem socialno varstvenih 
zavodov za usposabljanje, ki 
skrbimo, da svetovno gibanje 
specialne olimpiade živi in se 
razvija, hkrati pa to pomaga h 
krepitvi vrednot medsebojne-
ga spoštovanja in sodelovanja, 
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tim medaljam slovenske eki-
pe. Za naše delo je Inin uspeh 
veliko priznanje, zanjo pa nova 
priložnost, da se je v hudi sve-
tovni konkurenci izkazala kot 
dobro pripravljena športnica 
s posebnimi potrebami, ki z 
rednim treningom premaguje 
številne ovire in vlaga smiseln 
napor in trud za čim boljše 
rezultate na svetovnem nivo-
ju. Konstruktivno, usklajeno 
sodelovanje vseh v slovenski 
ekipi, športnikov in trenerjev  
kot vseh ostalih, je bil odličen 
zgled, da znamo, zmoremo in 
hočemo sodelovati in ponov-

no združiti moč in energijo pri 
tako zahtevnih podvigih, kot 
so najvišje stopničke na sve-
tovnih letnih igrah specialne 
olimpiade.
Hkrati s ponosom ugotavlja-
mo, da je Inin uspeh na le-
tnih svetovnih igrah specialne 
olimpiade dober pokazatelj 
zdravja in kvalitete življenja 
uporabnikov v CUDV Dobrna, 
saj se na ta način lahko pri-
merjamo z vodilnimi ustano-
vami na področju športa oseb 
z motnjo v duševnem razvoju. 
Na ljubljanskem letališču so 
nas ob prihodu, v torek, 5.7. 

ob 17.30,  pričakali naši domači 
trenerji, sošolci, člani interdi-
sciplinarnega tima ter seveda 
starši, prijatelji in znanci. Nav-
dušenja, čestitk in solz sreče ni 
manjkalo, zbrane pa je pose-

bej pozdravil Jure Franko, am-
basador specialne olimpijade 
Slovenije. 

Pripravil: 

mag. Tine Kovačič

Priznanje društva defektologov Slovenije 
naši sodelavki Tatjani Šušteršič
Ob letošnjem prazniku dne-
va defektologov je stanovsko 
društvo podelilo priznanje za 
dolgoletno strokovno delo z 
osebami s posebnimi potre-
bami tudi naši kolegici, gospe 
Tatjani Šušteršič.
Mag. Tatjana Šušteršič je svo-
jo poklicno pot začela v Cen-
tru za usposabljanje, delo in 
varstvo Dobrna v novembru 
2004 kot vzgojiteljica otrok z 
motnjo v duševnem in tele-
snem razvoju. V enem letu je 
spoznala populacijo oseb z 
motnjo v duševnem razvoju in 
delo z njimi. V naslednjem letu 
je prevzela samostojno vode-
nje enega od oddelkov, kjer je 
načrtno delala na področju in-
tegracije naših učencev v oko-
lje. Učence je naslednja leta 
vodila na zimska in poletna 
letovanja in vnašala elemente 

doživljajske pedagogike in iz-
kustvenega učenja. 
V šolskem letu 2007/2008 je 
vodila celotni projekt, ki ga 
je poimenovala »Drugačnost 
združuje«. Osnovan je bil na 

ideji, da je potrebno osebe s 
posebnimi potrebami (z mo-
tnjo v duševnem razvoju) bolj 
intenzivno vključiti v dogaja-
nje v samem kraju. Prav tako 
je bil poudarek, da tudi samo 
okolje podrobneje spozna ži-
vljenje v naši ustanovi. Pogla-
vitna naloga projekta je bilo 
skupno sodelovanje treh de-
javnikov: šole (oz. vrtca), cen-
tra (CUDV Dobrna) in krajanov 
občine (razna društva in klubi 
v Občini Dobrna). Projekt je 
intenzivno potekal tri mesece, 
dvakrat tedensko. Sodelova-
nje našega centra in kraja pa 
se je nadaljevalo še skozi vso 
šolsko leto in še poteka. 
Posamezni deli projekta so 
bili predstavljeni širši javnosti 
na eni izmed lokalnih televizij 
in v občinskem ter lokalnem 
časopisu. Omenjeni projekt je 

