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SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI

Čas, ki ga živimo, nas kot družbo in vsakega posameznika po-
stavlja pred velika vprašanja in pomembne odločitve. Doga-
janja po svetu in doma  nas opozarjajo, da je v družbi, kot jo 
danes živimo, nekaj hudo narobe. Vzpostavila so se razmerja, 
ko pohlep ne pozna meja, ko človek ob povsem zadovoljenih 
svojih potrebah izgubi čut za sočloveka in svoj življenjski pro-
stor, ko dodana vrednost in dobiček postajata edini cilj in mo-
tiv. Ko je pohojeno poštenje in socialna država, ko pravne nor-
me  niso za vse enake, ko je pomembno koliko imaš in koga 
poznaš, ko se podobno plačuje delo in nedelo, ko pridnost, 
znanje, delavnost, skromnost in poštenje niso več vrednote,  
je pomembno, da vsak pri sebi ovrednoti stanje  in analizira 
svet »vrednot«, ki nam ga danes ponujajo; da se opredelimo, 
kaj nam, za našo prihodnost in predvsem za prihodnost naših 
otrok, pomeni več, biti ali imeti. 

Svet je s pomočjo informacijske tehnologije postal ena sama 
globalna vas, vse informacije sveta nas lahko dosežejo takoj, 
ko se zgodijo. Ob neomejenih proizvodnih sredstvih, ki lahko 
proizvajajo neomejene količine takšnih in drugačnih dobrin, 
se ob porabi vsakega artikla lastniku ustvari dobiček in lastnik 
postaja vedno bogatejši. Potrošniki – delavci, ki ustvarjajo do-
biček lastniku, pa ob delitvi, ki je danes v svetu uveljavljena,  
ne morejo več trošiti, ker s svojim delom zaslužijo le toliko, 
da težko preživijo. Če bo družba hotela  ustvariti boljši svet in 
ohraniti socialni mir, bo morala prevrednotiti obstoječa raz-
merja. Manjšina bogatih bo morala več dati revni večini, da 
bodo tudi ti lahko bolje živeli, kar pomeni tudi več trošiti in 
ciklus se bo lahko zavrtel – življenjski standard večine se bo 
lahko izboljšal. A tudi golemu potrošništvu je nekje konec, saj 
le-to ni pogoj in edini način za srečo. Skoraj pozabljena skro-
mnost je lepa in za življenje nujna vrlina; tudi bogati so lahko 
skromni. Skromnost v vseh ozirih zahteva od vseh nas tudi naš 
planet Zemlja, če želimo, da bodo lahko na njem zdravo živeli 
tudi naši otroci in njihovi potomci. 
Ves svet, razen peščice bogatih, je danes enoten in čuti to sta-
nje v družbi. Ob vseh presežkih v svetu je prav, da zahtevamo 
odgovornost za trajnostni razvoj družbe, da bomo zanam-

cem lahko ohranili ta planet. Danes ni dovolj samo preživeti, 
s svojim delom nam mora biti dana možnost živeti človeka 
vredno in dostojno življenje v pravni in socialni državi, kjer 
bodo delo, znanje, delavnost, skromnost, pridnost, poštenje 
in solidarnost vrednote družbe, v kateri bo lepo živeti in delati. 
Odločitve v tej smeri so, spoštovane državljanke in državljani, 
najmanj vsake štiri leta vsaj malo v vaših rokah.  Kot je dejal 
naš veliki rodoljub Anton Martin Slomšek: »Volite odgovorno, 
izvolite dobro; kakor si boste postlali, tako boste spali…«

Kriza v svetu se odraža tudi v naši državi in seže močno nav-
zdol do občin, do ljudi, do naših občank in občanov, ki to sta-
nje duha in družbe najbolj občutijo. V Občini Dobrna se zave-
damo dejstva, da bodo zaradi posledic krize prihodki iz države 
manjši, da bodo večji izdatki za socialo, da bo izpad izvirnih 
prihodkov občine velik in da bo zategovanje pasu nujno. Kljub 
temu je naše delo vseskozi zaznamovano z iskanjem možnosti 
za realizacijo investicij, ki smo jih glede na pridobljena evrop-
ska sredstva morali začeti, sicer bi tudi ta izgubili. Tako bo 
prioriteta v proračunih naslednjih let zagotovitev sredstev in 
izgradnja novega nizkoenergijskega  vrtca  v Dobrni ter naba-
va novega gasilskega vozila. Druge investicije bomo morali za 
določen čas preložiti, prav tako bo potrebno močno zmanjšati 
porabo tam, kjer imamo sami vpliv. Vse to se bo nekoliko po-
znalo na vseh dejavnostih v občini in verjetno povzročilo tudi 
nekaj negodovanja pri porabnikih, a žal je tako kot doma, če 
želimo zgraditi hišo, moramo nekoliko  »prišparati« na vseh 
ostalih področjih, dokler nastalih obveznosti ne poravnamo, 
potem pa lahko gremo spet naprej. Če želimo zgraditi nov vr-
tec, čigar investicija je približno enaka enoletnemu proračunu 
občine, in gasilcem kupiti nov avto, bomo morali nekaj časa  
povsod drugje manj trošiti – zmanjšati porabo. V življenju je 
vedno tako, verjeti moramo vase in v svoje cilje in se skupaj 
truditi, da jih dosežemo. Ko smo na cilju, je občutek dober in 
daje nam novih  moči za nove naloge.… 

Iskrena hvala vsem, ki po svojih močeh pomagate, da sku-
paj lahko dosegamo za našo občino, za  občanke in občane 

beseda           župana
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tako pomembne cilje,  kot so: izgradnja novega Kulturnega 
doma Dobrna, prenova in dograditev Osnovne šole Dobrna, 
izgradnja vodovodov za Dobrno, Lokovino, Loko, Klanc, Parož, 
Zavrh in Vrbo, izgradnja potrebnih mostov, sanacije poškodo-
vanih cest in plazov, izgradnja kanalizacijskih vodov, izgradnja 
Čistilne naprave Dobrna, izgradnja novega vrtca v Dobrni, itd., 
da lahko gasilci dobe nov gasilski avto, da imamo bogato po-
nudbo športnih, kulturnih, turističnih in drugih dogodkov, da 
je počutje turistov in domačinov v Dobrni dobro. 

Ob vseh teh investicijah v občini verjetno občane zanima, 
kako in koliko je naša občina  zadolžena? Zato izkoriščam to 
priložnost in povem, da je ob vseh naštetih investicijah in 
drugih realiziranih nalogah skupna zadolžitev Občine Dobr-
na približno enaka, kot je vrednost izgradnje novega Vrtca 
Dobrna in nabave novega gasilskega vozila GVC 24/50, to je  
skupaj 2.349.000,00 na cca 15 let. V tem znesku je vključeno 
poplačilo celotne glavnice in vseh obresti. Občina Dobrna se 
ni zadolževala pri dragih bankah, ampak je poiskala možnost 
najema kreditov za vse svoje investicije na razpisih države, pri 
Slovenskem razvojnem skladu pod nadpovprečno ugodnimi 
pogoji s tri mesečnim evriborjem in fiksno 0,25 oziroma 0,35 
% obrestno mero, kar je zelo ugodno.  Vse ostale vire za fi-
nanciranje prej navedenih investicij smo pridobili na različnih 
razpisih resornih ministrstev ter evropskih in drugih razpisih, 
nekaj pa tudi iz izvirnih prihodkov občine (prodaje zemljišč in 
komunalnih prispevkov). 

Letošnje praznike in dogodke okoli novega leta bomo pra-
znovali nekoliko drugače, bolj v smislu solidarnosti in stanja v 
družbi tako, da bomo namesto novoletnih daril, ognjemetov, 
koledarjev in drugih izdatkov povezanih s tem časom del sred-
stev- 200 €  namenili za delovanje Župnijske Karitas Dobrna in 
200 € za KO Rdečega križa Dobrna,  del stroškov novoletnih 
dogodkov in praznovanj - 650 € bomo namenili obdaritvi in-
validov ter naših občank in občanov starih več kot 80 let ter 
325 € Vrtcu Dobrna za predstavo za naše najmlajše. Od leta 
2011 se bomo lahko skupaj poslovili na različnih prireditvah in 
dogodkih, ki jih  organizirajo Zavod za turizem šport in kulturo 
Dobrna, naši kulturniki ter druga društva in organizacije (glej 
koledar prireditev). Vljudno vabljeni! 

Spoštovane občanke in občani, dragi prijatelji.
Veliko čestitk in lepih želja bomo izrekali v teh prazničnih 
dneh. Vsak zase in skupaj naredimo, kar sami lahko in zmore-
mo, da se bodo uresničile v največji možni meri za vas, za vaše 
najdražje in za vse, ki jim želite dobro, za vse naše državljanke 
in državljane.  
Spoštovani!  Želim, da se vas v teh prazničnih dneh dotakne 
duh in sporočilo božiča, da najdete  svoj notranji mir in srečo 
zase in za vse, s katerimi tako ali drugače delite življenje. 

SREČNO 2012! 
Župan Občine Dobrna

Martin Brecl

Obzidje in stopnice do cerkve 
v Dobrni
Veduta cerkve, obzidje in stopnice predstavljajo pomembno 
podobo kraja ob vstopu v Dobrno. Okrušeno obzidje in razpa-
dajoče stopnice do cerkve niso v ponos urejenemu videzu kraja 
in tudi lastniku - Občini Dobrna ne. Zato je bila sprejeta odlo-
čitev, da režijski obrat strokovno nadgradimo  in z delom ekipe 
režijskega obrata odpremo stalno gradbišče za sanacijo obzidja 
in stopnic. Pri sanaciji sodeluje tudi Zavod za varstvo kulturne 
dediščine iz Celja, ki daje kulturno varstvene smernice in pogo-
je sanacije stopnic in obzidja ter na terenu spremlja izvajanje 
del. Veseli smo, da pri sanaciji sodeluje tudi Župnija Dobrna, ki 
bo brezplačno zagotovila  potrebne odre za izvajanje del. Pred 
nedavnim me je ob ogledu gradbišča neki občan ogovoril, da 



št. 52 / 2011 5

GLASILO OBČINE DOBRNA

5

si občina s temi deli  kupuje odpustke. Potrebno mu je bilo po-
vedati, da občina ne kupuje odpustkov, da je večina obzidja in 
stopnice v celoti  v lasti občine in da je glede na dejstvo, da smo 
turistični kraj, to nujno potrebno urediti, saj klavrna podoba raz-
padajočih stopnic, ograje in obzidja ne prispeva k urejenem vi-
dezu kraja, za kar se naše občanke in občani vseskozi trudijo, 
pa tudi stopnic, ki vsako leto po zimi precej razpadejo, ne bo 
mogoče več dolgo krpati. 

Veseli smo informacij s terena, ko občanke in občani včasih 
pohvalite delo naših sodelavcev v režijskem obratu, veseli smo 
tudi vaše korektne kritike, saj le tako lahko popravimo, če kaj ni 
dobro ali je narobe in morda sami zaradi preobilice dela tega 
ne opazimo pravočasno… Iskrena hvala vsem, ki tako delujete 
in nam s tem pomagate, da smo lahko še boljši.

Župan Občine Dobrna

Martin Brecl

90 let Justine Borovnik - Strgar-
jeve mame iz Strmca nad Dobrno
Justina Borovnik se je rodila kot 9. otrok v 15-članski družini na 
Strgarjevi kmetiji na Paškem Kozjaku, kjer živi še danes. Ponosna 
je na svojo družino, na  svojih pet otrok ( danes živijo še trije), 8 
vnukov in 4 pravnuke.  Vesela je dogodkov, ko se družina zbere 
ob različnih večjih opravilih ali pa na  skupnem kosilu, kot je bilo 
na njen 90. rojstni dan.     
Da je knjiga dobra učiteljica življenja, ki človeku tudi v jeseni 
življenja pomaga ohranjati bistrost misli in duha, potrjuje tudi 
Strgarjeva mama iz Strmca nad Dobrno. Hčerka Minka pravi, da 
veliko bere, s posebnim veseljem čaka tudi na glasilo Dobrčan, 
ki ga v celoti prečita.
Kljub dejstvu, da so na Strgarjevi domačiji otroci zgradili dve 
novi hiši, se gospa Justina ne more ločiti od stare kmečke hiše, 
v kateri živita s  šest let mlajšo sestro. Pravi, da v svoji hiši sku-
paj s sestro Ljudmilo  lahko povsem dobro shajata. Ob pomoči 
hčerke Anje, ki živi v neposredni bližini v eni izmed novih hiš in 
dnevno skrbi za jemanje zdravil in drugih opravil, ki jih sami ne 
zmoreta, pa je poskrbljeno tudi vse, česar človek v teh letih sam 
ne zmore.   Pogosto jo obišče ter v hiši in zunaj nje postori, kar 
je potrebno tudi hčerka Minka iz nekoliko bolj oddaljene do-
mačije na Paškem Kozjaku. Minka pravi, da je mama neverjetna, 
koliko dobre energije ima. Še vedno si s sestro, čeprav ta skoraj 
nič ne vidi,  najraje sami skuhata, kar jima »paše«. Ob kuhanju in 
drugih opravilih v hiši se veliko pogovarjata in še več pojeta. Ob 
pravi hrani si radi privoščita tudi kozarček rdečega. 
Strgarjevo mamo smo tudi povprašali, kako je bilo v mladosti, 
kako so takrat fantje vasovali. Vasovanje je spretno preslišala, je 
pa povedala, da je bilo treba na kmetiji trdo delati, da je bilo v 
šoli na Paškem Kozjaku takrat 86 otrok. Imeli so dobre učitelje in 

župnika, ki se je, ob poslanstvu verske vzgoje, z mladimi pred-
vsem igral in veselil, zato so zelo radi hodili k verouku pa tudi v 
cerkev, kjer so se ljudje največ srečevali in družili, tudi fantje in 
dekleta.
Spominja se časov vojne, ko sami niso imeli dovolj za preživetje, 
v hišo pa so pogosto prihajali izmenoma partizani in Nemci in 
obojim je bilo treba dajati. Vsi so spraševali drug po drugem in 
treba je bilo paziti, da se v hiši niso srečali, sicer bi se lahko zgo-
dilo najhujše. Pravi, da je danes nekoliko žalostna, saj si je od ust 
odtrgala, ko je kupovala zemljo, ki je bila naprodaj v neposredni 
bližini domačije, da bi bilo kmetovanje lažje, danes pa zemlja ni 
nič več vredna. Ponosna pove, da je letos sama obdelala ves vrt, 
da je sama skopala krompir, itd..   
Spoštovana gospa Justina, iskrene čestitke ob visokem življenj-
skem jubileju, naj Vam zdravje dobro služi in vrt ob stari Strgar-
jevi hiši naj Vas razveseljuje še mnogo let. 

Župan Občine Dobrna

Martin Brecl
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grad! Veliko ve povedati o trpljenju in dogodkih na ruski fronti, 
kjer je bil ranjen in nato premeščen na zdravljenje v Prago in 
od tam na delovno rehabilitacijo na kmetijo blizu Dunaja. Tu se 
je razvila, kot sam pravi, ena lepa zveza, a dejstvo, da se bo po 
rehabilitaciji treba vrniti na fronto in želja po rodni Dobrni, sta 
bila odločilna, da   je od tam pobegnil z vlakom do Maribora in 
potem  naprej na Dobrno. 
Tudi vrnitev v rodni kraj v tistih časih ni pomenila tega, kar si je 
sam zamišljal; do konca vojne Nemci niso smeli vedeti, da se 
je vrnil, ko pa je prišla svoboda, so bili mobiliziranci v nemško 
vojsko »sovražniki« ljudstva. Sam pravi, da se je bilo treba tega 
po vojni bolj bati kot Nemcev. Njegov pozitivni duh in želja po 
preživetju sta mu v vseh režimih pomagala, da jih je  preživel, da 
je še danes tako čil in zdrav in  kljub vsem tegobam, ki jih člove-
ku prinaša življenje, vedno nasmejan in  vedrega duha.

Spoštovani gospod Karli, naj Vas dobra volja in veselje do življe-
nja spremljata še mnogo let in naj Vam jesen življenja v krogu 
vaših domačih in vseh, ki Vam kaj pomenijo, nakloni še veliko 
zdravih dni in lepih trenutkov.

     Župan Občine Dobrna

Martin Brecl
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92 let Karla Božnika,  
Povlakovega ata iz Klanca 7 
Med letom se z gospodom Karlom Božnikom lahko večkrat sre-
čamo na domačiji pri Povlakovih v Klancu nad Dobrno 7, ko nam 
sin Karli in prijazni domači ponudijo svojo znano modro franki-
njo.  Ata Karl je vedno nekje okoli domačije, vedno je treba še 
kaj postoriti, seka steljo, pometa, zlaga drva,  vmes pa občasno 
počiva, najraje na soncu na klopci med hlevom in domačo hišo. 
Ko smo ga obiskali za njegov 92. rojstni dan, je bil vesel. Povabil 
nas je v hišo, v  kmečko hišo urejeno kot je bila nekoč, le da je 
obnovljena in hkrati v celoti ohranjena njena prvotna podoba; 
človek se  tu počuti tako lepo, domače.  
Gospod Karli se je rodil 30.10.1919 na Božnikovi domačiji, ki leži 
nekoliko nižje kot je Povlakova, kamor se je davnega leta 1955 
priženil k ženi Angeli. Rodila sta se jima dva  otroka, sin, Karli in 
hčerka Marija, danes pa ga razveseljuje že pet vnukov in ena 
pravnukinja. 
Mladost je ata Karli preživljal na Božnikovi kmetiji, v družini s 
štirimi sinovi in petimi hčerami, Pove nam, da danes živita le 
še sestra Lojzka in on. Poudari, da so vsi Božnikovi fantje bili 
vojaki, kajti bili so časi, ko so morali služiti vojsko, takšno in dru-
gačno. Nekateri se s fronte niso nikoli vrnili …  Ata Karel je dve 
leti služil kralja Petra, potem je prišla druga svetovna vojna, ko 
so fante njegovih let iskali Nemci za svojo vojsko.  Mnogokrat 
mu je uspelo izogniti se mobilizaciji v tujo vojsko tako, da ga 
ni bilo doma, ko še domači niso vedeli kje je. A je prišel čas, ko 
se tudi zaradi varnosti domačih ni mogel več skrivati in lepega 
dne, leta 1943, so ga mobilizirali v nemško vojsko. Trimesečna 
»auspilunga« v Avstriji, potem pa takoj na fronto, pred Stalin-

Naj  harmonikar Mercatorja 2011
Je bil fantič iz šolskih klopi, ki na šolskih in drugih krajevnih pri-
reditvah skoraj ni hotel z odra. Zaigrati je želel še eno melodijo, 
čeprav ga je učiteljica vabila z odra, saj je že odigral, kar je bilo 
po programu. To je bil takrat še droben fantič Primož Pesjak iz 
Brdc nad Dobrno 10. Danes je Primož že velik fant, ki ve, kaj 
hoče. Obiskuje 1. letnik elektroračunalniške šole v Velenju. Ob 
šoli rad  pomaga pri delu doma, ob tem pa pridno vadi harmo-
niko.
Stari rek, da vaja dela mojstra, velja tudi za Primoža. Rad se od-
zove povabilu, da ob različnih priložnostih in dogodkih zaigra 



št. 52 / 2011 7

Primož se že peto leto 
uči igrati harmoniko pri 
odličnem harmonikarju 
Robertu Goterju, kar se 
vidi in sliši tudi pri njego-
vem  igranju. Igra tudi v 
orkestru harmonikarjev 
Roberta Goterja.
Primožu želimo mnogo 
lepih trenutkov in veselja ob igranju harmonike, predvsem pa 
veliko sreče in uspehov v šoli in v življenju nasploh.

Župan Občine Dobrna

Martin Brecl

GLASILO OBČINE DOBRNA

na svojo harmoniko. Kot vsi mladi in tudi manj mladi se z vese-
ljem udeležuje različnih tekmovanj. Eno izmed teh je bilo tudi 
tekmovanje za Naj harmonikarja Mercatorja. Na tekmovanju v 
Celju se je Primož uvrstil med  finaliste, ki so se v igranju harmo-
nike ponovno pomerili na Martinovo nedeljo v supermarketu 
v Kranju, kjer so se zbrali finalisti iz vse Slovenije.  Komisija v 
sestavi znanih glasbenikov, kot so  Stane Knific, Denis Novato 
in Jože Burnik, je ocenjevala finaliste v dveh skupinah, in sicer 
mladi harmonikarji do 12 in nad 12 let. V skupini starejši od 12 
let je Primož zasedel drugo mesto in si tako prislužil Toter Midi 
v vrednosti 1000 evrov. 

Čestitke za zmago na državnem 
prvenstvu v gimnastiki
Na državnem prvenstvu v 
športni gimnastiki, ki je pote-
kalo v Ljubljani 20. novembra 
2011, je tekmoval tudi naš ob-
čan Peter Lampret. 

Po poškodbi, ki ga je doletela 
v sredini meseca avgusta 2011, 
se je ponovno podal med gi-
mnastične rekvizite. 
Poškodba ga ni ustavila, tudi 
sreča je bila na njegovi strani, 
ker se državnega prvenstva ni 

udeležil Mitja Petkovšek, tako 
da je na državnem prvenstvu 
zmagal na bradlji  z rezultatom 
12,600 in tako postal državni 
prvak na bradlji. 

Tekmoval je kot član kluba 
Maribor Center. Petru iskrene 
čestitke za zmago in še naprej 
obilo uspeha na športni poti.

Župan Občine Dobrna

Martin Brecl

Sokrajani, pozdravljeni!
Ob vsakdanjih obveznostih 
in v tekmi s časom je minilo 
prvo leto mojega delovanja v 
Občinskem svetu Občine Do-
brna.
Kot domačinka živim s krajem 
in ljudmi v njem, zato sem se 
z veseljem posvetila nalogam 
svetnice, še posebej delu v  
odboru za družbene dejavno-

sti. Tako sem  podrobneje spo-
znala težave in želje mladih, 
probleme srednje generacije 
in tegobe starejših občanov, 
ki se želijo aktivno vključevati 
v dogajanje v občini. Vsa naša 
razmišljanja o sedanjosti in 
prihodnosti se odražajo v pro-
jektih in sprejetih prostorskih 
planih. Zelo sem vesela, da 
smo uspeli s projektom nove-
ga energetsko varčnega vrtca, 

kjer bo svoj prostor v petih od-
delkih našlo približno 90 malč-
kov. Ker pa vemo, da je vrtec 
naložba, ki se ne dogaja vsakih 
pet let ampak za daljše obdo-
bje, bo ob povečani prostor-
skih potrebah dana možnost 
dograditve šestega oddelka. 
Ob osiromašenem proračunu 
smo se na občinskem svetu 
dogovorili, da bomo izgradnji 
vrtca dodelili prednost pred 
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vsemi ostalimi projekti. S pod-
pisom pogodbe z investitor-
jem, v mesecu oktobru 2011,  
smo ta  že dolgo načrtovani 
projekt spravili v tek. V času 
gradnje bodo predšolski otro-
ci nameščeni v prostorih šole.
Ker izgradnja vrtca zahteva 
skoraj celoten prihodek pro-
računa občine za leto 2012, 
se bodo ostali projekti, kot so 
asfaltiranje cest, gradnja vodo-
vodov in kanalizacije, ekološka 
tržnica, varovana stanovanja 
in drugi projekti pomembni 
za razvoj občine, izvajali v skla-
du s finančnimi zmožnostmi. 

Kljub vsem težavam si bomo 
prizadevali za nadaljnji razvoj, 
da  mladi ne bi začeli odhajati 
iz občine, starejši in bolni pa bi 
se počutili zapostavljene. Prav 
slednjih ne smemo pozabiti, 
saj živi v Občini Dobrna kar 99 
občanov starejših od 80 let.
V odboru za družbene dejav-
nosti smo se dogovorili, da 
bomo iz proračuna Občine 
Dobrna, za občane starejše 
od 80 let in tiste, ki so v celoti 
odvisni od oskrbe drugih, na-
menili nekaj sredstev. Ob pre-
hodu iz starega v novo leto 
jih bodo obiskali  predstavniki 

društva upokojencev in komi-
sije za socialna vprašanja. 
Kljub vsem črnogledim napo-
vedim v svetu in doma mora-
mo ostati zvesti svojim nače-
lom in vsak zase in hkrati kot 
skupnost ustvarjati pogoje za 
zdravo, varno in prijazno biva-
nje v našem okolju. Če bomo 
iskali rešitve za probleme 
skupaj in si pri tem pomagali, 
bomo uspešnejši in zadovolj-
stvo ne bo ostalo za zaprtimi 
vrati.
Kot občanka Dobrne sicer 
opazim probleme v kraju, ki 
se zdijo pomembni meni, ne 

morem pa vedeti, kateri pe-
stijo vas. Zato bi bila vesela, če 
bi na probleme opozorili tudi 
vi. Svoje težave in zagate sicer 
lahko izpostavite v samih pro-
storih občine, če pa menite, da 
bi jih lahko naslovili tudi name, 
mi pišite na elektronski naslov 
branka.gal@siol.net.
Ob koncu leta si vzemite čas za 
prijatelje in izpolnitev drobnih 
osebnih želja, ki naredijo ži-
vljenje prijaznejše in znosnej-
še, kajti življenje je velik snop 
majhnih stvari. V prihodnjem 
letu vam želim obilo zdravja in 
osebnega zadovoljstva.

Branka Gal

Podpis pogodbe za rušitev in gradnjo 
Vrtca Dobrna
V mesecu oktobru se je zgodil pomemben dogodek za Obči-
no Dobrna in njene občane.  Martin Brecl, župan Občine Dobr-
na, je z  Zdravkom Zverom, predsednikom Upravnega odbora 
družbe CM Celje, d.d., Celje, podpisal pogodbo za rušitev in 
gradnjo Vrtca Dobrna.

Obstoječi prostorski pogoji vrtca v Dobrni na lokaciji Dobrna 1 
ne zadoščajo minimalnim prostorskim in programskim zahte-
vam, zato se je Občina Dobrna odločila pristopiti k zagotovitvi 
novih prostorov vrtca. Glede pogojev razpisa za pridobitev ne-
povratnih sredstev ter glede na vedno večje obremenitve oko-
lja in v želji po čim nižjih stroških vzdrževanja javnih objektov se 
je Občina Dobrna odločila za investicijo v energetsko učinkovit 
objekt. Obstoječ objekt, ki je dotrajan, energetsko potraten in 
neustrezen glede na prostorske in programske zahteve,  bo v 
celoti porušen.
Na osnovi demografskih podatkov bi bilo potrebno v šolskem 
okolišu OŠ Dobrna zagotoviti potrebne pogoje za izvajanje 
vzgoje in varstva v petih oddelkih, zato je lahko občina na raz-
pis za pridobitev nepovratnih sredstev prijavila izgradnjo vrtca 

z največ petimi oddelki.
V vrtec v Dobrni je šolskem letu 2011/2012 vključenih 86 otrok, 
na novo vpisanih je 37 ; ti so glede na starost vključeni v pet od-
delkov, od tega sta dva oddelka v obstoječem vrtcu, en oddelek 
v sosednjem zdravstvenem domu in dva oddelka v OŠ Dobrna.
Zaradi rušitve obstoječega vrtca smo dva oddelka, ki sta v ob-
stoječem vrtcu, prestavili v prostore OŠ Dobrna, kjer je občina 
zagotovila primeren prostor za izvajanje predšolskega progra-
ma. Tako bodo do dokončanja gradnje in pridobitve uporabne-
ga dovoljenja štirje oddelki v prostorih OŠ Dobrna, en oddelek 
pa v prostorih zdravstvenega doma. 

