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SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI
Prebudila nas je pomlad z vsemi svojimi čari, sonce nas je že
močno ogrelo in narava nas vabi v svoj neponovljiv svet, ki pa
ga ob tempu današnjega časa včasih žal sploh ne zaznamo
dovolj. Človek je del narave in slej ko prej tudi vsak sam spozna, kako je od nje odvisen in kako močno je z njo povezan.
To potrjujete mnogi, ki se vsako leto udeležite spomladanske
čistine akcije, predvsem pa tisti, ki tudi skozi vso leto skrbite
za varstvo narave in urejenost okolja. Tudi zaradi vas, ki tako
delate in živite z naravo, je Občina Dobrna v letu 2011 postala
najbolj zelena občina v Sloveniji med občinami do 5000 prebivalcev. Tako priznanje turistični občini kot je Dobrna, dobro
dene in govori, da tudi v slabih časih lahko delamo dobre
stvari. Kljub slabim časom, kot danes radi rečemo krizi, se v
občini trudimo, da se stvari premikajo kolikor je mogoče čim
manj okrnjeno. Največja investicija, Vrtec Dobrna, je v polnem
teku, trenutno zaključujemo dela na izgradnji skeleta in strehe.
V poletnem in jesenskem času bomo z deli nadaljevali in če
bo vse po sreči, pričakujemo zaključek del nekje v novembru
2012. Ob tem se trudimo biti dober servis našim občankam in
občanom ter vse ostale projekte peljati v okviru finančnih in
drugih možnosti. Vseskozi nekaj sodelavcev režijskega obrata
izvaja dela pri sanaciji obzidja in stopnic pod cerkvijo, ostali so trenutno angažirani na postavljanju in urejanju turistično informacijskih tabel, tematskih in drugih poti v občini ter
urejanju javne infrastrukture in okolja. Veseli smo intenzivne
individualne gradnje v Občini Dobrna; po sprejetju OPN so
se te sprostile in danes je na terenu že videti precej gradbišč.
V Občini Dobrna z veseljem podpiramo tovrstne gradnje, saj
večinoma pomenijo pomlajevanje občine, privabljajo mlade,
delovno intenzivne in uspešne družine v naš prostor.
Pred nami je 15. junij, praznik naše občine, ko občanke in občani Dobrne praznujemo. To pa je tudi priložnost, da pogledamo, kaj smo skupaj uspeli postoriti v obdobju, ki je za nami
in kaj lahko pričakujemo v prihodnosti.
Ko pogledamo Dobrno skozi čas, moramo biti ponosni na občino, na svoje občanke in občane in na vse, ki v Dobrni živijo
in delajo. To nam večkrat povedo tisti, ki v Dobrno prihajajo

beseda
župana
od drugod in bolj opazijo spremembe, ki bogatijo naš prostor,
za nas pa so že samoumevne. Veliko stvari se navzven vidi,
še več pa je tistih, ki ob prihodu v Dobrno očem niso vidne,
se pa dogajajo, so tu, živijo med ljudmi in so del nas danes,
so del naše kulture, naše dediščine in zapuščine. To so naša
društva, zavodi, skupine, organizacije in mnogi posamezniki,
ki Dobrni dajejo gospodarski, kulturni, športni, verski, socialni,
izobraževalni, varnostni, zabavni in še kakšen utrip, ki skrbijo,
da je življenje v kraju za domačine, za turiste in za vse, ki Dobrno obiščejo, očem, ušesom, telesu, zdravju in duši prijazno,
pestro in bogato v vseh pomenih besede. Spoštovani, tudi
zaradi vas in vašega dela je Dobrna bolj obiskana turistična
destinacija, predvsem pa želeno življenjsko okolje za mnoge,
ki si želijo tu živeti, si ustvariti dom in družino. Vsem, ki se na
različnih področjih trudite, iskrena hvala!
Iskrene čestitke in zahvala vsem letošnjim prejemnikom priznanj Občine Dobrna. Vaše delo in prizadevanja za skupno dobro posebej izstopajo, ljudje taka prizadevanja opazijo, opazili
pa so jih tudi predlagatelji in Občinski svet Občine Dobrna, ki
priznanja podeljuje.
Spoštovane občanke in občani!
Ob prazniku naše občine vam v imenu Občinskega sveta Občine Dobrna in v svojem imenu iskreno čestitam in vas vabim
na prireditve, ki jih ob tej priložnosti pripravljamo. Ob tem
naj bo naša skupna želja, čim bolj mirno preiti čas vsesplošne
krize, ki ni prijazen do nobenega posameznika niti do družbe kot celote, da se čim prej vzpostavijo pogoji za normalno
funkcioniranje družbe in življenja ljudi.

Župan Občine Dobrna,
Martin Brecl
št. 54 / 2012
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Še nekaj utrinkov…
Veseli in ponosni smo na dela naših občank in občanov – prostovoljcev, med njimi tudi vseh, ki sodelujejo v vsakoletnih spomladanskih čistilnih akcijah. Letos, 24. marca, je v čistilni akciji v
občini sodelovalo, skupaj s šolo in vrtcem, okoli 290 ljudi, ki so
iz narave pobrali približno 120 m3 smeti, ki v okolje ne sodijo.
Hvala vsem, ki gojite takšen odnos do narave in jo pomagate
ohranjati za naše potomce.

Žal pa pri nas še vedno obstaja druga stran, še vedno ni vse
tako, kot bi si želeli. Nekaj dni po čistilni akciji smo na terenu - v
Zavrhu nad Dobrno - posneli naslednje fotografije, ki kažejo, da
se moramo o odnosu do narave in naših odpadkov še veliko
pogovarjati. Človeka boli srce, pa tudi pravih besed za taka dejanja ne najde; morda jih boste vi, spoštovane občanke in občani.
Hvaležni bomo, če jih morda kdaj prenesete na papir in jih objavite v Dobrčanu, da poveste svoje mnenje tistim, ki tako grdo in
neodgovorno ravnajo s svojim in vašim življenjskim okoljem in z
naravo, ki tako žalijo delo tistih, ki vsako leto prihajajo na čistilne

akcije in se vseskozi trudijo naravo in svoje okolje ohranjati za
prihodnosti …
V aprilu smo bili veseli obiska celjskega škofa, dr. Stanislava
Lipovška, v Dobrni. V sproščenem vzdušju smo se pogovarjali
o občini in času, ki ga skupaj živimo. Dr. Lipovšek je poudaril
pomembnost delovanja humanitarnih organizacij za ljudi, ki jih
je v teh težkih časih življenje tako ali drugače prizadelo, organizacije Karitas in Rdečega križa. Seznanili smo ga, da v Dobrni
obe organizaciji dobro delujeta in tudi sodelujeta.

Vsesplošna kriza se še kar noče posloviti, prizadela pa je že veliko ljudi. Številni prihajajo po pomoč, še več pa je tistih, ki svojih stisk ne želijo izpostaviti. Ko človek vidi, da je res hudo, pa
ne more pomagati, se počuti tako nemočnega. Zato moramo
govoriti tudi o tej plati našega vsakdana, razvijati moramo humano družbo in solidarnost, čut za sočloveka in socialno pravično družbo - prizadevati si moramo za bolj pravično delitev
ustvarjenega.
Župan Občine Dobrna,
Martin Brecl

Občina Dobrna gradi ekološki vrtec
Sonaravnost v gradnji je po več desetletnem obdobju zopet
tema, ki je ne-le povezala, temveč celo mobilizirala tako strokovno kot laično javnost. Na osnovi vzpostavljene zavesti vstopamo v drugo, zrelo obdobje. V tem pa vsa dosedanja orodja
in pristopi morda niso več primerni. Dovolimo, da v ospredje
stopijo večplastne zgodbe in stavbe, takšne, ki hipni učinek
podkrepijo s trdnimi celostnimi in, verjamem, tudi s trajnostnimi temelji.
Sonaravnost bi namreč na prvem mestu morala pomeniti občutljivo umeščanje objektov v prostor in spretno izkoriščanje
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sofisticiran objekt, ki vsebuje toplotno črpalko z najboljšimi karakteristikami, najboljšo rekuperacijo, najboljše izolativne materiale in sorodno opremo, ne more biti sonaraven, če ni uglašen
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Napredovanje gradnje Vrtca Dobrna - pogled na upravni del

z zakonitostmi lokacije, na kateri se nahaja. Med slednje lahko
štejemo oso(e)nčenost, naravne poteke poti skozi prostor, poglede, nivelacijo terena, vegetacijo … in res je, ti parametri niso
merljivi s številkami. So del kulture bivanja in zato bodimo do
njih še toliko bolj pazljivi.
Projekt novega vrtca v Dobrni, ki je delno sofinanciran s strani
Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru Operativnega
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, je v tesnem sodelovanju z investitorjem, Občino
Dobrna, predstavljal temelj, na katerega je bilo moč nasloviti
kar nekaj tovrstnih tem. Izstopajoč motiv tlorisne ločne zasnove
je »zgolj« naravna posledica navezave na kubusne objekte na
severu in istočasno njihov iztek v obstoječo mehko parkovno
ureditev, ki jo bodo naseljevala zunanja otroška igrišča. Istočasno je logična posledica krožne zasnove dostopnega prometa.
In drevo sredi krožišča je tako drevo sredi večnamenskega notranjega prostora. Igralnice so kot razmaknjeni prsti, vsaka hiška
zase na jasi, nasnute na osrednjo vzdolžno notranjo komunikacijsko pot. Med njimi pogledi nemoteno letijo v naravo. Strehe igralnic so eno izmed zanimivih stičišč otroškega igrivega
in odraslega razumnega sveta. V notranjosti bodo le-te postale

Napredovanje gradnje Vrtca Dobrna - pogled na igralnico

skuštrane glave – v koritih bodo namreč rastle velike okrasne
trave in drugo rastlinje. Poleg atraktivnosti in obvladovanja relativno velikega merila osrednjega prostora (v oziru na merilo
otrok) bodo skrbele za izboljšano akustiko, pripomogle h kvalitetnejšemu ambientu in nenazadnje h kvalitetnejšemu zraku.
In seveda, vrtec bo priključen na toplotno črpalko voda-voda,
talno gretje bo dopolnjeno s stropnim sevalnim hlajenjem, rekuperacija bo dosegala 80% izkoristek, centralni nadzorni sistem bo omogočal optimizacijo delovanja vseh sistemov, a na
tem mestu želimo poudariti tisti drugi del – sonaravno celostno
zasnovo objekta. Tisto, ki naj zajaha val tehničnega napredka in
v duhu dialoga z lokalno skupnostjo in naravnim okoljem oblikuje občutljivo, večplastno celoto.
Zapisal:
Andrej Mercina, univ.dipl.inž.arh.

Projekti trajnostnega razvoja
Nizkoenergijski Vrtec Dobrna
Občina Dobrna je v letu 2011 pričela z izgradnjo novega ekološkega vrtca. Izvedba projekta je delno sofinancirana s strani
Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru Operativnega
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013.
Vrtec bo priključen na toplotno črpalko voda-voda, otrokom
najprijetnejše talno gretje bo dopolnjeno s stropnim sevalnim
hlajenjem, rekuperacija bo dosegala 80% izkoristek, deževnica
bo zbrana in uporabljena, centralni nadzorni sistem pa bo omogočal optimizacijo delovanja vseh sistemov.

Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje Občini Dobrna
Zaradi evropskih direktiv, ki določajo, da je potrebno do leta 2015 oz.
2017 rešiti odvajanje in čiščenje odpadnih vod, to pomeni zgraditi fekalno kanalizacijsko omrežje s čistilno napravo, se je Občina Dobrna
lotila izdelave projektne dokumentacije za izgradnjo fekalne kanalizacije, ki je vključena v Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Dobrna. V projektni dokumentaciji je
planirana izgradnja 22 km fekalne kanalizacije ter dveh čistilnih naprav.
Centralna čistilna naprava s 4000 PE je bila rekonstruirana v letu 2010.
št. 54 / 2012
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Ureditev trga Dobrna
Občina Dobrna je v letu 2011 izdelala projektno dokumentacijo
za celovito ureditev trga na Dobrni. Predmet projekta Ureditev
trga Dobrna je prenova osrednjega trga v Dobrni, ki zaobjema
tako novo ureditev parkovnih in peščevih površin, kot tudi novo
prometno ureditev ter programsko zasnovo. Nova ureditev bo
ponudila osrednji prireditveni prostor, ki bo omogočal postavitev prireditvenega odra ter zadosten in predvsem primerno
oblikovan prostor za gledalce. Poleg osrednjega prostora bo
umeščen še manjši prireditveni prostor, ki bo deloma nadkrit. V
sklopu ureditve trga je predvidena tudi sanacija stopnic in obzidja pod cerkvijo. Ob robu osrednjega tržnega prostora bo postavljen objekt paviljonskega tipa. V njem se bo združil notranji
prostor galerijskih dejavnosti in trgovine izdelkov domače obrti
ter gostinski program kavarne (za potrebe prireditev in delovanja trga). Ureditev na drugi strani ceste, ob občinski stavbi,
predvideva umestitev enovite nadstrešnice, ki bo omogočala
razvoj programa ekološke tržnice in spremljajočega dela TIC-a.
Drugi projekti trajnostnega razvoja:
- natečaj »Zelena Slovenija« in prejet naziv: »Najbolj zelena
občina do 5000 prebivalcev«
- v letu 2011 uvrstitev na 3. mesto v vseslovenskem izboru
Čebelam prijazne občine.
Ostali projekti občine so: odprava posledic škode po neurjih in poplavah, ureditev Gozdne učne poti Dobrna, uporaba
daljinskega energetskega managementa v vseh javnih stavbah
za spremljanje porabe energije in stroškov, izdelava Lokalnega

Poslanska pisarna v Dobrni
Tudi majhne občine so lahko uspešne, še posebej če so delavne, kot je Občina Dobrna. Delavna občina je tista, ki na vseh
področjih dela dobro. Da lahko občina izvede vse projekte, ki si
jih zada, in zagotovi nemoteno delovanje ostalih občinskih dolžnosti brez prevelikega zadolževanja, mora dobro gospodariti.
Tudi v državi je podobno, voditi državo v teh časih, ko kriza še
traja, je zelo težko. Nenehno zadolževanje vodi v vedno večjo
krizo, zato je nujno omejiti zadolževanje, zagnati gospodarstvo
in uravnovesiti finance. Da to dosežemo, bo potrebno sprejeti
še mnogo varčevalnih ukrepov, reform, oživiti gospodarstvo,
zmanjšati brezposelnost itd. Kriza v državi in Evropi oziroma v
svetu ne bo minila sama, iz krize moramo mi. Če se zgledujemo
po državah, ki so že šle skozi ta proces, lahko uspe tudi nam. To

6

št. 54 / 2012

Gradnja vrtca

energetskega koncepta Občine Dobrna, organiziranje čistilnih
akcij, pridružili smo se tudi vseslovenski akciji »Očistimo Slovenijo«, izvajanje ločenega zbiranja odpadkov na območju občine,
ureditev ekoloških otokov in postavitev košev za pasje iztrebke, uporaba elektronskega gradiva za člane občinskega sveta,
dostop do interneta preko javnih e-točk, priprava projekta izgradnje širokopasovnega omrežja, organiziranje seminarjev in
delavnic, namenjenih izobraževanju in osveščanju občanov,
postopna prenova svetilk javne razsvetljave v skladu z izdelano
Strategijo razvoja infrastrukture javne razsvetljave, brezplačno
glasilo Dobrčan,…
Zapisala: Urška Vedenik

GLASILO OBČINE DOBRNA
je odvisno predvsem od vodenja države s pravo politiko in od
nas, da jo podpremo.
Podporo tej vladi smo dobro izkazali tudi v naši občini na predčasnih DZ volitvah, saj je Slovenska demokratska stranka dobila
kar 42% glasov. Kandidatka, ga. Sonja Ramšak, je kandidirala pri
nas v 2. volilnem okraju 5. volilne enote, tudi glasovi iz Dobrne
so prispevali svoj delež, da je ga. Sonja Ramšak dobila poslanski
sedež v DZ. V predvolilnem času je bilo veliko dela - zahvala
vsem članom, članom izvršilnega odbora, predsedniku OO SDS

Dobrna, g. Ivanu Žerjavu, in seveda zahvala vsem volivcem in
volivkam za glasove. S tem smo v Dobrni dobili nekaj več, dobili smo poslansko pisarno, ki jo vodi poslanka, ga. Sonja Ramšak.
Otvoritev poslanske pisarne je bila 2. aprila 2012 v prostorih Občine Dobrna. Poslanska pisarna je odprta vsak prvi ponedeljek
v mesecu od 12.30 do 14. ure. Če imate kakšno vprašanje ali pobudo za poslanko, vas bo ga. Sonja Ramšak z veseljem sprejela.
Jože Lugarič,
OO SDS Dobrna

priznanja Občine
Dobrna za leto 2012

Na podlagi 5. člena Statuta Občine Dobrna (Ur.l. RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04, 134/06 in 101/11) in na podlagi 9. člena
Odloka o priznanjih Občine Dobrna (Ur.l. RS, št. 22/2010) prejme

Zlati grb Občine Dobrna
g. ANTON KRNC

salezijanski duhovnik župnije Sv. Jošt na Paškem Kozjaku.
Gospod Krnc, rojen 30. novembra 1937 v Šentrupertu na Dolenjskem, je leta 1969 končal študij teologije, po štirih letih duhovništva pa je v letu 1973 prevzel župnijo Sv. Jošt na Paškem
Kozjaku. Štiri desetletja že v pristnem stiku s stvarstvom tega
odmaknjenega, idiličnega planinskega sveta izpolnjuje svoje
poslanstvo v duhovni oskrbi župnije. Preprost, odprt za sočloveka je vedno na voljo za pogovor s svojimi farani ali naključnimi obiskovalci-planinci.
S posluhom za napredek zna pridobiti ljudi za sodelovanje in
skupno opravijo marsikatero zahtevno delo pri vzdrževanju
cerkvenih objektov. Še posebej si je prizadeval za urejenost
pokopališča.
Sam izredno delaven, večino dobrin za preživetje pridela sam,
ljudi svojega okolja vzpodbuja in s svojim zgledom navaja, da
cenijo svoje kmečko poreklo ter skrbijo za ohranjanje krajine

in kulturne dediščine. Njegova velika želja je, da bi uredil lokalno zbirko starin, ki jih je zbral v teh štiridesetih letih, in tako
ohranil materialna pričevanja o življenju prebivalcev svoje župnije v preteklosti. V mlajših letih si je z velikim navdušenjem
prizadeval za povezanost med ljudmi, zlasti med mladimi. Organiziral je mladinsko amatersko gledališko skupino in nekaj
let zapored na oder postavil vsakič novo predstavo, s katero
so tudi gostovali.
Ukinitev šole na Paškem Kozjaku je osiromašila življenjski utrip
kraja, zato si prizadeva, da bi se ti, ki še žive tod, več družili.
Prav medsebojna povezanost je bila gonilna sila pri skupnih
delih v gmotno skromni župniji, kjer g. Anton Krnc udejanja
svoje duhovno poslanstvo, ob katerem so mu materialne dobrine zanemarljive, saj s svojim življenjem izpričuje, kako malo
potrebuje človek, da je srečen.
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Srebrni grb Občine Dobrna
g. ROMAN RAMŠAK
G. Roman RAMŠAK, stanujoč Parož 17, 3204 DOBRNA, rojen
12.02.1955 v Celju, se je po osnovnem šolanju v domačem
kraju na Rudarskem šolskem centru Velenje izučil za poklic
orodjarja. Zatem se je zaposlil v Gorenju Velenje, kjer je delal
vse do izpolnitve pogoja za napotitev na čakalno dobo do
upokojitve.
Že v začetku osemdesetih let oziroma natančneje od leta 1981
se je aktivno vključil v delo Krajevne skupnosti Dobrna, kjer
je deloval kot član Sveta krajevne skupnosti. Zaradi svoje izjemne aktivnosti je od leta 1986 pa vse do leta 1994 opravljal
funkcijo predsednika Krajevne skupnosti Dobrna.
V času njegovega delovanja, zlasti predsedovanja v Krajevni

skupnosti Dobrna, je bilo z dobrim sodelovanjem s krajani
Dobrne in službami Občine Celje, še posebej s komunalnimi
službami, na področju takratne Krajevne skupnosti Dobrna
opravljenega ogromno dela. Nekaj gospodinjstev na najbolj odmaknjenih področjih je bilo priključenih na električno
omrežje, večina gospodinjstev pa je ob sodelovanju v obliki
udarniškega dela in finančnih samoprispevkov dobila telefonski priključek. Prav tako je bilo v tem obdobju rekonstruiranih
in asfaltiranih veliko krajevnih cest.
Njegovo delovanje v Krajevni skupnosti Dobrna je dober primer prakse, kako je mogoče s pravim pristopom pri krajanih
marsikaj doseči zlasti v primerih, ko je v ospredju realizacija
projektov za skupno dobro.

Bronasti grb Občine Dobrna
ČEBELARSKO DRUŠTVO DOBRNA
Čebelarsko društvo Dobrna je prostovoljno, samostojno in
nepridobitno združenje fizičnih oseb na celotnem območju
Občine Dobrna. Od leta 1936, ko je bilo društvo ustanovljeno, si člani društva prizadevajo za pospeševanje in razvoj čebelarstva, ki je pomemben člen opraševanja v sadjarstvu in
številnih poljedelskih kulturah, čebelji pridelki pa pomemben
dejavnik za ohranjanje vitalnosti v vseh življenjskih obdobjih.
V 70 letih delovanja je bilo v društvo vključenih povprečno
po 20 članov, zadnje desetletje pa se je to število nekoliko
povečalo, kar je vzpodbudno za nadaljnji razvoj te kmetijske
panoge.
Društvo vsa leta skrbi za izobraževanje svojih članov, za ozaveščanje javnosti o čebelarstvu in za čebelarski podmladek
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od leta 1976. Vmes je bilo sicer nekaj let zatišja, vendar delo z
mladimi nikoli ni v celoti zamrlo in tako je leta 2008 čebelarki
krožek zopet doživel svoj razcvet. Leta 2011 je dozorela tudi
ideja o lastnem učnem čebelnjaku v neposredni bližini šole, ki
zagotavlja pogoje za delo v krožku. Na vseslovenskem izboru
za Čebelam prijazne občine je bilo prijavljenih 18 občin. Med
tremi prejemniki priznanj je bila tudi Občina Dobrna.
Čebelarsko društvo Dobrna vsa leta organizira različne dogodke na temo čebelarstva, posebej je izpostavljena prireditev Prikaz čebelarstva v Občini Dobrna. Tako se občani in
obiskovalci spoznavajo s pomenom čebelarjenja in varovanja
čebel ter ohranjanja zdravega, čistega okolja.

PRIZNANJA OBČINE DOBRNA

UPRAVNI ENOTI CELJE

podeljuje župan Občine Dobrna Župansko priznanje za desetletno delovanje Krajevnega
urada Upravne enote Celje v Občini Dobrna, za ljudem prijazno javno upravo in približevanje storitev občanom Dobrne.
Možnost urejanja upravnih in drugih zadev v domačem okolju
je za Občino Dobrna in njene občane velikega pomena, še posebej za ljudi, ki so vezani na javni prevoz ali na prevozne usluge
drugih. Tako se skrajša marsikatera pot do potrebnih storitev in
prihrani marsikateri evro pa tudi čas, še posebej invalidom in
starejšim osebam, ki so pogosto odvisni od drugih.
Krajevni urad Upravne enote Celje na Dobrni deluje že od leta
2002. Vsi najpogostejši upravni postopki so v krajevnem uradu
občanom dosegljivi (urejanje osebnih izkaznic, potnih listin, listin v zvezi s prijavami in odjavami začasnih in stalnih prebivališč, postopki v zvezi s skupnimi gospodinjstvi, upravne overitve
listin, itd. ...). Prijazna uslužbenka krajevnega urada nemalokrat
osebe obišče tudi na domu, kadar so le-ti zaradi bolezni, starosti
ali invalidnosti nepokretni. Glede na število zadev, ki jih občani
Dobrne urejamo, je delo urada v Dobrni optimizirano tako, da je

le-ta odprt en dan v tednu, ob četrtkih. Vodstvo Upravne enote Celje si vseskozi prizadeva med uradi in centrom organizirati
delo tako, da število zadev še opravičuje tudi obstoj krajevnega
urada v Dobrni. Kljub slabim časom in trendom ukinjanja krajevnih uradov je Upravna enota Celje pravilno razumela potrebe občanov Dobrne po upravnih storitvah doma in delovanje
organizirala tako, da imajo občani Dobrne enkrat tedensko vse
upravne storitve dostopne v Dobrni.
Splošno znana je tudi usmeritev vodstva in uslužbencev Upravne enote Celje - ljudem prijazna javna uprava usmerjena, da
svetuje in pomaga stranki pri iskanju rešitev v okviru zakonodajnih in pravnih možnosti hitro in učinkovito. Tako smo delovanje
Krajevnega urada Upravne enote Celje v Dobrni vseskozi tudi
občutili. Takega sodelovanja si želimo tudi v prihodnje.