gospa Tatjana Šušteršič s po-
močjo akcijskega raziskovanja 
predstavila in analizirala tudi 
v obliki magistrskega dela na 
Pedagoški fakulteti v Ljublja-
ni. Analiza akcijskega projek-
ta vključevanja bo objavljena 
tudi v znanstveni monografiji 
Med teorijo in prakso.
Tatjana Šušteršič s svojim de-
lom  prikazuje model inkluziv-
nega sodelovanja, kar je po-
memben premik v sobivanju 
različnosti in je osnovna člo-
veška pravica in vrlina, ki je ne 
smemo prezreti pri nobenem 
posamezniku. Tudi sicer je go-
spa Tatjana Šušteršič s svojo 
strokovnostjo in z organizacij-
skimi sposobnostmi izredno 
cenjena med sodelavci.
Za prejeto priznanje ji sode-
lavci iskreno čestitamo!

Bojana Lipičnik
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Bine: »Ko je letalo pristalo, so na vlakec naložili kovčke. Avtobus 
je prišel po potnike in jih odpe-
ljal«.
Luka: »Meni je bila najbolj všeč 
kava  z mlekom na razgledni 
ploščadi. Sicer pa sem na leta-
lišču že bil, a mi je bilo danes 
vseeno lepo«.
Dani: »Letalo je »ššššššš« (vzle-
telo)«.
Ina:» Ko bom šla v Grčijo, se 
bom tudi jaz peljala z letalom. 
Zdaj vem, kam bova s Tinetom 
dala prtljago. Zelo se veselim Grčije«.
Vinko: »Najbolj všeč mi je bilo, ko sem gledal, kako letalo vzleti, 
pa kako pristane. Na letalu sta dva pilota, mislim, en pilot pa en 
kopilot… Jaz sem se z letalom že peljal, in sicer na Portugalsko. 
Vozili smo se tri do štiri ure«.
V Šentrupertu smo zavili z avtoceste, da bi se v Šempetru osve-
žili s sadnimi kupami  obogatenimi s  sladoledom. Še Vinko je 
pripomnil, da je bila porcija res velika. 

 Vesna Žagar, razredničarka 

UTRINKI IZ CUDV

Ogled letališča dr. Jožeta Pučnika

Pri uri splošne poučenosti na temo Zračni promet smo prese-
nečeno ugotovili, da na letališču, razen Luke in Vinka, ni bil še 
nihče. Hitro smo si bili enotni, da bi si ga lahko šli ogledat. Z 
navdušenjem smo potem ugotavljali, kaj vse bi tam lahko videli, 
doživeli. 

Z mislijo, kako velika želja se jim lahko izpolni, sem še isti dan 
pri naši tajnici Barbari uskladila termin, ko bi lahko dobili kom-
bi. Potem smo preko maila navezali stik z odgovorno osebo za 
obiskovalce na letališču. Dobili smo potrebne informacije in pri-
jazno ponudbo za brezplačno parkiranje našega vozila.
Obisk in ogled letališča je minil v prijetnem vzdušju. Vsak ga je 
doživel na svoj način.  Na poti  nazaj smo zbirali vtise.
Jasminko: »Sedel sem poleg Andreje in pazil, da na avtocesti 
ni peljala več kot devetdeset. Ko smo šli mimo Blagovice, sem 
vsem pokazal našo kmetijo. Tam sem živel devet let«.
Filip: »Na letališču še nisem bil. Videl sem, kako je letalo vzlete-
lo«.

Radovedna čebelica v kuhinji

Marljivi so kot čebelice. Tine, Rok, Tina, Gregor, Aljaž, Matej, Ka-
tarina in Mateja. Tako pridni in vneti kot jaz. Vsak torek, kot urica 
ob enajstih, v kuhinji prevzamejo sestavine. Prinesejo jih v bi-
valno enoto, zložijo na mizo in se pogovorijo o tem, kaj in kako 
bodo kuhali.
Tu in tam nekateri še vedno pozabijo, da si morajo umiti roke in 
si nadeti predpasnike. Z varne razdalje opazujem pridne ročice, 
kako spretno že znajo oprati in razrezati zelenjavo. Najprej na 
trakove, nato na koščke.« Joj, joj, zapri vodo, dovolj je!«
Aljaž joče. »Kaj pa je? No, zdaj se pa že meni solzijo oči. 
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Presneta čebula, kako je huda!« Nosovi se obrnejo v zrak. Ja, 
spet bo treba prati lase, sicer bo ves zavod vedel, kaj smo imeli 
za kosilo. Matej stoji pri štedilniku in se sprašuje, koliko vode bo 
potreboval, da bo lahko skuhal riž. Rok v nizkem štartu čaka pri 
vratih, da ga bo odneslo proti kuhinji. Gotovo bo nečesa zmanj-
kalo. Mrgoli kot v panju. Koraki se mešajo. Mateja navdušeno 
pomiva deske za rezanje, Katarina mrzlično hiti in dela mini 
koščke solate. Sprašuje , če bo« kej muzike«. Tinka je v pripra-
vljenosti. Namerava obrisati mize.