Celotna vrednost investicije znaša 2.243.626,28 €, pri če-
mer je delež Občine Dobrna 64 %, delež EU pa 36 %. Grad-
bena dela izvaja podjetje CM Celje, d.d. iz Celja, strokovni nad-
zor nad gradnjo opravlja podjetje Proplus, d.o.o. iz Maribora, 
projektno dokumentacijo pa je izdelalo podjetje Trije arhitekti, 
d.o.o. iz Ljubljane. Pripravljalna dela so se pričela konec meseca 
oktobra 2011, zaključek gradnje pa je predviden proti koncu leta 
2012.
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Z izgradnjo vrtca bo tako občina zagotovila prostorske kapaci-
tete za izvajanje predšolskih programov in s tem staršem omo-
gočila vpis otrok v programe predšolske vzgoje. Otroci bodo 
pridobili prijeten prostor, ki jim bo nudil primerno možnost za 
igro in izobraževanje. 

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

Zapisala:

Urška Vedenik

GLASILO OBČINE DOBRNA

Slavnostni podpis pogodbe za Vrtec Dobrna, foto: Gregor Katič

Predstavitev projekta 
Vrtec Dobrna

Človeška narava je običajno naravnana tako, da stvari, ki jih vi-
deva vsak dan, ne zaznava s takšno intenziteto, ki bi vsakokrat 
znova zmogla opozoriti na kvalitete, ki jih same stvari premo-
rejo. Zato se mi zdi prav, da na samem začetku izpostavim iz-
jemno kvaliteto lokacije novega vrtca na Dobrni. Gre namreč 
za lokacijo, ravno prav odmaknjeno v mirno zeleno okolje in 
istočasno lahko dostopno s prave, severne strani, kjer se lahko 
zapeljejo z omejeno hitrostjo tudi avtomobili in dostava. Sam 
objekt tako jasno oddvaja del namenjen brezskrbni igri otrok 
na južni, sončni strani parcele. Potrebno senčenje v poletnih 
mesecih zunanjim igriščem nudi obstoječe drevje, ki ga v veliki 
meri ohranjamo in le ponekod dopolnjujemo z novim. Servisno 

dvorišče je racionalno združeno s šolskim, povsem odmaknjeno 
na zahodni rob.

Sama stavba vrtca je zasnovana pahljačasto. Igralnice so kot hi-
ške v veliki hiši (vrtcu), razprostrte kot razmaknjeni prsti roke, ki 
med seboj spuščajo poglede in svetlobo globoko v notranjost. 
Skupni centralni prostor bo tako kraj, kjer se bomo počutili, kot 
da stojimo sredi jase obdane z drevesi. Hiške – igralnice bodo 
v delu, kjer se zajedajo v osrednjo avlo, imele skuštrano stre-
ho – z visokimi travami ozelenjen strop. Te centralne prostore 
prekriva dvokapna streha, krita z bobrovcem. Z njene notranje 
strani, kjer bo moč videti leseno konstrukcijo, bodo v osrednji 
avli spuščene luči, kot lampijoni. Na vzhodnem delu prostora se 
bo vila velika z rastlinskimi in živalskimi motivi potiskana zavesa. 
Ta bo s poljubnim zastiranjem oblikovala manjše igralne kotič-
ke, oblikovala zastor odra za nastope,ozadje za  razstave ipd. Na 

Pogled na nov vrtec
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zahodnem delu bo moč del tega večnamenskega osrednjega 
prostora z drsno steno oddvojiti v manjšo telovadnico. 
Same igralnice bodo imele v zaledju vsaka svojo umivalnico s 
sanitarijami, v južnem delu proti parku pa igralni (in spalni pro-
stor) z velikimi steklenimi površinami. Le-te ne bodo segale do 
tal. Tako bodo otroci lahko povečano leseno okensko polico 
uporabljali kot veliko skupno mizo. Vse steklene površine so in-

tenzivno senčene s horizontalnimi lesenimi senčili in z vertikal-
nimi žaluzijami (vse na zunanji strani). 
Skozi garderobe med igralnicami je omogočeno prehajanje na 
zunanje terase in preko njih na igrišča in v park. Zunanja zelo 
pestra ureditev med drugim premore doživljajski stolp z do-
stopnim mostovžem, gredice z jagodičevjem, kjer bodo otroci 
lahko spremljali naravne cikluse, majhen zunanji amfiteater, kjer 

Tlorisna umestitev novega vrtca z zunanjo ureditvijo
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bo moč prirejati skupne dogodke ipd.. V splošnem poudarja-
mo pomen izkustvenega učenja otrok, ki nudi učenje na osnovi 
otroškega raziskovanja. 
Za nemoteno delovanje vrtca so seveda zelo pomembni tudi 
prostori osebja. Ta del programa je umeščen v zahodni krak, 
kjer si sledijo kabineta, zbornica, kuhinja in vsi potrebni spre-
mljajoči servisni prostori. Dostopni so z ločenega vhoda nepo-
sredno z dovozne poti. 
Nenazadnje je potrebno poudariti, da je vrtec zasnovan kot niz-
koenergetski objekt. Ogrevanje in hlajenje bosta priključena na 
toplotno črpalko voda – voda, kar bo zagotavljalo maksimal-
no sodoben in predvsem minimalen vpliv na okolje. Prostori 
se bodo ogrevali preko talnega gretja in hladili preko hladnega 
sevanja stropne plošče. Z vidika otroške igre pri tleh je takšna 

kombinacija optimalna. Deževnica s strehe se bo zbirala v pod-
zemnem zbiralniku in koristila za potrebe splakovalnikov sanita-
rij in zalivanja vrta.
V času načrtovanja smo s predstavniki občine,  z vodstvom vrt-
ca in kasneje tudi z občinskim svetom pregledali različne opci-
je oblikovanja novega vrtca. Na eni strani smo imeli bolj drzne 
in inovativne rešitve, na drugi bolj klasične. Opisana različica 
predstavlja zlato sredino. Tisto, za katero verjamemo, da bo z 
zadostno mero svežine in odprtega karakterja prostorov zado-
voljila potrebe in razvajala sanje prihajajočih generacij, ob tem 
pa nudila občutek varnosti in prijetnosti tudi vsem, ki bodo v 
njem delali.

Zapisal:

Andrej Mercina, Trije arhitekti d.o.o.

Naj Sonce energija sije tudi za vas

Sončne fotovoltaične elektrarne postajajo vse bolj uveljavljen 
in cenovno dostopen obnovljiv vir energije, ki je v porastu tudi 
v Sloveniji. Gradnja sončnih elektrarn in njihova proizvodnja 
električne energije eksponentno naraščata, kar je razveseljiv 
podatek, saj vsako leto v električno omrežje prispevamo  več 
električne energije, ki je predvsem prijaznejša do okolja, obe-
nem pa narekuje trende razvoja na področju pridobivanja čiste 
energije tudi v prihodnosti. 

Naj streha ne bo samo strošek
Sončno elektrarno lahko postavimo na streho ali na tla. V pri-
meru postavitve na streho gradbenega dovoljenja ne potre-
bujemo. Pri postavitvi na tla je pridobivanje dovoljenj bolj za-
mudno kot v prvem primeru, saj je treba elektrarno umestiti v 
prostor, odkupna cena elektrike pa je tudi nekoliko nižja. Ker gre 
za obnovljivi vir energije, država subvencionira odkup elektrike 
iz sončnih elektrarn, višina subvencije pa je odvisna od moči 
elektrarne in načina postavitve. Lastnik elektrarne ob začetku 
obratovanja podpiše dolgoročno pogodbo o prodaji elektrike, 
država pa jamči, da se odkupna cena ne bo spremenila petnajst 
let. 

Nov vir stalnih prihodkov
Cena za postavitev sončne elektrarne znaša dva tisoč petsto 
evrov za kilovat vršne moči, investicija pa se povrne po pribli-
žno sedmih do osmih letih. V primeru financiranja elektrarne 

delno z lastnimi sredstvi, večino pa z ugodnim kreditom, se in-
vesticija povrne že v času od sedem do deset let. Življenjska 
doba elektrarne je najmanj 30 let. V tem času vam elektrarna 
zagotavlja stalen in varen vir prihodkov. 
Večina izvajalcev ponuja postavitev sončnih elektrarne na 
ključ, nekateri pri tem pomagajo tudi pri pridobitvi finančnih 
sredstev. Lastnikom primernih streh, ki se sami ne odločijo za 
gradnjo, pa ponujajo še eno možnost – podpis najemne po-
godbe. Po sklenitvi dogovora na lastne stroške postavijo sonč-
no elektrarno, za streho pa lastniku plačujejo najemnino. Streha 
lastniku brez investicije in tveganj prinaša stalen vir prihodkov 
od najemnine. 

Pri izbiri izvajalca je potrebno biti pozoren, da le- ti zagotavljajo 
kakovostno, certificirano opremo: module, razsmernike in kon-
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komunala 
in okoljeSanacija plazu na cesti Lokovina – 

Zdravilišče

Občina Dobrna je uspela pridobiti državna sredstva za odpravo 
posledic škode po poplavah v mesecu septembru 2010 na 
najbolj poškodovani in ogroženi občinski infrastrukturi. V okviru  
odprave posledic te škode je bila tudi sanacija plazu pri Božniku 
na javni poti Zdravilišče – Lokovina.

Po septembrskih poplavah je bilo potrebno najprej evidentirati 
in prijaviti škodo na Upravo RS za zaščito in reševanje. Po 
ogledu in priznanju škode s strani državne komisije je lahko 
občina naročila izvedbo geotehničnih raziskav in projekt 
sanacije plazu. Ko je bil projekt  izdelan, ga je bilo potrebno 
poslati v državno recenzijo za odobritev sanacije s strani 

strukcijo, saj gre za dolgoročno naložbo. Proizvajalci fotovoltaič-
nih modulov naj ob tem jamčijo, da njihov izkoristek vsaj dvajset 
let ne bo padel pod 80 odstotkov. Fotovoltaični moduli morajo 
biti certificirani proti vremenskim vplivom, da brez težav zdržijo 
točo do debeline dveh in pol centimetrov. Za udar strele, orkan-
ski veter in druge vremenske nevšečnosti, ki lahko – kot na vsaki 
strehi – povzročijo škodo, je potrebno elektrarno zavarovati. Ko 
je sončna elektrarna zgrajena, z njo ni veliko dela in skrbi. Njeno 
delovanje je sicer potrebno redno spremljati, vzdrževanje pa ni 
zahtevno, saj elektrarna nima gibljivih delov. 
Po izkušnjah Gregorja Novaka, direktorja podjetja SONCE ener-
gija, je gradnja zelo majhnih elektrarn ekonomsko manj pri-
vlačna. Zato investitorjem svetujejo, naj ima elektrarna na strehi 
moč vsaj 17 kilovatov (cca. 140m2 površine južnega dela strehe), 
tista na ravni strehi pa vsaj 100 kilovatov (cca. 1.500 m2 ravne 
površine).

Za podrobnejše informacije o sončnih elektrarnah in 
možnosti subvencioniranja le-teh se lahko udeležite 

kratkega brezplačnega seminarja: »Ali je moja kmetija 
primerna za postavitev sončne elektrarne?« 

Seminar bo  v Kulturnem domu Dobrna, 
dne 5.1.2012 ob 17.30 uri. 

Jernej Škoflek

Zakaj ste se odločili za postavitev sončne elektrar-
ne?

Pridobivanje električne energije iz sonca, obnovljivega vira, 
iz fotovoltaičnih elektrarn nas je že nekaj časa zanimalo. 
Imamo gospodarsko poslopje, ki s svojo lego omogoča ko-
ristno izrabljanje sončne osvetlitve. 

 Franci Smrekar, lastnik sončne elektrarne na kmetiji v 
Stari Bučki pri Škocjanu

Za postavitev sončne elektrarne sva se odločila, ker sva že-
lela hčerki zagotoviti stalen in varen prihodek ter hkrati pri-
spevati k ohranjanju narave. Za izvajalca sva se odločila, ker 
so naju prepričali s svojo strokovnostjo in prijaznostjo.

Zakonca Vreček, lastnika sončne elektrarne v Velesovem

Kaj bi svetovali vsem tistim, ki razmišljajo o gradnji 
sončne elektrarne?
To je težko reči. Kdor gre v to, naj skrbno izbere izvajalca in 
vgrajene elemente. Pred odločitvijo naj se dobro posvetuje, 
saj je pozneje stvari težko spreminjati, v igri pa je tudi precej 
denarja – pri nas okrog pol milijona evrov. 

 Jože Kunej, lastnik sončne elektrarne v Podsredi

Ministrstva za okolje in prostor RS. Po pridobljeni pozitivni 
recenziji je občina na ministrstvo podala vlogo za pridobitev 
sredstev za sanacijo plazu; vlogo je obravnavala tudi vlada . Po 
končni odobritvi sanacije je Občina Dobrna v mesecu avgustu 
2011 z Ministrstvom za okolje in prostor RS sklenila pogodbo za 
sanacijska dela.

Občina je nato nadaljevala z aktivnostmi za izbor izvajalca 
sanacije predmetnega plazu. Tako je podjetje VEKO, z.o.o. iz 
Velenja oz. zanj podjetje Franc Sovič, s.p. iz Šoštanja v mesecu 
septembru pričelo z deli. Sanacijo plazu je spremljal strokovni 
nadzor (Svetovanje Vlado Olenšek, s.p. iz Dobrne, g. Vlado 
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Izvajanje sanacije plazu pri Božniku na cesti Zdravilišče – Lokovina

Olenšek) in geotehnični nadzor (Grading d.o.o. iz Maribora, ga. 
Manica Škrabl). Dela so bila uspešno zaključena v drugi polovici 
meseca oktobra. Celoten strošek pridobitve dokumentacije in 
ureditve plazu je znašal skoraj 120.000 evrov. Vsa sanacijska dela 

Saniran plaz pri Božniku na cesti Zdravilišče – Lokovina

so potekala na zemljiščih v lasti g. Božnika, zato se družini Božnik 
zahvaljujemo za razumevanje in sodelovanje. 

Zapisala:

Urška Vedenik

Povzetek Odloka o pokopališkem in pogrebnem redu na območju 
Občine Dobrna

Ureditev pokopališča 
Spomeniki, nagrobni okvirji in druga znamenja ne smejo segati 
preko grobnega prostora. Višina spomenikov in nagrobnikov na 
enojnem in dvojnem grobu lahko sega le do višine 80 cm, na 
žarnem grobu največ do 70 cm, širina groba mora biti primerna 
velikosti grobnega prostora.
Postavljanje nagrobnikov in sajenje okrasnega grmičevja mora 
biti v skladu z načrtom ureditve pokopališča in predhodnim 
soglasjem upravljavca pokopališča.
Mere grobnih prostorov na pokopališču so naslednje:
Za enojni grob: dolžina 2,40 m in širina 1,20 m ( s stezo širine 60 cm),
- Za dvojni grob(družinski grob):dolžina 2,40 m in širina 2,40 

m ( s stezo širine 60 cm),
- Za otroški grob , do 10 let starosti, polovične mere enojnega 

groba.
Minimalne mere za grob so:
- dolžina 2,20 m,
- globina 1,80 m, oziroma najmanj 1,20 za otroški grob.
Globina žarnega groba je najmanj 0,70 m, širina 1m, dolžina 
1,20m. V en žarni grob je lahko spravljenih več žar.
Najemnik groba mora pred ureditvijo groba vložiti pri 
upravljavcu pokopališča prijavo s predlogom za ureditev groba.

Predlog ureditve mora biti v skladu z ureditvenim načrtom 
pokopališča. Če upravljavec ugotovi, da grob ni v skladu z 
ureditvenim načrtom pokopališča, o tem najemnika pisno 
obvesti in mu določi rok za ureditev groba. Če najemnik v 
določenem roku groba ne uredi v skladu z ureditvenim načrtom, 
ga uredi upravljavec na lastne stroške.
Zasajanje visoko rastočega drevja je dovoljeno le s pristankom 
upravljavca pokopališča in to na prostorih, ki so določeni v 
pokopališkem načrtu. Okrasno grmičevje je lahko visoko največ 
2 m in ne sme biti prosto rastoče, temveč oblikovano. Dovoljena 
je zasaditev nizkega grmičevja, trajnic in drugih okrasnih rastlin, 
ki pa ne smejo ovirati dostopa do drugih grobov.
Grobovi se lahko ogradijo in nanje postavijo nagrobni spomeniki 
v skladu z opredelitvami pokopališkega načrta. Za postavitev 
ograje, okvirov, pokrivnih plošč in spomenika je potrebno 
pridobiti soglasje upravljavca pokopališča. Če najemnik groba 
postavi ali odstrani nagrobnik v nasprotju s soglasjem, mora 
nepravilnosti odpraviti v 30 dneh po prejemu pisnega obvestila. 
V primeru , da najemnik nepravilnosti ne odpravi, opravi to 
upravljavec na stroške najemnika.

Povzetek odloka pripravila 

Milena Krušič
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V  slogi  je  moč

Letošnjega  leta se  bom spominjal kot najbolj uspešnega v 
vsem mojem življenju.
Po dolgih dvanajstih letih neuspešnega prizadevanja pri obnovi 
naše ceste, ki povezuje osem lastnikov parcel, smo končno 
kronali to naše prizadevanje z uspehom. Za takšno izvedbo 
del pa je potrebno poleg finančnega izdatka še veliko ostalega 
truda in medsosedskega razumevanja.
Da so priprave in kasneje dela na tej cesti potekala nemoteno, 
je predvsem zasluga Branka Dobovičnika, ki je vodil izvajanja 
del od samega začetka vse do konca. Zato mu gre iskrena 
zahvala za njegov trud. Zahvaljujemo se tudi lastnikom parcel, 
po kateri poteka del ceste in sicer družini Šlavs, ki nam je z veliko 
razumevanja pomagala, da so dela potekala nemoteno.
Zahvaljujemo se tudi Občini Dobrna za finančno pomoč v 
znesku 720 €.

KOMUNALA IN OKOLJE

Otvoritev ceste »ČRETNIK-ŠVENT« 

SREČNO, USPEŠNO  IN  VELIKO  OSEBNEGA  ZADOVOLJSTVA  V  
LETU  2012

vam želi Marko Švent

Nova pridobitev v Pristovi

V Pristovi, natančneje pri mostu v bližini stanovanjske hiše 
družine Majer, je zasvetila javna razsvetljava. Pri izvedbi del so 
sodelovali Danijel Koštomaj, svetnik Občine Dobrna za naselji 
Vinska Gorica in Pristova, krajani, prostovoljci in delavci Režijskega 
obrata Občine Dobrna. Javna razsvetljava, ki razsvetljuje križišče 
– odcep iz regionalne ceste na javno pot in del sprehajalne poti, 
tako pripomore k večji varnosti udeležencev v prometu.

Zapisala:

Urška Vedenik

Postavitev droga za javno razsvetljavo pri mostu na križišču v Pristovi 

Na Klancu prestavili javno 
razsvetljavo

Tam v  vasi konec mesta

 so se zbrali vsi krajani.

Skupaj so sklenili,

 da bojo javno luč premaknili

 in tako so tudi naredili.

Zdaj luč ne sveti več neznano kam

 ampak točno tam,

 kjer je potrebna svetla stran.

Sobotnega dne so se krajani zbrali in skupaj prestavili svetilko, ki 
ni bila  na primernem mestu za svojo nalogo. Stala je namreč na 
brežini ceste proti Vračjekovi domačiji , osvetljevala pa je travnik. 
Zaradi mnenj, da je drugje bolj potrebna, smo jo prestavili na 
drog pri zadružnemu domu, kjer bo tudi bolj racionalno služila 
svojemu namenu, saj tam mimo hodijo tako gostje kot otroci 
pa tudi domačini. Zahvala za to delo  gre pobudnikom Romanu 
Ramšaku in Branku Dobovičniku, da pa je bila stvar speljana 
strokovno in po predpisih, je na pomoč priskočil  Danijel 
Koštomaj. Vsem trem za uspešno delo lepa hvala.

Za krajane s Klanca:

Natalija
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počistiti. Zato se naj vsi tisti, ki to počnejo, pri sebi vprašajo, 
ali počnejo prav. Vsekakor bodo prišli do pravega spoznanja 
in ugotovitve, da imajo tudi oni srce ter tako prenehali z 
onesnaževanjem narave.
Naj  ta zapis pride tudi do tistih ljudi, ki ne dobijo tega časopisa, 
ampak blizu ali začasno tu živijo. Pomagajte in povejte to 
drugim. Mogoče pa kdo ve, kdo so ti nemarneži. Verjetno so eni 
in isti,  z njihovim razkritjem boste naredili dobro delo. Za konec 
pa še ena misel »Kdor dela dobro, se mu z dobrim vrača.«

Jože Lugarič

KOMUNALA IN OKOLJE

Imejmo srce

Imeti srce  veliko pomeni. Imeti dobro srce pa pomeni še več. 
Ko grem naokoli po naravi, se spomnim na tisto drugo misel 
ter se vprašam: »Kakšno srce imajo nekateri?« še posebej, ko 
vidim stvari, ki jih prikazuje slika. Saj ne morem verjeti, da je res, 
pa je. Nekateri so tako brezbrižni, da mečejo odpadke kar ob 
cesto, še več, pripeljejo jih cele vreče in jih odložijo v gozdove 
ob cestah in na avtobusne postaje. Ne razumem, če že ima 
nekdo odpadke v vrečah in v avtomobilu, zakaj jih ne pelje v 
kontejner. To se že dolgo dogaja tudi na vrhu Zlateškega  klanca, 
ob avtobusni postaji in okolici je že pravo smetišče. Pred nekaj 
časa so občinski delavci tam postavili znak (PREPOVEDANO 
ODLAGANJE ODPADKOV), pa ni nič pomagalo, odpadki so še 
vedno tam. Očitno so ljudje, ki to počnejo, res brez srca. Še huje, 
znak so sneli z droga in si mogoče s tem malo olajšali svojo vest, 
preden ponovno odložijo polne vreče odpadkov. Kljub temu, 
da trenutno znaka ni na drogu, je odlaganje odpadkov v naravo 
prepovedano, zelo grdo in nesramno dejanje - nesramno do 
ljudi, nesramno do narave, nesramno do tistih, ki morajo to 

kmetijstvoČebelam prijazna Občina Dobrna

Občina Dobrna se je v leto-

šnjem letu odzvala pozivu 

Čebelarske zveze Slovenije 

in Javne svetovalne službe v 

čebelarstvu na vseslovenski 

izbor za čebelam najbolj pri-

jazno občino. Skupaj se je pri-

javilo 18 slovenskih občin in 

11 prijav slovenskih podjetij. Z 

aktivnostmi, ki jih Občina Do-

brna v sodelovanju s Čebe-

larskim društvom Dobrna iz-

vaja na področju ohranjanja 

okolja in čebel, navedenimi v 

spodnjem članku, se je naša 

občina, poleg občin Veržej, 

Bohinj in Žirovnica, uvrstila v 

ožji izbor štirih čebelam naj-

bolj prijaznih občin. Skupni 

izbor je bil opravljen tudi med 

prijavljenimi podjetji. Tako je 

strokovna komisija v ožji izbor 

za najbolj čebelam prijazno 

podjetje imenovala Medex, 

Belinko, Medium Žirovnica in 

Atotech Slovenija.

Občina Dobrna, z nekaj več 
kot 2000 prebivalci, se ponaša 
z bogato kulturno in naravno 

dediščino, ki sega daleč v zgo-
dovino. Sloves ji daje zdravilni 
vrelec, saj sodijo dobrnske to-
plice med najstarejša zdravili-
šča pri nas.
Ponosni smo na številna dru-
štva, ki delujejo v Občini Do-
brna in ohranjajo našo skupno 
dediščino. Med njimi je tudi 
Čebelarsko društvo Dobrna. 
Občina tesno sodeluje z ome-
njenim društvom. Vsa leta  
skupaj organiziramo različne 
dogodke na temo čebelar-
stva - na prireditvah in sej-

mih, v občini in izven nje. Tako 
zagotavljamo tudi finančna 
sredstva, da so projekti kar 
najbolje izpeljani. Med njimi 
izpostavljamo prireditev »Pri-
kaz čebelarstva v Občini Do-
brna«, ki jo finančno podpira-
mo že šest let. Tako prireditev 
prispeva k izboljšanju pogojev 
za čebelarje, občani, turisti in 
obiskovalci Term pa so bolj 
ozaveščeni o pomenu čebe-
larjenja. V sklopu te prireditve 
ne promoviramo le občine, 
ampak Dobrno kot podežel-
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ski kraj, kjer lahko tako domači 
kot tuji gostje poleg miru in 
čistega okolja spoznavajo tudi 
kmetijsko panogo – čebelar-
stvo, ki je stara in še vedno 
zanimiva tudi kot del kulturne 
dediščine. Poleg te prireditve 
sodelujeta Občina Dobrna in 
Čebelarsko društvo Dobrna še 
na številnih drugih prireditvah 
v okviru občinskih praznikov, 
samostojnih promocijah čebe-
larstva z degustacijo medov in 
predavanj, organiziramo tržni-
ce, izvajamo informativne de-
javnosti, ozaveščamo otroke 
in mladino o pomenu čebelar-
stva kot del kulturne in narav-
ne krajine. Občina Dobrna so-
deluje tudi na različnih sejmih 
po Sloveniji, kot so Kmetijsko 
živilski sejem AGRA v Gornji 
Radgoni, Mednarodni obrtni 
sejem Celje, na katerih skupaj s 
čebelarji promoviramo to de-
javnost v občini kot del čebe-
larskega turizma. V tukajšnjih 
Termah je postavljena stalna 
vitrina čebeljih pridelkov, ki 

jih nudijo lokalni čebelarji, za-
gotovljena pa je tudi teden-
ska predstavitev čebelarjenja.  
Terme Dobrna poskrbijo tudi 
za voden ogled čebelarstva 
pri okoliških čebelarjih, ki se 
ukvarjajo s to dopolnilno de-
javnostjo na kmetiji.
Občina omogoča Čebelar-
skemu društvu Dobrna vsa 
leta brezplačne prostore za 
njegovo delovanje. Zadnja 
leta je društveni prostor Če-
belarskega društva Dobrna 
zagotovljen v novi večnamen-
ski dvorani, kjer dovoljujemo 
brezplačno uporabo dvoran 
za izvedbo različnih preda-
vanj, ki jih organizira tudi 
Čebelarska zveza Slovenije, 
Javna svetovalna služba v če-
belarstvu. 
Ponosni smo, da že nekaj let 
deluje na Osnovni šoli Dobrna 
tudi čebelarski krožek. Občina 
Dobrna je letošnje leto nudila 
pomoč pri ureditvi zemljišča 
za postavitev učnega čebel-
njaka za potrebe čebelarskega 

krožka. Ob tem dogodku je ob 
učnem čebelnjaku bil zasajen 
tudi vrt medovitih in zeliščnih 
rastlin. Prav tako je več medo-
vitih drevesnih vrst zasajenih v 
parku ob osnovni šoli, pona-
šamo pa se tudi z občinskim 
parkom, v katerem najdemo 
medovite drevesne vrste. 
Podpiramo tudi dobrodelno 
izobraževalno akcijo »En dan 
za zajtrk med slovenskih čebe-
larjev«, ki jo organizira Čebe-
larska zveza Slovenije, Javna 
svetovalna služba. 
Občina Dobrna izda  štirikrat 
na leto občinsko glasilo, v ka-
terem kontinuirano objavlja-
mo članke in reportaže na po-
dročju čebelarstva, ki jih pišejo 
različni pisci: Čebelarska zveza 
Slovenije, Javna svetovalna 
služba v čebelarstvu, Čebelar-
sko društvo Dobrna, Osnovna 
šola Dobrna, Vrtec Dobrna itd. 
V glasilu se tako ob eni izdaji 
pojavi včasih tudi več  različ-
nih piscev člankov nato temo.
K akciji Ohranimo čebele je s 

podpisom lanskoletne peticije 
za ohranitev čebel sodeloval 
tudi župan Občine Dobrna. 
Prav tako je Občinski svet 
Občine Dobrna v letu 2007 
sprejel izjavo o razglasitvi Ob-
čine Dobrna za območje brez 
gensko spremenjenih organiz-
mov.   
Lahko trdimo, da občina v svo-
jih aktivnostih posveča pozor-
nost varovanju in ohranjanju 
čebel ter zdravega in čistega 
okolja, saj v spomladanskem 
času vse občane opozarjamo 
na pravilno ravnanje s fitofar-
macevtskimi sredstvi.
Poudarjamo, da smo ponosni 
na Čebelarsko društvo Dobr-
na, ki skrbi za tradicijo in ra-
zvoj čebelarstva in sledi stro-
kovnim in drugim plemenitim 
naukom velikega moža Anto-
na Janše. Tako gradijo potreb-
no omiko današnjega človeka, 
opozarjajo na nedopustne 
posege v naravo, osveščajo 
ljudi in bogatijo svet, v kate-
rem živimo.