INI KOŠIČ IN EKIPI CENTRA ZA USPOSABLJANJE,
DELO IN VARSTVO DOBRNA

podeljuje župan Občine Dobrna Župansko priznanje za odlične rezultate na Svetovnih letnih igrah specialne olimpijade 2011 v Atenah: zlata medalja v kolesarjenju na krajše razdalje in srebrna medalja v kolesarjenju na daljše razdalje.
Pravijo, da je v življenju človeku marsikaj položeno že v zibelko,
dobro pa tudi manj dobro. Ina Košič je bila že od rojstva, 11.
novembra 1989, otrok s posebnimi potrebami, zaradi česar ima
status invalida. Svojo mladost je preživela v dveh rejniških družinah, obiskovala je Osnovno šolo s prilagojenim programom
Glazija Celje in kasneje prišla v Center za usposabljanje, delo in
varstvo Dobrna, ki je postal njen drugi dom.
Ina se je dobro vključila v novo življenjsko okolje in kmalu pokazala svoje posebne talente. Ob rednem programu vzgoje in
izobraževanja v CUDV se je leta 2008 vključila v športni krožek
specialne olimpijade ter v redne treninge kolesarjenja, treninge
atletskih disciplin na atletskem stadionu Kladivar v Celju, treninge plavanja v olimpijskem bazenu Golovec v Celju, treninge
nordijskih disciplin, (alpsko smučanje, tek na smučeh, krpljanje )
in treninge balinanja.
Pri tem je pokazala izredno voljo, disciplino in borbenost. Njena
vztrajnost in trdo delo sta ji v letih od 2008 do 2010 prinesla

številna priznanja in nagrade na igrah specialne olimpijade na
lokalnih, regijskih in državnih tekmovanjih. Na Državnih igrah
specialne olimpijade v Kopru 2010 ji je zlata medalja zagotovila
uvrstitev med najboljše specialne olimpijke in možnost kandidirati za udeležbo na Specialni olimpijadi 2011 v Grčiji.
Tako je Ina Košič postala del 24-članske slovenske ekipe in skupaj s trenerjem mag. Tinetom Kovačičem, ki je bil obenem tudi
fizioterapevt slovenske delegacije, sodelovala na Svetovnih letnih igrah specialne olimpijade od 26. junija do 4. julija. 2011 v
Atenah, v Grčiji. Ina je v svetovni konkurenci dobro zastopala
barve Slovenije in Dobrne in osvojila zlato medaljo za kolesarjenje na krajše in srebrno za kolesarjenje na daljše razdalje.
Vztrajna športnica, ki jo vseskozi spremlja njen trener mag. Tine
Kovačič, dosega podobne rezultate tudi v zimskih športih, kjer
se zaradi dobrih rezultatov in številnih medalj poteguje tudi
za udeležbo v slovenski ekipi specialnih olimpijcev na Svetovnih zimskih igrah specialne olimpijade v Pjeongčangu (PjonkChang), v Južni Koreji, leta 2013.
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GE. JOLANDI PODGRAJŠEK

podeljuje župan Občine Dobrna Župansko priznanje za dolgoletno uspešno delo v gostinstvu, za prepoznavnost Dobrne po kvalitetni kulinarični in gostinski ponudbi Gostilne
Koren in za uspešnost poslovnih enot v družinski lasti.
Začetki Gostilne Koren segajo več rodov nazaj, v davno leto
1897 pa vse do leta 1972, ko je za dve desetletji prenehala delovati. Ponovno je zaživela novembra 1993, ko sta se iz Zreč v
Dobrno preselila Jolanda in Marjan Podgrajšek z družino.
Ga. Jolanda Podgrajšek, rojena leta 1959 v Celju, je po zaključeni pedagoški gimnaziji v Zrečah opravljala delo turističnega
vodiča in receptorja. Prve izkušnje iz gostinstva si je nabirala
ravno v Gostilni Koren, ki jo je oče Karel leta 1966 podedoval
po svoji materi Mariji. Tokrat sta znanje iz turizma ter izkušnje
iz gostinstva in kulinarike z možem Marjanom združila in rezultati niso izostali. Gostilna Koren je hitro postala daleč naokrog
znana in prepoznavna po kvalitetni in dobri hrani, ki jo je, tako
lahko rečemo, z dušo pripravljal Marjan vse do takrat, ko je v

dobro vpeljan posel segla neozdravljiva bolezen.
Ga. Podgrajškova je po moževi smrti, leta 2001, življenjsko energijo črpala iz odgovornosti do družine, saj je morala trem sinovom zagotoviti dom v vseh pomenih besede, hkrati pa nadaljevati prepoznavnost in kvaliteto kulinarike Gostilne Koren.
Pri svojih odločitvah je ga. Jolanda odločna ženska. V tem času
je zgradila gostinstvo, ki posluje v petih poslovnih enotah, v Vojniku, Celju, Slovenski Bistrici, Velenju in na Prevaljah. V njih zaposluje 25 ljudi. Vseskozi bdi nad celotnim poslovanjem družine, v
sodelovanju s starejšima sinova s partnerkama.
Za uspešno dolgoletno delo v gostinstvu ge Jolandi Podgrajšek
iskreno čestitamo in želimo še veliko uspehov.

Poročilo o opravljenem pregledu porabe sredstev v
Občini Dobrna v letu 2011
V skladu s 37. členom Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št.
47/99, 15/01, 112/02, 136/04, 134/06 in 101/2011) in 9. členom
Poslovnika NO Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 10/00) smo na
podlagi letnega programa dela NO Občine Dobrna, ki smo ga
sprejeli na svoji 3. redni seji, dne 2. 3. 2011, v letu 2011 opravili
nadzor nad razpolaganjem z občinskim premoženjem, preverili
namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev.
Nadzor smo opravljali člani NO Občine Dobrna:
Predsednica NO		
Podpredsednik NO
Članica NO		
Članica NO		
Članica NO		

ga. mag. Vlasta ŽERJAV
g. Uroš STROPNIK
ga. Vera HORJAK KRAVOS
ga. Stanka REPAS
ga. Sonja ŠPEGEL

Člani NO Občine Dobrna smo pregledali naslednjo dokumentacijo:
1. Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v Občini Dobrna

10

št. 54 / 2012

Razpis se je vršil glede na pisno pobudo Stanovanjskega sklada Republike Slovenije (v nadaljevanju: Stanovanjski sklad RS) z
dne 1. 9. 2010 in 1. 10. 2010, ki je obvestil Občino Dobrna, da sta
se izpraznili dve stanovanji na lokaciji Dobrna 14 b. Lastnik teh
dveh stanovanj je Stanovanjski sklad RS.
Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v Občini
Dobrna je objavila Občina Dobrna v dogovoru s Stanovanjskim
skladom RS glede na 6. člen Pogodbe o soinvestiranju pri zagotavljanju neprofitnih stanovanj z dne 20.12.2002. Razpis je bil
objavljen v lokalnem časopisu Dobrčan št. 48/2010 z dne 16. 12.
2010. V razpisu je bilo navedeno, da se oddajata dve neprofitni
stanovanji, in sicer stanovanje št. 6 v velikosti 51,63 m2, ki se
nahaja v 1. nadstropju stanovanjskega bloka Dobrna 14 b, ovrednoteno s 371,00 točkami, in stanovanje št. 18 v velikosti 38,97
m2, ki se nahaja v mansardi stanovanjskega bloka Dobrna 14 b,
ovrednoteno s 368,70 točkami. Rok prijave je bil do 7. 1. 2011.
V komisijo za postopek oddaje dveh neprofitnih stanovanj sta
bili imenovani dve predstavnici Občine Dobrna in predstavnik
Stanovanjskega sklada RS, Brane Teršek. Komisija se je sestala
dne 2. 2. 2011. Na razpis so prispele tri popolne vloge. Komisija

GLASILO OBČINE DOBRNA
je vloge pregledala, opravila točkovanje in opravila uvrstitev na
prednostno listo A ali B.
Dne 9. 3. 2011 je Občina Dobrna dobila obvestilo o še eni predčasni izpraznitvi stanovanja št. 12 na lokaciji Dobra 14 b, v velikosti 25,64 m2, točkovno s 371 točkami.
Glede na to, da so po naknadnem obvestilu bila na razpolago
tri neprofitna stanovanja in da so na razpis prispele pravočasno
in popolne tri vloge, je bilo na podlagi navedenega ugodeno
vsem trem vlagateljem, ki so v najem dobili neprofitna stanovanja. Vlagateljem je bila najprej izdana odločba, nato še poziv
s strani Stanovanjske sklada RS z dne 8. 3. 2011, podpis Pogodbe o najemu stanovanja in predaja stanovanja v mesecu aprilu
2011.
O oddaji neprofitnih stanovanj v najem je bil sestavljen zapisnik,
št. 352-0003/2011-3(6), z dne 2. 2. 2011 in je priloga k celotni
dokumentaciji.
Pri navedenem nadzoru je bila opažena pomanjkljivost, in sicer
sta bila dva dokumenta Stanovanjskega sklada RS napačno datirana. V zvezi s tem je bilo s strani komisije NO podano priporočilo, da se v bodoče Stanovanjski sklad RS na morebitne napake
glede datumov takoj opozori in na dopisih opravi zaznamek
popravka.
2. Rekonstrukcija LC Dobrna-Hudičev graben-Krištaje
NO si je v plan dela za leto 2011 dodelil pregled dokumentacije
za rekonstrukcijo LC Dobrna-Hudičev graben-Krištaje. S strani
Občine Dobrna so bili člani NO seznanjeni, da je Služba Vlade
RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko že izdala poročilo o opravljeni kontroli glede rekonstrukcije navedene ceste.
Navedeno poročilo z odzivnim poročilom s strani občine je bilo
posredovano tudi članom NO v pregled. Iz poročila je razvidno,
da je bil namen kontrole na terenu zagotoviti, da so navedeni stroški za blago, storitve in gradnje resnično nastali in da se
uporabljajo za namen, za katerega so bila dodeljena sredstva
kohezijske politike. Pri kontroli se je med drugim preverilo tudi
ali je bila operacija dejansko izpeljana, ali so bila plačila pravilno
in dejansko izvedena, ali so bili spoštovani vsi predpisani postopkih.
Iz poročila je razviden zelo natančen celoten potek postopka
od začetka do podpisa pogodbe z najugodnejšim izvajalcem. Iz
poročila je razvidno, da je celoten postopek bil zelo natančno in
pravilno izpeljan, zato so člani NO ocenili, da navedeno poročilo
zadostuje nadzoru in niso opravljali podrobnega pregleda, saj
so ocenili, da bi šlo za podvajanje nadzora.

3. Javni razpis o dodeljevanju državnih pomoči na področju kmetijstva in podeželja v Občini Dobrna v letu
2011
Navedeni razpis je bil objavljen v občinskem glasilu Dobrčan,
št. 49/2011. Pri nadzoru je bila predložena naslednja dokumentacija:
- Javni razpis o dodeljevanju državnih pomoči na področju
kmetijstva in podeželja v Občini Dobrna v letu 2011,
- Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči v Občini Dobrna
(Uradni list RS, št. 71/07, 24/08),
- Sklep o imenovanju strokovne Komisije za pripravo in izvedbo javnega razpisa za dodelitve sredstev z dne 21.02.2011 (v
nadaljevanju: komisija),
- razpisna dokumentacija,
- zapisnik o odpiranju vlog za letni program ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Dobrna za
leto 2011, št.: 441-0002/2011-21(2),
- razdelilnik sredstev po posameznih ukrepih glede na razpis.
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih
sredstev iz proračuna Občine Dobrna v skupini višini 32.000,00
EUR v letu 2011 po shemi državnih pomoči v kmetijstvu št. XA
218/2007 in št. M002-1358570-2007, skladno z Uredbo komisije
(ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006 za subvencioniranje ukrepov:
1) naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji v
Občini Dobrna,
2) naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
v Občini Dobrna,
3) naložbe opravljanja storitev in trženje proizvodov in storitev
s kmetij na območju Občine Dobrna,
4) zagotavljanje tehnične podpore kmetijstvu in
5) ohranjanje tradicionalnih stavb v Občini Dobrna.
Skladno z navedenimi vsebinami so v Javnem razpisu določeni
upravičenci, za katere se sredstva razdelijo skladno z ukrepi in
sicer za:
- ukrep št. 1. razpisano 7.000 EUR,
- ukrep št. 2. razpisano 13.050,00 EUR,
- ukrep št. 3. razpisano 7.000,00 EUR,
- ukrep št. 4. razpisano 1.225,00 EUR,
- ukrep št. 5. razpisano 1.225,00 EUR
- ukrep za društva razpisano 2.500,00 EUR.
Iz zapisnika o odpiranju vlog za letni program ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Dobrna za leto
2011, št.: 441-0002/2011-21(2), je razvidno, da je pravočasno, to
je do 4. 5. 2011, prispelo 16 vlog. Vse vloge so bile pravilo označene. Komisija je pri vsebinskem pregledu ugotovila, da so bile
št. 54 / 2012
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4 vloge nepopolne, zato je vlagatelje, ki so oddali nepopolne
vloge, pozvala k dopolnitvi vloge (razvidno iz zapisnika o odpiranju vlog).
NO je, iz ukrepa št. 2, pri nadzoru naključno izbral enega vlagatelja in pregledal njegovo dokumentacijo ter iz dokumentacije
ugotovil sledeče:
- da je vlagateljeva vloga bila oddana pravočasno,
- predložen je predračun KZ Celje,
- predložena je odločba o dodelitvi sredstev iz naslova razpisa št.:441-0002/2011-50(2) z dne 08.06.2011,
- predložena je Pogodba o dodelitvi državnih pomoči v Občini Dobrna za leto 2011 – naložbe v kmetijska gospodarstva
za primarno proizvodnjo, podpisana 24. 6. 2011,
- predložen je izpisek o opravljenem nakazilu z dne 28. 7.
2011.
Pri ukrepu št. 4 je NO pri nadzoru ugotovil, da sta na navedeni
razpis prispeli pravočasno in vsebinsko popolni dve vlogi, kar je
razvidno tudi iz zapisnika o odpiranju vlog. Obe vlogi vsebujeta
podroben program dela, število članstva iz Občine Dobrna ter
vsa potrebna dokazila o dejavnostih. Sredstva so bila razdeljena
skladno z razdelilnikom sredstev (tako kot pri ostalih ukrepih).
Pri nadzoru navedenega javnega razpisa Nadzorni odbor ni
ugotovil nepravilnosti in pomanjkljivosti, vsa dokumentacija je
urejena kronološko pregledno in zelo zgledno.
4. Javno naročilo za izbiro izvajalca za izvedbo prevozov šoloobveznih otrok v OŠ Dobrna za šolsko leto
2010/2011
Nadzor se je izvršil na podlagi zbrane dokumentacije in Poročila
o izvedbi notranje revizije v Občini Dobrna, ki ga je pripravila
Skupna notranjerevizijska služba Združenja občin Slovenije.
Skupna notranjerevizijska služba Združenja občin Slovenije je v
mesecu oktobru 2011 izdala poročilo, v katerem je tudi navedla
ugotovitve pri navedenem nadzoru. K dokumentaciji je predložen Sklep o začetku postopka javnega naročila male vrednosti
in Sklep o imenovanju strokovne komisije, izdan s strani Občine Dobrna, z dne 30. 6. 2010. Dne 6. 7. 2010 je bila na Portalu
javnih naročil objavljena Razpisna dokumentacija za oddajo
javnega naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti
JNMV 1/2010 (Izvedba prevozov šoloobveznih otrok v Osnovno
šolo Dobrna za čas pouka v šolskem letu 2010/2011, št. 60920004/2010-2(6)).
Zapisnik o odpiranju ponudb je komisija sestavila dne 29. 7.
2010. Pravočasno so prispele ponudbe treh ponudnikov. Obvestilo o oddaji javnega naročila je bilo posredovano vsem trem
ponudnikom. Občina Dobrna je sklenila z najugodnejšim ponudnikom, tj. Jožefom Štimulakom s. p., pogodbo za izvedbo
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prevoza šoloobveznih otrok v OŠ Dobrna za čas šolskega pouka
v šol. letu 2010/2011, z možnostjo podaljšanja. Podpisana je bila
dne 27. 8. 2010. Navedeno pogodbo je podpisala tudi Mestna
občina Celje, ker se del prevozov nanaša tudi na njihove občane. Dne 19. 8. 2011 je Občina Dobrna z istim izvajalcem sklenila
k navedeni pogodbi Aneks št. 1, in sicer za izvedbo prevozov
šoloobveznih otrok v OŠ Dobrna za šolsko leto 2011/2012, dne
13. 9. 2011 pa Aneks št. 2, s katerim je v pogodbo vključila tudi
protikorupcijsko klavzulo. O sklenitvi aneksa je Občina Dobrna
obvestila tudi Komisijo za preprečevanje korupcije.
Vsa dokumentacija v zvezi z nadzorovanim javnim naročilom je
korektno in pregledno urejena.
5. Pregled izplačil plač v Občini Dobrna
NO si je v plan dela za leto 2011 dodelil pregled izplačil plač v
Občini Dobrna. Glede na to, da je bil v mesecu septembru-oktobru 2011 opravljen nadzor nad izplačili plač v občini s strani
Skupne notranjerevizijske službe Združenja občin Slovenije, je
občina posredovala poročilo o opravljenem pregledu. NO je na
podlagi pregleda poročila ugotovil, da so bila v občini izplačila
plač pravilno izvedena in v skladu z zakonodajo. NO je opravil podrobnejši pregled izdatkov za službene poti v letu 2011.
Iz nadzora je razvidno, da na občini vodijo zelene (službene)
in bele potne naloge (za seminarje ipd., kjer se obračunava kilometrina, parkirnina….). Izplačila po belih potnih nalogah so
nakazana pri plačah vsakega posameznika, k tem potnim nalogam so predložena tudi vsa potrebna dokazila, iz katerih je
razviden točen znesek o plačanih parkirnini in vstopnini. Potni
nalogi se nahajajo skupaj s plačilnimi listi.
Pri navedenem nadzoru ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.
Zaključek
Nadzorni odbor je na podlagi pregleda predloženih dokumentov ugotovil, da je upravljanje z občinskim premoženjem gospodarno in smotrno. Pri pregledu nismo ugotovili kršitev zakonskih predpisov, ki urejajo delovanje in financiranje občin.
Občinskemu svetu Občine Dobrna predlagamo, da potrdi zaključni račun Občine Dobrna za leto 2011 in sprejme Odlok o
potrditvi zaključnega računa Proračuna Občine Dobrna za leto
2011.
Povzamemo lahko, da je bila vsa dokumentacija zgledno urejena in da so razpisi in javna naročila potekala v skladu z zakonodajo, ki ureja posamezno področje.
Zaposlenim na občinski upravi se člani Nadzornega odbora Občine Dobrna lepo zahvaljujemo za prijazno in korektno sodelovanje.
mag. Vlasta ŽERJAV
predsednica NO

Dejavnosti Režijskega obrata Občine
Dobrna v spomladanskih mesecih
Občina - osnovna in temeljna celica lokalne samoupravne skupnosti v prvi vrsti, kot svojo prioritetno nalogo, opravlja in skrbi
za dobrobit ter prijetno življenje vseh občank in občanov. Skrbi
za šolstvo v občini, za vrtce, ceste, infrastrukturo, za komunalno
dejavnost, skratka za vse tiste dejavnosti, ki so v nekem kraju
nujno potrebne za normalno in kakovostno življenje ljudi.
Občina potrebuje za izvajanje teh dejavnosti določene službe,
ljudi, ki so za posamezna področja usposobljeni in specializirani. Potrebuje občinsko upravo. Znotraj Občinske uprave Občine
Dobrna pa je kot notranja organizacijska enota oblikovan tudi
Režijski obrat Občine Dobrna.
Režijski obrat Občine Dobrna, ki ga sestavljajo trije javni uslužbenci ter (trenutno) štirje javni delavci, izvaja dela pri urejanju
in čiščenju javnih površin in sprehajalnih poti, košnji zelenic,
vzdrževanju klopi, urejanju prometne in neprometne turistične
signalizacije, gradnji podpornih zidov, prepustov, mostov, vzdrževanju in rekonstrukciji cest, čiščenju rečnih bregov, urejanju
deponij,…
V nadaljevanju vam na kratko predstavljamo nekaj aktivnosti in
nalog, ki jih je režijski obrat realiziral v preteklih mesecih.
Vzdrževanje občinske cestne infrastrukture in odprava
posledic škode po poplavah
Občina Dobrna ima približno 72 km kategoriziranih cest, ki jih
je potrebno vsako leto redno vzdrževati, še posebej zaradi vse
pogostejših neurij in poplav, ki povzročajo škodo na cestni infrastrukturi.

Usad na cesti

komunala
in okolje

Nanos na cesti

Plan vzdrževanja občinskih cest, s katerim se določijo prednostne naloge vzdrževanja občinskih cest, je določen na podlagi
prioritet s terenskih ogledov in zagotovljenih sredstev. Tako režijski obrat in zunanji izvajalci izvajajo na terenu razna dela na
cestah, kot so čiščenje jarkov in prepustov, gramoziranje poškodovanih cestnih konstrukcij, obnova bankin, čiščenje nanosov
s cest,…
Obnova obzidja in stopnic do cerkve v Dobrni
Skoraj vsi obiskovalci naše občine se ob prihodu v center Dobrne najprej zazrejo proti cerkvi Marijinega vnebovzetja. Ker okrušeno obzidje in razpadajoče stopnice, ki vodijo do cerkve, niso

Razpadajoče obzidje, potrebno obnove
št. 54 / 2012
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v ponos turistični občini, je občina sprejela odločitev, da se režijski obrat s svojo strokovno ekipo loti obnove obzidja in stopnic.
Pri sanaciji sodeluje tudi Zavod za varstvo kulturne dediščine iz
Celja, ki spremlja izvajanje del in daje potrebne strokovne napotke in smernice pri obnovi.
Na slikah je razvidno stanje obzidja pred pričetkom obnove in
stanje obzidja sredi obnove. Ob tej priložnosti moram pohvaliti ekipo režijskega obrata, saj poteka obnova zelo kvalitetno in
strokovno. Navedeno so izpostavili tudi predstavniki Zavoda za
varstvo kulturne dediščine iz Celja.

Čiščenje in obrezovanje dreves v sadovnjaku

Sadovnjak je zacvetel

Obnova obzidja in stopnic

Ohranitev sadovnjaka in starih sort
Sadovnjaki so iz ekološkega in družbenega vidika izjemno pomemben del našega življenja, saj so zakladnica starih sort, ki
jih ni v uporabi v modernih nasadih ali pa so se že povsem izgubile. S svojo prisotnostjo v naravi nudijo zatočišče mnogim
živalskim vrstam in tako dopolnjujejo biotsko raznolikost.

Občina Dobrna je lastnica sadovnjaka pri ribniku, s katerim je
več let upravljal najemnik. Ker sadovnjak več let ni bil vzdrževan, drevje ni bilo obrezano, bilo je preraščeno z bršljanom, se
je občina odločila, da kot lastnica sadovnjaka prispeva k ohranitvi le-tega.
Ohranitev travniških nasadov je pomemben del razvoja podeželja. Njihova zaščita ni le varovanje starih dreves, je mnogo več.
Ohranitev sadovnjakov je zavarovanje vseh živih bitij, ki živijo v
sadovnjakih in ostalih, ki se prehranjujejo s plodovi. Je ohranitev
starih sadnih sort in ohranitev naravne dediščine, zapuščine naših dedov, ki jo s trendi današnjega življenja nevede izgubljamo.
Zaradi zgoraj navedenega so se delavci Režijskega obrata Občine Dobrna in g. Zdenko Jakob lotili naloge, t.j. odstranitev bršljana z dreves in obrezovanje le-teh, s čimer so pripomogli k
ohranitvi sadovnjaka in starih sort ter tako prispevali k razvoju
podeželja. Človek ne more verjeti svojim očem, kako so drevesa
zacvetela, ko smo jih rešili zajedavcev, kot bi nam bila hvaležna. V učnem sadovnjaku tako zdaj pričakujemo prve sadove.
Osnovna šola Dobrna bo lahko organizirala naravoslovne dneve, na katerih bodo lahko šolarji preživeli dan v sadovnjaku, spoznali sadjarstvo in okusili domača, ekološko pridelana jabolka,
ki bodo zagotovo bolj okusna kot tista, ki jih kupimo v trgovini.
Zapisala:

Zaraščen sadovnjak
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Obnova turistične signalizacije
po poteh Dobrne
Občina Dobrna in Zavod za turizem, šport in kulturo Dobrna
sta v preteklem letu pričela z obnovo turistične signalizacije po
občini. Obnova je potekala v več sklopih, in sicer smo najprej
pričeli z izdelavo idejne zasnove postavitve tabel. Izdelava le-te
je včasih trd oreh, saj se označbe po krajih zelo razlikujejo in je
včasih težko določiti, katera verzija bi se najbolj zlila v naše okolje in bi na nevsiljiv način označili, kaj se nam zdi pomembno.
Ko smo uskladili in potrdili končno verzijo, smo zasnovo predali
našemu mojstru, g. Rudiju Kotniku iz Zavrha, ki je na pripravljene lesene table izrezal želene napise.

Barvanje napisov na tablah

Montiranje tabel na terenu

Izrezovanje napisov na table

Table mu je pred tem že pripravil režijski obrat, ki je nato narejene napise še ustrezno pobarval in table prebarval, da so
pripravljene za postavitev. Tako smo v začetku aprila na novo

označili naselja Parož, Brdce nad Dobrno in Strmec nad Dobrno.
Delo smo nadaljevali še v delu naselij Lokovina, Loka pri Dobrni, Klanc in delu Dobrne. Postavitev se v teh dneh izvaja še v
Zavrhu nad Dobrno in Vrbi. Vsekakor v prihodnosti načrtujemo
označitev še dopolniti, vendar projekt predstavlja velik finančni
zalogaj in ga bomo poskušali financirati preko razpisov. Upamo,
da bo nova podoba služila svojemu namenu in bo med obiskovalci našega kraja dobro sprejeta.
Zapisala:
Marija Švent, ZTŠK Dobrna

Priključitev na javno kanalizacijo
Odlok o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Dobrna
(Uradni list RS, št. 105/2009) v 25. členu določa, da je na območjih, kjer je zgrajena, se gradi, obnavlja ali preureja javna kanalizacija, priključitev stavbe ali preureditev obstoječega priključka
stavbe na javno kanalizacijo obvezna.
Priključitev obstoječih objektov na javno kanalizacijo se mora
izvesti v roku šestih mesecev po izgradnji javne kanalizacije.
Stavba, iz katere se je do zgraditve javne kanalizacije, ki se zaključi s komunalno ali skupno čistilno napravo, odvajala odpadna voda v greznico ali malo komunalno čistilno napravo, se
mora priključiti na javno kanalizacijo tako, da uporabnik na svoje stroške greznico ali malo komunalno čistilno napravo očisti

in izključi iz sistema odvajanja odpadne vode, obvezno pod
nadzorom in po predhodnem soglasju upravljavca kanalizacije.
Stroški nadzora bremenijo uporabnika.
Vsem bodočim uporabnikom, ki imajo možnost priključitve
na javno kanalizacijsko omrežje, bo v prihodnjih dneh s strani
upravljavca javne kanalizacije na območju Občine Dobrna posredovano obvestilo, da je priključitev njihove stavbe obvezna.
Hkrati bodo posredovani tudi pogoji za priključitev. Priključitev
na javno kanalizacijo se mora pod nadzorom upravljavca kanalizacije opraviti v roku šest mesecev od prejema obvestila o
obvezni priključitvi.
mag. Nataša Kos,
Medobčinski inšpektorat in redarstvo
št. 54 / 2012
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Vseslovenska
čistilna akcija
uspešno
izvedena tudi
na Dobrni
Občina Dobrna, v sodelovanju
z Zavodom za turizem, šport
in kulturo Dobrna, je tudi v
letošnjem letu 24. marca organizirala čistilno akcijo po zaselkih. Priključili smo se k vseslovenski čistilni akciji Očistimo
Slovenijo.
Dan pred tem so Dobrno že
čistili otroci vrtca in osnovne
šole.
Na dan organizirane čistilne
akcije, 24. marca, smo se ob 9.
uri zjutraj zbrali na dvanajstih

zbirnih mestih po občini. Najprej smo si razdelili zaščitna
sredstva in vreče, nato pa smo
pričeli s čiščenjem okolice.
Malo pred 12. uro pa smo že
lahko uzrli veliko količino pobranih odpadkov, pripeljanih
iz vseh zaselkov občine.
Po zaključku uspešno izvedene čistilne akcije je na igrišču

pri Novem gradu sledila še
malica za vse udeležene v akciji, zbranim pa se je za udeležbo na akciji zahvalil tudi
podžupan občine, g. Stanislav
Božnik.
Zahvaljujemo se vsem prostovoljcem, ki ste se nam pridružili, še posebej posameznikom,
ki ste s svojimi prevoznimi

Kam s pasjimi iztrebki
Opozorjeni smo bili na problem, ki ga povzročajo iztrebki naših ljubljenčkov – psov.
Opaziti jih je povsod: na cestah in pločnikih, še več pa
na travnikih ter igriščih, ki so
namenjena otrokom. Hkrati je potrebno poudariti, da
predstavlja srečanje s psom,
ki je brez nadzora, določeno
nevarnost. Če želimo otrokom
in vsem občanom zagotoviti zdravo okolje ter zmanjšati
nevarnosti, ki jim grozijo, moramo sodelovati vsi, predvsem
lastniki psov.
Odlok o urejanju javnih površin, o javni snagi ter videzu
naselij v Občini Dobrna zaradi varstva zdravja in čisto-
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če prepoveduje voditi pse
brez vrvice in jih puščati brez
ustreznega nadzora. V primerih onesnaženja teh površin s
pasjimi iztrebki morajo lastniki oziroma vodniki psov le-te
takoj odstraniti v vrečke in jih
odložiti v posode za posebne
odpadke. Odlok določa globo v višini 125,00 € za lastnika
oziroma vodnika psa, če v primeru onesnaženja teh površin
s pasjimi iztrebki le-teh ne odstrani .
Zakon o zaščiti živali (ZZZiv)
v 11. členu določa, da mora
skrbnik hišnih živali z zagotovitvijo osamitve, kontracepcije,
sterilizacije ali kastracije živali
preprečiti rojstvo nezaželenih

živali.
Skrbnik živali mora z ustrezno
vzgojo in šolanjem psa oziroma z drugimi ukrepi zagotoviti, da žival ni nevarna okolici.
Skrbnik psa mora na javnem
mestu zagotoviti fizično varstvo psa tako, da je pes na povodcu.
Nadalje v ZZZiv 12. členu določa, da morajo skrbniki nevarnih psov zagotoviti fizično
varstvo psov na enega izmed
naslednjih načinov:
 da so psi na povodcu in
opremljeni z nagobčnikom,
 da so zaprti v pesjaku ali
objektu,

sredstvi zagotovili prevoz do
odlagališča pri Novem gradu.
Veseli nas, da se čistilne akcije udeleži vsako leto več ljudi,
kar kaže na osveščenost, da
je skrb za čisto okolje obveza
vseh nas.
ZTKŠ Dobrna,
Marija Švent

KOMUNALA IN OKOLJE


da so v ograjenem prostoru z ograjo, visoko
najmanj 1.8 m, ki je na
vhodu označen z opozorilnim znakom.