Še kar opazujem. Vrstni red pri-
prave so že usvojili. Štedilnik ni 
več takšna enigma, kot je bil na 
začetku. »Tine, ugasni, kuhano 
je!« Gregor se oglaša iz ozadja. 
Zaželel si je košček čokolade.
Kdo bo prinesel mape? Na-
predek, znanje, spretnosti in 
entuziazem je potrebno ovre-
dnotiti.
Malo so že utrujeni, toda dela 
še ni konec. Najdejo se kan-
didati za pripravo pogrinjka, 
soka, mešanje solate.
Odmor. Mize so pripravljene. Vsi sedijo in se veselijo. Na mizo 
prihaja s skupnimi močmi pripravljen obed. Dober tek! Brez izje-
me sleherni teden ugotovijo, da so odlično skuhali. Pojedo čisto 
vse, pa še postrgajo povrhu.
Zdaj še pospravijo posodo v pomivalni stroj, nato  pa k počitku. 
Po kosilu nekatere neznansko glasno kliče postelja. Zasluženo.
Za tiste, ki še niste uganili- sem Radovedna čebelica in sem zelo 
ponosna na svoje male čebele iz človeškega panja.

Lidija Hrnčič

Obisk
Veliko časa je minilo, od kar 
sem se zadnjič sprehodila po 
Trubarjevi ulici, od mostu v Li-
sce do Knežjega dvorca. Ta uli-
ca mi je bila vedno všeč. Ure-
jena, ravna, v senci dreves, s 
pločnikom, ne preveč prome-

tna in vodi natančno v srčiko 
mesta. Me je pa vedno zani-
malo, kateri vrtec je nastanjen 
v pritlični in dotrajani zgradbi 
v senci velikih kostanjev in 
ogromne stolpnice. Dotra-
jana? Nemogoče! Na istem 

mestu, kjer sem pričakovala 
pogled na »umirajoč« objekt,  
me preseneti nova, lična, pri-
tlična in simpatična zgradba. 
Kar ne morem verjeti. Fasade 
pobarvane v živahnih barvnih 
odtenkih, velika okna, urejeno 
parkirišče. Kar odnese me na 
desno okoli objekta. Zadaj, na 
južni strani se razprostira ure-
jen vrt z igrali, novo ograjo, 
tendo in klopmi. Sprehodim 
se nazaj mimo velikih vhodnih 
vrat, nad katerimi visi državna 
zastava, ne občinska!? Pred 
drsnimi vhodnimi vrati se po-
javi nasmejana gospa in me 
prijazno ogovori, ali bi morda 
želela pogledati tudi v notra-
njost objekta, saj imajo danes 

dan odprtih vrat. Seveda, vse-
kakor, z veseljem in omenim, 
da me od nekdaj zanima, kdo 
biva v tem objektu. Sledim ji v 
notranjost in se ob tem ozrem 
na lično tablico ob vhodu… 
CUDV Dobrna, Dnevni center 
Celje. 
Med živahno razlago gospe, ki 
me je povabila na ogled, švi-
gam s pogledi levo in desno. 
Vse tako novo, živih barv, obi-
lica fotografij na stenah. Spre-
hodiva se po hodniku mimo 
garderob, kopalnice, kuhinje, 
pralnice, sobe za počitek, do 
dnevnega prostora, kjer pre-
senečeno obstanem. Presene-
čeno, ker zagledam skupinico 
otrok, ki jih nisem pričakovala. 
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Namesto vrveža predšolskih 
razgrajačev me pozdravi-
jo pogledi otrok, ki sedijo v 
invalidskih vozičkih, dva na 
usnjenem kavču in eden kot 
kralj na prostornem fotelju. 
Seveda je moja vodička opazi-
la začudenje na obrazu in mi 
je hitela predstavljati njihove 
varovance. Enega za drugim. 
Nejc, Anja, Mile,…same očke 
so jih bile. Nič ne govorijo, a 
vseeno sem iz njihovih po-
gledov in gibov zaznala vese-
lje, zanimanje, radovednost. 
Presenečenje se je umaknilo 
nekemu prijetnemu občutku, 
da sem lahko sedla mednje, 