Povzela:

Zdenka Kumer

Delovno srečanje Sveta županov 
LAS »Od Pohorja do Bohorja«

V četrtek, 10. novembra 2011, 
je bilo v Gačnikovem hramu 
v Klokočovniku redno delov-
no srečanje Sveta županov 
LAS »Od Pohorja do Bohorja« 
ter Razvojnega odbora LAS, z 

namenom pregleda rednega 
dela v okviru delovanja LAS, 
stanja na Leader projektih 
(trenutno v izvajanju 15 pro-
jektov), seznanitve z vsebino 
Javnega poziva LAS za leto 

2012 (odprt od 8.11.2011 do 
12.1.2012) ter okvirno višino 
načrtovanih finančnih sred-
stev LAS za aktivnosti vodenja, 
usposabljanja, animacije in na-
črtovanim prispevkom občin 
za delovanje LAS v letu 2012.

Elena Zupanc

Učni čebelnjak
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Lokalna akcijska skupina »Od Pohorja do 
Bohorja« objavlja

Javni poziv za oddajo predlogov 
projektov za izvajanje Lokalne 
razvojne strategije v letu 2012

občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske 
Konjice, Šentjur, Vitanje, Zreče.

Predmet poziva je dodelitev ne-
povratnih sredstev za izvedbo 
projektov, ki bodo prispevali k 
razvoju podeželja ter k uresniče-
vanju ciljev zastavljenih v Lokalni 
razvojni strategiji na območju 
sedmih občin od Pohorja do Bo-
horja.
Javni poziv je odprt od 8. no-
vembra 2011 do 12. januarja 
2012, do 12.00 ure.
Javni poziv in razpisno dokumentacijo lahko potencialni prijavi-
telji natisnejo s spletne strani LAS:
http://las.ra-kozjansko.si/, na kateri najdejo tudi vse druge po-
datke, povezane z izvedbo javnega poziva.

Program Leader je namenjen izboljšanju razvojnih možno-
stih podeželja ob izkoriščanju lokalnih virov in aktivni vlo-
gi lokalnega prebivalstva. 
Lokalna akcijska skupina »Od Pohorja do Bohorja« (LAS) je 
pripravila v obdobju od leta 2008 do 2011 že 39 projektov, od 
tega je 25 projektov zaključenih, ostali so še v izvajanju. Sku-
pna vrednost vseh potrjenih projektov znaša cca 1.170.704,00 
€, od tega predstavlja znesek sofinanciranja Leader sredstev do 
490.000,00 €.
Vsebine projektov so: ureditev tematskih/učnih/gozdnih/po-
hodnih poti, vzpostavitev kmečke tržnice, ureditev tematske 
zbirke, izboljšanje uporabe interneta na podeželju, razvijanje in 
spodbujanje podjetništva in dopolnilnih dejavnosti na podeže-
lju, razvoj in trženje novih ekoturističnih produktov.
S tem javnim pozivom, na katerega se lahko prijavijo predstav-
niki različnih ciljnih skupin z izdelano projektno idejo, se zbirajo 
nove in inovativne projektne ideje, katerih izvedba se bo pričela 
v letu 2012 in bodo prispevale k izvajanju Lokalne razvojne stra-
tegije LAS ter njenih ciljev.

Začetni tečaj iz ekološkega 
kmetovanja obsega približno 
25 ur in je izveden v dveh 
sklopih. Prvi sklop, ki ga ime-
nujemo teoretični del tečaja, 
izvedemo v dveh zaporednih 
dneh v predavalnici, drugi 
sklop, ki ga imenujemo prak-
tični del, pa v enem dnevu, ki 
je v celoti namenjen strokovni 
ekskurziji. 
Teoretični del tečaja na Kme-
tijsko gozdarskem zavodu 
Celje izvajamo vsako leto obi-
čajno v jesenskem delu leta 
oziroma glede na interes tudi 
prej. Praktični del pa v času ve-
getacije (spomladansko- pole-
tni čas) naslednjega leta. 
Začetni tečaj iz ekološkega 
kmetovanja ponudi celovit 
vpogled v ekološko kmeto-
vanje, zato ga priporočamo 
vsem, ki se odločajo za vstop 
v ekološko kmetovanje pa tudi 
tistim, ki že ekološko kmetu-
jete. Tečaj priporočamo tudi 
uporabnikom ekoloških živil in 
drugim, ki jih  zanima tovrstna 
pridelava.
V okviru tečaja predstavimo 
pravno formalne okvirje eko-
loškega kmetovanja, organizi-
ranost ekoloških pridelovalcev, 
pomen kontrole v ekološkem 
kmetovanju in osvetlimo naj-
pomembnejša področja, ki 
v času preusmeritve kot tudi 
kasneje vplivajo na uspešnost 
kmetije. Predstavljene so stro-

kovne podlage s področja 
rastlinske pridelave (kompo-
stiranje, zaščita rastlin, obvla-
dovanje plevelov, gnojenje, 
oskrbovanje travnikov, .itd) ter 
živinoreje (preureditev hlevov, 
krmljenje živali, …). Opredeli-
mo tudi možne načine trženja 
ekoloških kmetijskih pridelkov 
in živil. V zadnjem dnevu te-
čaja pa si v okviru strokovne 
ekskurzije ogledamo nekaj 
dobrih praks ekološkega kme-
tovanja v Sloveniji.  
V kolikor želite v prihodnje 
pridobiti več informacij o 
ekološkem kmetovanju in ste 
zainteresirani za udeležbo na 
tečaju, se lahko prijavite pri 
vašem terenskem kmetijskem 
svetovalcu na posameznih 
izpostavah za kmetijsko sve-
tovanje KGZS –Zavoda Celje 
oziroma direktno pri specia-
listu za ekološko kmetovanje 
(tel.:03/42-55-513 ali mitja.zu-
pancic@ce.kgzs.si). Na osnovi 
prijav razpišemo termin tečaja 
in vse prijavljene povabimo na 
razpisano izobraževanje. 

Pripravil:

Mitja Zupančič, univ.dipl.inž.zoot.

svetovalec specialist II za področje 

ekološkega  kmetovanja

KGZS – Zavod CE

Začetni tečaj 
iz ekološkega 
kmetovanja

Oddelek za kmetijsko svetovanje
Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje
tel. 03 42 55 513   fax 03 42 55 530
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z zasedanja 
Občinskega sveta 
Občine Dobrna

Od izida zadnje številke glasila Občine Dobrna, ki je izšla v me-
secu septembru 2011, so  svetniki Občinskega sveta Občine Do-
brna zasedali na eni redni seji, in sicer na 10. redni seji, ki je bila 
dne 24.11.2011.
Na tej seji so svetniki Občinskega sveta Občine Dobrna obrav-
navali in sprejeli ocene izvajanja občinskega programa varnosti 
Občine Dobrna, v obravnavi je bil tudi osnutek Odloka o usta-
novitvi Razvojnega sveta Savinjske regije. Dopolnjen je bil  Sta-
tut Občine Dobrna,  obravnavan in sprejet je bil tudi Pravilnik 

Z zasedanja Občinskega sveta 
Občine Dobrna

o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju so-
cialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Dobrna ter sprejet 
Odlok o rabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z 
divjadjo. Na 10. redni seji so svetniki Občine Dobrna obravnava-
li in sprejeli osnutek Proračuna Občine Dobrna za leto 2012 in 
osnutek Odloka o proračunu Občine Dobrna za leto 2012.

Po gradivu Občinskega sveta Občine Dobrna povzela 

Mateja Smrečnik

Upravna enota 
Celje svetuje

Damjan Vrečko, 
načelnik UE Celje

Odgovori na postavljena upravna vprašanja 

1. Kakšen je postopek in kolikšni so stroški, da iz njive naredim 
zazidljivo parcelo in če je možno postaviti vikend na travniku 
brez gradbenega dovoljenja?   
Zazidljivost oz. možnosti in pogoji gradnje na določenem zemlji-
šču so v pristojnosti lokalne skupnosti – občine, na katere območju 
se nahaja nepremičnina, na kateri bi želeli zgraditi gradbeni objekt. 
Podatke o postopku in stroških v zvezi s spremembo namembnosti 
kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče je torej možno pridobiti 
na pristojni občini. 
Vikend, to je objekt za počitniško (občasno) bivanje, je možno po-
staviti oz. zgraditi na zemljišču, ki je po veljavnem prostorskem aktu 
opredeljeno kot območje za gradnjo tovrstnih objektov. Za konkre-
tne in podrobnejše pogoje v zvezi z gradnjo »vikenda« se obrnite na 
pristojni organ tiste občine, kjer se nahaja nepremičnina (travnik), na 
katerem bi želeli takšen objekt postaviti .

2.  Kakšen je postopek za spremembo namembnosti kmetij-
skega v zazidljivo zemljišče, kdo ga vodi ter kolikšni so stroški?
Postopek za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča  v za-
zidljivo (stavbno zemljišče) je v pristojnosti lokalne skupnosti, to je 
občine oz. njenega organa, pristojnega za prostorske zadeve. 

Za pojasnila in informacije v zvezi s konkretnim  postopkom ter stro-
ški se zato obrnite na občino, kjer se nahaja nepremičnina, ki bi bila 
predmet spremembe namembnosti. 
3.  Kdaj oz. ali sploh je potrebno pridobiti gradbeno dovolje-
nje za rušenje?  
Rušenje – odstranitev objekta predstavlja po Zakonu o graditvi 
objektov (ZGO-1C) izvedbo del, s katerimi se objekt odstrani, poruši 
ali razgradi in vzpostavi prejšnje stanje. Za odstranitev objekta je 
potrebno pridobiti  gradbeno dovoljenje (za odstranitev objekta), 
za kar se vloži vloga na pristojni upravni enoti, kjer se nahaja nepre-
mičnina oz. objekt. K vlogi pa je potrebno priložiti  načrt odstranje-
valnih del, v katerem se prikaže način odstranitve objekta, tako da 
bo zagotovljena varnost ljudi s čim manjšimi posledicami za okolico 
ter  prikaz situacije končne ureditve. Priložiti je potrebno tudi  načrt 
gospodarjenja z gradbenimi odpadki, ki mora med drugim vsebo-
vati podatke o tem, kako bo investitor z odpadki ravnal, kam jih bo 
vgradil oz. odpeljal in podatke o  izločitvi morebitnih nevarnih grad-
benih odpadkov. 

4. Kaj naj naredi investitor, če mu kateri od izvajalcev ne izroči 
ustreznih listin za izvedbo tehničnega pregleda in pridobitev 
uporabnega dovoljenja. Ali lahko predlaga, da takšne listine 
izdela ustrezna izvedenska organizacija?



št. 52 / 2011 19

UPRAVNA ENOTA CELJE SVETUJE

Upravna enota 
Celje svetuje

Po končani gradnji je izvajalec, to je pravna ali fizična oseba, ki kot 
gospodarsko dejavnost opravlja storitve pri izvajanju pripravljalnih 
del na gradbišču, izvajanju gradbenih del, montažah in vgrajevanju 
strojnih in električnih inštalacij ter izvajanju zaključnih gradbenih 
del, dolžan izročiti investitorju ustrezne listine za izvedbo tehnične-
ga pregleda. Katere so obveznosti izvajalca, natančneje določa 83. 
člen Zakona o graditvi objektov, ki v točki 6 izrecno nalaga, da mora 
izvajalec investitorju oz. nadzorniku sproti izročati vso dokumenta-
cijo, ateste, dokazila o pregledih in meritvah ustreznosti izvedbe 
del, ki se nanašajo na vgrajene materiale in proizvode. Prav tako je 
izvajalec dolžan poskrbeti za dokazilo o zanesljivosti objekta, ki je 
sestavni del uporabnega dovoljenja (vodilna mapa dokazila o za-
nesljivosti objekta). V kolikor izvajalec investitorju ne izroči ustreznih 
listin (noče izročiti), je za razrešitev sporne zadeve pristojno sodišče 
in ne upravna enota. 

5. Ali lahko v RS tuj državljan (državljan tretjih držav) ustanovi 
večosebno družbo z omejeno odgovornostjo – d.o.o.?
Tuj državljan (tudi državljan tretjih držav) lahko ustanovi večosebno 
družbo z omejeno odgovornostjo v RS.  

Na točki VEM lahko tuj državljan vloži predlog za vpis ustanovitve 
(enostavne večosebne) d.o.o., če so izpolnjene naslednje predpo-
stavke:
-  osnovni vložki se vplačajo le v denarju (z nakazilom na bančni 

račun),  celoten znesek vložkov (najmanj 7.500 EUR) pa se plača 
pred vložitvijo predloga (tipski obrazec),

-  družbena pogodba se sklene na obrazcu VEM, v katerem vsebine 
ni mogoče spreminjati.   

V kolikor tujec, ki želi ustanoviti gospodarsko družbo, nima EMŠO 
in/ali davčne številke, si ju mora pred vložitvijo predloga za vpis 
ustanovitve gospodarske družbe pridobiti  pri pristojnem davčnem 
uradu (DURS), kjer vloži vlogo za vpis v davčni register. Hkrati DURS 
posreduje zahtevek za določitev EMŠO v Centralni register prebival-
stva (CRP) na Ministrstvu za notranje zadeve RS.  

6. Kakšne so bistvene SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAKONA 
O DRUŠTVIH?
Bistvene novosti Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
društvih, objavljene v Uradnem listu RS, št. 39/2011, ki so pričele ve-
ljati 9.6.2011, so naslednje:
- Društvo si lahko v temeljnem aktu, poleg pogojev za včlanjevanje, 

opredeli tudi pogoje za delovanje, ki pa ne smejo biti diskrimina-
torni.

- V temeljnem aktu si lahko določi skrajšano ime društva in ga tudi upo-
rablja v pravnem prometu ter v imenu društva uporablja besedo »dru-
žina«.

- K vlogi za registracijo mora predložiti le en temeljni akt.
- Za zastopanje lahko v temeljnem aktu določi dva zastopnika ter 

opredeli način zastopanja (skupno ali samostojno) in njuna poo-
blastila ter meje pooblastil za zastopanje (neomejeno ali omeje-
no). Na podlagi novele zakona bo društvo moralo oba zastopnika 
izvoliti v skladu s temeljnim aktom društva, za vpis posameznega 
zastopnika (in sprememb) v register društev pa bo upravna eno-
ta morala voditi upravni postopek. Na podlagi navedene novele 
zakona bo torej društvo v temeljnem aktu lahko določilo, da dru-

štvo zastopata dva zastopnika, pri tem pa bo moralo obvezno 
opredeliti ali društvo zastopata skupno, kar pomeni, da bo npr. pri 
podpisovanju dokumentov potreben podpis obeh zastopnikov 
ali posamično, kar posledično pomeni, da bo npr. pri podpisova-
nju listin potreben podpis le enega zastopnika. Oba zastopnika 
pa bosta društvo zastopala v okviru pooblastil, ki jima bodo dana 
s temeljnim aktom. Društvo bo moralo v temeljnem aktu oprede-
liti tudi meje pooblastil za zastopanje (omejeno ali neomejeno), 
kadar bo v temeljnem aktu določilo, da društvo zastopata dva 
zastopnika. Ker društvo kot pravna oseba skladno z določili zako-
na, ki ureja splošni upravni postopek, opravlja dejanja v postopku 
po zakonitem zastopniku, ki ga določa zakon oziroma splošni akt 
pravne osebe v skladu z zakonom, bo društvo v temeljnem aktu 
moralo opredeliti vsaj enega zastopnika, ki bo društvo zastopal 
neomejeno. Pri zastopniku, ki bo društvo zastopal omejeno, pa 
se bodo v register društev vpisali podatki o mejah njegovega po-
oblastila za zastopanje. 

- Društvo bo moralo pridobitno dejavnost v temeljnem aktu opre-
deliti v skladu s predpisi, ki urejajo standardno klasifikacijo dejav-
nosti (v nadaljevanju SKD).  Društvo, ki bo po uveljavitvi novele 
zakona zahtevalo spremembo temeljnega akta, v katerem bo 
spremenilo tudi pridobitne naloge, jih bo  moralo določiti skla-
dno s predpisi, ki urejajo SKD. Če zbor članov spremembe prido-
bitnih nalog v temeljnem aktu ne bo opredelil v skladu s predpisi, 
ki urejajo SKD, bo to pomenilo, da sprememba temeljnega akta 
ni sprejeta v skladu z Zakonom o društvih, zato bo morala uprav-
na enota zahtevati ponoven sklic zbora članov, na katerem bo 
društvo uskladilo pridobitne dejavnosti v skladu z SKD. Upravna 
enota bo zato lahko odločila o teh spremembah, ko bo uskladitev 
opravljena.

- Društvo ima lahko tudi podružnice, če tako določa temeljni akt.

7.  KAKŠNE SO BISTVENE SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAKO-
NA O JAVNIH ZBIRANJIH?
Bistvene novosti Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
javnih zbiranjih, (objavljene v Ur.l. RS št.39/2011), veljajo od 9.6.2011, 
so naslednje:
- Rok za vložitev vloge za izdajo dovoljenja za organiziranje pri-

reditve se podaljša na 10 dni pred prireditvijo, za organiziranje 
javnega shoda na cesti pa ostaja rok za vložitev vloge nespreme-
njen (7 dni pred dnevom shoda). 

- S spremembo besedila je nedvoumno jasno, da je dovoljenje 
za izvedbo javne prireditve potrebno za vsa članska tekmovanja 
klubov prve državne lige, četudi na tekmovanju nastopa zgolj en 
klub prve državne lige. 

- Upravna enota kot pristojni organ mora razpisati ustno obravna-
vo za shode ali prireditve pred objekti, ki se varujejo po poseb-
nih predpisih. V ostalih primerih pa  upravna enota razpiše ustno 
obravnavo, kadar je to potrebno zaradi ugotovitve dejanskega 
stanja in razjasnitve bistvenih okoliščin.

- Odločbo o prepovedi shoda oz. prireditve pristojni organ lahko 
vroči tudi na takšen način, da jo objavi na oglasni deski pristojne-
ga organa in na enotnem državnem portalu e-uprava.

- Novela zakona prinaša novost pri vzdrževanju reda na javnih 
prireditvah v skladu s predpisi, ki urejajo zasebno varovanje. V 
skladu z novelo zakona morajo organizatorji, našteti v prvem 
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odstavku 12. a člena, ki organizirajo prireditve kot svojo redno 
dejavnost (več kot 12 dni v razdobju enega leta), s tem da nudi-
jo mehansko ali živo glasbo za ples oziroma družabni program 
na prireditvi, zagotoviti vzdrževanje reda z varnostniki v skladu s 
predpisi, ki urejajo zasebno varovanje, če prireditve organizirajo 
v okviru dejavnosti gostinskega obrata ali prireditve organizirajo 
v okviru drugih dejavnosti za prosti čas ali prireditve organizirajo 
po 23. uri. Zagotavljati varovanje z varnostniki mora organizator 
le takrat, če prireditve organizira kot svojo redno dejavnost ter 
na prireditvi nudijo mehansko ali živo glasbo za ples oziroma 
družabni program. Prav tako morajo vzdrževanje reda, v skladu 
s predpisi, ki urejajo zasebno varovanje, zagotoviti organizatorji 
javnih prireditev, ki jih organizirajo le občasno (manj kot 12 dni v 
razdobju enega leta), če organizator opravlja gostinsko dejavnost 
in v svojih poslovnih prostorih organizira javno prireditev s tem, 
da nudi mehansko ali živo glasbo za ples ali družabni program. 
Organizator mora k vlogi za izdajo dovoljenja za javno prireditev, 
poleg ostalih dokazil, priložiti tudi načrt varovanja. Ustrezen na-
črt varovanja in pisno soglasje organizatorja javnega zbiranja k 
načrtu varovanja sta pogoja za izdajo dovoljenja upravne enote. 
Vsebina načrta varovanja je določena s Pravilnikom o načinu va-
rovanja javnih zbiranj (Uradni list RS, št. 59/08).

8. KAKŠNE SO NOVOSTI  ZAKONA O VOZNIKIH?
Zakon o voznikih, objavljen v Uradnem listu RS 109/2010, se je za-
čel uporabljati dne 1. 7. 2011. Prinaša naslednje bistvene novosti: 
•  vzgojo in usposabljanje kandidatov in voznikov, ki celostno za-

jema vsa področja prometnega življenja, s poudarkom na med-
sebojnih odnosih udeležencev v prometu, zavedanju tveganja v 
prometu in nevarnosti prometnih situacij. Posebna skrb je name-
njena kategoriji mladih voznikov; 

•  resocializacijo povratnikov prometnih kršitev, kjer je sistem ure-
jen tako, da povratnike spodbuja k pozitivni spremembi stališč 
do prometne varnosti in kulture; 

•  odpravo ovir pri mobilnosti voznikov znotraj držav članic Evrop-
ske unije, z uvedbo enotnega obrazca vozniškega dovoljenja in 
poenotenjem kategorij motornih vozil; 

•  normiranje področja kontrolnih zdravstvenih pregledov in pre-
ventivnih pregledov s svetovanjem pri osebnem zdravniku za 
tiste voznike, ki vozijo pod vplivom alkohola;

•  širi možnost vožnje s spremljevalcem; in sicer, osebo, ki je starejša 
od 16 let in v šoli vožnje opravi teoretični del usposabljanja za vo-
znika motornih vozil kategorije B in v šoli vožnje konča praktični 
del usposabljanja, lahko spremlja spremljevalec, vozilo pa mora 
biti opremljeno s predpisano »L« tablico. Spremljevalec je lahko 
eden od staršev, posvojiteljev, skrbnikov, rejnikov ali druga oseba, 
ki je stara najmanj 27 let, ima veljavno vozniško dovoljenje kate-
gorije B najmanj 5 let in v evidenci nima več kot pet kazenskih 
točk; 

•  ukinja se vožnja odličnosti kot del dodatnega usposabljanja voz-
nikov začetnikov.

•  Preizkus znanja kandidatov za voznike v motornih vozil iz teorije 
in prakse je izključno v pristojnosti Izpitnih centrov UE v RS, tako 
se v šolah vožnje ne bo več izvajalo predhodnega preizkušanja 
znanja teorije in prakse, t.im. društvenih izpitov. 

Novosti se nanašajo tudi na resocializacijo povratnikov prome-
tnih kršitev. 
Program usposabljanja za varno vožnjo in rehabilitacijskih progra-
mov se torej lahko prostovoljno udeleži imetnik veljavnega voz-
niškega dovoljenja, ki želi izbrisati kazenske točke, mora pa se ga 
udeležiti pred ponovnih opravljanjem vozniškega izpita, kadar mu 
je bila izrečena sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovolje-
nja. Program obsega tako teoretični in praktični del. Teoretični del 
obsega 12 pedagoških ur z vsebinami o varnosti cestnega prometa, 
tveganjih vožnje, odgovornosti voznikov in psihosocialnih odnosih 
med udeleženci v cestnem prometu, praktični del pa se izvede v 
obliki vadbe varne vožnje v obsegu šestih pedagoških ur. 
Imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja se lahko prostovoljno 
udeleži ustreznega rehabilitacijskega programa, če želi izbrisati ka-
zenske točke, mora pa se ga udeležiti pred ponovnih opravljanjem 
vozniškega izpita, kadar mu je bila izrečena sankcija prenehanja 
veljavnosti vozniškega dovoljenja ali če ga nanj napoti sodišče po 
opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu v primeru odloži-
tve izvrševanja prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. 

Rehabilitacijski programi so: 
•  edukacijske delavnice v obsegu najmanj 6 pedagoških ur z vse-

binami varnosti cestnega prometa, tveganjih zaradi vožnje pod 
vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali 
drugih psihoaktivnih snovi, odgovornosti voznikov in psihosoci-
alnih odnosih med udeleženci v cestnem prometu; 

•  psihosocialne delavnice v obsegu najmanj 17 pedagoških ur, od 
tega najmanj dve uri individualne obravnave in najmanj 15 ur dela 
v skupini z vsebinami varnosti cestnega prometa, tveganjih zara-
di vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktiv-
nih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, odgovornosti voznikov 
in psihosocialnih odnosih med udeleženci v cestnem prometu; 

•  programi zdravljenja potekajo po standardiziranih programih 
zdravljenja odvisnosti. 

Glede ponovne pridobitve vozniškega dovoljenja se spreminjajo 
pogoji po izrečeni sankciji prenehanja veljavnosti vozniškega dovo-
ljenja, saj se bo morala oseba, poleg ponovnega opravljanja vozni-
škega izpita, na podlagi ugotovitev kontrolnega zdravstvenega pre-
gleda, udeležiti tudi programa dodatnega usposabljanja za varno 
vožnjo, če ji je izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovolje-
nja na podlagi kazenskih točk, ki niso bile izrečene zaradi prekrškov 
vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih 
zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, ali rehabilitacijskega programa, 
če ji je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja in 
so ji bile izrečene kazenske točke zaradi vožnje pod vplivom alkoho-
la, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih 
snovi. 