Nevarnega psa ni dovoljeno
zaupati v vodenje osebam, ki
so mlajše od 16 let.
Nadzor nad izvajanjem določil
ZZZiv in na njegovi podlagi iz-

danih predpisov neposredno
opravljajo veterinarski, kmetijski, lovski ali ribiški inšpektorji,
pristojni za ohranjanje narave,
vsak v okviru svojih pooblastil in pristojnosti. Nadzorstvo
nad izvajanjem določb drugega in tretjega odstavka 11.
člena, 12. člena ter prve, druge, četrte, pete, šeste, devete
in petnajste alineje 15. člena
tega zakona pa opravlja poleg

35. državno tekmovanje mladih
čebelarjev
V soboto, 05.05.2012, je na
Osnovni šoli Primoža Trubarja
Laško in Podružnični Osnovni
šoli Debro potekalo že 35. državno srečanje in tekmovanje
mladih čebelarjev. Letošnjega
tekmovanja se je udeležilo
več kot 400 učencev. Državno tekmovanje v teoretičnem

znanju čebelarstva je organizirala Čebelarska zveza Slovenije skupaj s Čebelarskim društvom Laško in omenjenima
šolama. Omeniti moram, da
se je število mladih čebelarjev, ki so vključeni v čebelarske
krožke na osnovnih in srednjih
šolah, v zadnjih letih potrojilo

prej navedenih oseb tudi policija. Za kršitve teh določil so
predpisane globe v višini od
200 do 1200 €, odvisno za kakšno kršitev gre.
Torej, spoštovani lastniki psov!
Disciplina ljudi in živali bo
prispevala k zdravju in higieni v našem bivalnem okolju.
Vzgoja, nega in skrb za zdrav-

je živali so torej tri naloge, ki
jih morajo opravljati vsi lastniki živali, saj so odgovorni
za njihova dejanja. Pravijo, da
postanejo psi podobni lastnikom. Naj vaš kuža pokaže svoji okolici, da ima kultiviranega
in odgovornega lastnika.
mag. Nataša Kos,
Medobčinski inšpektorat
in redarstvo

kmetijstvo
(s 500 na približno 1500 otrok),
kar kaže na vse večje zanimanje za čebelarstvo pri mlajših
generacijah, kar je med drugim rezultat uspešnega delovanja prizadevnih mentorjev
čebelarskih krožkov, krožkom
pa daje svojo podporo tudi
Čebelarska zveza Slovenije,
Javna svetovalna služba v čebelarstvu, območna čebelarska društva in šole.

Dobrna so bili sledeči:

SREBRNO PRIZNANJE:
Alina Ledinek Grm
Špela Novak
BRONASTO PRIZNANJE:
Lara Felicijan
Mia Zala Smrečnik

PRIZNANJE:
Jernej Počivalnik
Mladi čebelarji so v dvojicah
Urh Arh
tekmovali v treh težavnostnih
stopnjah. Učenci iz Osnovne
šole Dobrna sodelujejo na državnem srečanju in tekmovanju mladih čebelarjev že četrto leto. V nižji kategoriji je tako
tekmovalo tudi 6 učencev iz
naše šole, pod mentorstvom
g. Andreja Jerneja. Dosežki
otrok iz čebelarskega krožka

V imenu Čebelarskega društva Dobrna čestitam vsem
dobitnikom priznanj ter mentorju g. Andreju Jerneju, ki je
zavzeto pripravil mlade nadebudneže na tekmovanje.
				
Lidija Senič,
predsednica ČD Dobrna
št. 54 / 2012
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35. državno tekmovanje
mladih čebelarjev
Čebelarska zveza Slovenije - Javna svetovalna služba v čebelarstvu organizira skupaj s čebelarskimi društvi po Sloveniji Dan
odprtih vrat slovenskih čebelarjev. Dogodek bo potekal 15.
junija 2012 v okoli 100 čebelarskih društvih po Sloveniji. Namen
tega je, da obiskovalcem predstavimo čebelarsko dejavnost in
jih informiramo o pomenu čebel in čebelarstva, o pomenu medovitih rastlin za ohranjanje čebel, o skrbi za kakovostne in varne čebelje pridelke, o čebelarskih opravilih, o pestrosti čebeljih
pridelkov in o življenju čebel ter o ukrepih za njihovo ohranitev.
Ob tem pa bodo čebelarska društva delila obiskovalcem zgibanko Čebelar se predstavi, ki jo je za ta namen izdala Javna
svetovalna služba v čebelarstvu.
Na območju celjske regije bo dan odprtih vrat slovenskih čebelarjev potekal na več lokacijah. V nadaljevanju objavljamo posamezno društvo in predstavnike društev, pri katerih lahko dobite
več informacij:

Lidija Senič,

Člani LAS »Od Pohorja do Bohorja« smo se vrnili z enodnevne
strokovne ekskurzije po območju regije Vulkanland v Avstriji,
kjer smo prejšnji četrtek najprej obiskali mestece Mureck, ki je
s svojim »eko krogom« zaslovelo po vsem svetu – primer energetske samooskrbe, katere idejni oče je g. Karl Totter. Velja si
zapomniti enega izmed danih poudarkov -»Dokler bodo v regiji ljudje, bodo obstajale tudi možnosti za delo.«. Leta 2001 so
prejeli prestižno evropsko nagrado s področja energije. Ideja o
energetski samooskrbi, ki se je porodila leta 1987, je kmalu postala realnost.
Funkcionalno regijo Vulkanland nam je na kmečkem turizmu
Zum Sterngucker predstavil sam predsednik Vulkanlanda, g.
Anton Gangl. Vulkanland - regija življenjske, vitalne energije (v
geološki zgodovini na tem območju cca. 40 vulkanov) sodi med
najrazvitejše regije v Avstriji, za kar so potrebovali cca. 15 let, je
ena izmed top kulinaričnih regij v Avstriji, prav tako je poznana
po cenjenih in kvalitetnih obrtnikih. Vseskozi je bilo moč čutiti
močno pripadnost lokalnim, regionalnim produktom in storitvam, kar je bilo možno tudi dejansko doživeti in videti v prostoru samem (ni bilo opaziti tujih trgovin in ponudnikov).
Krajši postanek smo naredili v čokoladnici Zotter, ki je eden najuspešnejših projektov Vulkanlanda, z zelo zanimivo zgodbo.
V nadaljevanju smo si ogledali razstavno prodajni prostor društva kmečkih žena »Eigen Art« v Gnasu, ki so si ga zelo domiselno uredile na kmetiji ene izmed članic, s poudarkom na dekorativi in preprosti urejenosti, kjer je možno izbirati med pestrim
naborom najrazličnejših lokalnih produktov (čaji, krpanke, marmelade, keksi, spominki …). Na njihovo uspešnost kaže podatek, da imajo letno cca. 10.000 obiskovalcev ter ustvarijo za cca.
100.000 € letnega prometa.
Okrepčali smo se na kmečkem turizmu Zum Sterngucker ter si
za zaključek ogledali še etno vinotoč, kjer so nam predstavili
zanimiv pristop za privabljanje množice obiskovalcev.
Obogateni z novimi idejami nadaljujemo z nikoli končanim delom za celovit, samooskrbni razvoj podeželskega območja LAS
»Od Pohorja do Bohorja«.

vodja Javne svetovalne službe v čebelarstvu

Leader pisarna LAS Od Pohorja do Bohorja

Čebelarsko društvo/
družina

Predstavnik

Telefon

ČD Šmartno ob Paki

Tomaž Lesnjak

031340875 info@cz-sasa.si

ČD H. Peternel Celje

Peter Gradišnik

031836460 /

ČD Mozirje

Ivan Čopar

041665178 copar@siol.net

ČD Blagovna

Andrej Jernej

040650850 andrej.jernej@gmail.com

ČD Slovenske Konjice

Stane Kokelj

040268803 kokelj.stane@siol.net

ČD Mlinšek Velenje

Edi Stropnik

031640379 /

E – naslov

Dusan.Gorenc@gorenje.si

ČD Ravne pri Šoštanju Dušan Gorenc

/

ČD Laško

Franci Šolar

030604069 solar.franc@siol.net

ČD Rogaška Slatina

Franc Janžek

035813022 franc.janzek@t-1.si

ČD Podčetrtek

Jože Uršič

041454604 joze.ursic@guest.arnes.si

ČD Šentjur pri Celju

Mihaela Kotnik

041481833 mihaela.kotnik@siol.net

ČD Šmarje pri Jelšah

Jernej Gajšek

/

ČD Luče

Anton Kumer

031793032 /

ČD Polzela

Radivoj Verdnik

041507619

Jernej.Gajsek@lancom.si

/

Vljudno vabimo vse, ki bi želeli izvedeti kaj več o čebelarstvu,
pomenu čebel in čebeljih pridelkov, da se nam tega dne pridružite in spoznate delo slovenskih čebelarjev. Z zavedanjem o
pomenu čebel za naše okolje in življenje lahko vsak posameznik
in tudi širša družbena skupnost naredi korak naprej za ohranitev
naravnega okolja, čebel in s tem opraševanja, ki je bistvenega
pomena za zadostno lokalno samooskrbo s prehrano.
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Člani LAS »Od Pohorja do
Bohorja« polni novih idej

Z zasedanja Občinskega sveta
Občine Dobrna
Od izida zadnje številke glasila Občine Dobrna, ki je izšla v mesecu marcu 2012, so svetniki Občinskega sveta Občine Dobrna
zasedali na eni redni seji, in sicer na 13. redni seji, ki je bila dne
21.03.2012.
Na 13. redni seji so se svetniki Občinskega sveta Občine Dobrna,
med ostalimi točkami dnevnega reda seznanili z dvema poročiloma iz preteklega leta, in sicer s Poročilom o delu skupne občinske uprave - Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin
Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje,
Vojnik in Zreče za leto 2011, ki ga je svetnikom predstavila mag.
Nataša Kos, vodja inšpektorata, ter Poročilo Nadzornega odbora
Občine Dobrna o opravljenem pregledu poslovanja Občine Dobrna za leto 2011, ki ga je podala mag. Vlasta Žerjav, predsednica

z zasedanja
Občinskega sveta
Občine Dobrna
Nazornega odbora Občine Dobrna. Sprejet je bil tudi Zaključni
račun Proračuna Občine Dobrna za leto 2011 ter podano soglasje k oceni delovne uspešnosti ravnateljice JVIZ OŠ Dobrna
za leto 2011. Na 13. redni seji Občinskega sveta Občine Dobrna
sta bila imenovana tudi člana dveh skupščin, in sicer v skupščino javnega podjetja Simbia d.o.o. Celje je bila imenovana ga.
Branka Gal, v skupščino javnega podjetja Vodovoda-kanalizacije
d.o.o. Celje pa je bil imenovan g. Jože Lugarič. Svetniki so na tej
seji izvedli tudi volitve v Razvojni svet Savinjske regije, kjer so
potrdili predlog predstavnikov za člane Razvojnega sveta Savinjske razvojne regije.
Po gradivu Občinskega sveta Občine Dobrna povzela Mateja Smrečnik

Peter Lampret na evropskem prvenstvu
v gimnastiki – Montpellier, Francija 2012
Od 21. do 27. maja letos je v Montpellieru v Franciji potekalo
EVROPSKO PRVENSTVO V GIMNASTIKI.
V slovensko mladinsko vrsto se je uspelo kvalificirati tudi Petru
Lampretu. Tekmovanje je potekalo v mladinski (do 18 let) in
članski kategoriji.
Slovensko mladinsko ekipo so poleg Petra sestavljali še Matic
Pečan, Luka Kišek, Miha Šmigoc in Jure Weingerl, člane pa so
zastopali Mitja Petkovšek, Sašo Bertoncelj, Rok Klavora, Alen Dimic in Žiga Britovšek.
V mladinski kategoriji je sodelovalo 160 tekmovalcev iz vseh
evropskih držav. Našim fantom je uspelo prikazati lepe vaje in
dosegli so cilj, ki so si ga zadali. Ekipno so v mnogoboju zasedli
24. mesto, kar je za slovenske razmere v gimnastiki lep uspeh.

Peter je tekmoval v
mnogoboju. Uspelo
mu je odtelovaditi optimalno, razen
napake na drogu, in
med vsemi tekmovalci doseči 53. mesto,
kar je za njegova leta
zelo lep uspeh.
Tekmovanja smo se v živo udeležili tudi nekateri družinski člani.
Prvo veliko tekmovanje je res posebno doživetje, ki se ga bomo
vedno radi spomnili.
Simon Lampret
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Upravna enota
Celje svetuje

Damjan Vrečko,
načelnik UE Celje

1. Kaj pomeni status vojnega invalida ter kakšne so njegove
pravice?
Vojni invalid je oseba, ki je v okoliščinah po zakonu o vojnih
invalidih kot neposredno posledico teh okoliščin brez svoje krivde
dobila najmanj 20% okvaro zdravja zaradi poškodbe ali bolezni ali
poslabšanja bolezni, ki jo je imela že prej, ali za katero sicer ni mogoče
zanesljivo ugotoviti, da so jo povzročile te okoliščine, vendar je
mogoče sklepati, da so vojne razmere znatno vplivale, da se je pojavila.
Vojni invalid je vojaški vojni invalid, vojaški mirnodobni invalid in civilni
invalid vojne.
Pravice vojnega invalida so:
1. invalidnina
2. dodatek za posebno invalidnost
3. dodatek za pomoč in postrežbo
4. povračilo prispevkov za socialno zavarovanje
5. zdravstveno varstvo
6. zdraviliško in klimatsko zdravljenje
7. rehabilitacija
- poklicna rehabilitacija
- oskrbnina
- sofinanciranje prilagoditve prostorov in tehnične opreme ter
delovnega mesta
- funkcionalne oblike pomoči
8. invalidski dodatek
9. popust pri vožnji
10. povračilo potnih stroškov
2. Kaj pomeni status žrtve vojnega nasilja ter kakšne so
njegove pravice?
Žrtev vojnega nasilja je državljan Republike Slovenije, ki je bil v vojni ali
vojaški agresiji na Republiko Slovenijo izpostavljen nasilnim dejanjem
ali prisilnim ukrepom okupatorja, agresorja ali njunih sodelavcev.
Žrtev vojnega nasilja je tudi državljan Republike Slovenije, ki je bil kot
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civilna oseba izpostavljen nasilnim dejanjem ali prisilnim ukrepom
drugih oboroženih sil. Kot druge oborožene sile se pri tem štejejo
enote Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije
ter enote zaveznikov protifašistične oziroma protinacistične koalicije.
Pravice žrtev vojnega nasilja so:
1. zdravstveno varstvo
2. zdraviliško in klimatsko zdravljenje
3. povračilo potnih stroškov
4. priznanje pokojninske dobe
5. pravica do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji
6. pravica do vojne odškodnine po posebnem zakonu
7. doživljenjska mesečna renta
8. prednost pri dodelitvi socialnega stanovanja
3. Kaj pomeni status vojnega veterana ter kakšen so
njegove pravice?
Vojni veteran(ka) je oseba, ki je v vojni ali vojaški agresiji na Republiko
Slovenijo opravljala za obrambo Republike Slovenije vojaško dolžnost
ali katero od drugih dolžnosti na področju obrambe in zaščite, oseba,
ki je poklicno opravljala določene naloge s področja obrambe in
zaščite oziroma s področja upravnih notranjih zadev, oseba, ki je v
policijskih enotah opravljala naloge s področja varnosti Republike
Slovenije, oseba, ki je sodelovala v pogajanjih s predstavniki takratne
Jugoslovanske ljudske armade, oseba, ki je v zbirnem centru za vojne
ujetnike opravljala naloge povezane z vojnimi ujetniki, oseba, ki je
kot vodstveni delavec carinske službe izvajala naloge po navodilih
republiške koordinacijske skupine in oseba, ki je bila na podlagi
odločitve pristojnega organa ali poveljstva, v skladu s predpisi,
neposredno vključena v oborožen odpor.
Pravice vojnih veteranov :
Pravico do varstva ima vojni veteran, ko dopolni 50 let starosti ali
če je pri njem nastala trajna popolna izguba delovne zmožnosti.
Trajna popolna izguba delovne zmožnosti se dokazuje z odločbo ali s
potrdilom Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
Pravice se uveljavljajo na zahtevo stranke.
1. veteranski dodatek: če delež prejemkov na družinskega člana
ne dosega osnove za veteranski dodatek 497,15 € za leto 2012,
2. dodatek za pomoč in postrežbo: izvid in mnenje poda komisija
I. stopnje na zahtevo stranke,
3. letni prejemek: pripada upravičencem s priznano posebno
dobo v dvojnem trajanju od leta 1941 neprekinjeno do 15.5.1945,
borcem za severno mejo in vojnim dobrovoljcem, odlikovancem
z najvišjim državnim odlikovanjem ter organizatorjem narodne
zaščite,
4. zdravstveno varstvo - prostovoljno zdravstveno zavarovanje,
5. zdraviliško in klimatsko zdravljenje: na zahtevo stranke
odloča zdravniška komisija I. stopnje na podlagi medicinske
dokumentacije,
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6. brezplačna vožnja: na ozemlju RS z vlakom ali avtobusom za štiri
potovanja letno za upravičence s priznano pokojninsko dobo v
dvojnem trajanju od leta 1941 neprekinjeno do 15.5.1945,
7. pogrebnina: ob smrti vojnega veterana s priznano pokojninsko dobo v
dvojnem trajanju, neprekinjeno do 15.5.1945
8. priznanje pokojninske dobe: čas udeležbe v enojnem ali dvojnem
trajanju.
4. Prosim, če nam predstavite novosti na področju
obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki se nanašajo na
vse kategorije uživalcev pravic po vojnih zakonih.
Pravica do obveznega zdravstvenega zavarovanja je pravica, ki
se uživalcem pravic po Zakonu o vojnih invalidih, Zakonu o vojnih
veteranih in Zakonu o žrtvah vojnega nasilja zagotavlja po Zakonu o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 72/06
– UPB3, 76/08, in 87/11: v nadaljevanju: ZZVZZ). Slednji in pa Pravila
obveznega zdravstvenega zavarovanja (Ur.l. RS, št. 30/03 – prečiščeno
besedilo, 35/03-popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 64/07, 33/08, 71/08,
118/08, 7/09, 88/09 in 30/11, v nadaljevanju: Pravila) opredeljujejo tudi
način uveljavljanja te pravice.
Po 15. točki prvega odstavka 15. člena ZZVZZ so zavezanci osebe
s stalnim prebivališčem v RS, ki so uživalci invalidnin po predpisih
o vojaških invalidih in civilnih invalidih vojne, pravic po predpisih o
varstvu vojnih veteranov, žrtev vojnega nasilja in udeležencev drugih
vojn ter uživalci republiških priznavalnin, če niso zavarovane iz
drugega naslova.

prejemniki denarne socialne pomoči, naj se zato v zvezi z obveznim
zavarovanjem obračajo na centre za socialno delo.
Plačnik prispevka za zavarovanca iz 20. točke prvega odstavka 15.
člena ZZVZZ je sam zavarovanec, za zavarovance iz 21. točke prvega
odstavka 15. člena ZZVZZ pa občina stalnega prebivališča.
Vojni veterani mlajši od 50 let, ki imajo stalno prebivališče v RS in
prejemajo trajno denarno socialno pomoč , so obvezno zavarovani
po 17. točki prvega odstavka 15. člena ZZVZZ, če niso zavarovani
iz drugega naslova. Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje
plača zanje center za socialno delo iz državnega proračuna.
5. Kdaj je možno zdraviliško in klimatsko zdravljenje?
Zdraviliško in klimatsko zdravljenje: komisija opravlja naloge za
11 upravnih enot (Celje, Brežice, Krško, Upravičenci po vojnih zakonih
imajo pravico do zdraviliškega in klimatskega zdravljenja, kadar je
to potrebno za nadaljnje zdravljenje bolezni, ki so predpisane kot
indikacije za to zdravljenje. Zdravljenje je utemeljeno:
1. če se je upravičenec v zadnjem letu zdravil zaradi katere od
bolezni, ki so navedene v 4. členu Pravilnika o zdraviliškem in
klimatskem zdravljenju (Ur.l.RS, 26/96),
2. če bo z zdravljenjem izpolnjen eden izmed naslednjih
pogojev:
- bistveno izboljšanje zdravstvenega stanja
- povrnitev funkcionalnih in delovnih sposobnosti
- preprečitev napredovanja bolezni ali slabšanja
zdravstvenega stanja za dalj časa.

Vojni veteran torej izpolnjuje pogoje za obvezno zdravstveno
zavarovanje po citirani zakonski določbi, če ima stalno prebivališče
v RS, če je uživalec pravic po zakonu o vojnih veteranih (za kar
pa mora biti, kot je znano, star najmanj 50 let ali pa mora biti pri njem
podana trajna popolna izguba delovne zmožnosti) in ni zavarovan
na drugi podlagi (iz delovnega razmerja, kot upokojenec, kmet ali
podobno). Ob navedenih pogojih je vojni veteran (ali drug upravičenec
po »vojnih« zakonih) upravičen do obveznega zdravstvenega
zavarovanja na omenjeni podlagi, ne glede na to ali izpolnjuje
pogoje za zavarovanje kot družinski član zavarovanca po 20.
členu ZZVZZ.
Vojni veteran, ki še ni pridobil pravic po Zakonu o vojnih veteranih,
torej ne more biti zavarovan po 15. točki prvega odstavka 15.
člena ZZVZZ. Pač pa je, takšno je mnenje Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, lahko zavarovan po 20. točki prvega
odstavka 15. člena ZZVZZ kot oseba s stalnim prebivališčem v
RS, če ne izpolnjuje pogojev za zavarovanje po eni izmed točk iz
prvega odstavka 15. člena ZZVZZ in si sama plačuje prispevek, ali
po 21. točki prvega odstavka 15. člena ZZVZZ – kot državljan RS
s stalnim prebivališčem v RS, ki ni zavarovanec iz drugega naslova.
Za zavarovanje po 21. točki prvega odstavka 15. člena ZZVZZ je
potrebno izpolnjevanje podrobnejših pogojev iz 30. člena Zakona o
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, upravičenca pa prijavi v obvezno
zavarovanje pristojni center za socialno delo. Vojni veterani, ki so
bili obvezno zdravstveno zavarovani po 21. točki 15. člena ZZVZZ kot

6. Zanima me v kolikšnem času mi lahko najhitreje izdate
potni list ali osebno izkaznico, kaj vse potrebujem in
kakšni so stroški?
Potni list ali osebno izkaznico lahko najhitreje dobite, če pri katerikoli
upravni enoti v RS zaprosite za prioritetno izdelavo le-tega, z
vročitvijo še istega dne na Upravni enoti Celje. Od ponedeljka do
četrtka morate vlogo za prioritetno izdelavo osebnega dokumenta
vložiti najkasneje do 13.30 ure, v petek pa najkasneje do 11.30 ure.
Ob vlogi za izdelavo novega osebnega dokumenta je potrebno
priložiti primerno fotografijo ter osebni dokument, s katerim izkažete
svojo istovetnost. V kolikor pa imate še stari osebni dokument, ga
upravnemu organu izročite v uničenje.
Cena prioritetno izdelane osebne izkaznice za odraslo osebo je 28,28
€, cena prioritetno izdelanega potnega lista pa je 55,60 €.
7. V katerih primerih ter ob kakšnih pogojih je potrebno
pridobiti ustrezno dovoljenje za izvedbo prireditve?
Zakon o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št 64/2011 – uradno prečiščen
besedilo) določa, da je javna prireditev vsako organizirano
zbiranje oseb zaradi izvajanja kulturne, športne, zabavne,
izobraževalne, verske ali druge aktivnosti tako, da je udeležba
brezpogojno ali pod določenimi pogoji dovoljena vsakomur.
Organizator javne prireditve mora zaprositi za dovoljenje v
določenih primerih, ko obstajajo okoliščine, zaradi katerih bi lahko
prišlo do ogrožanja varnosti ali pravic drugih. Prošnjo za izdajo
št. 54 / 2012
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dovoljenja mora organizator obvezno podati na predpisanem
obrazcu (oziroma na njegovi fotokopiji ali prepisu). Obrazec je
objavljen na spletni strani e-uprava, oziroma ga lahko dvignete na
okencih za poslovanje s strankami upravnih enot v RS. Prošnjo za
dovolitev javne prireditve je potrebno vložiti najmanj 10 dni pred
dnevom prireditve, v primeru, ko prireditev poteka po javnih cestah,
na območju dveh ali več upravnih enot, ali če gre za tekmovalne
športne prireditve v kolesarstvu ter avto- moto športu, mora
organizator vlogo vložiti najmanj 30 dni pred dnevom prireditve.