jih pozdravila, ogovorila, se 
rokovala z njimi ali preprosto 
gledala. Res je, da človek obi-
čajno nima pogosto priložno-
sti družiti se z varovanci tega 
ali drugih podobnih zavodov, 
morda je komu tudi nelago-
dno, a moji občutki so bili ti-
ste minute topli, iskrivi in polni 
energije, ki očitno vlada v tej 
hiši. Gostiteljica me je prepu-
stila druženju in se umaknila 
v sosednji prostor. Verjetno 
je tudi ona začutila, da želim 
deliti nekaj trenutkov z otroki, 
ki jih nisem vajena, a so uspeli 
vzbuditi v meni zanimanje in 
posebno razpoloženje. 

Lepo je poskrbljeno za te 
otroke in prijetno okolje ima-
jo tukaj, sem razmišljala in se 
zahvalila za povabilo ter se 
poslavljala do naslednjega 

dneva odprtih vrat. Zagotovo 
jih bom še obiskala, sem raz-
mišljala, ko sem počasi hodila 
po Trubarjevi ulici, od mostu v 
Lisce do Knežjega dvorca.

Naključna obiskovalka Marija

UŽD B  v  TOPLI

V Toplo zopet smo prišli,
da noge pretegnili bi.
Hodili smo dan na dan,
nihče od nas ni bil zaspan.

Hrib zelo je strm bil,
vsak od nas se je spotil
in nihče se ni spodbil,
ker je bil zelo pazljiv.

Za čas nam nič ni mar bilo,
v hrib nam vsak dan bolj je šlo.
Ko smo se s hriba vračali,
smo že lačni vsi bili.

Tovariš super kuhat zna,
na žar se sploh zelo spozna.
Mi pomočniki smo bili,
pridno smo na oglje pihali.
Potem pa: 
mizica pogrni se –
to bilo veselje je.

Če pa deževalo je.
so tovarišice vskočile.
Pripravile so marsikaj:
palačinke, pico, torto…
in še kaj.

Kilogramov nismo pridobili, 
ker res veliko smo hodili.

Tomaž je v hribe kazal pot,
Jani poskrbel je, da ni bilo zmot.
Dejan H. nam je malico nosil
in vmes za počitek prosil.

Zala je vesela b'la,
ker z Matejem vštric je šla.
Miha rad se je lovil,
a nihče ga ni dobil.
Marko pa počasi in lepo,
sam se je odločil tako.

Hitro konec  vsega je bilo,
a želeli bi si to:
da bi večkrat sem prišli 
in se skupaj družili.
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pri nastajanju takšnih  izdelkov.  
Vsem želimo  zdravja, mnogo 
dobrih izdelkov,  ob nastopu 

UTRINKI IZ CUDV

Sodelovanje se nadaljuje
Zadovoljna  sem pred tremi 
leti odšla v pokoj. Ponosna 
sem, da sem bila del kolekti-
va CUVD Dobrna. Še vedno 
vzdržujem stike in kjer je le 
mogoče, širim dobre vesti o  
varovancih, kolektivu in delu 
Centra. 
Zdravje mi dopušča aktivno-
sti na različnih področjih. Tako 
tudi potujem ali sodelujem pri 
mednarodni menjavi.  To mi 
nudi  priložnosti, da predsta-

vim izdelke, ki nastajajo v  tam-
kajšnjih delavnicah. 
Že tretjič v zadnjih šestih letih 
smo izbrali izdelke iz gline. Kot 
izvirna ali unikatna spominska 
darila so odpotovala v 52 dr-
žav sveta.

V imenu članov IPA Sloveni-
je se zahvaljujem  osebju v 
CUVD Dobrna, ki so kakorkoli 
pripomogli, da so varovanci 
usposobljeni za sodelovanje 

dopustov pa veliko sonca in 
sprostitve.  