Vsi imetniki vozniških dovoljenj morajo najpozneje do 30. aprila 2018 
zamenjati vozniška dovoljenja, izdana na obstoječih obrazcih z voz-
niškim dovoljenjem na polikarbonatski kartici. Ob zamenjavi vozni-
škega dovoljenja obdržijo imetniki vozniških dovoljenj vse pravice v 
obsegu, ki izhajajo iz tega vozniškega dovoljenja. 

UPRAVNA ENOTA CELJE SVETUJE
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9. KAKŠNE SO NOVOSTI ZAKONA O MOTORNIH VOZILIH?
Zakon o motornih vozilih, objavljen v Uradnem listu RS 106/2010,  
se je začel uporabljati dne 1. 7. 2011. Bistvene novosti so nasle-
dnje: 

Na področju registracije vozil 
•  Pomembna novost je ponovna uvedba obvezne odjave vozi-

la in vrnitev registrskih tablic pri vsaki spremembi lastništva 
registriranega vozila. »Stari lastnik« vozila se razreši negotovosti, 
povezane z ravnanjem »novega lastnika«, za katerega se je ob 
odpravi obvezne odjave vozila izkazalo, da v prevelikem številu 
primerov ni javil spremembe lastništva, kar povzročalo nemalo 
težav v praksi. 

•  Ob vsaki spremembi lastništva vozila mora biti v evidenco regi-
striranih vozil vedno vpisan tudi novi lastnik. Na ta način je zago-
tovljeno, da je v evidenci vedno vpisan pravi lastnik vozila. Novi 
lastnik se mora najkasneje v 15 dneh odločiti ali bo vozilo registri-
ral na svoje ime ali pa mora podati izjavo o lokaciji vozila. 

•  Lastnik vozila mora vsako spremembo podatkov v zvezi z vozi-
lom, ki so vpisani v prometnem dovoljenju vozila oziroma v evi-
denci registriranih vozil, v 15 dneh sporočiti registracijski organi-
zaciji. 

•  Zakon ukinja overitve podpisov fizičnih oseb ob spremembi 
lastništva vozila, registriranega v naši državi. Namesto tega se 
uvaja le ugotovitev identitete fizičnih oseb (kupca in prodajal-
ca). S tem se ukinjajo stroški overitve, brez zmanjševanja prav-
ne varnosti. 

•  Pogoj za registracijo vozil za javni prevoz potnikov (avtobusi, taksi 
služba…) je tudi dokazilo o zavarovanju potnikov. 

•  Zakon ukinja začasno registracijo vozil. V določenih primerih se 
izda prometno dovoljenje s krajšo dobo veljavnosti. 

•  Pod določenimi pogoji je dovoljena vožnja vozil s tujimi presku-
snimi ali začasnimi tablicami v Sloveniji. Tako v primeru uvoza 
vozila na meji ne bo treba zamenjati tujih preizkusnih tablic s slo-
venskimi. 

•  Zakon predvideva posebne registrske tablice za starodobna vozila, 
ki bodo posebne barve in ne bodo imele oznake registrskega ob-
močja. 

•  Zakon določa, da je uporabnik vozila lahko samo oseba, ki ima 
veljavno vozniško dovoljenje za to kategorijo vozila. Ta določba 
ne velja za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike. 
To se bo preverjalo samodejno, ker bosta evidenci registriranih 
vozil in voznikov povezani med seboj. Če lastnik vozila ne bo imel 
veljavnega vozniškega dovoljenja za to kategorijo vozila, bo mo-
ral imenovati uporabnika vozila, ki bo tudi vpisan v prometnem 
dovoljenju, sicer bo moral odjaviti vozilo. To se bo preverjalo le 
pri registraciji vozila in podaljšanju veljavnosti prometnega dovo-
ljenja. To pomeni, da bo vozilo, katerega lastnik je otrok ali mla-
doletna oseba, moralo biti registrirano na enega od staršev kot 
uporabnika, razen pri mopedih in tistih motornih kolesih, ki jih 
lahko upravljajo mladoletniki z ustreznim vozniškim dovoljenjem. 

•  Pri spletnem podaljšanju prometnega dovoljenja zakon dovoljuje 
le vročanje po pošti in ukinja vročanje pri upravnih enotah ter 
ukinja vračanje starega prometnega dovoljenja. 

10. Sem državljan tretjih držav (bivša Jugoslavija) in bi želel 
zamenjati  dovoljenje za stalno prebivanje. Dovoljenje imam v 
obliki nalepke. Kaj potrebujem za zamenjavo?
Republika Slovenija je dne 18. 5. 2011 začela za državljane tretjih dr-
žav izdajati novo obliko dovoljenja za prebivanje z biometričnim po-
datkom podobe obraza in dveh prstnih odtisov. Dovoljenje za pre-
bivanje z biometričnim podatkom podobe obraza in dveh prstnih 
odtisov ima obliko samostojne listine, to je izkaznice, kot to določa 
prvi odstavek 46. člena Zakona o tujcih in 3. člen Pravilnika o načinu 
izdaje dovoljenja za prebivanje ter načinu zajemanja prstnih odtisov. 
Zaradi nove oblike dovoljenja za prebivanje mora tujec v postopku 
izdaje dovoljenja za prebivanje, prošnji za izdajo dovoljenja  priložiti 
fotografijo predpisane velikosti (35 x 45 mm), ki kaže njegovo pravo 
podobo in po novem dati tudi dva prstna odtisa za njihov digitalni 
zajem. Cena izkaznice je 12 €.

11. Do kdaj velja dovoljenje za stalno prebivanje v obliki na-
lepke?
Dovoljenje za stalno prebivanje v obliki nalepke se lahko uporablja 
še dve leti od začetka izdaje nove oblike dovoljenja za prebivanje 
(izkaznice), to je do 18. 5. 2013. V tem roku ga torej tujec mora zame-
njati za samostojno listino. 

12. Kaj potrebujem za zamenjavo oziroma podaljšanje orožne-
ga lista za lov, ker mi poteče veljava?
Postopek za zamenjavo oziroma podaljšanje orožnega lista za lov se 
prične na vlogo posameznika.
Vlogi za podaljšanje oziroma zamenjavo orožnega lista je potrebno 
predložiti predhodno izdan orožni list na vpogled in fotografijo v 
velikosti 35x45mm v črno-beli ali barvni tehniki ter plačati upravno 
takso po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/2010 – ura-
dno prečiščeno besedilo), ki znaša:

po tar. št. 1  za vlogo v znesku 4,21 in tar. št. 17, točka 1e, v znesku 
25,21€ za orožni list za lov za vse orožje, ki je vpisano v orožni list, 
kateremu je veljavnost potekla in ima status registrirano. Za vlogo 
in izdajo orožnega lista znaša skupna upravna taksa znaša 29,42 €. 
Cena obrazca orožnega lista pa znaša 13,10 €.
V postopku podaljšanja veljavnosti oziroma zamenjave orožne listi-
ne bo upravni organ pri posamezniku ugotavljal pogoje iz 2. in 3. 
točke drugega odstavka 14. člena Zakona o orožju (Uradni list RS, 
št. 23/2005 – uradno prečiščeno besedilo in 85/2009), to je zadržke 
javnega reda (15. člen zakona) in zanesljivost (16. člen zakona). Vse 
podatke o teh dejstvi si bo organ pridobil po uradni dolžnosti. Iz 
navedenega sledi, da pri zamenjavi oziroma podaljšanju orožnega 
lista za lov ni potrebno priložiti zdravniškega spričevala.

13.  Do kdaj velja vozniško dovoljenje na starem obrazcu in kaj 
potrebujem za zamenjavo (nimam zdravstvenih omejitev)?  
Vozniško dovoljenje izdano na starem obrazcu se lahko uporablja do 
30. 4. 2018.  Za zamenjavo potrebujete vozniško dovoljenje in eno 
fotografijo. Skupni strošek zamenjave znaša 14,11€.

Damjan Vrečko
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1. Martinov sejem
V letošnjem letu smo na Dobrni »martinovali« malce drugače. 
Organizatorji Terme Dobrna v sodelovanju z Občino Dobrna, 
ZTŠK Dobrna in Kletjo Bistrica smo organizirali 1. Martinov se-
jem s spremljevalnim  kulturnim programom.

Več kot štirideset razstavljavcev iz vse Slovenije je na sončno 
soboto, 12. novembra, dopoldne postavilo svoje stojnice z zelo 
raznovrstno ponudbo v objemu narave, sredi 200 letnega ko-
stanjevega drevoreda in na ploščadi pred Zdraviliškim domom. 
Poskrbljeno je bilo tudi za naše najmlajše, ki so se lahko zabavali 
v kreativnih delavnicah s škratkom Vitkom. 
Prireditev je povezoval Gorazd Špegel; s pomočjo ansambla 
Odpev je med programom izvedel tudi čisto pravi krst mlade-

ga vina.  Skozi ves dan so v kulturnem programu nastopili še 
Godba Dobrna, Pevski zbor društva upokojencev Dobrna,  ple-
sna šola Blue Butterfly Dance,  Nada Topolovec in Rok Prašni-
kar (CUDV Dobrna), Ljudske pevke Dobrna, harmonikar Andrej, 
moški pevski zbor KUD Dobrna, ansambel Kvarta, ženska vokal-
na skupina KUD Dobrna,  Fušarji, harmonikarja Blaž in Uroš ter 
ansambel Odpev.
Kot se za martinovanje spodobi, so v vinski kleti Term Dobrna 
potekale tudi brezplačne degustacije.
Odzivi obiskovalcev na prireditvi so bili zelo pozitivni in organi-
zatorji že snujemo načrte za prihodnje leto.

ZTŠK Dobrna

Marija Švent

Regijsko srečanje pevcev in godcev ljudskih pesmi in viž
v Dobrni 2011
Ljudska pesem  ima  v Dobrni 
in okolici dolgo zgodovino in 
bogato dediščino.

Zapisi in ustno izročilo iz zelo 
oddaljenega  izvora ljudske 
ustvarjalnosti pričajo o pripa-
dnosti , vztrajanju in ljubezni 
do rodu in  zemlje, ki je bila v 
preteklosti poglavitna blago-
dat za življenje slovenskega 
ljudstva. 

dnost kot darilo prednikov. 
Narod se je svoji izvirni sloven-
ski pesmi  skorajda odrekel.  A 
pred dokončno pozabo slo-
vensko ljudsko pesem v za-
dnjem času vse bolj uspešno 
oživlja Javni sklad za kulturne 
dejavnosti Republike Sloveni-
je.

Z uvrstitvijo ljudske pevske in 
godčevske poustvarjalnosti 

Pesem podeželja, kmečkega 
človeka, preprostega in skro-
mnega življenja nima razloga, 
da bi se glasno in prešerno 
razlegala kot nekdaj. Ne more 
se uglasiti s  sodobno zabavno 
glasbo, še manj jo vsaj na tre-
nutke preglasiti.

Tako odrinjena in neopažena 
je ljudska pesem obstala le v 
okoljih, kjer je veljala za vre-

na raven ostalih že uveljavlje-
nih ljubiteljskih  dejavnosti je 
JSKD tudi  v to področje uve-
del na novo izobraževanja, 
spodbude in usposabljanja. 
Na osnovi raziskovanj  zapisa-
nih virov in  izvirnih  zvočnih 
posnetkov slovenskega pode-
želja minulih sto let ter števil-
nih študij slovenske folklorne 
zapuščine je danes veljavno in 
pripoznano ljudskemu  načinu 
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primerljivo prepevanje starih 
domačih pesmi. Tudi ljudski 
godci so v tem razvoju dobili 
pripadajoče mesto. Le doka-
zano priznana ljudska glasbila 
v godčevski postavi in  način 
igranja po starem so vsako-
letne teme usposabljanj ma-
loštevilnih, zato pa toliko bolj 
dragocenih, godcev ljudskih 
viž. 

V sklopu folklorne dejavnosti 
delujoči  pevci ljudskih pesmi 
in godci  svoje delo predsta-
vljajo na rednih območnih in 
regijskih srečanjih.V okviru le-
teh potekajo strokovna oce-
njevanja, svetovanja in izbori 
pevskih skupin, ki so s svojim      
prepevanjem po mnenju oce-
njevalcev najbližje izvornemu 
načinu ljudskega petja in igra-
nja.

Na območnih srečanjih izbra-
ne skupine pevcev in godcev 
so se na  letošnjem regijskem 
srečanju pomerile 20. oktobra 

meje s Hrvaško in še dlje. 

V našem okolju prevladuje tri-
glasno petje. Sestre Jakob pa 
pomnimo, da je bilo 
petje pred 50 in več leti tudi 
štiriglasno. Nekdanji pevci še 
vedo za poimenovanje gla-
sov po starem. Pevec z najbolj 
zanesljivim glasom in spomi-
nom za besedilo je pesem 
zastavil in zapel sam »naprej«. 
Sledil mu je glas »črez« - ki se 
je vodilnemu uglasil v višji legi. 
Oba glasova je podprl » bas«-
več, kot ga je bilo – močneje 
in globlje je pesem segla v 
srce in spomin. 

Naši še starejši prijatelji pevci 
iz okolice Dobrne znajo zapeti 
še četrti glas, »na iber« ga ime-
nujejo. Le-ta pesem napolni še 
z novo razsežnostjo in milino,
saj zna v eni pesmi poudarjati 
višine,  v drugi  polniti srednje 
lege ali pa plava povsod, kjer je 

v Dobrni.  Ena ali dve skupini 
iz vsake regije  bosta uvrščeni 
na državno srečanje. Letošnja 
izbira daje prednost mladim 
pevcem, ki jih je ljudsko pre-
pevanje pritegnilo v toliki 
meri, da se ga učijo in želijo 
poustvarjati in ohraniti. Na-
slednje leto bodo pri izbiri v 
prednosti tisti pevci, ki ljudsko 
pesem nosijo neposredno iz 
neprekinjene tradicije in so 
tako  živi prenašalci ustnega 
izročila.

V Dobrni so zazvenele pesmi 
s Koroške – zibelke slovenske 
ljudske pesmi, prepoznav-
ne po čudovitem večglasju. 
Iz  celjske pokrajine so pevci 
ubirali harmonije in pripove-
dovali zgodbe, ki sta jih nav-
dihnila pred več kot sto leti 
naš rojak, duhovni oče vseh 
Slovencev,Anton Martin Slom-
šek in Jurij Vodovnik, pohor-
ski pesnik, pevec in godec , 
glasnik  kmečkega življenja in  
preprostega človeka vse do 

prostor za barvanje melodije.
Preverile smo veljavo pravil iz 
prve roke pri znanih pevcih- 
starejše generacije.
Želele smo preskusiti prena-
šanje pevskega izročila v živo. 
Namen je bil povzeti in ob-
noviti besedilo nam neznane 
pesmi, poslušati njihovo petje,  
ga primerjati z našim in morda 
z njimi celo zapeti.  Tako se je 
tudi zgodilo. Prišli smo skupaj 
prvič, drugič in odstirali že 
skoraj pozabljeni daljni zven 
pesmi njihovega zrelega ob-
dobja in našega otroštva. 

Za pečjo pri Vračjekovi mami, 
gospe  Martini Žužek, in  pri 
Zgornjem Šentovčniku sku-
paj z gospo Geliko in Ivanom 
Medvedom  smo  v tistih zim-
skih večerih  potovali v prete-
klost, gradili  mostiček v priho-
dnost in si greli srca in duše.

Irena Artank

Pri ge. Martini Žužek 

Pri ge. Geliki in g. Ivanu Medved 
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Srečanje starejših občanov na 
Dobrni

V petek, 30. septembra, je Občina Dobrna v sodelovanju z Dru-
štvom upokojencev Dobrna in Zavodom za turizem, šport in 
kulturo Dobrna  v Kulturnem domu Dobrna pripravila srečanje 
starejših občanov starih 70  in več let. V kratkem kulturnem pro-
gramu, ki ga je povezovala ga. Irena Artank, so nastopili Moški 
pevski zbor društva upokojencev Dobrna, učenci Osnovne šole 
Dobrna in Sestre Jakob v razširjenem sestavu. Več kot sto zbra-
nih udeležencev sta nagovorila župan Občine Dobrna, g. Mar-
tin Brecl, in predsednik Društva upokojencev Dobrna, g. Anton 
Drev. Najstarejši udeleženki srečanja, ge. Matildi Smolič, je žu-
pan izročil  šopek cvetja z željo, da bi ji zdravje še naprej dobro 
služilo in se bo lahko še dolgo udeleževala takih  srečanj. Po 
zaključenem kulturnem programu je sledilo kosilo, harmonikar 

Župan občine, g. Martin Brecl, predaja šopek najstarejši udeleženki ge. Matildi Smolič

Branko pa je poskrbel, da se je ob harmoniki pelo in nazdravlja-
lo še pozno v popoldne. Vsem, ki ste sodelovali pri organizaciji 
letošnjega dogodka se lepo zahvaljujemo, še posebej pa ge. 
Jolandi Memon, ki je prevzela aranžiranje prostora. S skupnimi 
močmi smo našim najstarejšim občanom pripravili prijetno po-
poldne, ki jim bo še dolgo ostalo v spominu.

ZTŠK Dobrna

Marija Švent

Res luštno je tu pri nas

Bila je lepa in topla nedelja, 18. septembra, ko smo LJUDSKE 
PEVKE DOBRNA nestrpno pričakovale začetek našega že 7. kon-
certa »RES LUŠTNO JE TU PRI NAS«. V letošnjem letu smo posta-
vile v ospredje »VASOVANJE«. Seveda pa se je tudi večina pesmi, 
ki smo jih izvajali vsi nastopajoči,  navezovala na temo vasova-
nja. Naši igralci pa so na šaljiv a zelo izviren način prikazali, kako 
so včasih fantje na skrivaj hodili z lojtro pod okna deklet in jim 
prepevali. Spodobna dekleta pa seveda oken niso odpirala vsa-
kemu, ampak samo tistim fantom za katere so vedele, da imajo 
dobre namene. Tako so lahko starejši obujali spomine, mlajši pa 

Nastop Sester Jakob z gosti
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so morda dobili kakšno dobro idejo, kako osvojiti dekle. Vem, 
da bi bila marsikateremu dekletu všeč  kakšna podoknica, pa če 
tudi le za šalo.
Ljudske pevke smo bile zelo vesele velikega števila obiskoval-
cev, kar je za nas dokaz, da delamo dobro. Zato, najlepša hvala 
vsem, ki nas podpirate.
Seveda se moram zahvaliti tudi gospe Andreji Čerenak, saj brez 
njenega požrtvovalnega  dela, idej in zamisli pri pripravi scene 
in igre ta koncert ne bi bil, kar je. Iskreno se ji zahvaljujemo in 
upam, da bomo še naprej tako lepo sodelovale.
Vse pohvale tudi   g. Gorazdu Špeglu, predsedniku Turističnega 
društva Dobrna, v čigar okrilju delujemo Ljudske pevke Dobrna. 
Hvala za vso pomoč in podporo, ki nam jo nudi in za njegovo 
doživeto odigrano vlogo.

Vse zahvale tudi vsem ostalim igralcem in se že vnaprej priporo-
čamo in naprošamo za pomoč. 
Hvala tudi vsem, ki so nam izdatno pomagali z delom, vsem 
sponzorjem in Občini Dobrna.
Prav tako izrekamo najlepšo zahvalo g. Silvu Lavtičarju, ker je 
ustvaril čudovito sceno, brez katere si Ljudske pevke ne pred-
stavljamo več našega koncerta.
Hvala vsem in upam, da se naslednje leto zopet vidimo s kakšno 
novo idejo, starimi običaji, z  lepimi spomini in dobrim obiskom, 
kar da nam pevkam zopet novega zagona.
Vsem pevkam pa želim veliko dobre volje in zdravja, da bomo 
še naprej ustvarjalne.

ZA LJUDSKE PEVKE 

Marta Javornik

Strokovna ekskurzija po 
Gorenjski
Sredi septembra, točneje 20. 9. 
2011, se je prikazalo lepo sonč-
no jutro, ko se nas je na parkir-
nem prostoru v Dobrni zbralo 
za cel avtobus dobro razpolo-
ženih Dobrčanov, ki smo težko 
čakali na doživetja, ki nam jih  
bo prinesel ta dan.
Najprej nas je pot vodila do 
Brezij, kjer smo si ogledali ba-
ziliko Marije Pomagaj.  Priča-
kal nas je pater Silvin Krajnc, 
ki nam je osrednje slovensko 

romarsko središče zelo dobro 
predstavil. Ogledali smo si 
tudi stalno razstavo jaslic, ki so 
nas vse navdihnile, pa čeprav 
že v septembru. Pot nas je vo-
dila naprej proti Radovljici, kjer 
smo si ogledali staro mestno 
jedro, čebelarski muzej, kjer 
smo tudi mi, ki med samo uži-
vamo, izvedeli veliko o zgodo-
vini čebelarstva. Razdeljeni v 
dve skupini smo si izmenično 
ogledali muzej, nato pa odšli 
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na malico.
Naš naslednji postanek je 
bil Bled, kjer smo se v lepem 
septembrskem popoldnevu 
odpeljali s pletno do cerkvice 
in tam tudi pozvonili z ZVO-
NOM ŽELJA. Upam, da so se 
vam vsem želje uresničile. 
Dobro razpoloženi in prepe-
vajoč smo se vrnili z otočka in 
že smo se odpravili proti BIO 
KMETIJI ŠLIBAR, kjer smo bili 
vsi zelo presenečeni, česa vse 
se je mlada družinica lotila. Vsi 
smo občudovali njuno podje-
tnost in zagnanost. Ob štirih 
malih otrocih,  najmlajši je od 
utrujenosti zaspal naši Mariji v 
naročju, se ukvarjajo s pride-

lavo BIO žita, zelenjave, mesa, 
peko kruha, peciva, žganja, 
kisa in še bi lahko naštevala.  
Vse to z ženo tudi sama tržita, 
za kar zaslužita vso pohvalo. 
Mislim, da je ogled kmetije dal 
vsem nam pošteno misliti.
Medtem, ko smo si vse to 
ogledovali in občudovali, se 
je že počasi mračilo, nam pa 
je zmanjkovalo časa za ogled 
Blejskega Vintgarja. Bo pa to 
mogoče ob kakšni drugi pri-
ložnosti. 
Vsi že malo utrujeni in premra-
ženi, ker se je že pošteno ohla-
dilo, smo se odpeljali proti go-
stišču Peterka, kjer smo se ob 
večerji prijetno družili.

Pozno zvečer smo se v do-
brem razpoloženju, ki se je na-
daljevalo še vso pot do doma, 
vrnili v našo Dobrno.

Po odzivu udeležencev smo 
se vsi imeli lepo, kar pomeni, 

da je prav in dobro, da organi-
ziramo takšne ekskurzije. 
Zatorej lepo preživite ostanek 
leta, uporabite kakšno idejo, 
ob letu se pa zopet vidimo.

Javornik Marta

140 let gasilstva v Celju

V soboto, 24.9. 2011, je na Prešernovem trgu v Celju pred Mu-
zejem novejše zgodovine potekala slovesnost ob 140-letnici 
gasilstva v Celju, v organizaciji štaba operative Gasilske zveze 
Celje. V kulturnem programu so sodelovali tudi predstavniki iz 
naše občine -  Folklorna skupina KUD Dobrna in Godba Dobrna. 
V sklopu prireditve so organizatorji predstavili gasilsko dejav-

nost, na ogled pa so postavili tudi zgodovinsko stojnico ter raz-
stavili vozila, zaščitno in drugo tehnično opremo. Kasneje pa je 
na parkirišču Spodnji grad sledil še prikaz gašenja  začetnega 
požara v kuhinji in pa tehnično reševanje ob prometni nesreči.
Sodelujočim v kulturnem programu se še enkrat lepo zahvalju-
jemo za nastop in vas k sodelovanju vabimo tudi v prihodnje.

ZTŠK Dobrna

Marija Švent



št. 52 / 2011 27

DOGODKI

Cvetje poletja v  pozni  jeseni

Rože, naše spremljevalke od rojstva do smrti- koliko pozornosti, 
dela pa tudi denarja jim namenjamo, da krasijo naše domove, 
stanovanjske objekte, parke, pokopališča in druge javne površi-
ne. Tu na Dobrni toliko bolj, saj jo vse leto obiskujejo turisti in 
drugi, ki se radi sprehodijo po parku, mimo hiš in  po sprehajal-
nih poteh v bližnjo okolico. Vse bolj pa se uveljavlja tudi poho-
dništvo po bolj zahtevnih poteh v sredogorje, proti vrhovom 
Paškega Kozjaka, kjer je meja Občine Dobrna. Kako prijetno je 
poslušati komentarje obiskovalcev višje ležečih naselij, ko pravi-
jo, da je povsod na hišah in okoli njih opaziti veliko cvetja.

Takšne so tudi ugotovitve komisije, ki pri Turističnem društvu 
Dobrna ocenjuje urejenost stavb in okolice na področju celotne 
občine, da bi pripravila predloge za podelitev priznanj najbolj 
prizadevnim družinam. Cvetlični sejem, ki ga s pomočjo obči-
ne  vsako leto okoli prvega maja organizira Turistično društvo 
Dobrna, je spodbuda občanom, da na področju urejanja okolja 
dosegajo vsako leto boljše rezultate.
Letošnje lepo poletje in topla jesen pa sta vse do konca oktobra 
omogočila rast in bujno cvetenje večini rož okenskega cvetja 
pa tudi trajnicam v okolici hiš in na javnih površinah. Ko so se 

cvetovom rož pridružila še jesensko obarvana drevesa listavcev, 
so fotografi imeli kaj slikati. Pravijo, da nam o vsem tem pripra-
vljajo zanimivo reportažo, ki si jo bomo lahko ogledali na obč-
nem zboru turističnega društva.
Zadnje dni julija nas je obiskala tudi komisija, ki pri Turistični 
zvezi Slovenije ocenjuje urejenost krajev in mest po Sloveniji.  
Potem, ko so se sprehodili po Dobrni gor in dol, smo v avli ho-
tela VITA sedli za mizo. Na kar nekaj vprašanj so člani komisije 
hoteli dobiti odgovore. Kakšen je obisk v Termah Dobrna, struk-
tura gostov, koliko jih je z napotnicami zdravstvenega zavarova-
nja, koliko časa preživijo na Dobrni, kakšni so izgledi za opustelo 
stavbo Zdraviliškega doma, kako je z lastništvom propadajoče 
vile Ružička in tako naprej.
Z vodjo marketinga v Termah Dobrna, gospo  Brigito, sva jim 
le pojasnila, da je Zdraviliški dom, razen nastanitvenega dela, 
v funkciji, saj obratujejo: bazen, kabine, koncertna dvorana, ob 
jubilejih in porokah pa tudi restavracija. Da je to res, so hoteli 
Zdraviliški dom še enkrat videti.
Končno sporočilo komisije je, da so okolica hotelskih objektov, 
park z zelenicami in gredami, center Dobrne, okolica župnijske 
cerkve, pokopališče in gasilski dom lepo urejeni. Nekaj poslopij 
skupaj z Zdraviliškim domom pa z neurejenimi fasadami zmanj-
šuje skupno oceno o urejenosti kraja kot celote.