8. Kakšne so upravne takse za različna dovoljenja?
V vseh primerih, kjer je vložena prošnja za dovolitev javne prireditve,
znaša upravna taksa za izdajo dovoljenja 22,66 EUR.

Dovoljenje je vedno potrebno za:
- prireditev na javni cesti, če gre za izredno uporabo ceste,
- mednarodne športne prireditve in članska tekmovanja v
kolektivnih športih, če na njih sodeluje vsaj en klub prve državne
lige,
- prireditve, na katerih se uporablja odprt ogenj oziroma predmeti
ali naprave, zaradi katerih je lahko ogroženo življenje ali zdravje
ljudi oziroma premoženje,
- prireditve, na katerih se pričakuje več kot 3000 udeležencev.

10. Kdaj moram plačati odškodnino za spremembo
kmetijskega zemljišča, pred izdajo gradbenega dovoljenja
ali po njej, ter v kakšnem roku? Ali je mogoče poravnati
plačilo v več obrokih?
Plačilo odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega
zemljišča je eden od pogojev za izdajo gradbenega dovoljenja,
torej jo je treba plačati pred izdajo gradbenega dovoljenja. Zakon o
kmetijskih zemljiščih ne določa roka za plačilo odškodnine, plačana
mora biti v razumnem roku, vsekakor pa pred izdajo gradbenega
dovoljenja. Navedeni zakon ne predvideva plačila odškodnine v več
obrokih, zato jo je potrebno plačati v enkratnem znesku.

Organizator mora prošnji za dovolitev javne prireditve
obvezno priložiti:
- dokazilo, da je o shodu oziroma prireditvi, ki jo prijavlja, obvestil
lokalno skupnost (občino), kjer bo shod ali prireditev potekala
(kopija dopisa, potrdilo o oddani pošiljki ipd.),
- soglasje lastnika ali upravljavca prireditvenega prostora (najemna
ali druga pogodba ali pisno soglasje),
- dovoljenje za čezmerno obremenitev s hrupom, če bo uporabljal
naprave, ki povzročajo čezmeren hrup, kot ga določa Uredba
o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah
povzročajo hrup (Uradni list RS, št. 118/05).
Prošnji za dovoljenje mora organizator poleg prej navedenih
dokazil priložiti tudi:
- dovoljenje za zaporo ceste s strani pristojnega upravnega organa
za promet in elaborat zapore ceste ali tipsko shemo začasne
prometne ureditve, ki je podlaga za izdajo dovoljenja za zaporo
ceste,
- opis oblike, barve, vsebine in dimenzije posebnega znaka, s
katerim bodo označena vozila za spremljevalno osebje na
prireditvi na cesti, če prireditev poteka po prireditveni progi
(cestišču ali delu cestišča), po katerem se udeleženci prireditve
vozijo, tečejo ali kako
drugače premikajo),
- dokazilo o tehnični brezhibnosti naprav ali varni uporabi
predmetov, če se bodo pri izvedbi uporabljale naprave ali
predmeti, zaradi katerih je lahko ogroženo življenje ali zdravje
udeležencev oziroma premoženje,
- druga dokazila o varni izvedbi.
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9. Kakšne so kazni za organizatorje prireditev, če si dovoljenj
ne priskrbijo, in kdo je pristojen za nadzor?
Z globo od 250 do 1.500 EUR se kaznuje za prekršek organizator, ki
izvedene javno prireditev, ne da bi prej pridobil dovoljenje. Za nadzor
nad izvajanjem zakona je pristojna policija.

11. Kolikšna je odškodnina za spremembo namembnosti
kmetijskega zemljišča?
Znesek odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega
zemljišča je odvisen od bonitete kmetijskega zemljišča (to je podatek,
ki ga pridobimo iz zemljiškega katastra, ki ga vodi Geodetska uprava
RS, in znaša od 0 do 100), ki jo pomnožimo s faktorjem. Ta podatek
je naveden v 3. g členu Zakona o kmetijskih zemljiščih in je odvisen
od bonitete zemljišča, znaša pa od 0,05 EUR do 0,25 EUR. Na ta
način dobimo znesek odškodnine na kvadratni meter. Ko ta znesek
pomnožimo s površino zemljiške parcele, na kateri se bo gradil objekt
(tudi ta podatek pridobimo iz zemljiškega katastra), dobimo končni
znesek odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega
zemljišča.
12. Kateri so elementi, ki vplivajo na višino odmerjene
odškodnine za spremembo kmetijskega zemljišča?
Na višino odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega
zemljišča vplivata površina zemljiške parcele, na kateri se bo gradil
objekt in boniteta kmetijskega zemljišča.
13. V katerih primerih in na kakšen način je mogoče doseči
zmanjšanje odškodnine za spremembo kmetijskega
zemljišča?
Zmanjšanje odškodnine zaradi spremembe namembnosti
kmetijskega zemljišča je mogoče doseči z zmanjšanjem bonitete
kmetijskega zemljišča in z zmanjšanjem površine zemljiške parcele
(razparcelacija). Seveda je pri tem treba paziti, da je zmanjševanje
bonitete kmetijskega zemljišča upravičeno (dejanska raba zemljišča
je drugačna od vpisa v zemljiškem katastru), in na minimalno velikost
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parcele za gradnjo objekta, ki jo lahko določajo prostorski akti. Sicer pa
je potrebno pri razparcelaciji zemljišča in določitvi velikosti zemljiške
parcele, na kateri se bo gradil objekt, upoštevati, da se nezahtevni in
enostavni objekti za lastne potrebe lahko gradijo samo na zemljiških
parcelah, ki pripadajo stavbi.
14. Kaj je potrebno, da bi se del kmetijskega zemljišča
spremenil v zazidalno?
Ker je za urejanje prostora na svojem področju pristojna lokalna
skupnost, morate na pristojni občini podati predlog za spremembo
kmetijskega zemljišča v zazidalno oziroma stavbno zemljišče. Dokler
predmetno zemljišče ne bo opredeljeno kot stavbno in bo za to
področje sprejet prostorski izvedbeni akt, s katerim bo dovoljena
gradnja takšne vrste objekta, ki bi ga na tem zemljišču želeli zgraditi,
upravni organ ne more izdati gradbenega dovoljenja, ker mora
v postopku izdaje gradbenega dovoljenja med drugim preveriti,
ali je projekt za izdajo gradbenega dovoljenja izdelan v skladu s
prostorskim aktom, ki velja za področje predvidene gradnje.
15. Zanima me, kakšna je razlika med stavbnim in zazidljivim
zemljiščem?
Razlika med stavbnim in zazidljivim zemljiščem je v tem, da je
določeno zemljišče z občinskim planom lahko sicer opredeljeno kot
stavbno, pa na njem še ne morete graditi. Ko pa je za tako zemljišče
sprejet prostorski izvedbeni akt, postane takšno zemljišče tudi
zazidljivo.
16. Prosim, če navedete v katerih primerih in za katere vrste
objektov ni potrebno gradbeno dovoljenje?
Gradbeno dovoljenje ni potrebno za gradnjo enostavnih objektov.
Ti so natančneje določeni v Uredbi o vrstah objektov glede na
zahtevnost in so razdeljeni v naslednje skupine: objekti za lastne
potrebe, pomožni infrastrukturni objekti, pomožni obrambni objekti,
pomožni kmetijsko-gozdarski objekti, začasni objekti, vadbeni
objekti, spominska obeležja, urbana oprema. Gradnja enostavnih
objektov ne sme biti v nasprotju s prostorskimi akti pristojne občine,
enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov na objekte
gospodarske javne infrastrukture, pri objektih za lastne potrebe so
ti lahko zgrajeni samo na zemljiščih, ki pripadajo osnovni stavbi,
če je predvidena gradnja enostavnega objekta v varovanem ali
varovalnem pasu, si mora investitor pred začetkom gradnje pridobiti
pisno soglasje pristojnega organa oziroma službe.
17. Rad bi zamenjal streho in okna na stanovanjski hiši. Ali
potrebujem za ta dela gradbeno dovoljenje?
Zamenjava strešne kritine in oken spada med vzdrževalna dela, za
katera ne potrebujete gradbenega dovoljenja. Če pa zamenjava
strehe pomeni zamenjavo strešne konstrukcije oziroma poseg v njo,
pa za takšen poseg potrebujete gradbeno dovoljenje.

18. V katerih primerih potrebujem (za rastlinjak) gradbeno
dovoljenje?
Ali potrebujete za gradnjo rastlinjaka gradbeno dovoljenje ali ne, je
odvisno od velikosti in oblike objekta, ki ga nameravate graditi.
Z Uredbo o vrstah objektov glede na zahtevnost so določene vrste
zahtevnih, manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov.
Za gradnjo enostavnega objekta ni treba pridobiti gradbenega
dovoljenja, po uredbi pa spada rastlinjak med enostavne objekte, in
sicer med pomožne kmetijsko-gozdarske objekte, če je namenjen
gojenju rastlin neposredno na kmetijskem zemljišču v izvedbi tunela,
to je nadkritega prostora, ki ima točkovno temeljenje ali sidra ter na
loke napeto folijo.
Za gradnjo nezahtevnega objekta je treba pridobiti gradbeno
dovoljenje za gradnjo nezahtevnega objekta, ki se izda v skrajšanem
ugotovitvenem postopku, na podlagi določenih prikazov in prerezov
objekta, ki jih lahko izdela investitor. Po uredbi je rastlinjak nezahteven
objekt, če je to nadkrit, zaprt, enoetažen in pritličen objekt za gojenje
rastlin, ki ima lahko montažno in prosojno plastično ali stekleno kritino
na montažni konstrukciji, postavljeni na montažne točkovne temelje,
ter prosojne stranske stene, kar se po prenehanju gojenja kmetijskih
rastlin lahko odstrani, tako da na zemljišču ni sledov takega objekta
in je višina točke največ 3 m, merjeno od najnižje točke objekta,
katerega streha je hkrati strop nad prostorom.
Pomembno je opozoriti tudi na določilo uredbe, da nezahtevni in
enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov na objekte
gospodarske javne infrastrukture, pač pa so lahko priključeni le na
obstoječe priključke. Če leži zemljišče, na katerem naj bi bil zgrajen
nezahtevni ali enostavni objekt, na območju varovalnega pasu
oziroma varovanem območju, mora investitor pred začetkom gradnje
od pristojnega organa oziroma službe pridobiti pisno soglasje.
Če pa nameravate graditi rastlinjak, ki ga glede na navedena opisa ne
moremo uvrstiti med enostavne oziroma nezahtevne objekte, spada
takšen objekt med manj zahtevne ali zahtevne objekte, za katerega
si morate pridobiti gradbeno dovoljenje, ki ga izda upravni organ na
podlagi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Še enkrat pa želimo opozoriti, da mora biti nameravana gradnja
skladna s prostorskim aktom.
19. Ali je možna oziroma dovoljena postavitev sončne
elektrarne na streho večstanovanjskega objekta in pod
kakšnimi pogoji?
Sončno elektrarno je načeloma možno postaviti na streho
večstanovanjskega objekta, seveda ob izpolnitvi določenih pogojev.
Z Uredbo o dopolnitvi Uredbe o energetski infrastrukturi je določeno,
da se med enostavne naprave med drugim uvrščajo tudi naprave, ki
proizvajajo električno energijo s pomočjo sončne energije z nazivno
električno močjo do vključno 1 MW. Montiranje takšnih naprav se
šteje za investicijska vzdrževalna dela, za katera ni treba pridobiti
gradbenega dovoljenja, če so izpolnjene zahteve, ki jih določa 23.
a člen navedene uredbe. Zahtevi za priključitev enostavne naprave
na elektroenergetsko omrežje, ki jo investitor vloži pri sistemskem
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operaterju, pa mora biti priložen izpolnjen obrazec, ki je določen v
prilogi 2 te uredbe, s katerim investitor dokazuje, da je bilo za zgradbo,
na kateri bo montirana enostavna naprava, izdano gradbeno oz.
uporabno dovoljenje, da montaža ni v nasprotju s prostorskimi akti, da
je bila izvedena presoja s področja požarne varnosti, da je bila izvedena
presoja o zaščiti pred strelami, da je bila izdelana presoja o zaščiti pred
hrupom, da so pridobljena soglasja pristojnega organa oziroma službe,
če se zgradba nahaja v varovalnem pasu ali na varovanem območju.
Investitor mora imeti tudi pridobljeno pravico graditi za zgradbo
oz. zemljišče, na katerem se namerava izvajati montaža enostavne
naprave.
Če pa sončne elektrarne ne moremo uvrstiti med enostavne naprave,
pa lahko po Uredbi o vrstah glede na zahtevnost spada med manj
zahtevne ali zahtevne objekte, za katere si mora investitor pridobiti
gradbeno dovoljenje na podlagi projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja.
Vsekakor pa predlagamo, da na pristojni občini najprej preverite, če
je predviden poseg skladen z določili prostorskega akta, ki velja za
območje predvidenega posega.
20. Kmetijo imamo na drugi lokaciji kot stanovanjsko hišo
(6km). Na lokaciji hiše imamo prav tako kmetijska in
gozdna zemljišča brez spremljajočih objektov. Ali lahko
na kmetijskem zemljišču na lokaciji hiše zgradimo nujno
potreben senik, strojno lopo ali kaj podobnega-npr.lesen
objekt z betonsko talno ploščo 7x4m?
Možnost in pogoje gradnje na kmetijskih zemljiščih opredeljuje
prostorski akt občine, na območju katere stoji nepremičnina. Prostorski
akt, ki velja za območje, na katerem želite postaviti objekt, naj bi
opredeljeval kdo, pod kakšnimi pogoji ter katere vrste objektov lahko
gradi na kmetijskih zemljiščih, če je gradnja na takšnih zemljiščih sploh
dopustna. Večinoma je na kmetijskih zemljiščih sicer možno postavljati
objekte za kmetijsko dejavnost, glede na zahtevnost gradnje pa so
lahko po Uredbi o vrstah objektov glede na zahtevnost takšni objekti:
- enostavni objekti, za katere ni treba pridobiti gradbenega
dovoljenja,
- nezahtevni objekti, za katere izda upravni organ gradbeno
dovoljenje za gradnjo nezahtevnega objekta na podlagi
določenih podatkov in prikazov, ki jih mora investitor
predložiti k zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja,
- manj zahtevni objekti, za katere se izda gradbeno dovoljenje
na podlagi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja,
- zahtevni objekti, za katere se izda gradbeno dovoljenje na
podlagi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja z
opravljeno revizijo projektne dokumentacije.
Glede na navedeno vam predlagamo, da na pristojni občini najprej
preverite določila prostorskega akta, ki velja za območje predvidene
gradnje.
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21. Doma bi rad ogradil parcelo z ograjo, visoko od 1,5 m do
1,8 m. Ali potrebujem za to kakšno dovoljenje ali soglasje
soseda in ali je pomembno, kakšna je ograja po vsebini in
obliki?
Po Uredbi o vrstah objektov glede na zahtevnost spadajo ograje nižje
od 2, 2 m, razen ograj za pašo živine, nižjih od 1, 5 m, med nezahtevne
objekte, za katere si morate pridobiti gradbeno dovoljenje za gradnjo
nezahtevnega objekta. Vendar pa morate najprej na pristojni občini
preveriti, če je gradnja takšne ograje, ki jo želite postaviti, v skladu s
prostorskim izvedbenim aktom, ki velja za področje v katerem leži
vaša nepremičnina. Nekateri prostorski izvedbeni akti natančneje
določajo obliko in velikost nezahtevnih in enostavnih objektov,
zato je v takšnih primerih možna gradnja teh objektov samo ob
upoštevanju meril, opredeljenih v določilih teh aktov.
Po navedeni uredbi je tudi določeno, da če z izvedbenim prostorskim
aktom ni posebej predpisan odmik ograje od meje sosednjih zemljišč,
je lahko ograja postavljena največ do meje zemljiške parcele, na
kateri se gradi, vendar tako, da se z ograjo ne posega na sosednje
zemljišče, oziroma če je ograja medsosedska in označuje potek meje,
se lahko gradi na meji, vendar le v primeru, če se lastniki zemljišč, ki
jih razmejuje, o tem pisno sporazumejo, ter da ob javni cesti zgornji rob
ograje oziroma lega ne sme posegati v polje preglednosti, pred gradnjo
takšne ograje pa je treba pridobiti soglasje upravljalca javne ceste.
Če leži zemljišče, na katerem naj bi bil zgrajen navedeni nezahtevni
objekt, na območju varovalnega pasu oziroma varovanem območju,
mora investitor pred začetkom gradnje od pristojnega organa
oziroma službe pridobiti pisno soglasje.
Zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo nezahtevnega
objekta vložite na pristojni upravni enoti, k zahtevi pa je treba priložiti:
prikaz lege na zemljišču, da je razviden njegov tlorisni položaj in
oblika na zemljiškokatastrskem prikazu, z navedbo odmikov objekta
od parcelnih mej sosednjih zemljišč, značilne prereze (profile) ter
oblikovanje objekta in terena, soglasja pristojnih soglasodajalcev in
dokazilo o pravici graditi, če ta še ni vpisana v zemljiško knjigo.
22. Prosim, če mi odgovorite, kakšno lopo, vrtno uto in
garažo lahko postavim brez gradbenega dovoljenja in
kaj potrebujem v teh treh primerih? Ali moram plačati
odškodnino za spremembo namembnosti zemljišča?
Tovrstnih objektov ne morete postaviti brez gradbenega dovoljenja.
Po Uredbi o vrstah objektov glede na zahtevnost spadajo namreč
enoetažna pritlična lopa (namenjena shranjevanju orodja, vrtne
opreme in podobno, z bruto površino največ 15 m2 in višino najvišje
točke največ 4 m), uta (oziroma senčnica, ki je enoetažna, pritlična,
navadno lesena, delno odprta stavba, z bruto površino največ 15 m2
in višino najvišje točke največ 3 m) in garaža (enoetažen, pritličen
objekt, namenjen shranjevanju osebnih motornih vozil, z bruto
površino največ 30 m2 in višino najvišje točke največ 3,5 m) med
nezahtevne objekte – objekte za lastne potrebe, za postavitev katerih
morate pridobiti gradbeno dovoljenje.
Zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo nezahtevnega
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objekta vložite na pristojni upravni enoti, k zahtevi pa je treba
priložiti: prikaz lege objekta na zemljišču, tako da je razviden njegov
tlorisni položaj in oblika na zemljiškokatastrskem prikazu, z navedbo
odmikov od parcelnih mej sosednjih zemljišč, značilne prereze ter
oblikovanje objekta in terena, soglasja pristojnih soglasodajalcev
in dokazilo o pravici graditi, če ta pravica še ni vpisana v zemljiško
knjigo. Objekti za lastne potrebe pa se lahko gradijo le na zemljiških
parcelah, ki pripadajo stavbi, h kateri se gradijo.
Če pa nameravate zgraditi katerega od teh objektov z večjimi
dimenzijami, kot so navedene in ga zaradi tega ne moremo uvrstiti
med nezahtevne objekte, pa si morate pridobiti gradbeno dovoljenje
na podlagi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Opozarjamo tudi na to, da mora biti vsak poseg skladen z določili
prostorskega akta, ki velja za področje predvidene gradnje, kar lahko
preverite na pristojni občini, na območju katere se nepremičnina
nahaja. Glede plačila odškodnine zaradi spremembe namembnosti
kmetijskega zemljišča pa 3. g člen Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-C) določa, da se
odškodnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča
ne plača v postopkih izdaje dovoljenj za gradnjo, ki se nanašajo tudi
na gradnjo nezahtevnih objektov po predpisu, ki ureja vrste objektov
glede na zahtevnost.
23.
Prosim, če mi lahko pojasnite, kako je z legalizacijo
starih objektov. Slišal sem, da velja za objekte zgrajene pred
letom 1967 drug postopek?
Objekt lahko legalizirate s pridobitvijo gradbenega dovoljenja za
takšen objekt. Predhodno morate na pristojni občini preveriti, če je
poseg skladen z določili prostorskega akta, ki velja za področje, na
katerem stoji objekt. Zakon o graditvi objektov pa 197. členu določa
izjeme, ko se med drugim šteje, da imajo uporabno dovoljenje po
tem zakonu vse stavbe, ki so bile zgrajene pred 31. decembrom 1967,
in poslovni prostori v njih, ki so z dnem uveljavitve tega zakona (1.
1. 2003) v uporabi, če se jim namembnost po navedenem datumu
ni bistveno spremenila in so zemljišča, na katerih so zgrajene, na
predpisan način evidentirana v zemljiškem katastru. Na zahtevo
lastnika objekta lahko pristojni upravni organ izda potrdilo, da ima
takšen objekt uporabno dovoljenje po samem zakonu, če so takšni
zahtevi priložena ustrezna dokazila.
24. Ali potrebujem dovoljenje za nadzidavo stanovanjske
hiše ter kakšen je postopek?
Za nadzidavo obstoječe stanovanjske hiše potrebujete gradbeno
dovoljenje. Na pristojni občini morate najprej preveriti, če je
želena nadzidava skladna s prostorskim aktom, ki velja za področje
predvidenega posega. Vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja vložite
na upravni enoti, k vlogi predložite dva izvoda projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja, druge listine, če tako določa zakon, in
dokazilo o pravici graditi, če ta še ni vpisana v zemljiško knjigo.

25. Ali je za rušenje starega stanovanjskega objekta potrebno
pridobiti gradbeno dovoljenje. Katero dokumentacijo
potrebujem?
Za rušenje starega stanovanjskega objekta potrebujete gradbeno
dovoljenje, ki ga izda upravna enota na podlagi dokazila o pravici
graditi, če ta pravica še ni vpisana v zemljiško knjigo, in dveh izvodov
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za odstranitev objekta, ki
vsebuje vodilno mapo, v kateri lokacijski podatki vsebujejo samo lego
obstoječega objekta na zemljišču, zbirnik priključkov na infrastrukturo
in območje gradbišča ter načrt odstranjevalnih del, v katerem se
prikaže način odstranitve objekta tako, da bo zagotovljena varnost
ljudi s čim manjšimi posledicami za okolico, prikaz situacije končne
ureditve in načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, izdelan po
predpisih o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, če
gre za gradnjo oziroma odstranitev, za katero je takšen načrt obvezen.
26. Ali je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje za
spremembo namembnosti objekta. Če je, navedite,
prosim v kakšnih primerih in kakšen je postopek?
Za spremembo namembnosti objekta je treba pridobiti gradbeno
dovoljenje. Sprememba namembnosti je izvedba del, ki niso gradnja
in zaradi katerih tudi ni potrebna rekonstrukcija, predstavljajo pa
takšno spremembo namena objekta ali njegovega dela, da se
povečajo vplivi objekta na okolico. Za spremembo namembnosti
gre vedno, če se objekt ali del objekta spremeni v zabaviščni park
ali podoben zabaviščni objekt, stavbo za kulturo in razvedrilo,
skladišče ali odlagališče odpadkov, bencinski servis, trgovsko
skladišče z namenom prodaje, gostinsko stavbo. Pomembno je tudi,
da sprememba namembnosti objekta ali dela objekta ne sme biti v
nasprotju s prostorskim aktom občine.
27. Kako dolgo velja gradbeno dovoljenje? Kaj, če v tem času,
ki je določen, ne začnemo graditi?
Zakon o graditvi objektov v 71. čl. določa, da gradbeno dovoljenje
neha veljati, če investitor ne začne z gradnjo:
- v primeru zahtevnega objekta – v treh letih po njegovi
pravnomočnosti,
- v primeru manj zahtevnega objekta – v dveh letih po
njegovi pravnomočnosti,
- v primeru spremembe namembnosti – v enem letu po
njegovi pravnomočnosti.
Veljavnost gradbenega dovoljenja pa se lahko na zahtevo investitorja
podaljša in sicer v času njegove veljavnosti, vendar največ dvakrat in
to skupaj največ za dve leti.
Gradbeno dovoljenje za gradnjo nezahtevnega objekta pa neha
veljati, če investitor ne začne graditi v enem letu po njegovi
pravnomočnosti. Gradbenega dovoljenja za gradnjo nezahtevnega
objekta pa ni možno podaljšati.
Če ne začnete graditi v predpisanem roku, gradbeno dovoljenje
preneha veljati, zato si morate v takšnem primeru pridobiti novo
gradbeno dovoljenje.
št. 54 / 2012
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Srečanje pevskih zborov občin Vojnik in Dobrna

Topel majski večer se je zlil v ubranosti slovenske pesmi iz grl
180 pevcev. Srečali smo se na tradicionalnem Srečanju pevskih
zborov občin Vojnik in Dobrna, tokrat na Dobrni. Pesmi so izzvenele ubrano,zapete iz srca, za srca peščice poslušalcev. Pestrost so nadgradili mladi glasovi novo nastale pevske zasedbe

dogodki

iz Vojnika. Srečanje je nekako generalka za zbore pred regijsko
pevsko revijo v Celju.
Prijateljsko druženje se je po uradnem delu raztegnilo v majsko
noč. Z malo topline srca tudi takšna srečanja utrjujejo medčloveške vezi, da ne postanemo sosedje-tujci.
Dan vam naj polepšajo nasmejani obrazi in odkriti ljudje.
Bojan Vrečer, Vinska Gorica, Dobrna

Že 2. kresovanje na kmetiji Marovšek
Občina Dobrna je v sodelovanju z Zavodom za turizem, šport
in kulturo Dobrna ter kmetijo Marovšek na njihovem piknik prostoru že drugič po vrsti organizirala kresovanje, in sicer 30. aprila
ob 20. uri. Lepo vreme je pripomoglo k temu, da se je zvečer ob
kresu zbrala velika množica obiskovalcev in tudi gostov, ki so na
Dobrni počitnikovali med prvomajskimi prazniki. Obiskovalci so

se lahko okrepčali z dobrotami, ki so jih pripravili gostitelji. Da
pa so lahko tudi zaplesali in zapeli, je poskrbel ansambel Odpev.
Zahvaljujemo se vsem, ki so pomagali pri izvedbi prireditve, še
posebej pa Prostovoljnemu gasilskemu društvu Dobrna za izvedbo požarne straže.
ZTŠK Dobrna
Marija Švent
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Oh ta fejstbuuuk ali Poldi se ženi
Zavod za turizem, šport in kulturo Dobrna je v sodelovanju z
Občino Dobrna v soboto, dne 31. marca, ob 20. uri v Kulturnem
domu Dobrna gostil mladega igralca Mathiasa Štefančiča, ki je
odigral svojo komično gledališko predstavo z naslovom Oh ta
fejstbuuuk ali Poldi se ženi.
Predstava je govorila o najstniku, ki se prebija skozi srednješolski
dan, poln internetnih ljubezenskih težav, medtem ko išče rešitve, kako končati mučno najstniško življenje. Ob tem mu prav
vsaka stvar, ki se je loti, spodleti, socialna omrežja pa so bila
prikazana kot past mladim tretjega tisočletja.
Predstava je bila naravnana tako, da so bili obiskovalci dodobra
vpeti v dogajanje na odru in ob njem. Po njihovih odzivih lahko
sklepam, da so v urici smeha in smešnih pripetljajev uživali in
preživeli lep večer.