Prof. Lidija Hrnčič-Tominšek

Pravi, drugi dom
Pride čas, ko otroci odrastejo 
in poletijo iz domačega gnez-
da. Tako se je zgodilo tudi pri 
nas doma, za našega Leona. Z 
možem sva mu z veliko truda, 
naprezanja in moči iskala novi, 
drugi dom. Našla sva ga pri 
vas v Dobrni. Že ob prvem sti-
ku, pogledu in osebnem sre-
čanju sva vedela, da ste prav 
vi tisti, katerim bova zaupala 
najinega sina.

Leon stanuje že tri leta in pol 
v Centru za delo, usposablja-
nje in varovanje v Dobrni. 
Od prvega trenutka dalje mu 

skušava predstaviti bivanje pri 
vas kot pravi, drugi dom. Čas 
prilagajanja se je pričel že pred 
prvim dnem bivanja in poteka 
še dandanašnji. Živi v lepem, 
mirnem in urejenem okolju s 
svojimi vrstniki in prijatelji. Dan 
za dnem se za njih dogajajo 
zanimive stvari. Pomirja naju 
dejstvo, da za dobrobit Leo-
na in ostalih stanujočih skrbi 
visoko usposobljen in nadvse 
prijazen kader. Ob vsaki situa-
ciji ste pripravljeni prisluhniti 
našim neštetim težavam. Kar 
se je izkazalo tudi na začetku 
letošnjega leta. 

Leon je prišel iz bolnišnice v 
Vojniku z zelo hudo poškodbo 
na nogi. Zaradi te poškodbe 
je bil skoraj cele tri mesece 
prikovan na invalidski voziček. 
Vaša medicinska oskrba in 
zdravstvena nega sta mu po-
magali, da je ta čas minil kar 
najbolj brez težav. 

Zato se javno zahvaljujem ce-
lotnemu strokovnemu timu 
v ambulanti vašega Centra in 
vsem zaposlenim na oddel-
ku za odrasle osebe. Čutim, 
da posebej omenim sestro 
Mojco, ki me je ves čas mo-

ralno bodrila in obveščala o 
zdravstvenem stanju najine-
ga sina. Gospa Brigita pa mi 
je omogočila, da sem lahko v 
tem času neštetokrat klicala 
ter dobila vedno zelo prija-
zno in strokovno tolažbo in 
pomoč. Tudi če se mi je zdela 
situacija še tako brezizhodna, 
mi je gospa Brigita vlila upanje 
in moč, ki je nato obrodilo sa-
dove. 

Če kdaj, sva sedaj spoznala, da 
je v Dobrni naš Leon našel res 
PRAVI DRUGI DOM!

Hvaležna starša Marta in Ivan Janeš
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zahvala
ZAHVALA

ob izgubi drage mame Fani
PELICON FRANČIŠKE

se iskreno zahvaljujem vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom in znancem, ki ste mi ob težkih trenutkih slove-

sa stali ob strani, izrekli sožalje, darovali cvetje, sveče in 
svete maše. Zahvala tudi cerkvenemu zboru in zboru KUD 
Dobrna za ubrano petje – zboroma v katerih je tudi sama 
vrsto let tako rada pela. Posebej se zahvaljujem sosedu, g. 

Tonetu Moguju, za lepe poslovilne besede ob odprtem 
grobu.

sin Rudi

obvestila
OBVESTILO STARŠEM, KI BODO 

UVELJAVLJALI ZNIŽANO PLAČILO ZA 
PROGRAME V VRTCIH

Obveščamo vas, da je potrebno za otroke, ki so vključeni v vrtec, oddati vlogo 
za znižano plačilo vrtca za leto 2012 najkasneje do 15. novembra 2011.
Na osnovi Zakona o vrtcih in Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih 
lahko starši uveljavljajo znižano plačilo za programe v vrtcih. Pravilnik o plačilih 
staršev za programe v vrtcih določa, da občina krije del cene za program, in 
sicer za:
- otroke, katerih starši imajo na njenem območju stalno prebivališče;
- otroke, ki imajo na njenem območju stalno prebivališče skupaj z enim od 

staršev;
- otroke tujcev, od katerih ima vsaj eden od staršev na njenem območju 

začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v RS.