O tem, kaj se da napraviti, bi morala v naslednjih mesecih teči 
beseda, upoštevaje dejstvo, da na vseh področjih primanjkuje 
denarja.

Anton Mogu

Foto: Edi Dobovičnik

Gasilski dom Dobrna

Domačija Štraus Mirana, Brdce nad Dobrno 10

Mrliška vežica Dobrna

Okolje Župnijske cerkve Dobrna 
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Po stopinjah Matija Gubca in 
okoli oltarja Marije Bistričke
Ogledu Hrvaškega Zagorja je bil namenjen jesenski izlet, ki ga je 
konec oktobra organizirala Lovska družina Dobrna. Člani-lovci 
in žene smo napolnili avtobus, ki nas je mimo Podčetrtka in Bi-
strice ob Sotli pripeljal na slovensko-hrvaško mejo. »Sretan put« 
nam je zaželela prijazna mlada policistka potem, ko je pregle-
dala naše osebne dokumente. In že smo prispeli v Kumrovec. V 
bližini rojstne hiše Josipa Broza smo parkirali, da bi se sprehodili 
po zagorski vasi, ki kot muzej na prostem tako nazorno prikazu-
je življenje in navade ljudi na podeželju v preteklih stoletjih. Pot 
smo nadaljevali do Tuheljskih toplic, ki so v lasti Term Olimje v 
Podčetrtku. Na gradbišču dveh velikih hotelov, ki bosta poveča-
la prenočitvene kapacitete za 700 postelj, so ropotali gradbeni 
stroji. S ploščadi se je nudil pogled na velike površine odprtih 
letnih bazenov.
Z vožnjo smo nadaljevali mimo Stubiških toplic do Gornje Stu-
bice, kjer smo si ogledali spomeniški kompleks Muzeja kmečkih 
uporov leta 1573. Ob muzeju, ki so ga uredili v obnovljenem 
dvorcu družine Oršič stoji tudi monumentalni Avgustinčičev 
spomenik Matiji Gubcu in kmečkem uporu.
Za nekaj časa smo se ustavili v Marija Bistrici, velikem roman-
skem središču, ki Hrvatom pomeni toliko kot Slovencem Brezje 
na Gorenjskem.
Sama cerkev in kraj sta bila temeljito obnovljena pred priho-
dom papeža Janeza Pavla II. leta 1998, ko je  pred 400.000 ro-
marji razglasil škofa Stepinca za blaženega.
Po topli malici nas je v vinariji Hum Bistrički čakala še degustacija 
vin. Lastnik je ob predstavitvi posameznih sort vina, pridelanih 
na 14 hektarjih vinogradov, poudaril tudi dobro sodelovanje s 
slovenskimi vinogradniki že nekaj let nazaj. Nekaj časa nam je 

Pred spomenikom Matije Gubca

Romarsko središče Marija Bistrica 

vzela vožnja do Varaždinberga, ki jo je pa z dobrimi vici pope-
stril g. Rudi Lešnik.
V Gornji Dubravi, pred gostiščem JELEN, smo se ustavili. Pred 
vrati restavracije, ki sprejme 250 ljudi, nas je čakala godba in 
nam pripravila topel sprejem. Pri poznem kosilu ali večerji smo 
se ob zvokih domačega ansambla družili s člani domačega dru-
štva krvodajalcev in dvema skupinama, ki so praznovale Abra-
hama. Ko so videli, da se poslavljamo od prijaznih domačinov, 
je ansambel zapustil oder in nas pospremil do avtobusa, česar 
nismo doživeli še na nobenem izletu. Polni lepih vtisov smo se 
odpeljali proti Ormožu in naprej Dobrni nasproti.

Anton Mogu

Božični čar
Sveta noč, blažena noč. Kakšna toplina obsije  srce, ko zaslišiš 
petje pri polnočnici. Nekaj drugačnega se poraja v človeških 
srcih, nekaj kar je težko razložiti. Vse je tako, kot bi v tem adven-
tnem času nekdo na nas položil pregrinjalo polno miline, neke 
želje po skupnem uživanju, razumevanju ter zbliževanju okoli 
božičnih praznikov.
Kako brezskrbno je naše življenje v teh dneh, ko smo ljudje pol-
ni pričakovanj, polni upanja…

Sprehajamo se po mestnih ulicah in opazujemo okrašene iz-
ložbe, ki so založene z vsemi mogočimi izdelki, ki jih kupujemo, 
čeprav vemo, da to ni tisto, kar v resnici želimo ali kar nekdo od 
nas pričakuje. Tako pač je. Takšne nas je naredila družba. Kakšna 
škoda, mar ne. 
Če se samo spomnim, kako lepo je bilo za praznike pri stari 
mami. Kako skromno, pa vendar nepozabno  je znala poskrbeti, 
da nikoli nisem pozabila na njen božič. Njeno »angelsko petje« 
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Odhod MoPZ DU Dobrna v Ljubljano
Kot drugouvrščeni na regijski reviji upokojenskih zborov in sku-
pin v Celju smo imeli letos čast zapeti v Linhartovi dvorani Can-
karjevega doma. V okviru Festivala za III. življenjsko obdobje so 
se zvrstile različne prireditve, tudi »Večer pesmi in plesa«, kjer se 
je predstavil tudi naš zbor.
Že zgodaj dopoldne smo se na pot proti Ljubljani odpravili z av-
tobusom, ki nas je odložil pred parlamentom. Tam nas je toplo 
sprejel g. Karel Erjavec.
Po ogledu parlamenta in seje državnega zbora smo se odpravili 
na tonsko vajo v Cankarjev dom. 
Vaja je stekla gladko, zato smo si lahko vzeli še nekaj časa za 
kosilo. Sledila je še popoldanska kavica, ki je bila kot pika na i 
prekrasnemu sončnemu popoldnevu.
Vse bolj pa se je bližala ura pričetka prireditve, zato je bilo 
vzdušje vse bolj resno in bolj napeto.
»Večer pesmi in plesa« smo začeli prav mi s pesmima Slovenec 

sem ter Triglav. Nastop je uspel po vseh pričakovanjih, zato smo 
se lahko z zadovoljstvom odpravili proti domu.
Prav lepo se zahvaljujemo Občini Dobrna za sodelovanje in 
podporo, hvala tudi prevozniku  Dušanu Skutniku  za varen in 
lep prevoz.

David Kostanjevec in Branko Dobovičnik

Zanimivost
Živimo ob obronkih občine 
Dobrna, ki sega med drugim 
od Basališča, cerkve sv. Jošta in 
Špika, kjer je tudi stičišče treh 
občin. 
Tam, kjer je še vedno nekaj ne-
okrnjene narave in še posebej 
izstopata lepota in čar gozdov, 
travnikov,  ki v vseh letnih ča-
sih izžarevajo svojo lepoto in 
nudijo človeku  notranji mir. 
Prav zaradi tega je ta del naše-

pesmi, ki so se pele za ta čas, njena skromno pripravljena miza 
dobrot in obisk maše so bile zlata vredne.    
Danes pa je vse povsem drugače. Ljudje smo postali drugačni, 
polni razočaranj, obupa in ponižanj, saj živimo v času, ki je vse 
prej kot brezskrben. Nekateri se zapirajo vase zaradi skrbi, drugi 
pa živijo na veliki nogi in ne vedo, kaj bi še počeli. 
Pa vendar bi moral biti božič praznik vseh nas in za vse enak. 
Tako kot je zapisano v knjigi »Misel za lepši dan«, v prispevku 
Sveče se pogovarjajo.

Na adventnem vencu so bile štiri sveče, ki so pomenile; prva 
mir, druga vera, tretja ljubezen in četrta upanje. Zelo dobra pri-
merjava, še posebej za božični čas. Vse se mora dopolnjevati, 
saj brez ohranjanja miru, brez vere, zanimanja do bližnjih, brez 
upanja se ne da živeti. Če bi bilo vse to, bi to bil resnično »bo-
žični čar«. 
Saj navsezadnje je vsak od nas na tem svetu le za določen čas.

Jelka Rek

ga kraja še kako pomemben,  
ne- le za tukaj živeče ljudi,  
temveč tudi za obiskovalce – 
turiste, planince, tabornike…
Tukaj si nabirajo novih moči in 
pasejo  dušo na lepotah, ki jih 
nudi ta naš kraj. 
V zadnjem letu (morda tudi 
več….) se pri nas pojavlja neka 
»nova lepota«, za katero mo-
ram reči, da nam ni ravno v 
ponos. Lahko bi ji rekli  »zani-

mivost kraja«.  To so ceste, ki 
so vse prej kot ceste. Še pose-
bej ta zanimivost izstopa od 
Planinskega doma do cerkve 
sv.Jošta, zelo urejen je tudi 
»Rebernikov ovinek (nezašči-
ten) in nemalo drugih ovin-
kov……..«, da  ne govorimo še 
o ostalih delih, ki bi »morda« 
bili potrebni kakšne ograje, da 
bi ljudem, ki so pri nas prvič, 
nudile osnovno varnost. Na 

to čakamo že kar precej časa. 
Temu problemu ne moremo 
kar tako ubežati. Vemo, da je 
potrebno veliko potrpežljivo-
sti in strpnosti, ker nismo edi-
ni. 
Skozi vso poletje so poteka-
le aktivnosti, ki so se odvijale 
prav na tem koncu in žalostno 
je, da nihče ni opazil, v ka-
kšnem stanju so naše  ceste.  
Ali pa…

Jelka Rek
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Okrogli planinci 2011
V letošnjem letu smo med aktivnimi člani iz našega društva na-
šteli kar lepo število OKROGLIH PLANINCEV. Tako smo se na-
mreč poimenovali, saj je vsem skupno to, da imamo na koncu 
letnice rojstva številko 1  in tako v letošnjem letu praznujemo 
20, 50, 60 ali 70 let. Naše veselje, da imamo za sabo tako lepo 
število let, smo želeli proslaviti na prav poseben način. Skupaj 
z našimi planinskimi prijatelji smo se na Martinovo soboto, 12. 
novembra 2011, podali na ne preveč zahtevno turo.
Že na Dobrni smo vsi OKROGLI PLANINCI dobili dragocene 
ogrlice, ki so nakazovale, da smo nekaj posebnega. Pot nas je 
vodila v bližino našega kraja k sv. Uršuli nad Dramljami, ki bu-
dno bdi nad vozniki, ko se pod njo vozijo po avtocesti v smeri 
proti Mariboru ali Ljubljani. Ta razgledni hribček ima okrog sebe 
polno vinogradov z vikendi. Tu nas je prijazno sprejel dramelj-
ski župnik, ki nam je poleg kratke predstavitve kraja in cerkve 
postregel tudi z okusnim Drameljčanom. Po krajšem postanku 
smo se spustili v vznožje sv. Uršule in se po drugi strani avto-
ceste odpravili proti vasi Pletovarje, kjer smo naš kratek pohod 
zaključili na turistični kmetiji Marjetka. 

Avtor fotografije: S.  Božnik

Spotoma smo nabrali nekaj jesenskega cvetja, da smo spletli 
šopke, ki so dopolnili darila za naše jubilante. Čeprav nas je bilo 
samo osem, pa skupaj štejemo kar 410 let. Tu smo častni člani 
pohoda dobili posebno mizo, naši prijatelji pa so nas ves večer 
presenečali in razvajali. Manjkal ni niti muzikant, ki je poskrbel, 
da smo se lahko  naplesali. Ob kosilu je steklo po naših grlih tudi 
nekaj kozarcev dobrega vinca, saj smo gostovali sredi velikega 
vinograda. Med plesom smo dobesedno popadali v klet, kjer 
smo imeli tudi krajšo degustacijo. 
V imenu OKROGLIH PLANINCEV se zahvaljujem vsem prijate-
ljem, ki ste nam pomagali pripraviti nepozabno praznovanje. 

Okrogla planinka

Pohod v neznano
V oktobru imamo v našem koledarju pohodov vsako leto tudi 
pohod v neznano. Skupaj s Planinskim društvom Vitanje  izme-
nično organiziramo omenjeni pohod, ki ga zaključimo s kosta-
njevim piknikom. 

V letošnjem letu nas je že prve dni v oktobru na to opozarjalo 
vabilo Planinskega društva Vitanje v našem oglasnem prostoru. 
Ker za cilj vedo le organizatorji, je druženje polno adrenalina, saj 
se udeleženci podajamo v neznano. 
Torej smo v soboto, 15. oktobra, zjutraj člani PD Dobrna čakali, 
da nas prijatelji iz Vitanja odpeljejo po svoji trasi. Najprej smo 
ugotovili, da se peljemo proti zahodu, med vožnjo pa smo v 
kvizu s skupnimi močmi le ugotovili cilj. To je bil Pekel pri Bo-
rovnici.
Najprej smo si v Bistri ogledali Tehniški muzej Slovenije, nato 
pa se odpeljali na izhodišče nedaleč od Borovnice pri Ljubljani. 
Pot nas je vodila dokaj strmo ob številnih slapovih, ki pa so bili 
zaradi majhne količine vode bolj skromni. Kmalu smo dosegli 
planoto s slikovitimi malimi vasicami in ob vasi Pokojišče naš 
pohod zaključili s peko kostanja, za kar vedno poskrbi predse-
dnik PD Vitanje. Popoldan smo popestrili še s tekmo v nogo-
metu, ki je kljub neupoštevanju pravil potekala brez zapletov. 
Zmagali smo eni in drugi. Eni v številu golov, drugi pa v številu 
»golmank«.

Ana ŽužekAvtor fotografije: S.  Božnik
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skrbel Franc Krašovec, oskrbnik Tončkovega doma na Lisci. Po 
opravljenih 14 urah teoretičnega dela, 31 urah praktičnega dela 
ter vloženih 41 urah za izpitne obveznosti je sledila podelitev 
potrdil o pridobljenem nazivu »markacist pripravnik«. 
Tečaj za markacista je uspešno opravilo 25 udeležencev iz 16 
planinskih društev (Dobrna, Gornji Grad, Kranj, Krim, Laško, Li-
sca Sevnica, Ložno Sv. Florijan, Mercator, Polet Šentrupert, Ptuj, 
Radeče, Slivnica pri Celju, Slovenska Bistrica, Šmarje pri Jelšah, 
Velenje in Viharnik).

Čez dve leti, kolikor traja obvezno pripravništvo, torej septem-
bra 2013, je predvideno ponovno srečanje vseh udeležencev, 
katerim Planinska zveza Slovenije po najmanj treh izvedenih 
različnih akcijah pod nadzorom na planinskih poteh in pozitiv-
no ocenjenih oddanih poro-
čilih podeli naziv »markacist 
PZS«. Planinsko društvo  Do-
brna je z uspešno zaključenim 
tečajem tako pridobilo 2 nova 
markacista, s čimer bodo naše 
poti v bodoče zagotovo še 
bolj urejene in vzorno ozna-
čene ter  tako  privabile še več 
pohodnikov in turistov v naše 
kraje. 
Ob tej priložnosti se oba ude-
leženca tečaja, Marjeta Orlčnik 
in Ivan Kristan,  zahvaljujeva 
vsem, ki so nama omogočili, 
da sva se lahko udeležila teča-
ja in ga tudi uspešno zaključila.

Marjeta Orlčnik, PD Dobrna

DOGODKI

Dva novo usposobljena 
markacista v PD Dobrna

Na  Lisci se je v mesecu septembru uspešno zaključil tečaj za 
markaciste v organizaciji Komisije za planinske poti pri Planinski 
zvezi Slovenije (PZS). Predmetnik tečaja za markaciste je ude-
ležencem predstavil raznolike vsebine, kot so organiziranost 
markacistov, pomen in vsebina planinskih poti, označevanje 
planinskih poti, tehnika markiranja, varstvo narave na planinskih 
poteh, varovalne naprave, dokumentacija ter osebna zaščita in 
varovanje.
V praktičnem delu na terenu so bile na poti Lisca – Cirje – Sev-
nica izdelane stopnice in erozijske zaščite, postavljene ograje 
ter izsekane stopnice v skalovje, urejena pa so bila tudi lese-

na varovala za odtok vode. Na 
zasavski planinski poti so bila 
opravljena obnovitvena dela, 
in sicer obrezovanje vej ob poti 
in markiranje v smeri Lisca – za-
vetišče Lovrenc – Veliko Kozje.  
Med 92-urnim teoretičnim in 
praktičnim izobraževanjem so 
svoje izkušnje, znanje, nasve-
te in navodila bodočim mar-
kacistom posredovali Tone 
Tomše, Maksimilijan Kotnik, 
Uroš Vidovič, Florjan Nunčič, 
Stanko Gašperič in Gorazd 
Hace, za nastanitev in hrano 
pa je v obeh sklopih tečaja po-

Orodje markcista

Ivan riše markacijo



št. 52 / 201132

DOGODKI

Aktivnosti in dejavnosti PGD Dobrna 
Tudi tokratni prispevek o dejavnosti Prostovoljnega gasilskega 
društva Dobrna ne bo bistveno drugačen od prejšnjih. O osnov-
nih dejavnostih in nalogah društva je bilo že toliko napisanega, 
da sleherni bralec občinskega glasila že zagotovo dobro ve, s 
čim vse se ukvarjamo v našem društvu. Pa kljub temu ni odveč 
ob iztekajočem se letu poudariti, da je prostovoljno gasilsko 
društvo skozi vso leto izpolnjevalo vse  obveznosti v največji 
možni meri in seveda po svojih močeh. Pri tem je potrebno ob 
vseh  aktivnosti, ki zagotavljajo maksimalno pripravljenost v pri-
meru potrebe po hitri in zanesljivi akciji, ponovno poudariti, da 
je prioritetna naloga društva skrb za varstvo pred požari, var-
stvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter zaščita in reševa-
nje ljudi in premoženja. Kot je bilo omenjeno že v zadnjem član-
ku PGD v mesecu septembru, je bilo v zadnjem obdobju veliko 
pozornosti namenjeno raznim tekmovanjem v vseh kategorijah 
od najmlajših do veteranov, ki so bila organizirana tako na ni-
voju Gasilske zveze Vojnik – Dobrna kot tudi na nivoju celjske 
regije. Za nami je tudi mesec oktober, mesec požarne varnosti, 
ki je hkrati tudi čas, v katerem se največ pozornosti namenja 
predvsem osveščanju ljudi o pomembnosti požarne varnosti in 
preventivi. Društva, med njimi tudi naše, pa vsako leto v tem 
obdobju organizirajo tudi eno ali več gasilskih vaj. 

Naj bo dovolj za uvod za zadnji članek v letošnjem letu, nekaj 
več o aktivnostih društva pa je razvidno  iz  opisanih dogodkov 
v nadaljevanju. 

u V soboto, 24. septembra, je na piknik prostoru v neposre-
dni bližini TERM Dobrna potekalo meddruštveno gasilsko 
tekmovanje v moški in ženski konkurenci za prehodni pokal 
Dobrne. Ekipe so tekmovale v hitrostni mokri vaji »Löschhan-

griff«, po pravilih CTIF s 7 tekmovalci. Tekmovalo je 11 ekip, 
od tega 9 moških in 2 ženski ekipi. Vse ekipe so pri izvajanju 
vaje pokazale izjemno borbenost, hitrost in usklajenost, pri 
čemer sta se najbolje izkazali ženska in moška ekipa Vitanja. 
Moška ekipa Vitanja je po tretji zaporedni zmagi na tem tek-
movanju prejela prehodni pokal v trajno last.

u Organizator letošnjega srečanja pobratenih gasilskih društev 
je bilo PGD Suhor. Srečanje je potekalo v soboto, 1.10.2011, 
s pričetkom ob 14.00 uri na športnem igrišču ob gasilskem 
domu v Dolnjem Suhorju. Srečanja so se udeležila društva s 
Teharja, Grabrovca, Jugorja, Dragomlje vasi, Suhorja in Dobr-
ne. V času srečanja so bile poleg ostalih aktivnosti organizira-
ne tudi gasilske športne igre, balinanje s cevjo, spajanje cevi 
na trojak in ročnik, metanje torbice z vrvjo na tarčo, zbijanje 
tarč s tenis žogico in metanje žoge na koš. Po izvedbi tekmo-
vanj in razglasitvi rezultatov je sledilo družabno srečanje, ki 
se je ob zvokih harmonike nadaljevalo še dolgo v noč.
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u V soboto, 8. oktobra 2011, je na nogometnem igrišču v Voj-
niku potekalo tekmovanje gasilk in gasilcev iz PGD Gasilske 
zveze Vojnik – Dobrna. Tekmovanja se je udeležilo 30 ekip v 
kategorijah pionirke - pionirji, mladinke - mladinci ter članice 
in člani, veteranke in veterani, ki  so to tekmovanje že opra-
vili. Pionirke in pionirji so tekmovali v vaji z vedrovko, štafeti 
na 400 m in razvrščanju, mladinke in mladinci v vaji z ovira-
mi ter štafeti in razvrščanjem, medtem ko so članice in člani 
tekmovali v vaji z motorno brizgalno, štafeti in razvrščanjem. 

Tekmovalne ekipe, ki so dosegle prva tri mesta, so se uvrstile 
v nadaljnje regijsko tekmovanje, ki bo potekalo v Kozjem 15. 
in 16. oktobra 2011.

u V soboto 15. in nedeljo 16. oktobra 2011 je na nogometnem 
stadionu v Kozjem potekalo regijsko tekmovanje gasilk in 
gasilcev v vseh starostnih kategorijah. Na tekmovanju je so-
delovalo 150 ekip. Tekmovanje je potekalo povsem enako 
kot tekmovanje GZ Vojnik – Dobrna. Pionirke in pionirji so 
tekmovali v vaji z vedrovko, štafeti na 400 m in razvrščanju, 
mladinke in mladinci v vaji z ovirami ter štafeti in razvrščanju. 
Veterani so tekmovali v vaji s hidrantom in raznoterosti.
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u V torek, 25. oktobra, so nas v okviru letošnjega projekta 
Oktober – mesec požarne varnosti, katerega slogan je »Ste 
storili vse za varen dom?« in ga je pripravila Uprava RS za 
zaščito in reševanje v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije 
in Slovenskim združenjem za požarno varstvo obiskali otroci 
iz vrtca. Več informacij o obisku je v članku vrtca. 

u Oktober je mesec požarne varnosti in hkrati tudi čas, da ga-
silska društva v različnih vajah preizkusijo usposobljenost 
in pripravljenost svojih članov za opravljanje nalog gašenja 
in reševanja ob požarih, preventivnih nalogah varstva pred 
požarom in nalogah zaščite in reševanja ljudi in premoženja 
ob naravnih in drugih nesrečah. V ta namen smo tudi člani 
PGD Dobrna v nedeljo, 30. oktobra 2011, ob 10. uri dopol-
dne organizirali in izvedli simulirano vajo gašenje požara in 
reševanja na objektu Novi grad. V gasilski vaji, ki jo je vodil 
podpoveljnik PGD Dobrna, Boris REPAS, so poleg članov 
PGD Dobrna - 25 gasilcev, sodelovali tudi gasilci iz dveh so-
sednjih društev, PGD Lemberg s 7 gasilci in PGD Socka s 13 
gasilci. Med samo vajo je bila prikazana tudi oskrba ranjenih 
in poškodovanih oseb, ki jih je oskrbela pomočnica poveljni-

ka za PP PGD Dobrna, dipl. med. sestra Tatjana BAČOVNIK.  V 
prikazani vaji, ki je trajala nekaj več kot pol ure, so bili iz go-
rečega objekta rešeni vsi ljudje ter uspešno pogašen požar 
na objektu. Namen vaje je bil s tem v celoti dosežen, saj so 
na ta način operativni gasilci preizkusili svoje znanje, ga ob-
novili in nenazadnje tudi utrdili. Gasilsko vajo si je ogledalo 
večje število občanov, župan občine Dobrne, Martin BRECL, 
namestnik poveljnika Civilne zaščite Občine Dobrna, Pavel 
ŽUŽEK, predsedniki sodelujočih gasilskih društev ter ob za-
ključku vaje še poveljnik GZ Vojnik – Dobrna, Ivan JEZERNIK. 

u V soboto, 5.11.2011, je bila ob 16.25 uri organizirana še ena 
nenapovedana gasilska vaja s simulacijo požara na gospo-
darskem objektu na Klancu. Odziv gasilcev je bil nad pričako-
vanji izredno hiter, saj je bil prihod prvega gasilskega vozila 
na kraj dogodka le nekaj minut po izvedenem obveščanju o 
požaru. Tudi ta vaja je pokazala veliko pripravljenost in zna-
nje operativnih gasilcev v primeru resne intervencije. 
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u V soboto, 5.11.2011, je bil pod okriljem Gasilske zveze Vojnik-
Dobrna organiziran izlet članic na Primorsko. Izlet je zajemal 
ogled kobilarne v Lipici, ogled solin v Sečovljah in obisk pro-
stovoljnega gasilskega društva v Sečovljah. Prijeten in dobro 
organiziran izlet je bil zaključen s poznim kosilom v gostišču 
Mahnič v Dragonji.

u V mesecu oktobru so bile opravljene tudi tri manjše gasilske 
intervencije, in sicer je v dveh primerih prišlo do manjšega 
požara v naravi, v enem primeru pa je šlo za dimniški požar. 

Vsi požari so bili hitro in učinkovito pogašeni, v nobenem 
primeru pa ni šlo za večjo gmotno škodo. 

u V soboto, 12.11.2011, je bil v Ljubečni organiziran regijski kviz 
mladih gasilcev celjske regije. Iz vsake od 8 gasilskih zvez v 
celjski regiji so nastopile po tri ekipe v kategoriji mlajših pio-
nirjev, starejših pionirjev in mladincev. Pomerili so se v teore-
tičnih znanjih iz zgodovine gasilstva, poznavanja gasilskega 
orodja in opreme, požarne preventive, organizacije gasilstva 
in teoretičnih znanj iz gasilsko športnih tekmovalnih disci-
plin. Pri praktičnih veščinah pa so pokazali mojstrske spre-
tnosti pri vezanju vozlov, spajanju cevi in uporabi gasilnikov.

Ob zaključku tega prispevka želim vsem občankam in občanom 
v imenu gasilskega društva in v svojem imenu čim več lepih 
trenutkov ob praznovanju božičnih in novoletnih praznikov, v 
letu 2012 pa čim več zdravja in sreče.
Na pomoč!