ZTŠK Dobrna,
Marija Švent

Tako dobrega pa že dolgo ne

G. Stanko Brecl opazuje vinograd, kjer z vnukom Matejem skupaj gospodarita

Ugodne vremenske razmere in topla jesen v lanskem letu so
omogočile zdravo rast grozdja in bogato trgatev. MOŠT JE VINO
POSTALO.
Vinogradniki s področja Občine Dobrna, včlanjeni v Vinogradniško-vinarski društvi Vojnika in Slovenskih Konjic že nekaj let
nazaj obiskujejo izobraževalne tečaje,da bi pri gojenju vinske
trte in kletarjenju dosegli čim boljše rezultate.
Napovedi strokovnjakov, da se nam obeta v letu 2011 tudi po
kvaliteti nadpovprečna vinska letina, so se uresničile. Takšno trditev potrjujejo ocene različnih sort najbolje ocenjenih vzorcev.

Iz vinograda smo se prestavili v klet in nazdravili

Vina so ocenjena po pri nas uradno veljavni metodi 20 točk.
Končna ocena vina je povprečna vrednost 5 ocenjevalcev-degustatorjev.
Vina ocenjena od 16,10 do 17,09 prejmejo
BRONASTO PRIZNANJE
Vina ocenjena od 17,10 do 18,09 prejmejo
SREBRNO PRIZNANJE
Vina ocenjena od 18,10 dalje prejmejo
ZLATO PRIZNANJE
št. 54 / 2012
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Na ocenjevanju v Slovenskih Konjicah so vinogradniki s podro- Na ocenjevanju v Vojniku, ki je bilo 3.4.2012 pa so se naši vinočja Občine Dobrna dosegli naslednje rezultate:
gradniki takole odrezali:
STANKO BRECL
MATEJ BRECL

MARTIN DRAŽNIK

Brdce 2-A za
M. FRANKINJO
Brdce 2-A za
B.ZVRST
Zavrh 48 za
ŠIPON
Zavrh 48 za
B.ZVRST
Zavrh 48 za
LAŠKI RIZLING
Zavrh 48 za
M.FRANKINJO

17,72
točk
17,86
točk
18,04
točk
18,28
točk
18,34
točk
18,22
točk

SREBRNO
PRIZNANJE
SREBRNO
PRIZNANJE
SREBRNO
PRIZNANJE
ZLATO
PRIZNANJE
ZLATO
PRIZNANJE
ZLATO
PRIZNANJE

DARKO BRUSL
BORIS REPAS

ROMAN RAMŠAK

Klanc 24-A za
B.ZVRST
Klanc 22 za
M.FRANKINJO
Parož 17 za
M.FRANKINJO
Parož 17 za
M.PINOT

17,53
točk
18,03
točk
18,27
točk
18,37
točk

SREBRNO
PRIZNANJE
SREBRNO
PRIZNANJE
ZLATO
PRIZNANJE
ZLATO
PRIZNANJE

Kar nekaj priložnosti je bilo na začetku letošnjega leta, ko smo se
na občnih zborih društev in drugih srečanjih lahko o kvaliteti vin
lanskega letnika ostalih vinogradnikov s področja naše občine
prepričali, da nam lahko ponudijo res kvalitetna vina.
Iskrene čestitke ob doseženih rezultatih in NA ZDRAVJE VINSKEMU LETNIKU 2011!
Podatke zbral: Anton Mogu
Foto: Edi Dobovičnik

Ob kresu se je zbrala vas
Nenavadno topla noč pred 1. majem in luna je sijala na jasnem
nebu- kar je prijetno vzdušje še povečalo.
Letos že tretjič smo se zbrali (staro in mlado pa tudi tisti najmlajši) na travniku ob Dobrnici, skoraj v centru Dobrne, kjer je bilo
vse pripravljeno, da zakurimo kres.
Leon Kos in Boštjan Štepihar sta se vso zimo in prve pomladne
dni močno angažirala, da bi pripravila velik kup vejevja. Pomagali smo tudi z odpadki, ki so nastali pri obrezovanju drevja in
grmovnic v pomladanskem času.
Na varni razdalji od ognja pa so vabile mize obložene z mnogimi dobrotami iz domače kuhinje, ki so jih pripravile gospodinje,
med njimi nekaj novosti, ki smo jih letos prvič poskusili. Poskrbljeno je bilo tudi za žejo. Od domačega brajdovca, do žlahtnih
vin, piva in brezalkoholnih pijač se je dalo dobiti. Tu in tam je
proti zvezdnemu nebu z oglušujočim glasom švignila kakšna
raketa. Prava paša za mladež, ki je pod budnim očesom staršev
veselo poskakovala okoli kresa.
Brez vicev ni šlo, pa tudi nekaj resnih pogovorov je bilo vmes
o tem, kaj nam bodo skuhali tam v Ljubljani in za koliko nas bo
udarilo po žepu.
Kakor koli že, rekli smo, da se ob kresu drugo leto spet dobimo.
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Nocoj ni noč za spanje,so rekli mladi in tako pozirali fotografom

Anton Mogu
Foto: Edi Dobovičnik

DOGODKI

Vedenjske in psihične spremembe oseb z demenco

V okviru projekta »Dotik spomina« je Združenje zahodno
štajerske pokrajine za pomoč
pri demenci Spominčica Šentjur v četrtek, 12. aprila 2012, v
Kulturnem domu Dobrna organiziralo predavanje z naslovom Vedenjske in psihične
spremembe oseb z demenco, ki je bilo namenjeno širši
javnosti. Združenje je prostovoljno, samostojno, humanitarno, neprofitno in nevladno
združenje fizičnih oseb, ki pomagajo bolnikom in njihovim
svojcem pri lajšanju posledic
demence. Namen njihovega
delovanja je izboljšati kakovost življenja ljudi z demenco
in njihovih družinskih članov,
izboljšati poznavanje bolezni
pri družinskih članih bolnikov
z demenco, prepoznavanje
zgodnjih znakov bolezni, predvsem pa ozaveščanje javnosti
glede težav, ki jih bolezen povzroča tako bolnikom, njihovim
svojcem kot družbi nasploh.

Demenca je najpogostejša duševna motnja v starosti. Z leti
se namreč tveganje za njen
nastanek povečuje. Po nekaterih podatkih ima demenco 1 %
ljudi pred 65 letom, po 65. letu
pa ta odstotek strmo naraste.
Po 90. letu bolezen prizadene
kar 60 % ljudi. Treba je poudariti, da bolezen ne prizadene
zgolj bolnika ampak tudi bližnje, ki zanj skrbijo. Prva huda
preizkušnja je soočenje z boleznijo in njenimi posledicami,
z napredovanjem bolezni pa
je skrb za obolelega vse bolj
obremenjujoča, saj postaja
odvisen od tuje pomoči. Skrb
za obolelega predstavlja hudo
psihično in fizično obremenitev, zato potrebujejo svojci veliko razumevanja in podpore.
Seznanjeni morajo biti z značilnostmi in potekom bolezni,
da lahko čim lažje in čim bolj
kakovostno skrbijo za obolelega. Zato so predavanja za širšo
javnost, izobraževalni programi in svetovalni telefon, ki so
organizirani preko Združenja
Spominčica zelo pomemben
in dragocen način posredovanja znanj in izkušenj, ki so še
kako pomembni, ko jih bolniki
in svojci potrebujejo.
Na Dobrni smo poslušali go.
Jožico Gamse, dr. med., specialistko psihiatrije, ki je svoje izkušnje z bolniki in svojci podala zelo zanimivo in razgibano.
V svoje predavanje je vključila
veliko primerov iz svoje dolgo-

letne prakse, kar je poslušalce
še posebej pritegnilo in navdušilo. Vse, ki ste predavanji
na Dobrni zamudili, a vas ta
tematika zanima, obveščamo,
da predavanja za širšo javnost
redno potekajo tudi v Šentjur-

ju na združenju Spominčica,
na njihovi spletni strani www.
spomincica_sentjur.si pa so
objavljene tudi vse novice in
obvestila.
Prijazno vabljeni!

Po gradivu povzela:
Alenka Rošer
št. 54 / 2012
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Na obisku pri g. Zupancu – Zupiju
Pomlad se počasi prebuja v poletje in to je čas, ki nas še posebej privabi na sprehode v naravo. Bili smo vajeni, da smo skoraj
vsak dan na določeni relaciji srečali našega g. Zupanca – Zupija,
kot smo ga skoraj vsi klicali. Naš Zupi je zadnje čase bil večkrat
bolan, zdravje mu je začelo pešati, kar ni nič presenetljivega glede na njegovo življenje v preteklosti. Sedaj je bil potreben že
celotne oskrbe in nege, zato smo mu skupaj z Občino Dobrna
uredili bivanje v Domu starejših v Rogaški Slatini. Upamo, da mu
bo zdravje kolikor toliko služilo, da bo njegovo počutje v novem
okolju čim boljše in da bo užival čim dlje.
Zelo se je razveseli obiska iz svojega domačega kraja Dobrne,
kjer je preživel vse svoje življenje, ki ni bilo rožnato. Dobro se
spominja ljudi, ki jih je imel rad in jih je med sprehodom vsak
dan obiskal, pri njih dobil kakšen prigrizek ali kaj za popiti. Spomni se tudi, kaj vse je delal, ko je bil še pri močeh. Sedaj ima
namesto sprehodov in obiskov prijateljev povsem drug urnik.
Poleg ostalih aktivnosti, ki so na sporedu v domu, vsak dan telovadi, da vzdržuje gibalne sposobnosti. Z veseljem je pokazal,
kako telovadi. Večkrat imajo kakšno prireditev, razne ansamble
in družabna srečanja, tako da jim razvedrila ne manjka. Svoj 72.
rojstni dan je letos praznoval v novem okolju, med novimi pri-

Kdor poje, zlo
ne misli
To je le eden izmed številnih
slovenskih pregovorov o petju
pesmi, ki so globoko vpete v
bit slovenskega človeka, zlasti ljudska pesem in cerkveno
petje. O tem slednjem želim
zapisati nekaj misli, ki se nanašajo na delovanje župnijskega
pevskega zbora.
Posluh in lep glas sta dar, talent, ki ju moramo negovati in
razvijati, da smo sposobni zapletene znake notnega črtovja
preliti v harmonično zlitje glasov, ki v pevcih in poslušalcih
vzbudijo čustva radosti, sreče
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jatelji, ki se vsak dan bolj poznajo in si imajo veliko povedati.
Obujajo spomine na mlada leta, veliko pa so že pozabili.
Med pogovorom je povedal, da še nikoli ni bil v tako »nobel«
stanovanju, kot je sedaj, in res je tako. Ves vesel pa je, da lahko v
sobi posluša svoj radio. Hitro je razložil vse novice dneva. Tako
smo se marsikaj pogovorili, povedal je tudi, kako so lepe in prijazne vse punce, ki delajo v domu in skrbijo zanj.
Čas je kar prehitro minil, stisk rok in objem pa sta ob slovesu
utrnila solze v očeh. Našemu Zupiju želimo še veliko lepih dni z
obljubo, da se kmalu spet vidimo.
Stanka Krajnc

DOGODKI
in notranjega miru. Pretežni
del odgovornosti, da zbor v
tem uspe, nosi zborovodja, česar pa ne zmore brez vestnih
in marljivih pevcev. Te odgovornosti sem se zavedal, ko
sem prevzel zbor naše župnije
in rezultati skoraj dveletnega
dela s to skupino potrjujejo,
da sem se prav odločil. Pevcem in meni osebno največ
pomeni, da naš prispevek k
utripu župnije cenijo tisti, ki
jim je mar za cerkveno petje

in lepoto bogoslužja. In teh je
večina. Žal pa dostikrat nismo
bili deležni nobene vzpodbude in še manj podpore s strani,
s katere bi samoumevno morala biti.
Zaradi prizadevnosti pevcev
in odnosa do našega dela,
predvsem pa zaradi prizadetosti pevcev, se čutim dolžnega javno zavrniti govorice,
da so bili med stroški župnije
ob birmi tudi izdatki za kulinarične potrebe župnijskega

pevskega zbora in honorar
za zborovodjo. Niti centa od
tega! Če ste starši birmancev
bili to pripravljeni prispevati, je
bila moja moralna dolžnost,
da opravim razgovor z določeno osebo, na osnovi katerega
lahko pričakujem, da bo ustrezen del teh sredstev resnično
namenjen delovanju zbora.
In za konec še nekaj svetlih,
veselih tonov- v nedeljo, 13.
maja, je v Šmartnem v Rožni
dolini bila tudi župnija Dobr-

na dostojno zastopana na reviji župnijskih pevskih zborov
dekanije Nova Cerkev. Odpeli
smo dve skladbi; Benedictus
in Že pada mrak v dolino, na
klavirju pa nas je spremljala
simpatična pianistka, Petra Rebernik iz Vrbe.
Vsi, ki bi želeli peti Gospodu
v čast, vljudno vabljeni, da se
nam pridružite. Vaje imamo
vsak petek ob 19.30 uri v veroučni učilnici.
David Kostanjevec

Delovanje Turističnega društva Dobrna v letu 2012
REDNI LETNI ZBOR ČLANSTVA TD DOBRNA
V letu 2012 smo v Turističnem društvu Dobrna kot prvega izmed pomembnejših dogodkov načrtovali in izvedli redni letni
zbor članstva društva. Ta je potekal v soboto, 16. marca 2012, s
pričetkom ob 18. uri v prostorih Kulturnega doma Dobrna
Zbora so se poleg članic in članov TD Dobrna udeležili tudi
vabljeni gostje in sicer: svetnica Občine Dobrna, ravnateljica
osnovne šole Dobrna, predstavnik TERM Dobrna, predstavnik
LD Dobrna, vinogradniki Občine Dobrna, predstavniki drugih
društev v občini ter letošnji dobitniki priznanj za urejeno okolje
in lepo cvetje.
Po uvodnem pozdravu predsednika TD Dobrna, g. Gorazda
ŠPEGLA, so za otvoritev zbora članstva poskrbele Ljudske pevke

Dobrna z nekaj ljudskimi pesmi. V nadaljevanju so osnovnošolci
- člani turističnega krožka pod mentorstvom ge. Sonje ŠPEGEL
predstavili projektno nalogo »Vzpon na Paški Kozjak«. Predstavitev projektne naloge je bila izjemno zanimiva, saj je potekala
v obliki kviza z vprašanji, na katera so morali odgovarjati udeleženci zbora.

Po predstavitvi projektne naloge je učenka osnovne šole zaigrala nekaj viž na diatonično harmoniko, zatem pa je potekal
uradni del zbora, na katerem so bila podana in predstavljena
vsa poročila o delovanju društva v preteklem letu ter poročilo
nadzornega odbora in poročilo aktiva kmečkih žena. Po pošt. 54 / 2012
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danih poročilih je bil sprejet še plan dela in finančni plan TD
Dobrna za leto 2012 ter potrjena višina članarine. V razpravi po
poročilih je bila dana beseda gostom, ki so izrekli pohvalne besede in čestitke za uspešno delovanje društva v preteklem letu.

TA«, plesu, ogledu razstave dobrot kmečkih žena in pokušini vin
vinogradnikov Občine Dobrna druženje trajalo še dolgo v noč.
Vinogradnikom, ki so se odzvali našemu vabilu in predstavili
svoja kvalitetna vina, gre vsa zahvala s povabilom - pridite še v
naslednjem letu.
TRADICIONALNA PRIREDITEV POKOP PUSTA NA DOBRNI
Članice in člani Turističnega Dobrna smo za letošnjo že 47. tradicionalno prireditev Pokop pusta na Dobrni pripravili tri vozove
z naslednjimi tematskimi vsebinami: kitajski zmaj, čarovnice in
kmečka gostilna. Vsem sodelujočim v pripravah vozov in kasnejšem sodelovanju na prireditvi iskrena hvala z željo, da se v
naslednjem letu ponovno aktivno vključimo v priprave in s tem
še dodatno popestrimo prireditev.

Ob zaključku zbora je sledila še podelitev priznanj za urejeno
okolje in lepo cvetje v letu 2011, ki so jih prejeli:
Družina FIRER, Brdce nad Dobrno 12; družina ŠPEGEL, Strmec
nad Dobrno 1/b; družina REDNJAK, Parož nad Dobrno 15/a; G.
BLAZINŠEK, Pristova 18; družina FARKAŠ, Strmec nad Dobrno 11;
družina KOLAR, Dobrna 65/a; družina MAJCEN, Vinska Gorica
30/c; družina DOLAR, Zavrh nad Dobrno 9 in družina ŽERJAV,
Zavrh nad Dobrno 21/a.
Podeljena pa so bila tudi posebna priznanja za dolgoletno urejeno okolje in lepo cvetje, ki so jih prejeli:
Družina ŠTRAUS, Brdce nad Dobrno 10; družina ŠTIMULAK,
Klanc 91 in družina PINTER, Vrba 21/b.
Vsem dobitnikom priznanj še enkrat iskrene čestitke!
S podelitvijo priznanj je bil tudi zaključen uradni del letošnjega
zbora članov. Zatem pa je ob prijetnih zvokih ansambla »KVAR-

32

št. 54 / 2012

IZLET TURISTIČNEGA DRUŠTVA DOBRNA
Člani Turističnega društva Dobrna s prijatelji smo se 6.maja mudili v Ljubljani. Šli smo na nacionalno televizijo, na snemanje
oddaje Moja Slovenija. Čudovita izkušnja, za veliko večino prva
takšna. Zabave je bilo polno že na avtobusu, na televiziji sploh
in spet na vožnji nazaj domov, ko smo se krepčali z Ivankinimi
žemljami in Darkovimi salamami, za povrh pa domač jabolčnik.
Morda se bomo jeseni spet odpravili na podoben izlet.

DOGODKI
ČISTLNA AKCIJA V PARKU NOVI GRAD
Otroci in zaposleni iz CUDV-ja in člani Turističnega društva Dobrna smo 28.3.2012 z roko v roki očistili velik del sprehajalnih
površin pri Novem gradu. Poskrbeli smo za živo mejo, porezali
in pobrali veje, odpadlo listje pa pograbili. Znova smo dokazali,
da lahko lepo sodelujemo. Pobuda in organizacija je zasluga Turističnega društva, skrb za malico in pijačo pa je prevzel CUDV.
Hvala vsem, ki so bili udeleženi in prijeli orodje v roke. Hvala pa
tudi ostalim, ki so nas zgolj vzpodbujali pri našem početju.

dodeljen bon v vrednosti 4 EUR. Predčasno je bilo možno bone
dobiti tudi v tajništvu Občine Dobrna. Bon so lahko občani izkoristiti za nakup rož pri dveh ponudnikih in sicer pri Vrtnarstvu ŠIBANC ter pri vrtnarju Branku JEVNIŠKU. Na sejmu so sodelovale
tudi članice aktiva kmečkih žena, ki so udeležencem sejma ponudile svoje domače dobrote, ter harmonikar, ki je poskrbel za
prijetno vzdušje. Za popestritev sejma je bila organizirana tudi
prodaja raznih domačih lesenih predmetov izdelovalca s Ptuja.
Cvetlični sejem je bil dobro obiskan, kupljene cvetice pa bodo
krasile domove naših občanov, kar bo zagotovo pripomoglo k
lepši ureditvi našega kraja.
Komisija za ocenjevanje urejenosti okolja bo tudi v tem letu
spremljala urejenost okolja in zgradb v občini, jih fotografirala
ter na tej osnovi pripravila predloge za podelitev priznanj v letu
2013.

CVETLIČNI SEJEM 2012
Članice in člani Turističnega društva Dobrna smo v nedeljo, 22.
aprila ,v času med 8. in 12. uro na ploščadi pred Občino Dobrna
organizirali vsakoletni cvetlični sejem, na katerem je občanom
omogočen nakup cvetlic, ki kasneje krasijo njihove domove.
Vsakemu prijavljenemu gospodinjstvu v občini je bil tudi letos

KOZOLČKI V ZASELKIH IN CVETJE
Za zasaditev teh kozolčkov bo poskrbel Branko Jamnišek.
Najbližje stanovalce naprošamo, da cvetlične nasade zalivate, še posebej v vročih poletnih dneh!
Za TD Dobrna pripravil:
Stanislav PEČNIK
št. 54 / 2012
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Dejavnosti PGD Dobrna
Spoštovane občanke in občani, v PGD Dobrna se je v času od
zadnjega poročanja v glasilu Dobrčan v mesecu marcu dogajala vrsta aktivnosti in dogodkov, s katerimi vas želim seznaniti
v tem članku. Kot že v večini prejšnjih, tudi v tem navajam, da
so se poleg osnovnih dejavnosti društva, katerega namen je
opravljanje preventivnih in operativnih nalog, ki so povezane
z varstvom pred požarom, varstvom pred naravnimi in drugimi
nesrečami ter zaščito in reševanjem na področju Občine Dobrna, izvajale tudi razne druge naloge in aktivnosti. Kot eno
od prioritetnih nalog velja omeniti nenehno izobraževanje in
izpopolnjevanje znanja gasilcev, ki se redno udeležujejo raznih
tečajev, predavanj in drugih oblik izobraževanja za pridobivanje znanj pri opravljanju vse bolj zahtevnih operativnih in drugih nalog, predvsem z vidika uporabe modernejše opreme in
novih zahtevnejših predpisov in taktik v gasilstvu. Trije člani so
se udeležili tudi izobraževanja za pridobitev naziva gasilskega
sodnika. V obdobju zadnjih dveh mesecev potekajo intenzivne
vaje starejših gasilcev - veteranov, ki so se na osnovi lanskoletnih
rezultatov uvrstili na državno tekmovanje, ki bo v soboto, 26.
maja 2012, na Mestnem stadionu v Velenju.

V zadnjem obdobju smo članice in člani PGD Dobrna izvajali
naslednje pomembnejše aktivnosti:
t 02.03.2012 – je bila opravljena intervencija ob travniškem požaru v bližini Kačjega gradu, ko je zagorela suha trava. V požaru
ni bilo povzročene večje materialne škode.

t 03.03.2012 – je bilo na dvorišču in v prostorih gasilskega doma
Dobrna organizirano opravljanje tehničnih pregledov in registracija traktorjev, ki so jih izvajali delavci A.M. MIKLAVC D.O.O.

Omeniti velja tudi zelo veliko število prevozov pitne vode, saj je
zaradi sušnega obdobja marsikatera višje ležeča domačija ostala brez vode. V zadnjem obdobju pa ja zagotovo bilo največ
pozornosti in aktivnosti namenjeno pripravam na prireditev, ki
bo potekala vzporedno s prevzemom novega gasilskega vozila
Mercedes ATECO 1529, GVC 24/50. Načrtujemo jo za 23. junij
2012.
Zagotovo je bilo v tem obdobju opravljenih še veliko pomembnih nalog, nekatere bolj ali manj bistvene pa navajam v nadaljevanju.
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t 11.03.2012 – smo gasilci poskrbeli za požarno varnost pri spuščanju gregorčkov po potočku Topličica in sicer od Zdraviliškega doma TERM Dobrna do centra Dobrne. Prireditev so pripravili in izvedli učenci Osnovne šole Dobrna.

DOGODKI
t 25.04.2012 – tudi letos smo bili člani PGD Dobrna organizatorji in izvajalci pri postavitvi mlaja na Dobrni. Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujemo županu Občine Dobrna, g. Martinu
BRECLU, za smreko, ki jo je prispeval v ta namen.

t 15.03.2012 – je bila nekaj po polnoči opravljena še ena intervencija ob manjšem travniškem požaru v Vinski Gorici ob
potoku Dobrnica. Požar je bil manjšega obsega in je bil hitro
pogašen, pri tem ni nastala materialna škoda.

t 10.04.2012 – smo gasilci sodelovali in skrbeli za požarno varnost pri organiziranem kurjenju suhe trave v bližini Kačjega gradu oziroma na področju, kjer je bila predhodno že izvedena ena
intervencija.

t 30.04.2012 – smo gasilci izvajali požarno stražo na kresovanju
na kmetiji MAROVŠEK v Brdcah nad Dobrno. Kresovanja se je
udeležilo veliko število občanov in gostov TERM Dobrna. Gasilci
smo z vodnimi curki varovali gospodarski objekt pred padajočimi iskrami, ki bi zlahka zanetile požar na objektu.

št. 54 / 2012
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t 05.05.2012 – je potekala 2. Florjanova maša v Novi Cerkvi. V
svečanih uniformah smo se je ,skupaj s praporščakom, udeležili
tudi članice in člani PGD Dobrna.
t 06.05.2012 – smo se udeležili tradicionalne Florjanove maše
v cerkvi sv. Florjana v Vojniku. Uniformirani gasilci GZ Vojnik –
Dobrna in ostalih sosednjih gasilskih društev smo se zbrali pred
gasilskim domom v Vojniku. Od tam smo se po nagovoru predsednika GZ Vojnik – Dobrna in župana Občine Vojnik, g. Benedikta PODERGAJSA, v sprevodu odpravili v cerkev. Župnik, ki je
opravil sveto mašo, je veliko besed namenil gasilcem in gasilstvu. Po koncu maše je v prijetnem vzdušju sledilo še druženje
pred cerkvijo.

t 07.05.2012 – Gasilci PGD Dobrna smo tudi v tem letu organizirali Florjanovo mašo pri gasilskem domu na Dobrni. V uvodnem
delu oziroma pred mašo je zaigrala Godba Dobrna. Mašo je
daroval župnik, g. Niko KRAJNC, ter izrekel veliko vzpodbudnih
in pohvalnih besed ob organizaciji Florjanove maše. Med mašo

se je župnik zahvalil za požrtvovalnost gasilcev in za njihovo
pripravljenost pomagati takrat, ko je njihova pomoč potrebna.
Spomnil pa se je tudi vseh pokojnih članic in članov društva.
Glede na veliko število udeležencev, tako gasilcev kot tudi drugih občanov in gostov TERM Dobrna, lahko z gotovostjo trdimo,
da je že in bo to tudi v bodoče tradicionalni vsakoletni dogodek
gasilcev na Dobrni. Po maši je sledilo še druženje vseh udeležencev. Vsem, ki so kakor koli pripomogli k izvedbi sv. maše, se
iskreno zahvaljujemo, še zlasti godbi, cerkvenemu pevskemu
zboru in seveda gospodu župniku.
t 11.05.2012 – Komisija za delo z mladino pri GZ Vojnik-Dobrna
je v koči na Kalu pripravila taborjenje z izobraževanjem za pionirke, pionirje, mladinke in mladince. Taborjenje je potekalo po
v naprej začrtanem programu, kjer so naši mladi gasilci spoznavali gasilsko opremo in njeno delovanje. Organizirali smo več
predavanj, med drugimi tudi s področja nudenja prve pomoči,
skupaj s praktičnim delom. Izveden je bil prijeten in nezahteven pohod na Mrzlico, v večernem času pa so ob tabornem
ognju potekale razne razvedrilne in športne igre. Taborjenje je
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Aktivnosti Planinskega društva
Dobrna
Kucelj se nahaja na južnih obronkih Trnovskega gozda, severozahodno od Vipavske doline, in obiskali smo ga 15.4. 2012.
Vreme nam res ni bilo najbolj naklonjeno, a vzdržljivost krepi
pravega planinca in kljub vetru in mokroti smo skupaj s PD Vitanje turo izpeljali in jo nadgradili še z ogledom stare Ajdovščine
in z izvirom Hublja.

bilo zaključeno z izpiti iz teoretičnega in praktičnega dela ter
s podelitvijo priznanj. Za uspešno izvedeno izobraževanje gre
zahvala vsem predstavnikom gasilskih društev, ki so prispevali
svoj delež pri izvedbi programa.
Toliko o pomembnejših dogodkih, ki so spremljali delovanje
PGD Dobrna v zadnjem obdobju. Gasilci si bomo tudi v bodoče prizadevali poleg vseh gasilskih nalog uresničevati tudi nekatere druge naloge in cilje, ki so v skupnem interesu kraja in
krajanov.
Člani PGD Dobrna izrekamo zahvalo tudi vsem tistim, ki dostavljate in odlagate staro železo v gasilski kontejner na lokaciji
pri domačiji Krulec in s tem poskrbite najprej za čistejše okolje,
hkrati pa na ta način tudi podpirate delovanje našega društva.
V uvodnem delu tega članka je bilo poudarjeno, da je v tem
času večina pomembnejših aktivnosti in nalog v društvu povezanih s prireditvijo v mesecu juniju, ko bomo prevzeli novo
gasilsko vozilo. Zato je prav, da se ob tej priložnosti vsem donatorjem, sponzorjem, kot tudi vsem ostalim občanom,članice in
člani PGD Dobrna že vnaprej iskreno zahvaljujemo za vso pomoč in podporo pri organizaciji in izvedbi te prireditve. Hkrati
pa vas, spoštovane občanke in občani, prijazno vabimo, da se
udeležite prireditve, na kateri vam ob zvokih Modrijanov zagotovo ne bo dolg čas. Pridite, bo veselo!
Na pomoč!