Plačilo staršev določi občina na podlagi lestvice, ki razvršča starše v razrede, kjer 
se upošteva bruto mesečni dohodek (plača) na družinskega člana v primerjavi s 
povprečno plačo zaposlenega v RS in premoženje družine. V primeru, da starši 
prejemajo denarni dodatek, so po Zakonu o vrtcih in Pravilniku o plačilih staršev 
za programe v vrtcih oproščeni plačila oskrbnine za otroka.
Vlagatelj je materialno in kazensko odgovoren za resničnost podatkov, ki jih 
navede v vlogi.
Vloge za znižano plačilo vrtca lahko starši oddajo osebno ali pa po pošti na 
naslov:
Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna. Vse dodatne informacije  lahko dobite  
po telefonu: 
780-10-53 pri Mateji Smrečnik ali 
e-mailu mateja.smrecnik@dobrna.si.

Mateja Smrečnik

Terme Dobrna vabijo
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Četrtek je dan 
za ugodne nakupe.

najboljši sosed

Popust velja v živilskih prodajalnah Mercator in Hura! ter 
v izbranih enotah Mercator Gostinstva ob predložitvi 
odrezka o nakazilu pokojnine (s številko 01 ali 13 ali 
dokazilo o prejemu 100 % pokojnine iz drugih tujih držav) 
ali izkaznice društva upokojencev.

Upokojenci v četrtek ob nakupu v vrednosti 20 EUR ali več (z že upoštevanimi vsemi popusti) 
in ob predložitvi odrezka o nakazilu pokojnine ali izkaznice društva upokojencev prejmete 
kupon za 10 % popusta, ki ga lahko unovčite naslednji četrtek. Popust velja v naslednjih 
enotah Mercator Gostinstva: Gostinstvo Maxi (restavracija Maxim, 2000 in Romansa, Aperitiv 
bar ter slaščičarna), okrepčevalnica Rožna Dolina, restavracija MC Ljubljana, MC Kranj, MC 
Nova Gorica. Popust ne velja za kavcijske vrednosti embalaž, nakup cigaret oz. drugih 
tobačnih izdelkov, vrednostnih kartic mobilnih operaterjev, poštnih vrednostnic, 
srečk, vozovnic, kolekov, vinjet ter darilnih kartic Mercator. Akcija ne velja v franšiznih 
prodajalnah. Popusta ni mogoče pridobiti ali uveljaviti v Mercator Spletni trgovini. Popust, 
namenjen končnemu potrošniku, velja za običajne količine gospodinjskega nakupa iz zalog 
prodajnega prostora. Popust za upokojence se obračuna od končnega zneska računa, v 
vrednosti katerega so že upoštevani vsi obračunani popusti.

“Upokojenci 
lahko vsak 

četrtek 
prihranimo 

10 %.”
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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   

KLAUDI
prevajanje, lektoriranje in poučevanje nemškega jezika

Profesorica nemškega jezika

Klaudija Felicijan, s.p., Zavrh nad Dobrno 7/a, 3204 Dobrna

Nudim Vam:
-	 prevajanje slovenskih besedil v nemški jezik,
-	 prevajanje nemških besedil v slovenski jezik,
-	 lektoriranje nemških besedil, npr. povzetka diplomske naloge …,
-	 inštrukcije za učence osnovne šole in dijake srednjih šol,
-	 inštrukcije iz nemškega jezika za odrasle,
-	 pomoč pri izdelavi seminarskih nalog in šolskih spisov v nemškem jeziku.

Kontakt:   041/533-666 ali 03/5778-214,E-mail: klaudija.felicijan@gmail.com
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KOLEDAR PRIREDITEV/OBVESTILO

Koledar prireditev od oktobra do decembra 2011

IME PRIREDITVE DATUM URA KRAJ KONTAKT (odgovorna oseba) 
ORGANIZATORJA Telefon Elektronska pošta

POHOD NA ŠTRUKLJEV VRH 2.10.2011 Informacije: PLANINSKO DRUŠTVO 031 789-630 pd@dobrna.si

SREČANJE LJUDSKIH PEVCEV IN 
GODCEV 21.10.2011 18.00 Kulturni dom 

Dobrna
JSKD Celje v sodelovanju z ZTŠK 
in Občino Dobrna 041 851-523 www.dobrna.si

POHOD NA GOZDNIK 22.10.2011 Informacije: PLANINSKO DRUŠTVO 031 789-630 pd@dobrna.si

POHOD NA DOBRČO 6.11.2011 Informacije: PLANINSKO DRUŠTVO 031 789-630 pd@dobrna.si

MARTINOVANJE NA PROSTEM 12.11.2011 celodnevni 
dogodek

Ploščad pred 
Zdraviliškim 
domom in park

Terme Dobrna v sodelovanju 
z ZTŠK in Občino Dobrna ter 
Kletjo Bistrica

03 780 8110 info@terme-dobrna.si 
www.terme-dobrna.si

POHOD NA CELJSKO KOČO 19.11.2011 Informacije: PLANINSKO DRUŠTVO 031 789-630 pd@dobrna.si

MIKLAVŽEV POHOD 3.12.2011 Informacije: PLANINSKO DRUŠTVO 031 789-630 pd@dobrna.si

Organizatorji si pridržujejo pravico do spremembe njihovega programa prireditev.