Za PGD Dobrna:

tekst in fotografije Stanislav PEČNIK

Gasilski kviz GZ Vojnik – Dobrna
V nedeljo, 23.10.2011, je mladinska komisija GZ Vojnik – Dobrna 
pripravila kviz za mladino naše zveze. Kviza so se udeležile ekipe 
iz PGD Dobrna, PGD Frankolovo, PGD Nova Cerkev in PGD Voj-
nik. Tekmovanje je potekalo v kategorijah mlajši pionirji, pionir-
ke, starejši pionirji, pionirke in mladinci ter mladinke. Tekmovalci 
so morali najprej pisati teste iz požarne preventive, zgodovine 
gasilstva, poznavanja vaj, poznavanje veščin in gasilskih činov. 
Tekmovalci so pokazali izredno dobro znanje. Po končanem 
tekmovanju v teoretičnem znanju so morali pokazati znanje 
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še v praktičnem delu. V praktičnem delu so izvajali naslednje 
naloge: vezanje vozlov, iskanje parov, sklapljanju cevi na trojak, 
postavitvi aparatov... Tudi v tem delu so pokazali izredno pripra-
vljenost.
V kategoriji mlajši pionirji, pionirke so zasedli sledeča mesta:   1. 
mesto PGD Vojnik, 2. mesto PGD Nova Cerkev 2, 3. mesto PGD 
Nova Cerkev 1.
V kategoriji starejši pionirji, pionirke so zasedli sledeča mesta:  1. 
mesto PGD Dobrna 2, 2. mesto, PGD Nova Cerkev 2, 3. mesto 
PGD Vojnik.
V kategoriji mladincev, mladink so zasedli sledeča mesta:  1. me-
sto PGD Nova Cerkev, 2. mesto PGD Frankolovo.

Tekmovalne ekipe, ki so zasedle prva tri mesta, so se uvrstile na 
regijsko tekmovanje. 
Vsem ekipam iskreno čestitam in jim želim obilo uspeha na po-
dročnem tekmovanju v Ljubečni, ki bo 12.11.2011.

Predsednica Mladinske komisije  GZ Vojnik – Dobrna

Petra Tržan

O dejavnosti DU Dobrna   
V letu, ki se izteka, se lahko z zadovoljstvom ozremo na doživeto 
in storjeno.
Predvsem se bomo spominjali, da smo v tem letu slavili 60-le-
tnico delovanja društva. Trudili smo se, da bi temu jubileju dali 
primerno in svečano obeležje. Menimo pa tudi, da smo pri tem 
uspeli.
Jubilejni bilten, ki smo ga ob tej priliki izdali, je bil za naše dru-
štvo precejšen zalogaj. Zmogli smo ga le s podporo širše jav-
nosti in močno zavzetostjo članov UO društva. Vsem, ki ste ka-
korkoli botrovali nastanku tega biltena in pomagali pri  pripravi 
jubilejne prireditve, se še enkrat prav lepo zahvaljujem.
Vse kaže, da je naše jubilejno leto spodbudilo k aktivnejšemu  
delovanju tudi delo v sekcijah.

MoPZ DU Dobrna aktivno vadi. To pa se odraža tako v številu 
nastopov kot v dobrem petju. Z zelo dobrim nastopom na reviji 
pevskih zborov  DU v Celju si je naš zbor pridobil pravico do 
nastopa na Festivalu za 3. življenjsko obdobje  v Ljubljani. Z na-
stopom v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma pa je povsem 
upravičil dobro oceno z revije v Celju. Za napredek zbora sta 
ob odgovornem odnosu pevcev do vaj najbolj zaslužen mlad, 
ambiciozen zborovodja  David Kostanjevec ter skrben, razumen 
in prizadeven predsednik zbora Branko Dobovičnik.

Člani balinarske sekcije so bogat tekmovalni program kronali s 
1. mestom v  Štajersko-savinjski ligi. Za dosežen uspeh izreka-
mo tekmovalcem čestitko in zahvalo. Ni pa to edini uspeh. Tudi 
na prijateljskih meddruštvenih tekmovanjih so osvajali pokale. 

Zmagovalna ekipa balinarjev 
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Članice balinarske sekcije prav tako dobro napredujejo. Na po-
dročnem prvenstvu članic DU v Žalcu se jim je za las izmuznilo 
državno prvenstvo. Bile so namreč druge. Pohvalno pri balinar-
jih pa je tudi to, da tekmovalni  duh prerašča v družabnega.

Tudi člani strelske sekcije so po poletnem premoru pričeli s svo-
jimi strelskimi vajami, ki jih izvajajo v prostoru gasilskega doma. 
V poletnem času sta bila opravljena tudi dva treninga in eno 
tekmovanje v streljanju z MK puško, za kar gre zahvala tudi LD 
Dobrna. Glede na to, da je v zimskem obdobju tudi nekoliko več 
časa za razne druge dejavnosti, vabimo člane DU, da se nam 
pridružite, kajti v strelski sekciji ne gre le za streljanje, temveč gre 
predvsem za druženju članov DU Dobrna. 

Razveseljivo je tudi to, da se je povečalo število  obiskovalcev 
rekreativne telovadbe.
Živahno so se odvijale tudi ostale programske aktivnosti  društva.
Projekt »Starejši za starejše« se uspešno izvaja. Opravljeni so 
številni obiski pri starejših občanih. Ob teh obiskih ugotovljene 
težave pa pomagamo razreševati. Izvajalci projekta se udeležu-
jejo tudi občasnih izobraževalnih  programov, ki so organizirani 
v ta namen.

Srečanje prostovoljcev v Zrečah 

Udeležba in vzdušje  na izletih je dobro. To pomeni, da so tudi 
programi izletov dobro zastavljeni in  zadovoljujejo raznovrstne 
interese in želje naših članov.

Tradicionalno srečanje občanov 
starejših od 70 let smo tudi letos, 
družno z občino in ZTKŠ  Dobrna, 
pripravili tako, da je bilo le-to pri-
jetno in lepo. Svoj delež so k temu 
prispevali tudi sodelujoči v kultur-
nem programu. To pa so bili MoPZ 
DU Dobrna, učenci OŠ Dobrna in  
»Sestre Jakob«.
Še pred iztekom leta bomo opra-
vili tudi  obiske in obdaritve sta-
rejših občanov. S srečanjem ali 
morebitnim izletom pa se bomo 
poizkusili veselo in z lepimi željami 
podati v novo leto.
Vsem, ki ste se v letu 2011 neumor-
no razdajali za dobro DU Dobrna in 
naših članov, se v imenu društva in v svojem imenu najlepše 
zahvaljujem za sodelovanje, naklonjenost in pomoč.  Hkrati pa 
vsem članicam in članom, občankam in občanom ter vsem so-
delujočim  želimo:

     »Toplo ognjišče in smeh v očeh,
     srčno želimo v teh prazničnih dneh,
    da zdravja in srečnih trenutkov nešteto,
   v obilju nasulo bi  novo vam leto!«

Predsednik DU Dobrna:

Anton  Drev  
V Salzburgu 

V Ptujski kleti

Ogled Ptuja
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Prisluhnimo drug drugemu – utrinki delovanja KORK Dobrna
Čas v katerem živimo, je čas, 
v katerem komaj sledimo po-
trebam, ki se iz dneva v dan 
kažejo v večjem številu. To so 
dobrine, potrebe, ki so nujno 
potrebne za preživetje ljudi.
Prav je, da pregledamo, kaj 
vse smo storili v letu, ki se iz-
teka. Posebno pozornost smo 
posvetili socialni problematiki. 
Upamo, da smo marsikateri 
družini ali posamezniku po-
magali v stiski, v kateri se je 
znašel. Nudili smo pomoč v 
prehrani, obleki, obutvi, po-
hištvu, beli tehniki, šolskih 
potrebščinah in lajšanju zdra-
vstvenih težav. Količina po-
moči je odvisna od socialnega 
stanja družine, števila članov 
in mnenja Centra za socialno 
delo, ki izda odločbo o višini 
socialne pomoči. 
Poleg rednih delitev paketov s 
prehrano in pralnim praškom 

izvajamo še občasne delitve 
hrane, ki nam jo nudi OZRK iz 
EU Sklada za pomoč socialno 
ogroženim družinam (mleko, 
riž, testenine, moka, zdrob). 
Ob začetku šolskega leta smo 
otrokom socialno ogroženih 
družin razdelili osnovne šolske 
potrebščine,  ki smo jih prejeli 
na OZRK v Celju.
V času poletnih in zimskih 
počitnic so se brezplačnega 
letovanja v mladinskem zdra-
vilišču RK Debeli rtič udeležili 
otroci, ki imajo zdravstvene 
težave in štiričlanska družina, 
oz. mamica in trije otroci. V 
pomladanskem času je bilo 
omogočeno letovanje enemu 
občanu ali občanki nad 75 let  
z zdravstvenimi težavami. 
Vsako prvo nedeljo v mese-
cu med 8. in 10. uro izvaja-
mo meritve krvnega tlaka, 
sladkorja v krvi, holesterola in 

trigliceridov. Meritve izvajajo 
medicinske sestre. Občani so 
zelo zadovoljni, kar dokazuje 
število obiskov meritev, ki je 
do novembra presegla število 
200. Občani lahko pravočasno 
odkrijejo  morebitne težave in 
obiščejo zdravnika. 
Sredstva za izvajanje meritev 
in nabavo lističev nam je po-
leg  Občine Dobrna prispeva-
lo tudi OZRK Celje, za kar se 
prisrčno zahvaljujemo. V me-
secu juniju, ko je mednarodni 
dan krvodajalcev, je srečanje 
krvodajalcev v Veržeju, kar je 
že tradicionalno in proslava 
v Celju, ko  krvodajalcem za 
določeno število darovanj krvi 
podelijo priznanja. Vsa leta 
zbiramo obutev in posteljni-
no in po potrebi tudi razdeli-
mo, česar pa ne potrebujemo, 
oddamo v centralno skladišče 
OZRK v Celju. Prav tako vse 

leto skrbimo za nego naše-
ga občana, ki potrebuje vso 
oskrbo od prehrane do hišnih 
opravil in osebne nege. Ob 
novem letu obiščemo naše 
bolne in nepokretne občane, 
ki se zaradi bolezni ne morejo 
udeležiti raznih srečanj vrstni-
kov. Ob prijetnem klepetu jim 
s skromnim darilcem voščimo 
zdravja tudi  v prihajajočem 
letu. 
Naša srčna želja je, da bi ob 
koncu leta občani, ki so de-
ležni naše pomoči, in tudi 
prostovoljci RK, ki imamo do-
ber občutek, da smo v težkih 
trenutkih nekomu pomagali, 
lepo preživeli praznične dni. 
Iskrena hvala vsem, ki darujete 
in vsem, ki ste skupaj z nami 
pripravljeni pomagati ljudem, 
ki nas potrebujejo.

Predsednica KORK Dobrna

Stanka Krajnc

Kar nekaj bitk. Ena zmaga. Naša.
Dočakali smo ga - letošnji Gostinsko turistični zbor. Ogromno 
energije, skrbi, timskega dela in časa. Ob zaključku veš, da je 
bilo vredno. 
Tudi naša pot ni bila enostavna, saj je preteklo že celih 10 let od 
zadnjega sodelovanja na tekmovanju GTZ. Mnogih sodelavcev 
iz tistega časa ni več med nami, mnogo nas je novih. Nova eki-
pa, vendar jim ne bi rekli ravno zelenci.
Priznanja kulinaričnim izdelkom so pri nas stalnica, torej ne pre-
tiravamo, če rečemo, da smo v tej kategoriji dobri. Pravzaprav 
smo odlični. Dokazilo za to je tudi naša letošnja uvrstitev na 58. 
GTZ. 
Prijavili smo dva kandidata -  našo vodjo slaščičarskega oddelka 
Matejo Vodenik in vinskega svetovalca- sommeliera Benjamina 
Juga, ki ga obiskovalci naše vinske kleti dobro poznate. 

Mateja in Benjamin sta tekmovanje vzela zelo resno in marsikate-
ra noč ni bila ravno dobro prespana, vendar sta to vzela v zakup. 
Veliko srečo imamo, da je Mateja del našega tima. Sam sem jo 
spremljal zadnjih šest let in njen napredek je bil izjemen. Z vese-
ljem je obiskovala številne strokovne delavnice in vsakič, ko se je 
iz kakšne vrnila, je potem cele dneve preizkušala in izboljševala 
recepte. Seveda smo sodelavci z veseljem njene izdelke okušali 
in ocenjevali, resnici na ljubo je od tod tudi kakšen moj odvečni 
kilogram, vendar sem se rad »žrtvoval« za takšne rezultate. 
Letos smo bili tudi na dveh velikih sejmih slaščičarstva v Riminiju 
in v Lyonu. Morali bi videti Matejine oči. Komaj smo jo dohajali. 
Ni bilo stojnice, kjer se ni ustavila. Potem pa smo vsi z navduše-
njem razpravljali o novih izdelkih in okusih za obiskovalce Term 
Dobrna.
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Vrhunec pripravljalnega obdobja je bil prav gotovo obisk pri-
znanega italijanskega slaščičarja Gregori Martina, ki nam je 
predstavil nove smernice in razkril nekatere male slaščičarske 
skrivnosti. Za njegov obisk se zahvaljujemo našemu dobavitelju 
Alpgelu. 
Odločitev o tekmovalnem izdelku, ki ga je Mateja pripravila za 
tekmovanje, je bila pravilna, nagrada pa primerna vloženemu 
trudu – ZLATA MEDALJA. Mateja, iskrene čestitke!
Benjamina poznam precej krajši čas, saj je tudi mlajši član naše 
ekipe. Najbolj me navdušuje njegova želja po znanju. Malo mu 
kar zavidam, sommelier je res lep poklic. Benjamin je v lanskem 

Mateja Vodenik s priznanjem GZ 2011, foto: Teja Grum Benjamin Jug s priznanjem GZ 2011, foto: Teja Grum

letu opravil tečaj sommelier l. stopnje. Ko pa ga človek opazuje, 
dobi občutek, da je v tem poklicu že zelo dolgo. 
Tudi Benjamin se je na tekmovanje pripravljal z vsem srcem. Iz-
bral si je zelo  zahtevno kategorijo. Na tekmovanju je moral po-
kazati teoretično in praktično znanje vinarstva. Nastopil je trikrat 
v enem dnevu, rezultat je bil odličen…….SREBRNA MEDALJA! 
Bravo Benjamin!
Kot vodja gostinstva sem ponosen, da lahko sodelujem s tako 
odlično ekipo, ki deluje kot uigran kulinarični orkester.
Veste kakšna so nepozabna doživetja z okusom po dobrem? V 
Dobrni jih vtisnemo naravnost v vaš spomin.

Predrag Canjko, 

vodja gostinstva v Termah Dobrna

KLUB MALEGA NOGOMETA
SAMORASTNIKI

DOBRNA 19, 3204 DOBRNA

Adamič, Štravs,Špacapan in Šteger v Veplasu

Novinec v 2. slovenski no-
gometni ligi je moštvo Šnd 
Veplas Velenje. Trener kluba 

je postal Drago Adamič. Da 
v Dobrni ne manjka kvalite-
tnih nogometašev, priča tudi 
dejstvo, da je k sodelovanju 
povabil Matjaža Štravsa,  Žana 
Špacapana in Luka Šteger. Žal 
se zaradi poškodb sodelova-
nju ni odzval Martin Cvikl, ven-
dar  upamo, da bo poškodbo 
čim prej saniral in se pridružil 
ekipi v naslednji sezoni. Šnd 
Veplas Velenje trenutno zase-
da 3.mesto. Cilj kluba je uvrsti-

tev v prvo ligo. Klub igra do-
mače tekme  v Rdeči dvorani 

v Velenju, spletna stran kluba 
je http://www.snd-velenje.si/.

Drago Adamič
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Nogometni krožek 2011-12

Tudi v letošnjem šolskem letu na Osnovni šoli Dobrna trenirajo 
mladi nogometaši. V okviru športne šole OŠ Dobrna Kmn Sa-
morastniki že peto leto zapored sodelujemo v nogometnem 
krožku. Da je nogomet res najbolj važna postranska stvar na 
svetu, dokazuje tudi dejstvo, da se zanimanje za nogomet na 
Dobrni vsako leto povečuje. Letos pod vodstvom trenerja Dra-
ga Adamiča vadi 41 učencev in učenk OŠ Dobrna. Novost v le-
tošnjem letu je ustanovitev nove skupine - Cicinogomet, kjer 
brcajo naši najmlajši člani. 
Urnik treningov :
• Cicinogomet :  ponedeljek od 15.00 – 16.00
• Skupina od 3.-6. razreda  torek – petek od 14.15 – 15.45
• Skupina od 6.– 9. razreda torek – petek od 15.45 – 17.15

Vse informacije so vam na voljo na telefonski številki 040 476 
796 – Drago Adamič. Obilo špornih užitkov, predvsem pa brez 
poškodb v letu 2012 vam želi Kmn Samorastniki!               

Drago Adamič

Mladinski klub   
 Dobrna

Brucovanje na kmetiji

Kot novopečeni predsednik Mladinskega kluba Dobrna vas 
vse lepo pozdravljam. Hkrati  obljubljam, da bomo v MKD-ju 
še naprej skrbeli za športne, kulturne, zabavne in izobraževal-
ne dogodke ter na ta način soustvarjali družabno življenje za 
mlade na Dobrni. Brucovanje je za nami in že se veselimo novih 
dogodkov. Polni energije, dobre volje in še boljših zamisli se že 
pripravljamo na pestro novo leto, ki  trka na vrata. Veseli bomo 
vsakega novega predloga, ki bi še popestrili življenje mladih v 
Občini Dobrna. Vse predloge nam lahko posredujete na naš 
elektronski naslov: mk.dobrna@gmail.com. Ob tej priložnosti 

naj še povabim vse mlade, ambiciozne Dobrnčane, da se nam 
pridružite pri  našem delu. Saj veste, kako pravijo: » Več nas bo, 
bolj bo veselo! »

Predsednik MKD-ja:

Aljaž Čerenak

Tudi v letošnjem letu je Mladinski klub Dobrna organiziral bru-
covanje,  dogodek, ki ga mora prestati vsak pravi bruc. Dokazati 
mora, da je res sposoben biti študent v vseh pogledih. Letošnje 
brucovanje je bilo obarvano v stilu resničnostnega šova Kme-
tija. Dogodka se je udeležilo lepo število brucev in tudi vseh 
ostalih željnih dobre zabave.   Bruci so se morali, pod strogim 
očesom gospodarja kmetije, pomeriti v raznoraznih nalogah. 
Kaj hitro je sledila hitrostna molža. Moram priznati, da so se naši 
bruci pri tej igri  resnično izkazali.  Sledile so tudi druge igre. 
Po odzivu brucev se je dalo zaslediti, da jim je bila najbolj všeč 
kmečka ruleta z jajci. 

Pozdrav novega predsednika MKD

Cicinogomet
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Tako torej. Letošnje brucovanje je za nami. Bilo je lepo. Morda 
malo hitro, vendar pa čisto zares obveščamo tiste, ki bodo dru-
go leto prestopili prag fakultete, vedite, brucovanje tudi nasle-
dnje leto bo.

Lep mladinski pozdrav

Aljaž Čerenak

Ekipa Mladinskega kluba Dobrna se zahvaljuje vsem 
podpornikom za pomoč pri izvedbi našega največjega 
projekta Noč pod kostanji 2011.

Posebna zahvala je namenjena tudi našim zvestim 
sponzorjem, brez katerih nam ne bi uspelo!

H V A L A !

šolski 
kotiček

Prva zbiralna akcija papirja
Tudi v tem šolskem letu bomo zbirali odpadni papir. Prva akcija 
je potekala od 14. do 16. septembra 2011.
Skupaj smo zbrali 14 400 kg papirja, kar znaša 73,84 kg na učen-
ca. Največ papirja so zbrali petošolci, in sicer 4187 kg. Zelo pridni 
pa so bili tudi učenci 8. a, saj so zbrali 3290 kg. Pri zbiranju papir-
ja pa so še posebej izkazale naslednje družine:
- družina Korenak (Tomaž, 8. a; Matjaž, 5. r.), ki je prispevala 

4709 kg,
- družina Dimec (Žiga, 6. r.; Matic, vrtec), ki je prispevala 838 

kg in
- družina Žerjav (Katja, 8. a), ki je prispevala 576 kg.
Vsem, ki ste sodelovali pri zbiranju papirja in tako prispevali k 
čistejšemu okolju in ohranitvi dreves, se zahvaljujemo. 

Za Skupnost učencev OŠ Dobrna: Valerija Pečnik

Občina Dobrna
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Učenci 7. razreda v živalskem vrtu

Ličkali smo
V sredo, 22. 9. 2011, smo se petošolci odpravili na kmetijo Krulec 
v Dobrni. Tam nas je sprejela gospa Silva Krulec in nam pred-
stavila ličkanje. Počasi smo se odpravili proti skednju. Ko smo 
zagledali velik kup koruze, smo vsi vzdihnili: »Ooooohhhhhhh!«  
Ker nas še večina ni nikoli ličkala, si sprva nismo znali predsta-
vljati, kaj moramo delati. Gospa Silva nam je vse lepo prikazala. 
Najprej smo morali koruzo očistiti ličja. Pri tem smo morali pa-
ziti, da smo pustila samo dva močna lista koruze, da  smo nato 
vezali po dve skupaj. Kup koruze se je kar hitro manjšal. Potem 
je bil na vrsti odmor, da smo se odžejali. Po odmoru pa nazaj 
na delo! Čez kakšni dve uri je gospa Silva oznanila, da moramo 
nazaj v šolo. Spraševali smo, če bomo še prišli, saj je kar nekaj 
koruze ostalo.  
Ko smo na koncu pogledali na velik kup koruze in na opravlje-
no delo, smo bili zelo ponosni. Gospa Silva nam je spekla še  

Učenci 5. razreda so ličkali na kmetiji Krulec

rogljičke in narezala jabolka,  da smo se lahko posladkali. Malo 
so nas bolele roke, a nič zato. Veliko učencev je prvič ličkalo in 
med njimi sem bila tudi jaz.

Maja Felicijan, 5. razred

Mentorica: Irena Delčnjak Smrečnik 

Obisk v šolski knjižnici
V ponedeljek, 19. 9. 2011, smo učenci 4. razreda obiskali šolsko 
knjižnico. Najprej smo se pogovorili o šolskem redu v knjižnici in 
spoznali urnik izposoje knjig.                                                                               
Naša knjižničarka, ga. Valerija Pečnik, nam je predstavila knjigo 
Maščevanje male ostrige, ki jo je napisal Mate Dolenc. Iz knjige 
nam je prebrala zgodbico Lampuga iz Lampeduze, ki govori o 

Kulturno-naravoslovni dan 
V petek, 7. 10. 2011, smo ime-
li učenci predmetne stopnje 
kulturno-naravoslovni dan. 
Odpravili smo se v Ljubljano. 
Že zjutraj nas je presenetilo 
slabo vreme, česar po t. i. 'indi-
janskem poletju' kar nismo bili 
navajeni.  Okoli 8.30 smo pri-
speli v Ljubljano in se odpravili 
čez Kongresni trg v Slovensko 
filharmonijo, kjer smo skupaj 
še z nekaterimi drugimi šola-
mi spremljali koncert tolkalne 
skupine. Ob tem pa smo spo-
znavali zanimive inštrumen-
te, npr. pisalni stroj, in se na 
koncu pozabavali tudi v ritmu 
sambe. Bilo je zanimivo, le da 
so nas motili nekateri naši, ki 
so neprestano klepetali in niso 
upoštevali opozoril. 

Po koncertu smo se v dežju in 
vetru odpravili na razne konce 
Ljubljane. 

Šestošolci so se odpravili v bo-
tanični vrt, kjer so spoznavali 
različne rastlinske vrste, tudi 
eksotične. Sprehodili smo se 
po živalskem vrtu in občudo-
vali različne živali. Mnogi so 
kljub slabemu vremenu uži-
vali. 

mali ribici, ki je zašla v Tržaški zaliv. Ker je bilo morje onesnaženo, 
je ribica umrla.                              
 Kljub žalostni vsebini smo sklenili, da bomo v knjižnico še prišli.

Timeja Čerenak, 4. razred

Zbrala: Olga Vaukner

Osmošolci so se peš napotili 
v Prirodoslovni muzej. Spo-
znavali so mamuta, jamskega 
medveda in druge značilnosti 
preteklosti.

Devetošolci so se odpeljali v 
Inštitut Jožefa Stefana. Spre-
mljali so razne kemijske pro-
cese in si ogledali poseben 
mikroskop.
Kljub slabemu vremenu smo 
preživeli lep in poučen dan.

Članice novinarskega krožka  

Mentorica: Sonja Špegel
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Pikin festival
V torek, 20. 9. 2011, smo se 1., 2. in 3.  razred odpravili na obisk k 
Piki Nogavički v Velenje. V Velenju nas je pričakala Pika Urška, ki 
nas je najprej peljala v kulturni dom, kjer smo si ogledali gledali-
ško predstavo Mala in velika luna. Bila nam je zelo všeč.
Kasneje pa smo se odpeljali na jezero, kjer je imela Pika pripra-
vljene različne delavnice. Izdelovali smo prstane, žige, uredili 
smo si pričeske, igrali na računalnike… Domov smo odnesli kar 
nekaj izdelkov.

Učenci 1. razreda s Silvo Pintar in Ksenijo Ulaga Učenci 1. razreda - Pike

Ekskurzija na avstrijsko Koroško
V soboto, 22. oktobra 2011, smo se učenci izbirnih predmetov 
RDK, ONA, POK in NI udeležili ekskurzije na avstrijsko Koroško. 
Zgodaj zjutraj smo se odpravili iz Dobrne. Pot nas je vodila 
mimo Jesenic do Vrbskega jezera, kjer smo si ogledali turistično 
naselje Vrba. Nato smo odšli na stolp Konj, kjer smo si z višine 
50m ogledali pokrajino. Sledil je obisk Minimundusa oziroma 
»Sveta v malem«, kjer je zbranih preko 170 svetovnih zgradb. 
Pritegnili so nas: napis Hollywood, Eiffelov stolp, CN Tower, Bela 
hiša … V Minimundusu smo si ogledali še planetarij, kjer smo 
podrobneje spoznali našo galaksijo in njen nastanek. V bližini 
se nahaja tudi terarij, kjer smo opazovali številne plazilce: kače, 
krokodile, orjaške želve iz Galapagosa … 

Učenci OŠ Dobrna na ekskurziji po avstrijski Koroški

Pot smo nadaljevali do cerkve Gospe Svete in Vojvodskega pre-
stola na Gosposvetskem polju, kjer je bilo središče Karantanije. 
Domov smo se vrnili polni novih znanj, a seveda precej utrujeni.

Katja Žerjav, 8. a

Obiskal nas je Herman Lisjak

V torek, 15. novembra 2011, smo prvo učno uro odšli v dvorano 
kulturnega doma. Obiskala nas je ga. Sara iz Banke Celje. Že na 
samem začetku nam je obljubila presenečenje, če bomo seve-
da pridno sledili njenemu izvajanju in sodelovali.
Ker je 31. oktober dan varčevanja, je bila to tema našega razgo-
vora. Pogovarjali smo se o varčevanju z denarjem in spoznali 
vse evrske bankovce in kovance.  Predstavila nam je tudi delo-
vanje šolske hranilnice. 
Končno je bilo na vrsti presenečenje. Obiskal nas je Herman 
Lisjak-maskota otroškega varčevanja v Banki Celje. Razložil nam 
je, kako je v mladosti varčeval sam. Danes pa iz privarčevanega 
denarja nagrajuje učence po šolah celjske regije. Z nami je še 
zaplesal in zapel nekaj pesmi, nato pa nam je podaril bonbone. 
Ob koncu nas je povabil še v Hermanov brlog v Muzej novejše 
zgodovine v Celju, kjer lahko z njim praznujemo rojstne dni. 
Sklenila sem, da bom z denarjem še bolj varčevala.