Čaven že dobro poznamo, tiste njegove najlepše skrivnosti pa
bomo še odkrivali naslednjič in sladka je misel na pričakovanje
naslednjega obiska, v soncu in cvetju.

Za PGD Dobrna:

Za Planinsko društvo Dobrna

Stanislav PEČNIK

Jana Škoflek

Pred pričetkom planinske sezone se planinci radi odpravimo na
morje, da poiščemo tiste, za poletno vročino, prežgoče kotičke.
31.3. smo se pripeljali v Strunjan in odšli skozi tunel nekdanje
ozkotirne proge (Trst-Poreč) v Portorož, nadaljevali do Pirana in
nazaj v Strunjan. Povzpeli smo se na planinsko pot E6, ki poteka
po robu enega najvišjih klifov Jadrana.
Lep morski sprehod smo zaključili v Izoli.
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O dejavnosti DU Dobrna maj 2012
V predhodni številki Dobrčana, ki je izšla kmalu po letnem zboru
članov društva, smo okvirno predstavili program, ki smo si ga
zastavili za leto 2012. Ta program se sedaj trudimo uresničevati.
Aktivnost UO društva je bila usmerjena v prijavo na razpise
za občinska sredstva. Dela v sekcijah in uresničevanja nekaterih
projektov brez sredstev pridobljenih skozi razpise Občine Dobrna preprosto ne bi mogli uresničevati.
Sicer pa se delo v sekcijah izvaja po zastavljenih programih. Balinarji so opravili že prva vzdrževalne dela na balinišču in poleg
redne vadbe že tudi tekmujejo v ŠT-SA ligi. Zavzeto in redno
vadijo tudi strelci. Tako eni kot drugi se pripravljajo na meddruštveno tekmovanje, ki bo organizirano v okviru praznika Občine
Dobrna in za pokrajinsko tekmovanje Zveze DU.
Intenzivno vadijo tudi pevci MoPZ DU Dobrna. V juniju imajo
pomembne nastope. Izvedli bodo samostojni koncert in sodelovali na reviji pevskih zborov v Celju.

Člani društva, predvsem pa pevci, balinarji in strelci, smo se z
žalostjo v srcu poslovili od našega aktivnega člana Planko Hermana – »Herija«. Zelo ga bomo pogrešali tudi zato, ker je kot zavzet in dober športnik ter pevec vnašal vedrino in dobro voljo
med nas.
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Udeleženci rekreativne telovadbe so začasno prekinili z vadbo.
Ob prijetnem zaključku pa so dejali, da se bodo jeseni zbrali še
v večjem številu.
Želja po močnejšem vključevanju v sekcije pa je vsesplošna.
Vljudno vabljeni!
V aprilu smo organizirali že tudi prvi izlet. Le-ta zaradi premajhnega števila prijav ni bil realiziran. Ocenjujemo, da je eden od
vzrokov temu tudi vsesplošna kriza. Upamo in želimo pa, da ta
vendarle ne bo tako huda, da bi program izletov bil okrnjen.
Obisk jubilantov je naloga, ki še kako osrečuje jubilante, predstavniki društva pa jo prav zato z veseljem opravimo. V tem
obdobju smo obiskali Jožeta Hribernika, ki je najstarejši občan
Dobrne, ter Viktorja Črepinška in Alojzijo Rebernik, ki sta slavila
80 let in Pavlo Pušnik, ki je dopolnila 92 let.

Pred nami je občinski praznik. V okviru tega že tradicionalno
izvedemo razstavo kulinarike, ročnih del, zeliščarstva in starin.
Pridružijo pa se nam tudi čebelarji, ki lepo prikažejo svojo dejavnost. V želji, da bi bila ta razstava, kot vsa leta doslej, zanimiva, pestra in bogata, vas vabimo k sodelovanju. Pokažimo kraju,
mladini in gostom, kaj znajo in zmorejo ustvarjati naše roke. Ne
dovolimo, da bi tonila v pozabo naša kulturna dediščina.
DU Dobrna ob prazniku Občine Dobrna vsem članom društva in občanom Dobrne iskreno čestita in želi, da v spremljajočih prireditvah občinskega praznika doživijo obilo
zadovoljstva, osebno pa dobro počutje in srečo.
Predsednik DU Dobrna: Drev Anton
Fotografije: Stanislav PEČNIK
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Nogometno društvo Dobrna
Jubilejna, tradicionalna
50. tekma 'LEDIK-OŽENJENI'

Letos je na Dobrni na velikem travnatem igrišču potekala tradicionalna nogometna tekma med ekipama 'LEDIK' in 'OŽENJENI'. Vendar tokrat ni bila samo tradicionalna tekma-letos smo
namreč praznovali že 50. tekmo, torej je bila jubilejna. Po že
ustaljeni praksi se je, kljub slabem vremenu, zbralo veliko navdušencev ter občudovalcev nogometa in dobre družbe.
S programom smo pričeli ob 13.00 uri, ko so se na igrišču pomerili naši najmlajši nogometaši, ki so prikazali, da na Dobrni ne
primanjkuje talenta ter dobrih mladih nogometašev.
Takoj po odigranem srečanju so na igrišče stopili najstarejši-tisti,
ki so prvi pred 50 leti začeli s to prireditvijo in veljajo za zgled
vsem udeležencem. Omenjeni 'veterani' so se pomerili s starej-

šimi igralci, kjer so oboji na igrišču pokazali veliko mero želje po
zmagi ter športnega duha. Na koncu pa je prireditev dočakala
vrhunec, ko so na igrišče stopili igralci 'LEDIČNIH' in 'OŽENJENIH'.
Ob močnem dežju je bila tekma zelo dinamična in razburljiva
vse do zaključka. Ob izenačeni igri je na koncu zasluženo zmagala ekipa ' LEDIČNIH ' z rezultatom 7:5. Druženje se je nato
nadaljevalo ob igrišču, kjer so
nekateri analizirali potek tekme, drugi pa obujali spomine
na pretekle dvoboje-tudi tistega prvega pred 50 leti.
Ob tej priložnosti se ND Dobrna zahvaljuje vsem, ki so
pripomogli pri organizaciji
jubilejne 50. tekme 'LEDIKOŽENJENI' .
Lep športni pozdrav!
Klemen Jevnišek,
tajnik Nogometnega društva
Dobrna
št. 54 / 2012
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Lokalno pridelana hrana tudi v Termah Dobrna
Zdraviliška dejavnost na
območju Dobrne ima izredno dolgo tradicijo. Celoten razvoj kraja je temeljil
na dejstvu, da je tukaj zdravilna termalna voda. Zato
ni nič nenavadnega, da je v
preteklosti ves kraj živel in
dihal z zdraviliščem.
Tudi samo zdravilišče je bilo
povsem drugače organizirano. Glede na to, da je bilo in
je precej oddaljeno od večjih
mest, je moralo biti čim bolj
samozadostno. In zdravilišče
v Dobrni je to bilo. Na 50 in
več hektarjih zemljišč, ki so
bila v lasti zdravilišča in okoliških kmetov, so pridelovali

zelenjavo, sadje in redili živali
za meso. V vse procese so bili
vključeni lokalni prebivalci,
večinoma zaposleni v zdravilišču, od katerih se je odkupovalo viške doma pridelanih
dobrin.
Žal je čas uničil odlično delujoč sistem, ki bi bil dandanes,
če bi preživel, edinstven in
zlata vreden. Čas, ki je prinesel
nove ekonomske sisteme, nov
način življenja, razvoj logistike,
stroge predpise na področjih kmetijstva in gostinstva
ter vedno slabšo ekonomiko
domače pridelave, je onemogočil lokalno oskrbo s kvalitetno, doma pridelano hrano.

Vendar časa ne moremo zavrteti nazaj. Možnost obuditve
odlično delujočega sistema
je tudi le iluzija. Lahko pa začnemo novo pot. Pot v smeri
vedno večje lokalne oskrbe s
kvalitetno hrano, pridelano na
okolju prijazne načine.
Ideja o vključevanju lokalnih
izdelkov in lokalno pridelane
hrane v ponudbo Term Dobrna ni nova. Na tem področju
smo v preteklih letih že naredili prve korake, saj smo že
pred leti vključili v naš animacijskih program nedeljske tržnice, na katerih lahko lokalni
ponudniki prodajajo domače
izdelke in hrano. Trendi na področju varstva okolja, državne samooskrbe na področju
hrane, ki jih je povzročila tudi
gospodarska kriza z višjimi cenami energentov, v povezavi
s trendi na področju turizma,
ki vedno bolj poudarjajo zeleni turizem in trajnostni razvoj,
so spodbudni dejavniki, ki so
Terme Dobrna napeljali k dodatnim aktivnostim za zagotavljanje vsaj delne lokalne preskrbe s hrano.

Za pomoč pri izpeljavi projekta smo zaprosili Občino Dobrna, Javni zavod za turizem,
šport in kulturo Dobrna in
Kmetijsko svetovalno službo
Kmetijsko gozdarske zbornice
Slovenije – območna enota
Celje, ki so se z veseljem odzvali. S skupnimi močmi nam
je uspelo izpeljati prvo srečanje povpraševalcev po kmetijskih izdelkih in s ponudniki
le-te v Občini Dobrna. S predstavitvijo možnosti opravljanja dejavnosti na kmetijah in
dodatnega zaslužka s prodajo
pridelkov ter na drugi strani
dejanskega interesa za odkup tovrstnih izdelkov s strani
Term Dobrna in drugih večjih
poslovnih subjektov v Dobrni,
je bil storjen prvi korak. Slediti
mora pozitiven odziv ponudnikov na tovrstno pobudo s
strani Term Dobrna.
Barbara S. Špegelj, analitik –
planer v Termah Dobrna

Akupunktura
Akupunktura (AP) je stara kitajska metoda zdravljenja s
pomočjo igel, ki jih zabadajo v
določene točke na telesu. AP
se je začela razvijati na Kitajskem že
v III. tisočletju p.n.st., ko je ki-
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tajski cesar Huang T.(rumeni
cesar), napisal prvo knjigo o
AP imenovano Nei Jing. To je
tudi najstarejše medicinsko
delo na svetu. Že v tej knjigi
je podana definicija zdravja in
bolezni z ozirom na fiziologijo

in patologijo posameznih organov in njihovih funkcij.
Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je leta 1979
proglasila AP kot sodobno
metodo zdravljena različnih
bolezni. Od takrat je AP pri-

znana v mnogih državah in
prav tako tudi pri nas.
Kitajski zdravniki so ugotovili,
da se v našem telesu pretaka energija imenovana Qi. Ta
energija potuje po posebnih
meridianih, ki potekajo po

DOGODKI
površini telesa in končujejo v
notranjih organih. Na teh meridianih ležijo akupunkturne
točke, preko katerih vplivamo
na delovanje notranjih organov.
Qi predstavlja dva pola Ying in
Yang, ki sta med seboj tesno
povezana, sta si nasprotna in
vplivata eden na drugega in
eden brez drugega ne more
obstajati.
AP terapijo lahko izvajamo
na več načinov, najstarejša in
klasična metoda je zabadanje
iglic v AP točke. Pri tem uporabljamo zelo tanke iglice, skoraj atravmatske, ki povzročajo
malo ali nič bolečin. Poleg
iglic uporabljamo še elektrostimulacijo točk, moksibustio
in laserski žarek. V kolikor ne
razpolagamo s temi pripomočki, se lahko poslužujemo
akupresure, ki jo lahko izvajamo s konico prsta ali koničastim predmetom.
Indikacije za AP so zelo številne, ki obsegajo široko paleto
bolezni, bolečinskih sindromov, psihičnih težav. Indici-

rana je tudi v ginekologiji in
porodništvu ter anesteziji.
Najpogostejše indikacije za
AP terapijo;
Migrena, običajni glavobol,
astma, seneni nahod (alergije),
bolečine v hrbtenici, pareze
okončin, razna živčna obolenja, (nemir, tremor, nervoza,
anksioznost, depresija, trema).
Uspešna je po operaciji na ramenskem sklepu in slabi gibljivosti le-tega. Vplivamo lahko
tudi na vrtoglavico, bronhitis,
motnje uriniranja in v ginekologiji ter pripravi na porod.
Igle zabadamo v telo pod
različnim kotom in v različno
globino. Število aplikacij je pri
kroničnih obolenjih in hujših
bolečinskih sindromih 10-krat,
v zelo trdovratnih primerih pa
tudi več.
Pri akutnih primerih (izpuščaj
na ustnicah- herpes simplex)
pa zadostujejo štiri aplikacije v
dveh dneh ( 2x dnevno).
Pri akupunkturi z laserjem točke stimuliramo cca 30 sec in je
ta akupunktura ekvivalentna
klasični akupunkturi.

Najpogostejše kontraindikacije za AP terapijo;
Stanje ekstremne slabosti, v
akutnem opitem stanju, ob
akutnih psihotičnih stanjih,
v stanju ekstremne razburjenosti, pri bolnikih s pacemakerjem, neposredno po
radioterapiji. Prav tako je kontraindikacija AP pri velikih dozah kortikosteroidov in psihofarmakov.
Akupunktura je vedno bolj
priznana in uporabna pri zdravljenju nekaterih bolezni in

bolečinskih sindromov.
Z uporabo laserja je postala
AP dostopna tudi tistim osebam, ki imajo strah pred uporabo igel.
Akupunkturno terapijo priporočam zaradi širokega indikacijskega področja in možnosti
uporabe kot mono terapijo
ali pa v kombinaciji s klasično
medicino še zlasti takrat, ko je
medikamentozno zdravljenje
manj uspešno.
Čater Emil, dr.med.spec.
nevrolog in akupunkturolog

Bownova terapija
Vzpodbuda k samoozdravitvi
Danes imamo na tržišču goro terapij, med katerimi pa se
je prav težko odločiti in izbrati tisto res učinkovito. Terapija, ki jo bom v nadaljevanju predstavila, je ena tistih, ki si
jih ljudje dobro zapomnijo, tako zaradi njene učinkovitosti kot tudi zaradi posebnosti izvajanja.
Bownova terapija prihaja iz Avstralije, ime je dobila po Thomasu
Ambrose Bownu, ki jo je razvil pred petdesetimi leti. Bownova
terapija je nežna manipulacija mišičnih tkiv in vezivnega tkiva (fascije), pri čemer stimuliramo telo fizično in energetsko. Z
natančnim zaporedjem specifičnih bownovih potez na točno

določenih mestih se v telesu
izzovejo pričakovani odzivi, ki
pripeljejo do sistemske fizične
in psihične integracije. Terapija temelji na principu sposobnosti samoozdravitve telesa,
oziroma homeostaze. Tako je
terapevt samo prevodnik, ki z
minimalnimi zunanjimi dražljaji
v telesu spodbudi proces homeostaze. Posebnost terapišt. 54 / 2012
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DOGODKI
je so pavze med samimi potezami oziroma posegi, s katerimi
damo telesu čas, da se v njem odzovejo na vnesene dražljaje vsi
sistemi: mišično vezivni, nevrološki, hormonalni, limfni in energetski.
Natančno delovanje Bownove terapije ni poznano. Raziskave
so pokazale, da terapija učinkuje na avtonomni živčni sistem,
ki nadzoruje nad 80% vseh telesnih funkcij in je zelo občutljivo
na daljša stresna stanja ali premočne dražljaje. Kadar smo v stresnem stanju, je v našem telesu aktiviran simpatični avtonomni
živčni sistem, z Bownovo terapijo pa začasno aktiviramo parasimpatično živčevje in s tem dobi telo priložnost, da ustvari ravnovesje, ki pripelje do samoozdravitve.
Drugi sistem, preko katerega deluje Bownova terapija, pa je
vezivno tkivo ali fascija, ki je ena najpomembnejših telesnih
struktur. Fascija povezuje, podpira in obdaja vsa ostala tkiva;
deluje kot avtocesta za električne/energetske tokove. V fasciji
je tekočina (medceličnina), ki predstavlja bazo, v kateri prihaja
do številnih biokemičnih reakcij in izmenjav, obenem pa obdaja tudi živčne končiče, mezgovnice in bezgavke ter meridianske poti. Če je telo premalo hidrirano, medceličnina spremeni
obliko iz tekočega stanja v bolj želatinozno in fascija deluje kot
oklep okoli organov, mišic in ostalih tkiv. Vibracije in neznatni
električni impulzi, ki jih sprožajo nežni Bownovi potegi, pa lahko
povzročijo spremembo medceličnine nazaj v tekoče stanje ter
se hitro in z lahkoto širijo preko medceličnine v telesu, seveda
pod pogojem, da je telo dobro hidrirano. Fascija pa je velikokrat
opisana tudi kot naše čustveno telo. V vezivnem tkivu ostanejo
ujeti spomini na pretekle izkušnje ali poškodbe, negativne misli, čustva ipd. Istočasno, ko se sprostijo tkiva, se sproščajo te
pozabljene zaviralne energije. Po terapiji skoraj vedno pride do
pozitivnih čustvenih odzivov (občutek sproščenosti, boljše razpoloženje, lažje soočanje z življenjem …).
Bownova terapija je komplementarna terapija in lahko lepo dopolnjuje načine zdravljenja, ki jih nudi uradna medicina. To ni
terapija, ki zdravi ali pozdravi, temveč pomaga telesu, da se ozdravi samo. Ker je tako nežna in nenasilna, jo lahko izvajamo pri
ljudeh vseh starosti, od rojstva do pozne starosti. Lahko jo uporabimo za zdravljenje že navzočih motenj, za lajšanje bolečin,
preventivno ali v namen sprostitve.
Terapija se primarno izvaja pri težavah z lokomotornim aparatom (kosti, ligamenti, tetive, hrustanec) in mišicami, kot so:
- obrabe, artritisi, težave s sklepi (zvini, bolečine, zmanjšana
gibljivost, vnetja)
- poškodbe sklepov, mišic, operacije (kot del rehabilitacije)
- bolečine v vseh nivojih hrbtenice (išiasi, protruzije, degenerativne spremembe)
- motnje v mišično vezivnem sistemu (miofascialne prožilne
točke, fibromialgija)
- prekomerna mišična napetost (preventiva in splošna sprosti-
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tev), krči v mišicah
kostni izrastki na petnici in bolečine v stopalih
težave in bolečine v temporomandibularnem sklepu
skolioze, nepravilna drža
sindrom karpalnega kanala.

Zelo učinkovita je tudi pri glavobolih in migrenah, sinusitisu,
alergijah (npr. seneni nahod), kronični utrujenosti (brez patoloških vzrokov), limfnih zastojih in detoksifikaciji, stresu (fizičnem
in emocionalnem).
Pri motnjah v dihalnem, prebavnem, reprodukcijskem in hormonalnem sistemu, Parkinsonovi bolezni, multipli sklerozi, cerebralni paralizi, možganski kapi, sindromu kronične utrujenosti.
Pri raznih drugih sistemskih obolenjih pa jo kot dodatno terapijo
uporabimo za lajšanje simptomov.
Zaradi svoje nežnosti jo zelo dobro sprejmejo tudi dojenčki in
nosečnice. Lahko pa jo uporabimo tudi kot pomoč pri zanositvi
ob odsotnosti fizičnih patoloških stanj.
Klienti imajo po terapiji pričakovane odzive, ki pa so znak, da
telo išče novo ravnovesje in ima dovolj rezervne energije, da
lahko to opravi. Najmočnejši odzivi so po prvi, včasih tudi po
drugi terapiji. Pomembno je tudi, da klienti upoštevajo navodila,
ki so jih dobili od terapevta, kako ravnati v času med terapijami.
To jim bo v pomoč pri hitrejšem okrevanju in morebitnih reakcijah( kakšna naj bo fizična aktivnost, koliko popiti, kdaj naj bi
imeli ponovno terapijo).
Terapija se izvaja v razmiku 5-7dni, v določenih primerih lahko tudi bolj pogosto oz. redkeje. Število obiskov je odvisno od
posameznika in težav; običajno so dovolj že 2-4 obiski. Trajanje same terapije je od 30 minut do ene ure, kadar uporabimo
samo kakšen poseg, pa zadostuje le nekaj minut.
Bownova terapija izpodbija globoko zakoreninjeno miselnost,
da je treba med terapijo občutiti bolečine in trpeti, če hočemo,
da kaj pomaga. Z Bownovo terapijo hitro dokažemo, da je lahko
celoten proces prijeten, sproščujoč, neboleč in še kako učinkovit.
Zalika Tisnikar Lamot,
dipl. fizioterapevt v Termah Dobrna, inštruktorica Bownove terapije

Zimska šola v naravi, Kope 2012
Kot vsako leto smo se tudi letos s šestim razredom odpravili v
Zimsko šolo v naravi na Kopah. V ponedeljek, 5. 3. 2012, smo
na avtobus naložili polne potovalke zimskih oblačil in smučarsko opremo in se ob osmih odpeljali. Že dopoldne, takoj po
prihodu, smo opravili testiranje začetnega znanja smučanja, se
razdelili v dve skupini in se po kosilu odpravili nazaj na sneg.
Vreme nam je bilo naklonjeno ves teden, zlasti za dopoldanske smuke, ko je bil sneg odličen. Kar dvakrat smo imeli nočno
smučanje. Vsi smo se seznanili tudi z osnovami bordanja. Eno
popoldne smo posvetili pohodu proti Partizanki. Na poti smo
se orientirali s pomočjo zemljevida in kompasa, opazovali lišaje
in se zabavali s kepanjem in ob kotaljenju po zasneženih pobočjih. Večere smo si popestrili z druženjem z učenci drugih šol,
ki so prav tako bivali v Lukovem domu. En večer so učenci pripravili zabavni program in pošteno smo se nasmejali nekaterim
domislicam. Po nočnem smučanju smo imeli tudi »veliko žabje
tekmovanje« v lepoti, hitrosti in poskočnosti. Z ročno izdelanimi in domišljijsko poslikanimi žabami iz papirja so se preizkusili
prav vsi učenci. Imeli smo tudi kino večer in najpomembnejšiposlovilni disco večer. Eno kosilo smo si popestrili z umetelnim
zlaganjem prtičkov na več različnih načinov. Seveda je bil vsak
dan tudi pouk in nekatere obveznosti, saj smo bili vendarle v
šoli, pa čeprav v naravi. Vtise so otroci zapisovali v obliki spisa in

šolski
kotiček

stripa. Vsak dan smo sporočali v dolino, kaj počnemo in prilagali
slike, ki so še vedno v galeriji slik na naši šolski strani. Zadnji dan
smo imeli tekmovanje, kjer so nastopali vsi udeleženci ZŠN in
progo vsi tudi dvakrat uspešno prevozili. Prišlo je nekaj staršev,
ki so navijali. Petdnevno druženje smo zaključili v naši učilnici s
podelitvijo priznanj za sodelovanje in uvrstitve na tekmovanju.
Posebno nagrado sta prejeli tudi učenki za najbolj urejeno sobo
in najboljše opravljanje zadolžitev med tednom. Bilo je aktivno
in lepo.
Nevenka Tratnik, vodja šole v naravi

Intenzivna pevska vaja
Pevci mladinskega pevskega zbora OŠ Dobrna smo v torek, 20.
3. 2012, odšli na celodnevno pevsko vajo. Tako kot lani je tudi
letos pevska vaja potekala v Domu sv. Jožefa v Celju, saj so nam
prostori za vajo in sama okolica zelo všeč. Ker je intenzivna pevska vaja namenjena predvsem vaji in med drugim tudi pripravi
na območno revijo pevskih zborov, se je iz prostorov doma dobršen del dneva širilo petje. Pri vaji nam je priskočil na pomoč
tudi naš korepetitor, David Kostanjevec. Nekaj prostega časa
pa smo le namenili tudi že našemu tradicionalnemu sprejemu
novih pevk v pevski zbor. Letos je bilo teh pevk kar 10. Kratek
program, ob katerem smo se vsi skupaj zelo zabavali in veselili,
so pripravile pevke devetošolke.
Ob vseh dejavnostih je dan hitro minil, a v mislih, da smo veliko
naredili, smo proti večeru prijetno utrujeni in polni novih vtisov
odšli domov.
Zborovodkinja: Milena U. Rogl
št. 54 / 2012
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»Pesemca« - Območna revija otroških in mladinskih pevskih zborov
V sredo, 4. 4. 2012, je v Celjskem domu potekala že tradicionalna območna revija otroških in mladinskih pevskih zborov občin
Dobrna, Vojnik, Štore in Celje. Letos se je območne revije zopet
udeležil mladinski pevski zbor OŠ Dobrna, v katerem prepeva
34 pevk, pod vodstvom zborovodkinje Milene Urlep Rogl in pianista Davida Kostanjevca. Pevska revija poteka v dveh delih, z
dvema koncertoma. V prvem delu nastopijo predvsem otroški
pevski zbori, v drugem delu pa mladinski in srednješolski pevski
zbori. Tokrat smo nastopili v drugem koncertu, z začetkom ob
19.00 uri. Naš nastop so sestavljale tri slovenske pesmi: ljudska
Čej so tiste stezice in dve umetni Kaj je ljubezen ter Vodomet.
Vsako leto nastope pevcev strokovno spremlja zborovodja, ki
kasneje poda posamezni zborovodji pisno oceno nastopa. Letos je naš nastop spremljala ga. Sonja Kasesnik. Na nastop smo
se pridno pripravljali na pevskih vajah v šoli in na intenzivni pevski vaji v Domu sv. Jožefa, kamor smo šli že drugo leto zapored.