MARTINOVA DOŽIVETJA IN SEJEM V TERMAH DOBRNA

Starejši vedo povedati, da kadar je na Martinovo lepo vreme, naslednje dni rad sneg »vzeme«. Pravzaprav nam niti ni tako zelo pomembno, 
če bo na Martina morda malo oblačno, veselja do praznovanja in veselja nasploh, to nikomur ne bo vzelo. Res pa bomo držali pesti, da 
bo suho vreme, sneg naj kar lepo še počaka na svoj čas.

Vikend od 11. do 13. novembra bo rezerviran za vse dobrovoljne in vesele Martine, pa čeprav ne nosijo tega imena. 
Že 11. novembra bo od 17.15 do 18 ure, v avli hotela Vita potekala degustacija Kleti Bistrica. 

12. novembra Terme Dobrna v sodelovanju z Javnim zavodom za turizem, šport in kulturo Dobrna, Občino Dobrna in Kletjo Bistrica, 
organiziramo pravi Martinov sejem.

Razstavljavci bodo postavili svoje stojnice v objemu narave, sredi 200 letnega kostanjevega drevoreda in na ploščadi pred Zdraviliškim 
domom. Od 11. do 18. ure vabijo na ogled, možen bo tudi nakup izdelkov. 
Prijazno vreme smo seveda naročili, če pa se nam izneveri, bo prireditev potekala na pokritem prostoru pred kavarno in v avli hotela Vita. 
Potekal bo zabavni program, ki ga bo povezoval Gorazd Špegel, z otroki v kreativnih delavnicah bo ves dan ustvarjal in se igral kostanjev 
škrat Vitko. V vinski kleti bodo od 15. do 17. ure potekale brezplačne degustacije, bogata bo ponudba hrane in pijače, dan pa bodo 
zaznamovali tudi mnogi glasbeni nastopi. Z nami bodo: Vokalna skupina Fortuna, Moški pevski zbor DU Dobrna, Ljudske pevke Dobrna, 
harmonikarja Blaž in Uroš, Ansambel Odpev, harmonikar Andrej, Ansambel Trenutek, Godba Dobrna, Fušarji, Ansambel Kvarta, Ansambel 
Šepet in drugi. 

13. novembra pa bo v vinski kleti svečana Martinova večerja z glasbo in animacijo. 

Pridružite se veselju!

Informacije:
T: 03 78 08 110, E: info@terme-dobrna.si, www.terme-dobrna.si
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5. Mlinarska nedelja
Avtorja  fotografij: Bojan Vrečer, Mitja Oštir
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Noč pod kostanji 2011
Avtor fotografij: Mitja Cvikl

Ribič Pepe zna » uloviti« najmlajše

Dobrna ima talent - Laura Čerenak

Dobrna ima talent - ansambel Kvarta, zmagovalec tekmovanja po izboru ob-
činstva

Dobrna ima talent – Žan Štimulak 

Dobrna ima talent- mažoretki Brigita Rebernik in Tamara Oprčkal

Nedeljski koncert s Čuki
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Fešta band pred zbrano množico

Skupina Poweršok presenetila z nepozabnimi rock uspešnicami

DJ Mike Vale za mešalno mizo

Skupina Kingston navdušila občinstvo

Zadovoljna množica med nastopom

Velenjski trubači Fešta band poskrbeli za pravo vzdušje



Občinski praznik 2011

Dobitniki priznanj Občine Dobrna za leto 2011 in zlati osnovnošolci OŠ Dobrna

Nastop kvarteta klarinetov 

Godba Dobrna v pozdrav prazniku občine

Plesni nastop otrok CUDV Dobrna

MPZ Društva upokojencev Dobrna

Prisrčen nastop folklorne skupne OŠ Dobrna