Nuša Pinter, 4. razred

Mentorica: Olga Vaukner

Herman Lisjak na obisku v OŠ Dobrna
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Medvrstniška pomoč v 1. razredu
Tudi letos imamo na šoli projekt, v katerem spodbujamo med-
vrstniško pomoč. V prvem razredu smo še posebej veseli vsake-
ga obiska. Tako je tudi takrat, ko nas obiščejo učenci iz razredov 
predmetne stopnje. Pri medsebojni pomoči, sodelovanju in po-
govorih se bolje spoznavamo in učimo drug od drugega. Veliko 
starejših bratov in sester ima že izkušnje pri druženju z mlajšimi, 
da največkrat komunikacija kar hitro steče. Učenci prvega razre-

Prvi planinski pohod v Loko
V torek, 15. 11. 2011, smo člani planinskega krožka na naši šoli 
odšli na prvi planinski pohod v Loko.
Izpred šole smo krenili proti hotelu, skozi park in nadaljevali 
mimo kmetije Božnik. Vsake toliko časa smo obstali in opazo-
vali okolico. Tako smo na pašnikih videli osle, koze in ovce. Po 
vijugasti cesti, ki vodi v Loko, smo se počasi vzpenjali. Učiteljici 
sta ocenili, da ne bomo šli čisto v Loko, kajti potem se ne bomo 
pravočasno vrnili. Nekateri učenci so začeli spraševati po malici. 
Posedli smo se na škarpo, malicali, se pomenkovali in se greli na 
toplem soncu. Proti Dobrni smo se vračali mimo Kačjega gradu. 
Povedali smo tudi legendo o tem gradu. 
Pohod je bil zelo lep, saj nas je spremljalo toplo sonce in dobra 
volja.

Anja Rebernik, 3. razred

Mentorici: Ksenija Ulaga, Terezija Audič

Pohod planinskega krožka

Obisk na kmetiji
Nekega lepega jesenskega dne smo se s sošolci in sošolkami 
odpravili na kmetijo, kjer živi naš sošolec Blaž Gerl. Na kmetijo 
nas je s kombijem odpeljal naš hišnik Primož.

Učenci 3. razreda so spoznavali življenje na kmetiji

Ko smo se pripeljali na kmetijo, sta nas pričakal Blaževa starša 
in tudi stara starša. Najprej smo si ogledali živali, ki jih imajo na 
kmetiji, potem so nam razkazali kmetijske stroje in razložili, zakaj 
jih uporabljajo. Za tem je sledil ogled njive, na kateri še vedno 
rastejo krmna pesa, repa in koleraba. Lahko smo izpulili nekaj 
teh pridelkov, da smo jih nesli s seboj, za povrh pa smo dobili 
še bučo. Pri Gerlovih imajo tudi vinograd z zelo staro zidanico. 
Na koncu so nas povabili v hišo, kjer smo se posladkali z rogljiči 
in sladkim jabolčnim sokom, ki ga sami predelujejo. Vse je bilo 
še bolj zelo okusno, ker nas je ob malici Blaž spremljal s svojo 
frajtonerico.
Bilo mi je zelo všeč, ker smo se veliko naučili o življenju na kme-
tiji.

Lara Felicijan, 3. r.

Mentorica: Terezija Audič

da pa pomoč in ideje starejših prijateljev z veseljem sprejmejo 
in uporabijo. 
Tako smo se letos družili že pri uri računalništva, branju pravljice 
in izdelovanju lutke, športni vzgoji, likovni vzgoji. Ure in teme so 
izbrane s poudarkom na sodelovanju. Do sedaj nam je še vsako 
prijetno druženje prineslo veliko novih znanj in izkušenj. 

Učenci 1. razreda 

s Silvo Pintar in Ksenijo Ulaga
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Drobtinice iz Vrtca Dobrna

Veseli smo, da je pred nami čas, ki nam bo prinesel nove izzive, 
nove pogoje dela in bivanja  tako otrokom kot zaposlenim v 
Vrtcu Dobrna. Vsekakor nas navdušenje preveva ob pogledu na 
načrte  in razmišljanju o novi zgradbi Vrtca Dobrna, ne glede na 
to da si bomo naslednje mesece prostore delili z učenci in za-
poslenimi OŠ Dobrna. Konec letošnjega leta bo za otroke, starše 
in zaposlene Vrtca Dobrna  zaznamovan kot konec prilagajanja 
dela na več lokacijah, prehajanju otrok, staršev, gostovanj v vseh 
bližnjih zgradbah, iskanju optimalnih rešitev organizacije dela….
in še bi lahko naštevali.  Vendar so naši pogledi že usmerjeni v 
prihodnost. Skupaj snujemo nove načrte. Vsi se zavedamo, da 
je projekt za Občino Dobrna velik finančni zalogaj, zato pa je 
vrednost,  ki je ne merimo z denarjem, za otroke, starše, občane 
in zaposlene še toliko večja.                                                                                                             

Veselo in pogumno ter polni 
pričakovanj smo zakorakali v 
novo šolsko leto. September je 
bil namenjen predvsem uvaja-
nju otrok na novo okolje, igrali 
smo se socialne igre in igre 
prijateljstva in tako spoznavali, 
kako pomembno je pomagati 
prijateljem in biti prijatelj. 

Oktober smo pričeli s tednom 
otroka, v katerem so nas obi-
skali različni literarni junaki. V 

prvi skupini je to bil kuža PIKI. 
Spoznali smo Pikija iz blaga, ki 
nas je spremljal skozi ves do-
poldan. Z nami je bil pri igri, 
petju pesmi, branju zgodbic o 
Pikiju, naučil nas je izštevanko, 
prstno igro in nas spremljal pri 
obrokih in spanju. Otrokom 
iz 2. skupine se je pridružil  
NODI. Z njimi  je osvajal dnev-
no rutino, sodeloval  pri jutra-
njem krogu, pripovedoval jim 
je krajše zgodbe, se z njimi 

igral prstne igre, pel in telova-
dil. Naučil jih je novo pesem z 
naslovom:  Prihaja Nodi. Otroci 
iz 3. skupine so spoznali MED-
VEDA iz zgodbice Pod medve-
dovim dežnikom.  V vrtec so 
prinesli tudi svoje medvedke, 
ki so jim delali družbo med 
igro in gibanjem, seveda pa so 
z njimi tudi počivali. Izdelali so 
lutke vseh junakov iz zgodbe 
in jih tudi narisali. V 5. skupi-
ni so teden otroka posvetili 
širjenju besedišča s pomočjo 
pravljic in izbranega knjižnega 
junaka VOLKA. 

Sicer pa je bil mesec oktober 
namenjen predvsem jeseni in 
jesenskim plodovom. Na spre-
hodih smo opazovali naravo 
in nabirali različne plodove, 
pomagali so nam tudi starši, 
ki so v vrtec prinašali različ-

ne jesenske pridelke. Skupaj 
z otroki smo jih poimenovali, 
tipali, opazovali. Razvila se je 
prav prijetna igra z orehi, ko-
stanji, storži, želodom in buča-
mi. Te plodove smo prelagali, 
prenašali, presipavali, kotalili. 
Spoznali smo jesensko listje, 
ga tipali, z njim telovadili, se 
igrali, hodili po njem ter po-
slušali njegovo šelestenje. V Nodi, naš prijatelj, 2. skupina

Zadovoljni otroci  v začasnih prostorih 5. skupine

Vrtec Dobrna v začasnih 
prostorih

Ksenija Ulaga, pomočnica ravnateljice

Jesen v 1. skupini
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5. skupini smo izdelali ČUTNO 
POT. Njen namen je bil z la-
stno aktivnostjo preoblikovati 
in vsebinsko obogatiti prostor 

v igralnici za vsakodnevno 
igro – spodbujanje  od igre k 
učenju. Različne naravne ma-
teriale (divji kostanj, žir, želod, 
koruza…) smo primerjali, raz-
vrščali in spoznavali z vsemi 
čutili. Otroci 3. skupine smo 

iz jesenskih plodov naredili 
tudi strašilo in ga poimenovali 
Franček. Le-ta nas je vsak dan 
prvi pozdravil ob prihodu v 
vrtec. 
Bili smo tudi pravi mali ume-
tniki, saj smo slikali z jesenski-
mi barvami, odtiskovali dre-
vesne liste, jesenske plodove 
polagali v slano testo ter jih 
lepili na karton. Naredili smo 
veliko jesenskih palčkov in 
drugih figur. Slikali smo tudi 
s prsti in nastala so barvna 
drevesa in prelepe sončnice.  
Osvajali smo pravilno držo čo-
piča. Otroci 3. skupine smo ob 
koncu meseca izrezljali buče 
in jih okrasili s svečami ter si 
izdelali čarovniške klobuke in 
čarobne palice, saj nas  je obi-
skala Čarovnica Mica, ki je z 
nami zaplesala in zapela svojo 
pesmico. 
Izkoristili smo še zadnje sonč-
ne in tople dni za krajše in 
daljše sprehode ter igro na 
prostem. Otroci so s kredami 
risali po zunanjih površinah. 5. 
skupina se je na sprehodih po-
govarjala o varni vožnji  z av-
tomobilom in se aktivno vklju-

čila v projekt PASAVČEK (varna 
vožnja s pripetim psom). Ker je  
oktober  tudi mesec POŽAR-
NE VARNOSTI,  smo obiskali 
gasilski dom v  Dobrni. Ogle-
dali smo si gasilski tovornjak, 
utripajočo modro luč in slišali 
sireno. 
Po skupinah smo že praznova-
li rojstne dni, ki so namenjeni 
slavljencu, za katerega otroci 
sami izdelajo simbolično da-
rilo. Zapojemo tudi kakšno 
pesmico, skupaj zaplešemo in 
se posladkamo s suhim ali sve-
žim sadjem. 
Ob svetovnem dnevu denarja 
smo otroci 5. skupine obiskali  
BANKO CELJE in se seznanili 

z delom v banki. V vrtcu smo 
se poglobljeno pogovarjali o 
denarju, njegovem nastanku, 
blagovni menjavi, pomenu 
varčevanja, čemu služi denar. 
Kasneje pa smo v Celju obiska-
li tudi HERMANOV BRLOG, kjer 
smo se igrali banko in spozna-
li, kako praznujejo rojstne dni 
v drugih državah.
Vse skupine vrtca smo se tudi 
letos pridružile humanitarni 
akciji Pezovo obdarajanje, v 
sklopu katere smo letos izde-
lovali objemčke.. To so mehke, 
preproste  igračke iz blaga, ki 
bodo otrokom po Sloveniji 
pričarale nasmeh na obraz. 
Namenjene so otrokom v bol-

Čarovnica Mica v 3. skupini

Umetniki v 1. skupini

Obisk 5. skupine v gasilskem domu v Dobrni

Risanje s kredami, otroci 2. skupine

Rojstni dan v 3. skupini
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prej napolnili s polno mero 
dobrih želja. V 4. skupini smo 
pripravili delavnico s starši in 
izdelovali objemčke. Pod spre-
tnimi prsti staršev so s pomo-
čjo otrok nastali prav prikupni 
pajacki. Vsak je bil drugačen in 
po svoje zanimiv. Ob zaključku 
delavnice smo svoje pajacke 
še poimenovali. Tudi manjka-
joči otroci so želeli sodelovati 
v humanitarni akciji, zato so 
med vikendom le-te izdelali 
doma skupaj s starši in jih v 
ponedeljek ponosno pokazali 
svojim prijateljem. Vse pajacke 

smo si  še enkrat ogledali, jih 
poimenovali in še zadnjikrat 
stisnili k sebi. V 5. skupini smo 
izdelali veliko pisano  stono-
go (ljubkovalno igračo), ki se 
bo igrala z bolnim otrokom. 
Vse objemčke smo poslali or-
ganizatorju akcije.  Zavedamo 
se, da smo opravili majhno, a 
dobro delo, na katerega smo 
ponosni. 

Prav tako smo sodelovali tudi 
v dobrodelni akciji, ki poteka 
pod pokroviteljstvom podjetja 
Nivea. Vsaka skupina je naredi-
la svoj izdelek z odtisi dlani. Bili 
smo zelo ustvarjalni in izdelali 
veliko sonce, drevesa, travnik, 
metulje,.. Želimo, da bi se to 
sonce s svojimi  žarki dotakni-
lo vsakega izmed nas in bi bil 
vsak pripravljen prispevati del-
ček nečesa za humanitarnost.
Pridružili smo se vseslovenski 
akciji »En dan za zajtrk med 
slovenskih čebelarjev«. Tre-
tjo, četrto in peto skupino so 
obiskali čebelarji, ki so nam 
povedali veliko zanimivega o 
čebelah ter so skupaj z nami 

DROBTINICE IZ VRTCA

nišnicah ter drugih zdravstve-
nih ustanovam. V 1. skupini 
smo k sodelovanju  povabili 
starše in jih prosili, da izdelajo 
objemčke doma skupaj s svo-
jimi otroki. Nastali so res do-
miselni izdelki. Tudi strokovni 
delavki sta naredili vsaka svoj 
objemček.  Otroci 2. skupine 
smo objemčke delali skupaj  
s strokovnimi delavkami. V 3. 
skupini pa smo otroci sami po-
barvali in poslikali blago, nato 
pa se nam je prijazno pridruži-
la Evina babica, ki je objemčke 
zašila. Seveda pa smo jih še 

Izdelovanje objemčkov v 4. skupini

Medeni zajtrk v 4. skupini

pri zajtrku okušali med. V 4. 
skupini smo v ta namen spekli 
tudi žemljice.
Pri gnetenju testa in peki pa 
nam je pomagala Ulina ba-
bica. Na sprehodu pa smo si 
ogledali, kje živijo čebelice. 

Veseli smo, da lahko povemo, 
da se bo sredi meseca decem-
bra pričela rušitev  starega vrt-
ca.  Uspela je selitev v »nove« 
prostore v šoli. Najprej se je 
preselila 5. skupina, in sicer 
na hodnik pred kuhinjo. Otro-
kom je bila selitev všeč, saj so 
pridno pomagali pri nošnji in 
ureditvi nove igralnice. Preseli-
li sta se tudi obe skupini malč-
kov, ki si sedaj delita igralnico, 
kjer je bila prej 5. skupina. 3. in 
4. skupina pa ostajata v dose-
danjih igralnicah.

Nov vrtec že nestrpno priča-
kujemo, čeprav se zavedamo, 
da bo trajalo še kar nekaj časa, 
da bo zgrajen. 

Za Vrtec Dobrna pripravili in uredili 

Milena Korenak in Mojca Krajšek

Selitev
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svetovnih igrah SO v Atenah 2011. Ob tej 
priložnosti je potekala premiera filma Slo-
venski specialci na svetovnih letnih igrah 
specialne olimpiade v Atenah 2011. 
Sprejem in premiera filma, posvečenega  
dolgoletnemu predsedniku SOS in očetu 
SOS, Marjanu Lačnu, je potekala v šolski 
telovadnici CUDV Dobrna, v četrtek, 15. 
septembra 2011, kjer so zbrane nagovorili 
Irena Ceglar, direktorica centra Dobrna in  
Martin Brecl, župan Občine Dobrna ter dr. 
Katja Vadnal, predsednica Zveze Sožitje 
in pomočnica vodje slovenske delega-
cije v Atenah. Mag. Tine Kovačič je kot 
avtor dokumentarca vsem udeležencem 

Mirno morje 2011

Projekt Mirno morje, h kateremu smo 
pristopili tudi v CUDV Dobrna, se je neu-
radno pričel že v prejšnjem šolskem letu, 
uradno pa smo pričeli na Brdu pri Kranju 
v soboto, 17. septembra 2011, ko je ekipo 
»mirnega morja« iz CUDV Dobrna sprejel 
predsednik republike Slovenije, dr. Dani-
lo Türk. Potem smo oddrveli v Ljubljano, 
kjer nas je sprejel Zoran Jankovič, župan 
Mestne občine Ljubljane, in nam zaže-

utrinki iz 
CUDV

Sprejem specialcev slovenske delegacije na svetovnih igrah SO v Atenah 
in premiera filma »Slovenski specialci na svetovnih igrah specialne 
olimpiade v Atenah 2011

V počastitev gibanja specialne olimpija-
de je CUDV Dobrna priredil sprejem vseh 
tekmovalcev slovenske delegacije na 

svečanega dogodka omogočil, da so 
podoživeli svet zmagovalcev na svetov-
nih igrah v Atenah 2011, ki za gibanje SO 
predstavljajo največji športni in kulturni 
dogodek letošnjega leta. Športne dosež-
ke naših specialcev-olimpijcev smo ob 
koncu družabnega dogodka proslavili s 
šampanjcem in veliko torto in se razšli v 
upanju na čimprejšnje ponovno prijatelj-
sko snidenje celotne delegacije športni-
kov in trenerjev slovenske delegacije na 
svetovnih igrah SO v Atenah 2011.

mag. Tine Kovačič,

vodja projekta

lel srečno pot in mirno plovbo. Po obeh 
sprejemih smo se končno z  ogromno 
prtljage in velikimi pričakovanji odpravili 
v Šibenik, se vkrcali v barko in si skupaj 
z ekipo iz CUDV Draga IG skuhali prvo 
večerjo. Zgodaj zjutraj smo odpluli pro-
ti marini Vodice, si med plovbo razdelili 
delovne naloge in se uspešno privajali na 
življenje na palubi in v podpalubju jadrni-
ce, si medsebojno pomagali pri različnih 
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opravilih, kuhanju, pospravljanju. Med 
potjo pa sta Rok in Jasminko spoznavala 
tudi osnove jadranja, navigacije, zavezo-
vanje mornarskih vozlov in se preizkusila 
v krmarjenju jadrnice. V Vodicah smo se 
udeležili številnih športno-rekreativnih 
aktivnosti, tradicionalnega sprejema žu-
pana Vodic in zabave, na glavnem trgu,ki 
je trajala pozno v noč. Jasminko in Rok sta 
se dodobra naplesala in navezala nova 
prijateljstva. Zaradi visokih valov in neurja 
smo se v Biograd odpravili z zamudo, tam 

Bivanje v naravi

Novo šolsko leto je prineslo kar nekaj no-
vosti za oddelek. Zavedam se, da se na 
večje spremembe naši učenci težje prila-
gajajo, zato sem se odločila, da običajno 
težavne začetne težave nekoliko hitreje 
in bolj zabavno prebrodimo – vsi skupaj. 
Program sem si zastavila v obliki taborje-
nja – bivanje v šotorih. 

Doživljajska pedagogika (stik z naravo) 
ponuja paleto raznovrstnih pozitivnih 

izkušenj, ki so življenjskega pomena. V 
stiku z naravo se pri otrocih z motnjo v 
duševnem razvoju spontano vzpostavlja 
ravnovesje med fizičnimi in psihičnimi 
cilji. Učenci so si v naravi  krepili pogo-
sto motene gibalne sposobnosti in se 
ob gibanju v njej sprostili. Te dejavnosti 
prinašajo nekaj novega, dinamičnega in 
izzivalnega. Zaradi svoje raznolikosti po-
nujajo vsakemu posamezniku nekaj, kar 
mu je po meri, vsakdo je lahko našel do-
volj možnosti, da se dokaže in pomeri z 
drugimi. Skupina pa je vsem dala zavetje 
in občutek varnosti, krepila se je  medse-
bojna pomoč. Zato lahko rečem, da je ta 
program učenje za življenje, saj se vsak 
udeleženec nauči veliko novih spretno-
sti, dobi potrditev, da je zmožen tudi sam 
marsikaj storiti. 

Skupno bivanje v naravi je, kot smo ugo-
tovili, imelo veliko pozitivnih učinkov  na 

pa se udeležili bobnarske delavnice, izde-
lovanja tatoojev, velikanskega »človek ne 
jezi se«, zvečer pa nas je čakala mornar-
ska zaprisega in krst novincev ter večerni 
disko. Po jutranji terapevtski gimnastiki in 
zdravem zajtrku smo se odpravili na olim-
pijske igre Mirno morje pred olimpijskim 
bazenom v Biogradu na Moru, kjer smo 
zastopali center Dobrna in dosegli zavi-
dljive športne rezultate. Zvečer smo se 
udeležili zaključne mednarodne priredi-
tve, kjer sta Rok in Jasminko zastopala slo-
vensko ekipo na mednarodnem projektu 
Mirno morje in požela bučen aplavz. Ker 
smo bili dodobra uigrani, smo ponovno 
zaplesali in se zabavali pozno v noč. Ko 
smo v četrtek izpluli, smo v skupinski akci-
ji izpustili 900 balonov z vseh 104 jadrnic, 

kar simbolizira prijateljstvo, mir, strpnost. 
Petje, glasba in ples članov posadke je še 
dodatno polepšalo ta dogodek. Odpluli 
smo proti prečudovitim Kornatom in pre-
nočili v marini Lavernake ter se naslednji 
dan vrnili proti Šibeniku in tako sklenili 
naše  8 dnevno popotovanje. Vsi smo se 
srečni in polni novih vtisov vrnili v Do-
brno. Projekt je dal poseben pečat tako 
Roku kot Jasminku, ki sta bila več kot nav-
dušena. Drugo leto bosta odplula Ina in 
Bine. Srečno in mirno morje!

mag. Tine Kovačič, vodja projekta

učence. Ravno tako pa smo veliko pozi-
tivnih izkušenj pridobili kolegi v skupini. 
Nova vzgojiteljica se je skozi ta program 
bistveno hitreje vključila v dogajanje v 
skupini, saj je učence (kot tudi kolege) 
spoznavala v drugačnem okolju in na 
drugačen način. Za ostale je skupno bi-
vanje v naravi prineslo hitrejše »uglaševa-
nje« drug na drugega, saj se zavedamo, 
da je za uspešno delovanje skupine po-
membno predvsem usklajeno delovanje 
varstvenih in strokovnih delavcev. 
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Naj svoje razmišljanje zaključim s stav-
kom naše učenke Tine: »Bomo šli še kdaj, 
vendar za bolj dolgo!«

Pohod na Paški Kozjak

V četrtek, 29. in petek 30. septembra, smo šli na Paški Kozjak. Ko 
smo se ustavili pri lovski opazovalnici, smo pojedli sendviče in 
nadaljevali pot do Paškega Kozjaka in bili pozorni na  markacije. 
Med seboj smo si pomagali, da bi lažje dosegli  vrh. Med potjo 
smo si ogledovali okolico in občudovali njeno lepoto.  Bil sem 
zelo vesel, da sem  imel s sabo telefon in zato lahko  poslikal to 
lepo pokrajino. Vesel sem bil, ker sem lahko hodil daleč pred 
skupino.  Hodili  smo štiri ure. Ko smo prišli na cilj,  smo po-
jedli kosilo in zraven dobili še kavico, ki smo jo lahko v miru 
popili. Potem smo  šli malo naokrog, da bi si ogledali še okolico 
Paškega Kozjaka. Imeli smo se  fino, najbolj mi je bilo všeč, da 
sem lahko šel sam  malo ven. Popoldne smo šli k Alenki, ki nam 
je pokazala ves potek peke kruha. Mene je to zelo zanimalo in 
sem jo pozorno opazoval. Medtem, ko je testo za kruh 30 minut 
vzhajalo, sem igral s fanti nogomet. Tudi med peko kruha smo 
se zabavali z žogo in  si ogledali vso kmetijo, kjer smo vide-
li krave, prašiče, zajce, bike, koze, psa in mačko. Ko  je bil kruh 
pečen, sem  Alenko opozoril, da je čas, da ga vzamemo iz peči. 
Ker je bila peč še zelo vroča, sem moral biti  previden. Ta kruh 
smo potem imeli za večerjo. Poslovili smo se od Alenke in šli 
na naslednjo domačijo, kjer smo spoznali dva konja. Majhnega 
smo lahko jezdili, velikega pa božali. Na poti proti koči nas je 
prehitela Bojana, ki se je peljala domov. Malo smo se pogovarja-
li, potem nas je nekaj fantov teklo naprej. Srečali smo Miho, ki je 

imel štirikolesnika. Ker smo se želeli peljati na njem, nam je rekel, 
naj ga rinemo v hrib. To je bil hec! Vožnja s štirikolesnikom je bila 
super. Po večerji smo šli na večerni sprehod, ob enajstih smo z 
učiteljicami vred utrujeno zaspali.  Zbudilo nas je lepo jutro. Ko 
smo pospravili spalnice in se uredili, smo šli k zajtrku, potem 
so šli eni na sprehod proti cerkvi, drugi pa so sedeli zunaj. Jaz  
sem šel brskat  po internetu.  Ob desetih smo se odpravili proti 
Dobrni. Tudi tokrat sem občudoval čudovito jesensko naravo in 
užival v šelestenju listja, po katerem sem hodil. Ker smo morali 
priti do pol enih v šolo, smo poklicali Mateja, da nas je prišel 
iskat v Parož. Ker nam je bil Paški Kozjak zelo všeč, smo se dogo-
vorili, da spomladi pohod ponovimo.

Vinko Rešetar

Tatjana Šušteršič,

razredničarka  OVI IV
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V četrtek smo ob devetih zjutraj štartali iz Dobrne. Peljal nas je 
hišnik Matej do domačije Zlodej. 
Od tam smo šli peš v smeri lovske koče. Pri lovski koči smo imeli 
prvi postanek in malico. Jaz sem dobil sendvič s čajno salamo, 
ostali pa s posebno. Po malici smo šli  naprej. Hodili smo po 
novo položenem asfaltu. Občudoval sem modro nebo brez 
oblačka in jesensko pokrajino. Na pašnikih so se pasle krave in 
ovce. Po približno enourni hoji smo počivali pri Andrejinih soro-
dnikih; tam smo imeli pecivo in sok. Božal sem kužka in užival v 
lepi naravi in soncu. Potem smo pot nadaljevali proti vrhu . Pot 
je bila strma, vmes smo gledali markacije poti. Pogosto smo se 
slikali. Naslednji postanek je bil pri spomeniku na Visokem. Tako 
je bilo toplo, da smo legli na travo in se sončili. Od tod je bil 
tudi lep razgled na mesto Šoštanj in Velenje. Planinska koča na 
Paškem Kozjaku ni bila več daleč in tudi strmo ni bilo več. Na cilj 
smo prišli ob enih. Gospa Olga nas je prijazno povabila noter, 
kjer smo odložili nahrbtnike in  šli na stranišče, si umili roke in 
sedli h kosilu ob lepo pogrnjeni mizi. Jaz sem pojedel kar tri 
porcije dunajskih zrezkov, riža in praženega krompirja. Po kosilu 
je bila kava, ob treh pa smo šli gledat, kako se peče kruh. Gledali 
smo, kako delajo testo za kruh. Tam smo imeli tudi postrežbo, ki 
sem jo jaz imenoval »prestiž«. Domači so nam razkazali hlev, kjer 
so bili prašiči, zajčki in krave. Nato je gospodinja vzela kruh iz 
peči. Zelo je dišalo. Dogovorili smo se, da ga bomo jedli pri ve-
čerji. Ko se je kruh hladil, smo šli še k drugi hiši, kjer so imeli dva 
konja. Enega smo lahko jahali. Med potjo proti koči smo srečali 
Bojano, ki se je vračala iz službe. Povabili smo jo na palačinke. Po 
večerji smo obiskali  Bojano, ki nam je ponudila sok. Sedeli smo 

pred njeno hišo in občudovali nebo polno zvezd. Ko smo se 
vrnili  k planinski koči, smo se šli tuširat in umit zobe. Hitro smo 
zaspali. Naslednji dan smo vstali, slekli vso posteljnino in odšli k 
zajtrku. Jasminko, Filip, Vinko, jaz in Vesna  smo naredili še kratek 
jutranji sprehod proti cerkvi. Ko smo se vrnili, smo videli, da sta 
prišli iz Centra na obisk Vesna in Irena. Skupaj smo spili kavo, 
malo poklepetali in ob desetih  štartali s Kozjaka in šli peš vse do 
Andrejine domačije. Tja je prišel po nas Matej in nas odpeljal do 
zavoda. Ta pohod mi je bil zelo všeč. Želim, da bi še šli na Paški 
Kozjak po poti preko Brdc.