Zelo radi prepevamo, se družimo ob glasbi in se udeležujemo
tovrstnih nastopov, revij, saj širši okolici predstavimo svoje celoletno delo in trud.
Nastop smo opravili uspešno in zadovoljno ter hkrati navdušili
tudi poslušalce v dvorani, ki so nas nagradili z dolgim aplavzom.
Zborovodkinja: Milena U. Rogl

Spuščali smo gregorčke
V nedeljo, 11. 3. 2012, smo na predvečer gregorjevega petošolci
spuščali gregorčke. V petek pa smo v okviru tehniškega dneva
izdelali svoje barvite in pisane hišice.
V nedeljo smo se ob 18. uri zbrali v šoli. Vsak učenec je odnesel
svojega gregorčka v Zdraviliški park. Malo sem zamudil. Bilo je
že mračno, zato nisem našel svojega gregorčka. Ko mi je učite-

ljica izročila mojo hišico, sem se zelo razveselil. Gospa Irena je
v parku pozdravila vse starše, gasilce, ravnateljico in druge obiskovalce. Povedala je, od kod je ta praznik; kako so v preteklosti
na predvečer gregorjevega spustili luč po vodi. Pozimi so morali
velikokrat delati ob svečah, sedaj pa jih ne bodo več potrebovali, ker se dnevi daljšajo.
Letos je drugo leto zapored, ko smo učenci 5. razreda pripravili to prireditev. Vsak od nas si je moral nekaj zaželeti, preden
je spustil hišico po vodi, v kateri je zagorela svečka. Najprej so
bila na vrsti dekleta, nato pa še fantje. Ves čas so nam pomagali
gasilci. V Topličici je bilo zelo malo vode, zato se je kakšna hišica
ustavila. Takrat pa so jo »rešili« gasilci.
Veseli smo občudovali svetleče hišice in jih spremljali ob bregu.
Kar prehitro so hišice prispele do cilja. Pri gostišču Lovec so jih
gasilci pobrali iz vode, da ne bi bilo onesnaženja. Za konec je
govor imela še ravnateljica. Pohvalila nas je ter se zahvalila vsem
za udeležbo, še posebej pa gasilcem za pomoč in varovanje.
Odločili smo se, da bomo tudi drugo leto, 11. 3. 2013, odšli spustit gregorčke. Vesel sem, da se stari običaji ohranjajo in da tudi
mi prispevamo k temu.
Staš Grabar, 5. r.
Mentorica: Irena Delčnjak Smrečnik
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Naravoslovni dan v Ljubljani

V torek, 10. 4. 2012, smo imeli učenci 4. in 5. razreda naravoslovni dan. Odšli smo v Ljubljano, prestolnico Slovenije.
Pri Parlamentu RS smo izstopili iz avtobusa in pohiteli v Slovenski šolski muzej, kjer so nas že pričakovali. Vodič Jože in »gospod
učenik« sta nas popeljala v zgodovino šolstva. Pred vstopom v
učilnico smo si deklice nadele šolske halje, dečki pa so oblekli
brezrokavnike. Tako pripravljeni smo vstopili v učilnico iz leta
1865. Deklice smo sedele na levi strani učilnice, dečki pa na desni strani. Bilo je zelo drugače. Učitelju smo rekli gospod učenik.
Z gospodom učenikom smo imeli zanimivo učno uro: Nedeljsko šolo branja, pisanja, računanja in petja. Pri delu smo s kredo
pisali na tablico. Tako strog učitelj nas še nikoli ni poučeval.
Navdušeni smo zapustili Slov. šolski muzej in odšli v Hišo eksperimentov, kjer so nam demonstratorji razložili, kako bo potekalo delo. Eksperimenti so nas osupnili in vzpodbudili našo
domišljijo. Bili so kot čarovnije, ki so nas nevsiljivo popeljale v
svet znanosti. Ležali smo na fakirski postelji iz žebljev, se oblekli
v milni mehurček, poslušali svoj odmev, se razmnoževali z zrcali, opazovali vozila, ki potujejo po hribu navzgor, opazovali svet
z zamenjanima očesoma … Na koncu pa smo vsi sodelovali še
v »dogodivščini« Tlakologiji. Čas v Hiši eksperimentov je prehitro minil.
Višek našega dne pa je predstavljal vzpon s tirno vzpenjačo na
ljubljanski grad. Z gradu smo opazovali naše največje mesto z
množico zanimivih stavb. Pogled je bil čudovit.
Naravoslovni dan smo preživeli v prijetnem vzdušju, videli in slišali pa smo veliko zanimivega. Polni lepih vtisov smo se vrnili
domov.

Planica 2012
V četrtek, 15. 3. 2012, smo se udeležili ogleda uradnega treninga
svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici. Vzeli smo šolsko malico in že kmalu po šesti uri zjutraj se nas je 45 učencev
in 3 učiteljice, spremljevalke, seveda skupaj s šoferjem in avtobusom, odpravilo v Planico. Po poti smo pobrali našo vodičko, predstavnico Zavarovalnice Triglav, ki nam je, v okviru akcije »Zvesti Planici«, omogočila in organizirala brezplačni ogled
smučarskih poletov. Za nas so res dobro poskrbeli, dobili smo
pletene kape zavarovalnice in navijaške raglje ter bon za toplo
malico. Ves čas smo imeli na razpolago topel čaj in jabolka. Za
skok v daljino ob merilnem traku smo dobili pa še lučko. Ker je
bil dan topel in sončen, smo veliko skakali. Vzdušje v dolini je
bilo odlično, čisto primerno vremenu. Mladi iz vseh koncev Slovenije so bučno navijali, seveda najbolj za naše. Ob doskočišču
so nekateri zelo uspešno nabirali tudi avtograme. Po treningu
in kvalifikacijski tekmi pa so na oder prišli vsi naši skakalci, se
malo predstavili, nas pozdravili in si vzeli čas za podpisovanje in
odgovorili na marsikatero vprašanje. Polni lepih vtisov smo okoli
druge ure popoldne zapustili Planico in se odpravili proti domu.
Nevenka Tratnik, športna pedagoginja

Učenci 4. razreda: Jernej, Nuša in Lana
Mentorica: Olga Vaukner
št. 54 / 2012
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Zdravi zobje, lep nasmeh
V ponedeljek, 2. aprila 2012, smo imeli četrtošolci naravoslovni
dan. Obiskala nas je ga. Dragica Praprotnik, ki tudi v tem šol. letu
ocenjuje čistočo naših zob.
Naučili smo se veliko novega. Najprej smo se vživeli v vlogo
zobozdravnika in s pomočjo ogledalc opravili sistematski pregled svojih zob. Spoznali smo, da imamo med stalnimi zobmi še
vedno nekaj mlečnih zob.
Večji del tega dne je bil namenjen zdravi prehrani in vsakodnevni higieni zob.
Praktično smo obnovili pravilno čiščenje svojih zob. Rdeče tabletke, ki nam jih je razdelila medicinska sestra, so nam pove-

dale, kako natančno smo si očistili zobe. Reševali smo tudi teste
znanja. Pri delu je bila večina učencev uspešna.
Na koncu smo se sklenili, da si bomo vsak dan 3-krat umivali
zobe in naslednje leto zmagali v tekmovanju za čiste zobe.
Špela, Ana B., 4. razred
Mentorica: Olga Vaukner

Turizmu pomaga lastna glava
Turistična zveza Slovenije in Zavod RS za šolstvo letos organizirata že 26. DRŽAVNI FESTIVAL TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA, katerega tema je preprosto vzeta iz facebooka, in sicer Všeč
mi je!
Od mladih raziskovalcev se tako pričakuje raziskovanje in spoznavanje domačega kraja z več inovativnosti. Sodobni turizem
se namreč počasi odmika od klasičnih izletov k izletom doživetij. Sodobnemu turistu ni več dovolj informacija o kraju (zgodovina, kulturna dediščina ipd.), temveč želi kraj tudi doživeti. Zato
se z letošnjo temo od nas, mladih vodnikov, pričakuje programe, ki bi našim vrstnikom pomagali doživeti kraj na nevsakdanji
način.
Člani turističnega krožka na OŠ Dobrna smo pod mentorstvom

ge. Sonje Špegel oblikovali program, kjer bo mogoče na zabaven in razvedrilen način preživeti dan med zelenimi travniki in
gozdovi, se rekreirati, spoznavati Dobrno, se družiti in se preprosto imeti fajn.
Izbrali smo malce izzivalen naslov, in sicer VZPON ZA MILIJON.
Gre za kolesarski vzpon iz Dobrne na Paški Kozjak. Čaka nas prijetna in ne pretežka pot, ob kateri lahko spoznavamo številne
naravne in kulturne znamenitosti. A že prvi postanek ne bo
samo postanek, saj smo pripravili 'delo za možgane' – kviz o
poznavanju Dobrne. Glede na dosežke bodo udeleženci nadaljevali pot proti vrhu. Na koncu oz. na vrhu pa smo pripravili
predlog za razvedrilno zabavno druženje v obliki športnih iger
in seveda – domačega piknika v naravi.
In zakaj vzpon za milijon? Dandanes vsi hrepenimo po zaslužku, materialnih dobrinah in kar nekako tekmujemo v tem. Mi
pa bomo deležni milijona v obliki zadovoljstva, ko bomo na
preprost način pozabili na skrbi in vsakodnevno rutino, naredili
veliko za telo, še več pa za duha. In upamo, da bo to postala
tradicionalna pomladanska prireditev.
Raziskovalno turistično nalogo smo predstavile na občnem
zboru Turističnega društva Dobrna, kjer so se udeleženci z veseljem preizkusili v poznavanju domačega kraja.
V torek, 3. 4. 2012, pa smo se predstavile tudi na turistični stojnici
v Mercatorjevem centru v Celju, kjer smo za sodelovanje v projektu osvojile srebrno priznanje.
Članice turističnega krožka z mentorico Sonjo Špegel
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Lutkarije in vragolije
V petek, 30. marca 2012, je v dvorani Kulturnega doma Dobrna
potekalo II. območno srečanje lutkovnih skupin celjskega in žalskega območja LUTKARIJE IN VRAGOLIJE 2012, ki ga organizira
JSKD RS za kulturne dejavnosti območne izpostave Celje.
Predstavilo se je pet gledaliških skupin: Škratovo lutkovno gledališče Celje z igro HEJ, TO JE MOJ POPEK; Kulturno društvo
Smeško Celje z igro ŽABEC IN NJEGOVO SRCE; Lutkovna skupina
Mavrica III. osnovne šole Celje s predstavo PRAVLJICA O POLOMLJENI LUTKI; Lutkovni krožek Osnovne šole Ljubečna z igro
DOMIŠLJAVI ŽELODEK in Zverinice Osnovne šole Petrovče z igro
BOBEK IN BARČICA. Posamezne predstave so si med drugimi
ogledali otroci 3., 4. in 5. skupine Vrtca Dobrna, učenci od 1. do
5. razreda OŠ Dobrna, učenci od 1. do 5. razreda POŠ Socka ter
otroci in mladostniki iz CUDV Dobrna. Otroci in ostali gledalci

Matineja športnih filmov
V sredo, 14. 3. 2012, smo na šoli gostili gospoda Benjamina Hvalo s sodelavcem, ki nam je na velikem platnu predvajal na številnih festivalih že nagrajene, »naj« športne filme ta hip na svetu, ki
jih ni moč videti na televizijskih sprejemnikih doma. Dragoceno
je bilo stalno vključevanje mladih v pogovore o športnih filmih.
Gospod Hvala, skupaj z moderatorkama, devetošolkama Petro
in Manjo, je med predvajanji z različnimi vprašanji spodbujal
učence k aktivnemu sodelovanju in razmišljanju o dogajanju
na filmskem platnu. Skozi športne filme so učenci spoznavali
različne kulture, kaj je dobro in kaj slabo, kaj je lepo in kaj grdo,

so bili nad igrami navdušeni in so to dopoldne preživeli v lepem
kulturnem vzdušju.
Valerija Pečnik

torej tako etiko kot estetiko. Videli smo solze žalosti in solze sreče. Pred vsakim filmom je bila spontana napoved, med filmom
pa ustavljanja in komentarji. Ustvarjale so se tako pozitivne
kot negativne reakcije, ki jih dobri filmi vzpodbudijo v vsakem
človeku. Voditelji programa so se pogovarjali tudi z našim zelo
uspešnim smučarskim skakalcem, šestošolcem Timijem Zajcem.
Dvorane nihče ni zapustil ravnodušen, komentarji in pogovori,
ki so sledili še v naslednjih dneh, so kazali na močan vtis, ki ga
je projekcija pustila.
Vredno še kakšne ponovitve v prihodnjih letih. Pa še prav neverjetno za današnji čas, projekcija je bila brezplačna. Hvala, gospod Hvala.
Nevenka Tratnik, športna pedagoginja

22. otroški parlament »Junaki našega časa«
Učenci Osnovne šole Dobrna
že vrsto let v okviru Skupnosti
učencev aktivno sodelujejo na
otroških parlamentih. Tema letošnjih otroških parlamentov
je bila Junaki našega časa. Naši
učenci so najprej sodelovali na
šolskem parlamentu, nato so
se udeležili medobčinskega
parlamenta v Celju ter sode-

lovali in vodili regijski parlament v Dobrni. Petra Rebernik
iz 9. b razreda se je kot novinarka udeležila tudi državnega otroškega parlamenta v
Ljubljani. V mesecu maju pa
bo sodelovala na tridnevnem
mednarodnem taboru v Poreču »Raznolikost – vezivo in
bogastvo obmejnega sožitja«,

kjer bodo v eni izmed osmih
tem govorili tudi o sodelovanju med slovenskimi in hrvaškimi otroki iz otroških parlamentov in dječjih foruma.
Šolski parlament smo imeli
22. decembra 2011. Oddelčne
skupnosti od 4. do 9. razreda
so predstavile svoje junake.
Učenci 4. razreda so predsta-

vili gasilce, učenci 5. razreda
Benko Pulko, učenci 6. in 8.a
razreda slovenske športnike
(Tino Maze, Petro Majdič, Roberta Kranjca, Jolando Čeplak,
Dejana Zavca in Primoža Kozmusa), učenci 7. razreda Leonarda di Capria, Dirie Waris,
Hellen Keller, učenci 8.b razreda Lojzeta Slaka, učenci 9.a
št. 54 / 2012
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razreda Benjamina Žnidaršiča,
Che Guevara in Billa Gatesa
ter 9.b razred Sangea in Grega
Mortensona.
Medobčinskega otroškega parlamenta, ki je bil 25. januarja
2012 v Celju, se je udeležilo sedem učencev z naše šole, kjer
so skupaj z učenci iz občin Celje, Vojnik in Štore razpravljali o
njihovih junakih.
Regijski parlament je bil 16.
februarja 2012 na OŠ Dobrna.
Parlament je vodila Petra Rebernik iz 9. b, delavnico Generacijska in medgeneracijska
povezanost je vodila Manja
Mešl iz 9. a s Katjo Žerjav iz
8. a, drugo delavnico Junaki
našega časa je vodil Denis Štepihar iz 9. a z Lucijo Špegel iz
9. b in tretjo delavnico Virtualna resničnost je vodila Lucija
Zajc iz 9. b s Hano Brecl iz 8.
b. Parlament je najprej potekal
v treh delavnicah, nato pa je
sledil plenarni del z ugotovitvami delavnic in z zaključno
razpravo. Učenci so dejali, da je
bil parlament zanimiv, a hkrati
vznemirljiv in naporen.
Ugotovitve in predlogi regijskega parlamenta je zapisala
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Petra Rebernik:
»Junak je vsako živo bitje, ki naredi dobro delo in zato nič ne
zahteva, ki ne misli samo nase,
ampak tudi na ostale. Junaki so
tudi tisti, ki so iskreni, pogumni
in naredijo junaško dejanje. Junaki smo lahko tudi sami sebi.
Vsakdo od nas ima potencial
junaka, ampak tega še večina
ni odkrila.
Junake si po navadi izbiramo iz
filmov, pevskih krogov in predvsem iz družinskih krogov, kot
so starši, bratje in sestre. Nekateri si junake izbirajo tudi s področij, ki jih zanimajo, za druge
pa so junaki kar cele skupine
ljudi, ki opravljajo določen poklic, kot so gasilci, reševalci in
policisti.
Veliko se lahko naučimo od
starejše generacije in tudi oni
od nas.
Razlike med vrstniki se pojavljajo največkrat zaradi denarne prikrajšanosti, revščine,
kar otežuje mlademu človeku
razvoj v uspešno in samozavestno osebnost.
Včasih imajo junaki prevelik
vpliv na nas in lahko to postane nevarno za naše življenje.

Zato je dobro, če poznamo
čim več lastnosti naših junakov. Junaki bi morali biti resnični, ne samo virtualni. Morali bi
ločiti med resničnim in virtualnim svetom, morali bi se bolj
družiti s pravimi prijatelji. Mlajši
od nas so pogosto zasvojeni z
igricami, starejši pa s socialnimi omrežji. Previdni moramo
biti, kaj objavimo na spletu. Posledica zasvojenosti je socialna
osamitev, ki se pri vrstnikih pogosto pojavlja. »
O državnem otroškem parlamentu Petra Rebernik:
»V ponedeljek, 2. aprila 2012,
smo odšli na 22. državni otroški parlament v Ljubljano. Pred
vstopom v parlament smo dobili priponke z našimi imeni.
Nato so parlamentarci odšli
v veliko dvorano, novinarji in
mentorji pa smo se zbrali na
balkonu. Najprej nas je pozdravil predsednik 21. nacionalnega otroškega parlamenta, nato
pa so izvolili organe letošnjega
otroškega parlamenta, sledilo
je glasovanje o temi za naslednji otroški parlament. Po kratkem odmoru je sledilo delo v
štirih skupinah. Novinarji smo
si lahko ogledali, kako poteka
delo v vsaki skupini. Po slabih
dveh urah pa je bil na vrsti
plenarni del zasedanja. Vsaka
skupina je poročala o svojih
stališčih, mnenjih in predlogih
izoblikovanih v skupinah. Po
poročanju vsake skupine se je
razvila tudi razprava.
V 1. skupini Kako postati junak?
so ugotovili, da ni pomembno,
kako veliko dejanje storimo, saj
so včasih važnejša tista mala
dejanja, ter da moramo drugim

delati tisto, kar želimo, da drugi
delajo nam. Junaki iz okolja so
tisti, ki izberejo tak poklic, da
drugim rešujejo življenje; junak
je lahko vsak, četudi ni izpostavljen medijem.
V 2. skupini Prezrti junaki so
povedali, da ti junaki širši javnosti niso znani; v ožji javnosti,
npr. v družini, med prijatelji pa
prezrtih junakov sploh ni. Prezrt junak ne pomeni to, da je
njegovo dejanje prezrto, pomeni le, da njegovo dejanje ni
znano širši javnosti. Strinjali pa
so se, da vsako dejanje nekaj
šteje.
3. skupina je razpravljala o temi
Junaki,vzorniki, idoli skozi čas.
Ugotovili so, da so junaki tisti,
ki se trudijo narediti spremembo; vzorniki so tisti, ki imajo
dobre lastnosti in mi želimo
postati njim podobni; idoli pa
so večinoma znane osebnosti.
Ugotovili so tudi, da se je odnos staršev do otrok zelo spremenil in smo sedaj otroci bolj
svobodni.
V 4. skupini Virtualni junaki,
so opazili, da si majhni otroci
izbirajo virtualne junake predvsem iz risank, starejši pa si jih
izbirajo iz raznih filmov. Realni
junaki so tisti junaki, ki jih lahko
čutimo.
Povzetki in razprave so bile
zelo zanimive. Na koncu so razglasili temo za 23. nacionalni
otroški parlament – ODRAŠČANJE. Zatem smo se poslovili.«
Petri želimo uspešno delo in
dobro počutje med sovrstniki
v Poreču.
Mentorica Skupnosti učencev:
Valerija Pečnik
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Učenci 1. in 3. razreda na plavalnem tečaju

Po načrtu dejavnosti naše šole so tudi letos prvošolci in tretješolci opravili plavalni tečaj v dvorani Golovec v Celju. Tečaj je za
obe skupini potekal od 2. 4. do 6. 4. 2012. Prvošolci so bili vključeni v 10-urni tečaj, tretješolci pa naj bi vadili 20 ur, vendar so
se zaradi precejšnje odsotnosti tretji dan priključili prvošolcem.

Prvošolci so pričeli z vajami za prilagajanje na vodo in urjenjem
plovnosti. Glede na preverjanje sposobnosti na začetku vadbe
ugotavljamo, da so zelo dobro napredovali. Sprva je bilo opaziti
kar precej zadržanosti in strahu, zadnji dan pri preverjanju pa so
vsi prikazali drsenje, večina pa je osvojila prilagojen stil kravla,
najpogumnejši pa so zaplavali tudi v »tavelikem« bazenu.
Tudi tretješolci so glede na prisotnost uspešno zaključili tečaj.
Glede na to, da so prilagajanje na vodo in plovnost že osvojili v
1. razredu, so svoje plavalno znanje nadgradili. Vadba je temeljila
na pravilnem plavanju kravla, temu pa so dodali še prsno plavanje. Ker se je večina vadbe odvijala v velikem bazenu, kjer ni
stojne višine, so se učenci naučili izvajati tudi elemente varnosti
v globoki vodi.
Ob koncu vadbe so vaditelji preverili napredek vsakega posameznika, podelili osvojena priznanja in pohvalili obe skupini za
uspešno vadbo in napredovanje.
Za 1. in 3. razred: Terezija Audič

Naravoslovni dan – eko dan, april 2012
V sredo, 25. 4., smo imeli učenci od 6. do 9. razreda naravoslovni
dan. Zbrali smo nekaj utrinkov.
Šestošolci smo poznavali zdravilna zelišča. Odšli smo k dvema
odličnima zeliščarkama Vidi in Marinki. Najprej sta nam gospe
ob pitju zeliščnega čaja predstavili nekaj najbolj poznanih zelišč. Nato smo se odpravili na teren. Vsak je imel svojo košarico
za zelišča, da si je nabiral zelišča, ki so jih pokazali zeliščarki .
Med nabiranjem smo imeli tudi prijetno družbo psa, ki je hodil
z nami. Ko smo spoznali že zelo veliko zelišč in jih tudi nabrali,
smo se počasi odpravili proti domu zeliščark. Na poti nazaj smo
si tudi ogledali eno izmed največjih vinskih stiskalnic. Ko smo
prišli do njunega doma, smo še rešili učni list in pili bezgov sok. spoznavali različne živali. Delo je potekalo v skupinah. Vsi skupaj
Polni novega znanja in vtisov smo se vrnili v šolo.
pa smo se zabavali in si med seboj pomagali. V šolo smo odnesli
Sara Božnik, 6. razred tudi nekaj paglavcev in drugih živali. Nabrali smo še hrano za paličnjake. Ko se je naše delo bližalo koncu, smo se posedli nazaj
Učenci sedmega razreda smo se odpravili do ribnikov, kjer smo v učilnico in dokončno rešili liste. Vsak od nas je o spoznavanju
spoznavali celinske vode. Zjutraj smo si najprej v učilnici naravo- celinskih vod podal mnenje. Večina mnenj je bila dobrih.
slovja ogledali kratek filmček o življenju na ribniku. Ko nam je ga.
Adrijana Dečman, 7. razred
Zdenka Velečič podala navodila in razdelila učne liste, smo se
odpravili na teren, kjer sta nas spremljali tudi naša razredničar- Osmošolci smo na ta dan spoznavali in predvsem ovrednotili
ka, ga. Marija Boršič, in še ga. Jovan. Bili smo na treh ribnikih in pomen vode na Zemlji. Delo je potekalo v dveh delavnicah. Prva
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je temeljila na literarnem delu pod vodstvom go. Irene Pak in
gdč. Mateje Novak, v delavnici pa se je odšlo na teren z gdč.
Karmen Lešnik in gdč. Dejo Dudič.
V literarni delavnici smo pisali balado o povodnem možu in se s
tem trudili, da bi vsaj približno delali Prešernu konkurenco. Smo
pa lahko tudi razvijali svojo domišljijo na podlagi domišljijskih
spisov, haikujev, intervjujev …
Druga skupina učencev pa je najprej odšla na teren do Dobrnice ter jo pobliže proučevala. Zanimala nas je povprečna globina
reke, hitrost njenega toka. Po končanih ugotovitvah pa je potekalo delo v učilnici. Reševali smo naloge o pomenu vode za
živali, rastline in za ljudi. Na koncu pa smo še izračunali, kolikšna
je poraba vode v domačem gospodinjstvu.
Ob končanem delu smo prišli do ugotovitve, da se premalo za-

vedamo, kakšnega pomena je voda, da z njo vse preveč potratno ravnamo. Njene zaloge so omejene, zato bomo že čez nekaj
let doživeli veliko povpraševanje po vodi, večje kot je sedaj po
nafti.
Katja Žerjav, 8. a

Devetošolci smo se odpravili v Velenje. Najprej smo obiskali ERICO, Inštitut za ekološke raziskave, kjer so nam predstavili razvoj Šaleške doline, industrijo v Šaleški dolini ter njene vplive
na okolje. Zatem smo se sprehodili ob treh jezerih, ki so nastala
zaradi usedanja površine, kar pa je posledica izkopavanja premoga. Ogledali smo si tudi del površine ob jezerih, ki se še vedno ugreza. Sledil je ogled TEŠ Šoštanj. Oglede smo zaključili s
postankom ob Velenjskem jezeru.
Lucija Špegel, 9. b

Pohod na lovsko kočo

razvoj Lovske družine Dobrna, ki je bila ustanovljena leta 1946.
Kot aktivna lovca sta spregovorila tudi o lovu in krmljenju divjih
živali ter gradnji lovske koče na Trojni. Ogledali smo si tudi prostor, kjer lovci izvajajo trening v streljanju na glinaste golobe. Še
bolj zanimivo pa je bila razstava trofej Lovske družine Dobrna.
Sončen dan je pripomogel, da smo pohod uspešno zaključili in se ob tem še seznanili z delom Lovske družine Dobrna.
Gospodu Moguju in g. Seniču se zahvaljujemo za odlično vodenje in gostoljubnost. Še enkrat hvala.
Lana, Jernej, Gašper R., 4. r.
Mentorica: Olga Vaukner

Tekmovanje iz matematike
V sredo, 9. 5. 2012, smo imeli učenci 4. in 5. razreda četrti ŠPORTNI DAN. Odpravili smo se na lovsko kočo na Trojni.
Kot običajno smo se ob 8.00 uri zbrali pred šolo. V šolski kuhinji so nam pripravili malico, ki smo jo shranili v svoje nahrbtnike. Odpravili smo se proti Klancu, kjer smo se prvič ustavili, se
okrepčali in pot nadaljevali. Pot se je strmo vzpenjala do Žebljarjeve peči, kjer je bil naš drugi postanek. Pojedli smo čokolado,
popili vodo in že smo hiteli proti cilju. Kmalu smo zagledali lovsko kočo. Ob prihodu sta nas pozdravila člana Lovske družine
Dobrna, g. Mogu in g. Senič. Ko smo si odpočili in zasluženo
pomalicali, sta nam člana lovske družine predstavila nastanek in
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V četrtek, 15. 3. 2012, je na šoli potekalo tekmovanje za bronasto
Vegovo priznanje – vsem znano kot Kenguru.
Tekmovanja se je udeležilo 109 učencev od 1. do 9. razreda.
Osvojenih je bilo 38 bronastih priznanj.
V sredo, 28. 3. 2012, pa je na osnovni šoli Vojnik potekalo regijsko
tekmovanje. Udeležili so se ga najuspešnejši učenci 3. triade, in
sicer: iz 7. razreda Laura Čerenak in Ula Pihler, iz 8. razreda Tjaša
Brusl in Blaž Sluga ter iz 9. razreda Lucija Špegel in Lucija Zajc.
Sedmošolka Laura Čerenak in devetošolka Lucija Zajc sta osvojili
srebrni priznanji.
Vsem dobitnikom priznanj iskreno čestitamo!
Vodja tekmovanja:
Marija Boršič
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Pomladna mavrica

Regijsko tekmovanje iz znanja
geografije
V torek, 13. marca 2012, je na OŠ Lesično potekalo regijsko tekmovanje iz geografije. Iz naše šole sta se ga udeležili Lučka Zajc
(9. b) in Adrijana Dečman (7. r). Obe učenki sta na tekmovanju
dosegli lep uspeh.
Karmen Lešnik, mentorica

Vesela šola
Po nekajletnem premoru smo letos razredničarke in učenci od
1. do 5. razreda pripravili prireditev za starše z naslovom POMLADNA MAVRICA. Ves mesec smo se pridno pripravljali na to srečanje in tako smo 29. 3. 2012 gostili naše družine.
Učenci so se predstavili z besedo, glasbo in plesom; tako smo
skupaj pobarvali pomladno mavrico.
Seveda smo učiteljice ob zaključku prireditve pohvalile učence
za vsak prispevek posebej, največ pa so o našem delu povedali
nasmejani in zadovoljni obrazi staršev in odkrite besede pohvale, ki ste nam jih izrekli ob slovesu.
Veselimo se naslednjega srečanja z vami!