Luka

V četrtek in petek  smo organizirali pohod na Paški Kozjak. S 
kombijem smo se peljali do Zlodejeve domačije. Tam smo se 
naprej slikali, se poslovili od hišnika Mateja in korajžno začeli 
hoditi po poti navkreber. Vreme je bilo super, kmalu smo si sle-
kli vetrovke, saj je sonce močno grelo. Ko smo prišli do lovske 
koče, smo pojedli sendvič in spili sok. Potem smo nadaljevali 
pot. Hodili smo mimo  velikih pašnikov, kjer so se pasli  konji, 
krave, biki, ki so  uživali na toplem soncu  tako kot mi. Med potjo 
smo pozorno gledali za markacijami, ki so bile na deblih dreves 
ali na skalah. Ko  smo prišli na Visoko, nismo bili daleč od cilja.  
Ko smo prispeli, smo se  okrepčali z dobrim kosilom. Ko smo 
pojedli kosilo, smo  še dobili kavo  z mlekom  in  smetano. Nato 
smo si  šli ogledat, kako se peče kruh. Na poti nam je  Andreja 
pokazala, kje je preživela otroška leta. Šli smo na obisk h gospe  
Alenki,  ki je pokazala, kako se pripravi testo za kruh. Ko je dobro 
premesila testo, ga je pokrila. Morali smo malo počakati, da je 
vzhajalo.  Medtem smo se zabavali zunaj. Ogledali smo si hlev, 
okolico, se igrali v peskovniku, brcali žogo. Jaz sem lahko sedel 
za volan traktorja. Testo je dovolj vzhajalo, zato je gospa Alenka 
očistila peč.  Nato je naredila hlebce in jih položila  v peč. Ko je 
končala, smo si šli  ogledat  konje k drugi hiši in jih tudi  jahali.
Zvečer smo šli tudi na obisk k Bojani  Lipičnik.
Meni  je bila naša dogodivščina zelo všeč.
Vreme je bilo super. Upam, da bomo  še kdaj organizirali takšen 
pohod. Mogoče spomladi, ko bo vse brstelo in cvetelo, so rekle 
učiteljice….

Jasminko
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Mladi »okoljevarstveniki« 
CUDV  zavihali rokave …

V torek, 15. 11. 2011, se je skupina UŽD B odpravila po »krožni 
poti« in poskrbela, da bo  naša in vaša sprehajalna pot ponov-
no čista. Pobiranje odpadkov in vej smo organizirali v okviru 
delovnih dni. Čistilna akcija je bila za uporabnike kot družaben 
dogodek, v katerem so občutili kolektivni duh. Na začrtani trasi 
je bilo zbranih kar nekaj polnih vreč. Nad toliko količino smetmi 
v naravi smo bili vsi negativno presenečeni. Uporabniki pa niso 
skrivali navdušenja ob zbiranju papirčkov, embalaže, pa čeprav 
so to le odpadki.  Takšne in podobne akcije bomo organizirali 
tudi v prihodnje, saj želimo biti koristni, hkrati pa tudi živeti v 
čisti okolici.

Maja Velečič,

razredničarka UŽD B

Smrkci  v  CUDV  Dobrna
Poštar nas je prijetno presene-
til z velikim paketom. Le kaj se 
skriva v tej škatli, smo se spra-
ševali. Radovedni smo jo od-
prli in se na ves glas razveselili 
presenečenja. Obiskali so nas 
Smrkci. Za takšen obisk se mo-
ramo zahvaliti Mercatorju, ki so 
mu Smrkci prišepnili, da otroci 
iz CUDV Dobrna radi gledajo njihove risanke in zbirajo njihove 
sličice. Kot je vsem znano, so Smrkci dobra bitja, zato smo jih z 
veseljem sprejeli medse.

 Vesna Dolar, socialna delavka

PRAVLJIČNO DVORIŠČE  

 
V četrtek, 15. 12. 2011,  
ob 16.30 uri vas vabimo pred  
CUDV Dobrna,kjer bomo pripravili  
škratkovo tržnico. 
Oživela bodo pravljična bitja  
sladkali se bomo z decembrskimi  
dobrotami in s čarobnim napojem.  
Prisluhnili bomo božičnim pravljicam  
in uživali v prazničnem  
decembrskem druženju z Božičkom. 
 
             Vabljeni! 
 

V četrtek, 15. 12. 2011, ob 16.30 uri 
vas vabimo pred CUDV Dobrna,kjer bomo pripravili 

škratkovo tržnico. Oživela bodo pravljična bitja 
sladkali se bomo z decembrskimi 

dobrotami in s čarobnim napojem. Prisluhnili bomo 
božičnim pravljicam 

in uživali v prazničnem decembrskem 
druženju z Božičkom.

Vabljeni!
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Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana  
 

 

 
 

obvestila

NA KATERE PRAVICE SE NANAŠA NOVA ZAKONODAJA?
Nova zakonodaja ureja pravico do otroškega dodatka, denarne 
socialne pomoči, varstvenega dodatka in državne štipendije. 
Prav tako se nanaša na znižanje plačila za programe vrtcev, 
subvencijo malice za učence in dijake, subvencijo kosila za 
učence, subvencijo prevozov za dijake in študente, oprostitve 
plačil socialnovarstvenih storitev in prispevek k plačilu pravic 
družinskega pomočnika, subvencijo najemnine, pravico 
do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev za 
socialno ogrožene osebe in na pravico do plačila prispevka za 
obvezno zdravstveno zavarovanje. 

GLAVNE NOVOSTI NOVE ZAKONODAJE:
-	 enotna vstopna točka: vse pravice uveljavljate na 

centru za socialno delo (CSD)
-	 določen je vrstni red uveljavljanja pravic
-	 nekateri prejemki se zvišujejo, vendar se bo po novem 

pri odločanju o pravicah poleg dohodka bistveno bolj 
kot doslej upoštevalo tudi premoženje

-	 večja pravičnost in preprečevanje zlorab

KATERE PRAVICE SE Z NOVO ZAKONODAJO UKINJAJO?
Z uveljavitvijo nove zakonodaje, torej od 1. januarja 2012, se 
ukinja državna štipendija za dijake, mlajše od 18 let. Družine, 
v katerih so dijaki do 18. leta starosti, bodo lahko, če bodo 
izpolnjevale  pogoje, dobile višji otroški dodatek. 
Z uveljavitvijo nove zakonodaje, torej s 1. januarjem 2012, 
se ukinja državna pokojnina. Dosedanji prejemniki državne 
pokojnine bodo lahko, če bodo izpolnjevali pogoje, prejemali 
denarno socialno pomoč in/ali varstveni dodatek. Center za 
socialno delo bo preračune opravil po uradni dolžnosti in 
vsem dosedanjim prejemnikom državne pokojnine v treh 
mesecih po uveljavitvi zakona izdal odločbe.

ALI BODO PREJEMKI PO NOVEM NIŽJI?
Z novo zakonodajo se noben prejemek ne znižuje. Zvišuje 
se otroški dodatek za dijake do 18. leta starosti, zvišujeta se 
denarna socialna pomoč in varstveni dodatek. Res pa je, da 
se bo pri odločanju o pravicah bolj kot doslej upoštevalo 
premoženje, zaradi česar bo lahko znesek prejemka 
posameznika nižji kot do zdaj, nekateri bodo lahko katero od 
pravic tudi izgubili. 

KJE DOBIM VLOGO?
Vzorec vloge je že objavljen na spletni strani ministrstva, vloga 
oblikovana za tiskanje bo na spletni strani ministrstva, e- 

uprave in CSD na voljo v začetku novembra, po 20. novembru  
pa jo boste lahko kupili tudi v knjigarnah. 

KDAJ, KAM in KAKO LAHKO ODDAM VLOGO?
Vlogo lahko oddate od 1. 12. 2011 dalje na krajevno pristojni 
center za socialno delo (glede na vaše stalno prebivališče), in 
sicer osebno, po pošti ali elektronsko.

ALI MORAM VSE PRAVICE ZARADI UVELJAVITVE NOVEGA 
ZAKONA NA NOVO UVELJAVLJATI?
Ne. 
Vlogo MORAJO v decembru oddati tisti, ki želijo katero od 
pravic uveljavljati prvič oziroma na novo. 
Vlogo MORAJO v decembru oddati tudi tisti, ki želijo s 1. 1. 
2012 uveljaviti znižano plačilo vrtca. 
Vlogo MORAJO v decembru oddati tudi tisti, ki imajo pravico 
do otroškega dodatka priznano samo do 31. 12. 2011 – če želijo 
otroški dodatek prejemati neprekinjeno tudi po 1. 1. 2012.
Vlogo LAHKO v decembru oddajo tisti, ki bodo zaradi izgube 
državne štipendije za otroka do 18. leta starosti s 1. januarjem 
ostali brez štipendije in lahko zaradi tega pridobijo višji otroški 
dodatek.
Vlogo LAHKO v decembru oddajo vsi, ki želijo pravice, ne glede 
na to, da jim s 1. januarjem ne potečejo, imeti odmerjene že 
skladno z novim zakonom.   

ALI SE BO O VSAKI PRAVICI ODLOČALO POSEBEJ?
Ne. Ko bo center za socialno delo prvič odločal o katerikoli 
pravici po novem zakonu, bo preveril tudi ali ste upravičeni in 
v kakšni višini do vseh drugih pravic in subvencij, do katerih 
ste takrat upravičeni na podlagi drugih odločb. Pravice iz 
javnih sredstev po novem zakonu se v tem primeru  priznajo 
z dnem, ko začne veljati  tista pravica, zaradi katere je center 
odločal po novem zakonu.
ALI BOM LAHKO V PREHODNEM OBDOBJU SAM IZBRAL 
TISTI SISTEM, KI BO ZAME BOLJ UGODEN?
Ne. Ko bo center za socialno delo odločil po novem zakonu, 
vam bodo pravice po stari zakonodaji prenehale veljati.

ALI MI Z DNEM UVELJAVITVE ZAKONA, TOREJ OD 1. 1. 
2012, UGASNEJO VSE DOSLEJ PRIZNANE PRAVICE?
Ne. Večina pravic, ki jih že imate, vam velja do izteka veljavnosti 
odločb. Lahko pa od 1. 12. 2011 oddate novo vlogo in v tem 
primeru bo CSD o vseh pravicah, ki jih doslej že prejemate, 
odločil po novem zakonu. O nekaterih pravicah bo CSD odločil 
po uradni dolžnosti, torej vam ni treba storiti ničesar.

Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev oziroma nekaterih 
družinskih in socialnih transferjev po novi zakonodaji od 

1. januarja 2012 dalje
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KAJ MORAM GLEDE  PRAVIC IN PREJEMKOV, KI JIH 
TRENUTNO ŽE PREJEMAM, STORITI ZARADI UVELJAVITVE 
NOVE ZAKONODAJE?

•	 otroški dodatek

Tisti, ki trenutno prejemate otroški dodatek, ga boste ne 
glede na uveljavitev nove zakonodaje prejemali do takrat, 
kot je navedeno v odločbi. Samo zaradi uveljavitve novega 
zakona vam ni treba oddajati nove vloge. (Primer: če vam 
pravica do otroškega dodatka velja  do marca 2012, boste 
otroški dodatek do takrat prejemali še skladno s staro oziroma 
trenutno veljavno zakonodajo. Vlogo za nadaljnje prejemanje 
otroškega dodatka boste tako morali oddati v februarju 2012.) 
Lahko pa se odločite in vlogo oddate že v decembru. V tem 
primeru bo center odločal po novem zakonu in ob otroškem 
dodatku odločil na novo še o drugih pravicah, ki jih morda 
prejemate.
Novo vlogo za otroški dodatek morajo v decembru oddati 
tisti, ki jim stara odločba preneha z 31. 12. 2011, ali tisti, ki želijo 
to pravico uveljaviti prvič oziroma na novo (na primer če se jim 
je v decembru rodil otrok).
Svetujemo, da o oddaji nove vloge od 1. decembra 2011 dalje 
razmislijo predvsem tisti, ki imajo dijaka, ki še ni dopolnil 18. 
let. Po novem, od 1. januarja 2012, namreč dijaki do 18. leta 
starosti ne bodo več upravičeni do državne štipendije, bodo 
pa starši zanje lahko uveljavljali višji otroški dodatek.

•	 denarna socialna pomoč

Prejemnikom denarne socialne pomoči ni treba glede 
uveljavitve nove zakonodaje storiti ničesar. Center za socialno 
delo bo v treh mesecih po uveljavitvi zakona, torej do 31. 
marca 2012, sam preveril, ali ste do denarne socialne pomoči 
še upravičeni ali ne in v kakšni višini, ali morda izpolnjujete 
pogoje in ste upravičeni še do drugih prejemkov iz javnih 
sredstev in vas o tem obvestil oziroma vam posredoval novo 
odločbo.
Denarna socialna pomoč bo, tako kot je veljalo že doslej, 
tudi po novem vračljiv dohodek, kar pomeni, da vam jo v 
času življenja ni treba vračati, se pa upošteva pri omejitvi 
dedovanja. 

•	 varstveni dodatek

Prejemnikom varstvenega dodatka ni treba za nadaljnje 
prejemanje zaradi uveljavitve nove zakonodaje storiti nič. 
Center za socialno delo bo v prvih treh mesecih prihodnjega 
leta, torej do 31. marca 2012, sam preveril ali so do varstvenega 
dodatka še upravičeni ali ne in v kakšni višini.  
Pomembno: Pravica do varstvenega dodatka se po novi 
zakonodaji iz pokojninskega sistema prenaša na področje 

socialnega varstva, kar pomeni, da bo od 1. januarja dalje 
ta pravica podvržena omejitvi dedovanja. Prejemnikom 
varstvenega dodatka v času življenja tega prejemka ne bo 
treba vračati, če bodo po smrti zapustili določeno premoženje 
in tudi njihovi dediči ne bodo socialno ogroženi, pa bodo 
dediči premoženja ta prejemek morali vrniti oziroma se 
bo zapuščina za ta znesek omejila. Prejemniki varstvenega 
dodatka, ki so lastniki nepremičnine, te v času prejemanja 
varstvenega dodatka ne smejo odtujiti (prodati, podariti,…) 
ali obremeniti.
Če trenutni upravičenci varstvenega dodatka ne bi želeli 
več prejemati, morajo to do 31. 12. 2011 sporočiti Zavodu za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. 

•	 državna štipendija

Tistim študentom in dijakom, ki so starejši od 18 let, in jim 
je pravica do državne štipendije za šolsko leto 2011/2012 že 
priznana, ni treba storiti ničesar. Štipendijo bodo prejemali 
celo šolsko leto oziroma dokler jim je pravica priznana z 
odločbo. Lahko pa decembra oddajo novo vlogo in v tem 
primeru bo center za socialno delo o državni štipendiji in 
hkrati tudi o drugih pravicah odločal na novo skladno z novo 
zakonodajo. 
Dijaki, prejemniki državne štipendije, ki še niso dopolnili 18 
let, po 1. 1. 2012 ne bodo več upravičeni do državne štipendije 
oziroma jim bo ta pravica do dopolnitve starosti 18 let 
mirovala. 
(glej tudi: otroški dodatek). 

•	 znižanje plačila za programe vrtcev

Vlogo za znižanje plačila za programe vrtcev za prihodnje 
leto morate oddati na novo. Nov obrazec lahko natisnete s 
spletne strani ministrstva in ga od 1. 12. 2011 dalje oddate 
na krajevno pristojni center za socialno delo in NE VEČ NA 
OBČINO kot doslej.

•	 subvencija malice za učence in dijake
•	 subvencija kosila za učence
•	 subvencija prevozov za dijake in študente

Če ste v šolskem in študijskem letu že upravičenec do zgoraj 
naštetih subvencij, vam te pripadajo celo šolsko leto oziroma 
toliko časa, kot je določeno v odločbi, in jih zaradi nove 
zakonodaje ni treba na novo uveljavljati.

•	 oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev 
in prispevek k plačilu sredstev, namenjenih za 
plačilo oziroma doplačilo pravic družinskega 
pomočnika
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Upravičencem do teh dveh pravic zaradi uveljavitve nove 
zakonodaje ni treba storiti nič. 

•	 subvencija najemnine

Upravičencem do subvencije najemnine zaradi uveljavitve 
novega zakon ni treba storiti nič.

•	 pravica do kritja razlike do polne vrednosti 
zdravstvenih storitev za socialno ogrožene 
osebe

•	 pravica do plačila prispevka za obvezno 
zdravstveno zavarovanje 

Upravičencem do teh dveh pravic zaradi uveljavitve nove 
zakonodaje ni treba storiti nič. Centri za socialno delo bodo v 
prvih treh mesecih od uveljavitve zakona po uradni dolžnosti 
preverili, ali ste še upravičeni do denarne socialne pomoči, 
na katero sta pravici vezani, ali ne in vam bodo o tem izdali 
odločbo.

Novoletna predstava za vse 
predšolske otroke iz Občine Dobrna

V četrtek, 15. 12. 2011, ob 10. uri bo v Kulturnem domu 
Dobrna gledališka predstava z naslovom Najlepše darilo. 
Obiskalo nas bo Gledališče Ku-kuc. Predstavo je finančno 
omogočila Občina Dobrna v sodelovanju z Zavodom za turi-
zem, šport in kulturo - ZTŠK Dobrna.
Namenjena je vsem predšolskim otrokom iz Občine Dobrna 
– ne glede na to ali obiskujejo vrtec ali ne, učencem od 1. – 3. 
razreda OŠ Dobrna ter gojencem CUDV Dobrna. 

Vabljeni!

V A B I L O

Pri pridobivanju potrebne dokumentacije za prijavo ali izdajo 
dovoljenja za javno prireditev se organizatorji srečujejo z 
določenimi vprašanji. Da bi jim pomagali pri izvedbi javnih 
prireditev, Občina Dobrna v sodelovanju z Zavodom za turizem, 
šport in kulturo Dobrna pripravlja posvet z naslovom: 

Kako organizirati javno prireditev
Posvet bo v četrtek, 12. 1. 2012, ob 16.00 uri, 

v Kulturnem domu Dobrna (konferenčna dvorana 1).

Na posvetu bomo predstavili:
-	 dolžnosti organizatorja javne prireditve (katera dokazila je 

potrebno priložiti, zagotavljanje reda…); 
-	 kdaj je potrebno pridobiti dovoljenje za javno prireditev 

oziroma kdaj je dovolj, da javno prireditev samo prijavimo; 
-	 roki, v katerih mora organizator vložiti vlogo za izdajo 

dovoljenja oziroma prijaviti javno prireditev;
-	 dejavnost SAZAS-a in Zavoda IPF pri izvedbi javne 

prireditve.

Na posvetu bodo sodelovali predstavniki občine, policije, 
upravne enote, SAZAS-a in Zavoda IPF, najprej bo uradna 
predstavitev zgoraj navedenih vsebin in nato razprava. 
Za dodatne informacije v zvezi s posvetom smo dosegljivi na 
telefonski številki 03 780-10-58 oziroma preko elektronske 
pošte marija.svent@dobrna.si

Posvet je brezplačen.             Vljudno vabljeni.

Občina Dobrna v sodelovanju z

Zavodom za turizem, šport in kulturo Dobrna

OBVESTILA

 Internet odslej tudi v 
najodročnejših krajih

 Čisto vsako gospodinjstvo se sedaj lahko priključi na 
internet!

1. 12.  2011  je podjetje Novatel iz Celja na slovenski trg prineslo 
veliko internetno novost – dvosmerni satelitski internet 
Tooway. Sistem omogoča dostop do širokopasovnega 
interneta kjerkoli po Sloveniji, za delovanje pa ne potrebuje 
nobenih kabelskih priključkov, saj vsa komunikacija poteka 
preko visoko zmogljivega satelita. Za povezavo do interneta 
so potrebni le satelitska antena, sprejemnik in modem. 
Prav tako je omogočena IP telefonija in satelitska televizija. 
Sistem podjetja Novatel-Tooway je nenazadnje tudi eden 
izmed najbolj ekoloških sistemov dostopov do interneta, 
saj ne zahteva poseganja v naravo oz. kopanja po zemlji. 
Trenutno so za domače uporabnike na voljo  štirje paketi: 
Mini 6/1 Mbps-4G, Midi 8/2 Mbps-8G, Maxi 10/2 Mbps-13G, 
Ultra 10/4 Mbps-25G. Zanimivo je, da imajo tudi ponudbo 
za poslovni svet, kjer imajo tri pakete, ki si jih lahko ogledate 
na internetni strani www.novatel.si. Za dodatne informacije 
smo vam na voljo na tel.: 03 781 80 48 ali info@eknjiga.si.
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Skrivnost bogatega in srečnega je zadovoljstvo.

Zadovoljstvo je kamen modrosti,

ki spremeni vse, česar se dotakne, v zlato.

Revež, ki ga ima, je bogat,

bogataš pa reven brez njega. 

Vesel božič, v novem letu 2012 

pa zdravja in lepih trenutkov 

želimo vsem našim 

članom, 

krvodajalcem,

občinski upravi ter 

vsem občanom.

Člani krajevne 

organizacije RK Dobrna

Skrivnost je kot 
pajčevina,

ki varuje zibelko 
življenja,

je nasmeh,
ki v ljubezni tihi tke 

besede sreče.
Z vsakim novim jutrom 

spogleduje se
in noči odšteva,

da ob novem 
letu sreče čar
in želje naše v 
vaša srca vlije.

V novem letu 2012 pa vam vsem želimo obilo 
sreče, zdravja in uspešnega sodelovanja še naprej 

Ljudske pevke Dobrna in Aktiv kmečkih žena Dobrna

Spet se leto staro bo od nas 
poslovilo,  
s spomini za na pot se bogato 
založilo, 
še isti hip bo novo leto vstalo
in svežih nam pričakovanj bo 
dalo.
Naj z zdravjem bo in s srečo 
darežljivo!
Doda naj zadovoljstvo in dobroto 
neminljivo, 
pričara naj veselo nam zabavo, 
v težavah pa naj kaže pot nam pravo!

Zahvaljujem se vam za dobro sodelovanje v preteklem 
letu. Upam, da se bodo naše poti srečevale  tudi v priho-
dnje in se bomo še naprej skupaj trudili uresničevati naše 
skupne želje.

Ob novem letu 2012 vam želim veliko zdravja, sreče in 
osebnega zadovoljstva.                                                                                                       

Marija Švent,
Zavod za turizem, šport in kulturo – ZTŠK Dobrna

Sreča je majhna, preprosta in vsakdanja, zato jo je 
težko opaziti. Najdemo jo le s srcem, ki vidi. 
Kdor gleda s srcem, zasluti stisko bližnjega in mu gre 
naproti. 
V srečanju je bistvo sobivanja. 
Naj vas v prazničnih dneh razveseljuje sporočilo 
srečanja neba in zemlje na betlehemskih poljanah in 
opogumlja za radost bivanja v novem letu.                                                                                                           
                                                                                      

Župnijska karitas Dobrna
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Srce ima spomin 
za vse prijazne 
besede, ki kot 
komaj vidne 
nitke tkejo med 
nami močne vezi 
človeškega.
Prijazna beseda 
je velikokrat 
močnejša kot de-
janje, še posebej 
takrat, ko jo krasijo iskrice iz srca.
V novem letu naj se vam sreča pomnoži, naj 
postane vaše življenje in naj zablesti v vseh 
pisanih barvah.
                                

Kolektiv JVIZ OŠ Dobrna vam želi vesele 
praznike in srečno novo 

leto 2012. 
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Prižgimo lučko v očeh, 
da opazimo drobne stvari. 
Zaradi njih je svet lepši. 

 
Naj vam praznični dnevi prinesejo čarobnost v nastajanju nekaj novega... 

naj  vam v letu 2012 podarijo mir, spokojnost, ljubezen, zdravje, uspeh, 
veselje v drobnih stvareh. 

 
Vsem občanom občine Dobrna in članom naše stranke vse dobro v letu 2012 obenem pa se 

vam zahvaljujemo za vaše zaupanje . 
  

OO SDS Dobrna 
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Vsem želimo razgibane, 
doživete in nepozabne 
praznične dni.

Vedno znova je lepo doživeti 
najlepše praznike leta v 
kraju, kjer je dobro počutje 
že stoletja doma.

KOLEKTIV KAVA BAR »MINI ROSI« 
VAM ŽELI VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE TER ZDRAVO 

IN USPEHOV POLNO NOVO LETO

ZAVAROVALNI ZASTOPNIK 
ZAVAROVALNICE TRIGLAV d.d.

ROŠER MITJA

VAM ŽELI VESELE BOŽIČNE 
PRAZNIKE 

TER SREČNO NOVO LETO
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Vesel božič in srečno novo leto 2012

 
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
Vesel božič in srečno

 novo leto 2012

VOŠČILO

Čebelarsko društvo Dobrna
želi vsem

občankam in občanom 
vesele in zadovoljne 

božične praznike 
ter srečno, zdravo in medeno 

leto 2012
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Vsaka beseda, vsak pogled,

vsako dejanje in vsak nasmeh,

lahko prinese srečo drugim ljudem.

Vsak trenutek je lahko nov začetek.

Veliko upanja ustvarja velike ljudi,

zato radostno pojdimo naproti 

novemu letu 2012.

Voščimo vam vesele božične praznike. 

Novo leto naj bo radodarno

z zdravjem, veseljem, srečo, 

uspehi, naj bo v miru,

zaupanju in sodelovanju preživeto.

Martin Brecl, župan

Občinski svet Občine Dobrna

Občinska uprava Občine Dobrna