Po kratkem predahu se je septembra 2010 med osnovnošolce
vrnila VESELA ŠOLA, po številu udeležencev največje slovensko
tekmovanje v znanju. Osnovni moto Vesele šole je: Preizkusi
svojo silo znanja – ker v naši galaksiji znanja izveš več.
V tem šol. letu se je v tekmovanje Vesele šole vključilo 23 tekmovalcev – učencev od 4. do 7. razreda, kar je 13 tekmovalcev
manj kot v lanskem šol. letu.
Šolsko tekmovanje je potekalo v sredo, 14. marca 2012. Na državno tekmovanje se je uvrstil le učenec 4. razreda, Janez Zagrušovcem.
Državno tekmovanje je bilo 11. aprila 2012 na Osnovni šoli FraAktiv učiteljic od 1. do 5. razreda na Kranjca v Celju. Janez je s 35,5 točkami od možnih 40 osvojil
srebrno priznanje. Iskrene čestitke.

Tekmovanje v znanju iz fizike
Osmošolci in devetošolci so se pomerili v znanju iz fizike. Na
tekmovanju lahko učenci za dober rezultat osvojijo bronasto,
srebrno ali zlato Stefanovo priznanje.
Na šolskem tekmovanju je sodelovalo sedem učencev in učenk
osmega razreda in deset učencev in učenk devetega razreda.
Bronasto priznanje so osvojili Pija Memon, Patrik Vitez in Blaž
Sluga iz osmega razreda ter Lucija Zajc, Aleksander Krivec in Rok
Mastnak iz devetega razreda. Na regijsko tekmovanje sta se uvrstila Patrik Vitez in Lučka Zajc.
Na regijskem tekmovanju se je Patrik uvrstil na 6. mesto, osvojil
srebrno priznanje in pridobil pravico nastopa na državnem tekmovanju. Lucija je bila na 13. mestu in je osvojila srebrno priznanje. Za pridobitev pravice nastopa na državnem tekmovanju bi
potrebovala še dve točki.
Vsem tekmovalcem se zahvaljujem za sodelovanje, dobitnikom
priznanj čestitamo, Patriku pa želim veliko uspeha na državnem
tekmovanju.
Marko Šteger, učitelj fizike

Mentorica Vesele šole: Olga Vaukner

Čestitke 1. razredu
V 1. razredu smo se prijavili na natečaj BRIHTNE FACE 2012. Natečaj je razpisalo podjetje Ljubljanske mlekarne (SLADOLEDI LJUBLJANSKIH MLEKARN).
Pri likovni vzgoji smo se dogovorili, da bomo tisti dan EKO
FRAJERJI in smo sladoledne like, kot so LUČKA, TOM in JEŽEK
ustvarjalno narisali na odpadni karton. Z drugimi- papirnatimi in
plastičnimi odpadki smo se tudi ustvarjalno izražali in junake po
svoje opremili. Nekatere izdelke sva z učiteljico, pripravnico Dejo
Dudić, izbrali ter jih poslali na ta natečaj.
Prejšnji teden so nam sporočili, da se je naš razred zelo dobro
izkazal in si je s svojim likovnim ustvarjanjem prislužil nagrado
- brezplačni nastop čarovnika Grega. Nagrade bodo deležni vsi
otroci razredne stopnje, mogoče že v tem šolskem letu ali pa v
začetku naslednjega šolskega leta.
Čestitke!
Silva Pintar, razredničarka 1. razreda
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Projekt eTwinning
Učenci OŠ Dobrna sodelujejo v eTwinning projektih St. Valentine's Day in
The living map of the world. eTwinning
je akcija programa Vseživljenjsko učenje, ki jo usklajuje Evropsko šolsko omrežje v imenu Evropske
komisije. Namenjena je podpori in spodbujanju uporabe sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij v izobraževanju. V akciji sodeluje danes že več kot 85 000 učiteljev. Ti sodelujejo v mednarodnih šolskih dejavnostih, ki vključujejo več kot
50 000 šol iz 32 evropskih držav.
Pri teh mednarodnih projektih sodeluje tudi naša šola. Prvič
smo vstopili v projekt v šolskem letu 2009/10, in sicer smo takrat
začeli projekt z naslovom Dancing connects.
V letošnjem šolskem letu pa sodelujemo kar v dveh mednarodnih projektih.
Prvi se imenuje St. Valentine's Day, v katerem sodelujemo skupaj z Grčijo, Poljsko, Portugalsko, Slovaško, Romunijo in Bolgari-

jo. Tema projekta je valentinovo, dan zaljubljenih, ki ga praznujemo 14. februarja. Skupina sedmošolk in sedmošolcev, ki nosi
ime Sunflowers, je predstavila našo državo Slovenijo in domači
kraj Dobrna. Učenke in učenci so se sami predstavili, napisali
so tudi, kako se valentinovo praznuje v Sloveniji. Glavni končni izdelek pa so bile valentinove kartice. Naša skupinica jih je
izdelala ročno, poslali smo jih v šest držav, sedaj pa čakamo na
izdelke drugih šol partneric, ki jih bomo dodali na že izdelano
predstavitveno oglasno desko na zgornjem hodniku naše šole.
Vodja projekta: Jasmina Repolusk

Evropska vas
V šolskem letu 2011/12 je na Osnovni šoli Dobrna potekal projekt Evropska vas, katerega cilj in namen sta spodbuditi medkulturno razumevanje, solidarnost, spoznavanje drugih narodov in držav v Evropski uniji ter hkrati zavedanje lastne kulturne
identitete. Osnovnošolci na inovativen način spoznavajo države
Evropske Unije.
V letošnjem šolskem letu smo spoznavali Dansko. Delo je potekalo skozi vso šolsko leto, največjo pozornost pa smo izbrani

temi namenili 6. februarja, ko je v okviru kulturnega dne potekal
omenjeni projekt. Ob tej priložnosti je bila narejena tudi spletna
stran: http://evropskavas-danska.yolasite.com/. Učenci 7. razreda
so naše delo predstavili na zaključni prireditvi ob dnevu Evrope
na Glavnem trgu v Celju. Odlomek z našo predstavitvijo je bil
predvajan v oddaji Slovenska kronika (http://tvslo.si/predvajaj/
slovenska-kronika/ava2.135996369/).
Karmen Lešnik
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Že diši po pomladi
Vsi v vrtcu smo se veselili vedno daljših
dni in toplejšega vremena. Kako hitro
teče čas. Ni še dolgo, ko smo opazovali
barvito jesen, se veselili prvega snega in
se norčavo preoblačili v pustne kostume.
Mesec marec v vrtcu obeležimo z nekoliko večjo pozornostjo družini, družinskim
odnosom in predvsem ljubezni.

Znanilci pomladi

Seveda se je pričela prebujati tudi narava, zato so otroci vseh skupin opazovali,
spoznavali in poimenovali prve znanilce
pomladi.
Otroci 3. oddelka so sadili čebulice, tulipane, trobentice ter opazovali njihovo
rast. Na obisk so povabili očete in dedke,
ki so skupaj z otroki popoldne prišli v vrtec in izdelali darilo – rožico za mamico,
ki so jih na nastopu podarili mamicam.
Nastale so zelo zanimive rožice, vsaka je
bila nekaj posebnega. Očetje in dedki so
se zelo izkazali in pokazali, da imajo veliko
ustvarjalne žilice ter ročnih spretnosti.

Vaje za nastop

drobtinice
iz vrtca
Najmlajši so slikali z valjčki, izdelovali slano testo, tiskali z žigi, pripravili srečanje s
starši in imeli ustvarjalne delavnice.
Otroci 4. in 5. oddelka so izvajali in zaključevali mednarodni projekt Pasavček, ki
temelji na spodbujanju pravilne uporabe
varnostnih sedežev ter varnostnih pasov
med vožnjo v avtomobilu. Velikokrat se
namreč NE ZAVEDAMO, kaj vse se lahko
zgodi otrokom, ki v avtomobilu NISO PRIPETI. Vizija prihodnosti, v kateri ne bo v
prometu nihče mrtev ali hudo poškodovan, je VIZIJA 0. Za uresničitev vizije 0, pa
moramo prispevati VSI! Osrednja figura
projekta je bil lik PASAVČEK, ki je na zabaven način opeval RED JE VEDNO PAS
PRIPET! V 4. oddelku so Pasavčka barvali, ga oblikovali s pomočjo trganke, ga
samostojno naslikali ter si ga izdelali kot
kopitljačka.

Slikanje Pasavčka

V 2. oddelku so začeli izvajati projekt
Knjižni nahrbtnik, v 5. oddelku pa so še
vedno vneto obnavljali vsebine knjig za
bralno značko. Starejši otroci vrtca so
si ogledali lutkovne predstave v sklopu
predstav LUTKARIJE IN VRAGOLIJE (srečanje lutkovnih skupin) v dvorani ZTŠK.
S sodelovanjem vrtca v čistilni akciji smo
pripomogli k čistejšemu in bolj urejenemu okolju.
Nabralo se je kar nekaj smeti, ki smo jih
pridno sortirali na EKO otokih. Ker se zavedamo pomena čistega okolja, smo z

ekološkimi vsebinami in dejavnostmi nadaljevali tako, da so v posameznih oddelkih izvajali dejavnosti primerne starostni
stopnji in sposobnostim otrok (izdelovanje košev za ločevanje odpadkov, sortiranje odpadkov, likovne delavnice z odpadnim materialom, izdelovanje ropotuljic,
rožic, smetnjakov ... ).
Otroci 5. oddelka so spesnili EKO himno,
ki jo prepevajo, in izdelali plakat z naslovom VARUJMO NAŠO ZEMLJO.

Marec je kar naenkrat minil in dogovorili
smo se, da bomo v aprilu skrbeli za naše
zdravje. Pričeli smo s tednom zdravja.
Otroci 4. oddelka so poskušali različno sadje, se seznanjali z različnimi okusi (grenko, kislo, sladko…), si pripravljali
zeliščne čaje in se igrali igro vlog kar v
kotičku dom (kuhanje zelenjavne juhe).
Nekateri otroci so prvič poskusili grenivko, limono ali klementino, posamezniki
pa so prstke namakali le v sok. Pri tem so
opazovali drug drugega, ko so se sladkali
ali kremžili. Prav tako so vsakodnevno telovadili, se razgibavali in hodili na daljše
sprehode. Tudi na trim stezi so telovadili
in se tako preizkušali v različnih gibalnih
spretnostih. Ker 4. skupina otrok v večini
še počiva, so veliko časa namenjali tudi
pripravi na spanje oziroma spanju. Tako
št. 54 / 2012
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so ob klasični glasbi izvajali različne vaje
sproščanja in umirjanja. Napravili so si
tudi plakat Kako skrbeti za svoje zdravje
in ga obesili pred vhod igralnice.
Vsi otroci vrtca so spoznali pomen zdrave
prehrane, pomen preprečevanja onesnaževanja okolja in kako se moramo potruditi, da bo ostala narava čista še naprej. V
3. oddelku so se pogovarjali kaj pomeni
beseda zemlja (planet in prst), kaj nanjo
sije podnevi in kaj ponoči, kaj je na Zemlji
(voda, sneg, celine), opazovali globus, listali knjige o zemlji, risali Zemljo, barvali
veliko Zemljo in se pogovarjali, poimenovali ter lepili tipične živali in ljudi za določen del sveta. Opazovali so gradbišča vrtca, poimenovali delovne stroje, prebirali
zgodbice o gradbišču, se igrali z delovnimi stroji v skupini, gradili hiše, stavbe iz
odpadnega materiala in z lego kockami.
Glasba nas je spremljala v teh toplih in lepih dneh. Malčki 1. oddelka so plesali z
baloni in medvedki ob glasbi ter se učili
plesa Medvedek pleše. Da pa so se še bolj
razgibali, so uporabil plastične klobuke,
blazine in žoge.
Tudi na dan Zemlje nismo pozabili
(22.4.2012). Tako so se otroci 4. oddelka
ves teden igrali z zemljo, jo opazovali, primerjali in v njej opazovali travniške
prebivalce z lupo. Tudi sadili in sejali so.
Na zunanjih oknih igralnice so si napravili
pravi rastlinjak. Posadili so sadike jagod,
pelargonij, v igralnici pa posejali krešo in
nasadili fižol. Nato so opazovali njegovo
rast in jo zabeležili še na papir. Kar verjeti

Saditev fižola
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niso mogli, kako je med prazniki zrasel.
Najmlajši so obiskali travnik: poimenovanje in iskanje travniških cvetlic, spoznali
nekatera zelišča, tipali zemljo in opazovali
krešo v lončkih.
Otroci 2. oddelka so utrjevali osnovne
barve in naredili korenčkov namaz ter
spoznavali človeško telo. Nabrali so čemaž, posadili mlado drevo, grah, opazovali kaljenje, rast.
Izdelali so plakat o zdravi hrani (poimenovanje hrane), pripravili zelenjavni
namaz (korenčkov, čemažev), pripravili
zdrav krožnik zelenjave ( paprika, kumara, korenček, čebula), spoznavali okuse
in okušali (kislo-limona, slano-sol in bobi
palčke, grenko-grenivka, sladko-sladkor),
se igrali v kotičku dom s plastičnim sadjem in zelenjavo ter imeli jabolčni dan:
poimenovanje, okušanje jabolk narezanih
na krhlje in naribane, priprava jabolčnega
soka – sokovnik, odtis jabolčnih krhljev s
tempera barvo na bele liste.

Korenčkov namaz

Otroci vrtca so se udeležili evakuacijske
vaje in si nato ogledali gasilsko vozilo.
Vanj so se lahko povzpeli, nato pa prisluhnili prijaznim gasilcem, ki so jim vozilo
tudi predstavili in jim demonstrirali način
gašenja. Nato so skupaj s šolarji opazovali
mokro vajo gašenja in opazovali reševalne pse, ki jih posebej v ta namen dresirajo, da pomagajo pri reševanju in iskanju
pogrešanih ljudi.
Prav tako smo se izmenjali na urah pravljic
v šolski knjižnici, kjer nam je knjižničarka

Knjižničarka pripoveduje zgodbo EKO KRALJ

pripravila prave zgodbarske poslastice,
ki so res zaokrožile vsebine o ekologiji in
zdravju.
Vedno bolj topli sončni žarki, prelepa narava, odeta v različne odtenke zelene barve, nas je kar vabila na sveži zrak in naše
telo je klicalo po gibanju na prostem.
Vsak dan smo se razgibavali, razvijali naravne oblike gibanja (hoja, tek, poskoki…), izvajali različne vaje za ravnotežje
ter se seznanjali z različnimi gibalnimi in
rajalnimi igricami.
Telovadnico so obiskali otroci 4. oddelka
in v njej izpeljali vadbeno uro z žogami.
Svetovni dan gibanja (10.5.2012), pa so
otroci vrtca zabeležili s športnim dopoldnevom. Vsem nam je bilo najbolj všeč
razgibavanje s padalom. Najmlajši pa so
se igrali prstne igre, se plazili in hodili po
tipni poti.
Otroci 3. oddelka so odšli na pohod do
cerkve sv. Miklavža. Odpravili so se takoj

Medalje - poligon

DROBTINICE IZ VRTCA

Pohod do cerkve sv. Miklavža

Razgiibavanje s padalom, 2. oddelek

po zajtrku, med potjo so opazovali krave na paši. Otroci pri hoji niso imeli nobenih težav, uspešno so prišli na cilj, kjer
so popili vodo in imeli dovolj energije za
tek po travniku in igro v pesku. Našli so
tudi zaklad – bombone, s katerimi so se
posladkali.
Otroke 4. in 5. oddelka je obiskala sestra
za zobno preventivo in predstavila pomen rednega ščetkanja zob in predstavila
zgodbico AH, ti zobki.
Najstarejši otroci so odšli na pohod v Do-

lino mlinov, nabrali smrekove vršičke in
v vrtcu v steklene kozarce naložili plast
sladkorja in plast vršičkov za sirup. Obiskali so tudi SORŽEV MLIN v Novi Cerkvi,
kjer nam je prijazni mlinar Oton povedal,
pokazal in razložil ves postopek mletja
različnih vrst žit. V CUDV Dobrna so se seznanili z recikliranjem papirja. Gospa Andreja Čerenak in varovanci centra so otrokom predstavili proces predelave papirja.
Seveda so naši otroci tudi sami poskusili
izdelati svoj papir. Počasi pa zaključujejo tudi z angleščino (1x tedensko), ki jo z
veseljem poučuje profesorica Mateja No-

Zdravstveni program Fun fitness
na evropskem turnirju v namiznem
tenisu

Obisk zobne sestre

vak. Otroci so se naučili angleške besede
za barve, števila, sadje, pozdravljanje in
krajšo pesmico.
Kar nekaj pestrih in zanimivih dejavnosti
je bili v teh mesecih. Pomladno vreme in
daljši, topli dnevi nas vabijo v naravo. Na
Dobrni je obilo sprehajalnih poti in skrivnosti, ki jih moramo še raziskati in kdo ve,
mogoče se kje skriva škrat, ki nas opazuje
in čaka, da nas pozdravi na naših poteh.
Za vrtec zapisala: Mateja Kos

utrinki iz
CUDV

V sklopu spremljevalnih prireditev evropskega turnirja SO v namiznem tenisu je v soboto, 14. aprila 2012, potekal tudi zdravstveni progam Fun fitness pod vodstvom mag. Tineta Kovačiča in številnih sodelavk in sodelavcev CUDV Dobrna, ZUV Janeza
Levca ter študentov fizioterapevtov zdravstvene fakultete LJ in
evropskega središča MB. Ekipa 26 članov iz vrst fizioterapevtov,
delovnih terapevtk in medicinskih sester je specialnim olimpijcem in njihovim trenerjem s celotnega evrazijskega območja
omogočila testiranje gibljivosti, ravnotežja, moči in aerobne
zmogljivosti s pomočjo testov, ki jih je za SO pripravilo strokovno združenje ameriških fizioterapevtov. Ekipa fizioterapevtskih
strokovnjakov je svetovala glede terapevtskih vaj športnikom,
št. 54 / 2012
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trenerjem in spremljevalcem z namenom izboljšanja zdravstvenega stanja in telesne pripravljenosti športnikov-specialnih
olimpijcev, izboljšanja učinkovitosti treningov ter nenazadnje
izboljšanja njihovih športnih rezultatov. Direktorica CUDV Dobrna, Irena Ceglar, je s strani vodstva Specialne olimpiade Slovenije prejela zahvalo za podporo tovrstnih projektov, prav tako
je bila zahvala namenjena celotni ekipi zdravstvenih delavcev
CUDV Dobrna, ki je s svojim prostovoljnim prispevkom pripomogla k uspešni realizaciji zdravstvenega programa Fun fitnes
na evropskem turnirju SO v namiznem tenisu. Vodstvo olimpijade je bilo namreč deležno številnih pozitivnih odzivov in pohval specialnih olimpijcev in trenerjev ter ostalih funkcionarjev
specialne olimpijade s celotnega evrazijskega področja. Ekipa

CUDV Dobrna, pod taktirko mag. Tineta Kovačiča (Anita Jakop,
Bojana Šumečnik, Denis Šeruga, Martina Kač, Martina Križnik
Jezernik, Petra Lajlar, Tatjana Kolar), je poskrbela za usklajeno
timsko delo študentov fizioterapije z Zdravstvene fakultete LJ
in evropskega središča v MB, kar je bil odličen zgled in prispevek h kvalitetnemu izpolnjevanju ciljev, namena in poslanstva
Fun Fitnesa – zdravstvenega programa SO na evrazijskem nivoju. S tem smo ponovno dokazali, da imamo številne usposobljene strokovnjake na področju medicinske rehabilitacije in
zdravstvene službe, ki s svojim dodatnim specialnim znanjem in
strokovnimi izkušnjami pripomorejo k dobri promociji našega
Centra kot tudi Občine Dobrna na celotnem evrazijskem področju.
mag. Tine Kovačič, klinični direktor zdravstvenega programa »fun fitnes«

MATP regijske igre v Črni na Koroškem, april 2012
MATP program zagotavlja
individualiziran program treningov in omogoča uporabnikom z razvojnimi motnjami,
ki se zaradi narave motenj ne
morejo vključevati v redne
oblike športnega programa
Specialne olimpiade (SO)
Slovenije, aktivno udeležbo
v prilagojenih športno-terapevtskih aktivnostih, dejaven
življenjski slog, druženje z
drugimi osebami s posebnimi potrebami in vključevanje
ter integracijo v širše socialno
okolje. Ponovno smo imeli
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priložnost za druženje in tekmovanje v MATP disciplinah
z udeležbo na regijskih igrah
MATP, 17.4.2012 v telovadnici
OŠ Črna na Koroškem. Iger so
se udeležile naslednje ekipe:
CUDV Dobrna, CUDV Črna na
Koroškem, CVIU Velenje, OŠ
Glazija Celje, VDC Saša – enota
Maxi Žalec, VDC Saša – enota Mozirje, VDC Saša – enota
Velenje, VDC Šentjur – enota
Slovenske Konjice, VDC Šentjur – enota Šentjur; skupno
s 30 tekmovalci in 23 vodji
ekip, trenerji in spremljevalci.

V uvodnem delu otvoritvene
slovesnosti MATP iger celjskokoroške regije so vse zbrane
pozdravili:
• v.d. direktorice CUDV Črna
na Koroškem, ga. Vojka Lipovšek,
• županja občine Črna na Koroškem, ga. Romana Lesjak
in
• koordinator iger MATP za
celjsko- koroško regijo,
mag.Tine Kovačič, ki je po
krajšem nagovoru napovedal uradni začetek iger..
Protokolarni del otvoritve je

zajemal tudi kulturno-plesniglasbeni program, ki so ga
pripravili zaposleni in uporabniki CUDV Črna na Koroškem
z obvezno himno specialne
olimpijade, dvigom olimpijske
zastave in s slovesno zaprisego, ki jo je v imenu specialnih
olimpijcev izrekel specialni
olimpijec Roman Aščič. Sledil
je tekmovalni del MATP iger,
ki je zajemal ročnost, brcanje,
mobilnost, upravljanje z vo-

zičkom in udarjanje. Pri MATP
treningih in tekmovanjih upoštevamo principe razvojno
nevrološke obravnave za funkcijo in v funkciji. S pomočjo
tehnik inhibicije inhibiramo
nenormalne vzorce drže in gibanja, s pomočjo tehnik facilitacije razvijamo normalne reakcije drže in normalni tonus,
normalne funkcionalne vzorce
gibanja ter preprečujemo deformacije in kontrakture. Pri

MATP programu urimo del
motoričnih spretnosti, ki jih v
nadaljevanju športne kariere
tekmovalcev lahko uporabimo v določenih športnih panogah specialne olimpijade,
ali pa jih prenesemo v funkcijo
pri vsakodnevnih aktivnostih.
Naši MATP športniki-specialni
olimpijci Anja, Anica, Monika,
Nejc in Vid so se po končanem
tekmovanju, rajanju in zabavi,
skupaj s terapevti Bojano, Petro, Tinetom in spremljevalko

Tatjano, z medaljami in diplomami srečni in zadovoljni ter
polni novih vtisov vrnili v naš
Center. Za dosežene uspehe
jim iskreno čestitamo! Konec
maja pa nas čaka udeležba
in nov izziv na mednarodnih
igrah specialne olimpijade
MATP v Kraljevici na Hrvaškem.

Mag. Tine Kovačič,
regijski koordinator
za MATP program

Unified nogometni turnir v malem nogometu na Dobrni
Devetega maja 2012 je v organizaciji Centra za usposabljanje,
delo in varstvo Dobrna potekal nogometni turnir v »unified nogometu« med ekipami OŠ Dobrna, OŠ Glazija iz Celja in CUDV
Dobrna. Pobuda za omenjeni »unified nogometni turnir« in sodelovanje med različnimi vzgojno izobraževalnimi institucijami,
socialno varstvenimi zavodi in osnovnimi šolami se je porodila
pravzaprav ob konstruktivnem mednarodnem sodelovanju s
kolegi z Linkage Collega iz Velike Britanije, ki so se že večkrat
mudili na strokovnem in študijskem obisku v CUDV Dobrna
in se v teh srečanjih seznanili z gibanjem specialne olimpijade. Zaradi trenutnih kriznih razmer pa so na žalost odstopili od
projekta. Mag. Tine Kovačič je kljub vsemu prevzel pobudo za
realizacijo projekta pod geslom Unified športa specialne olimpijade in drugačnost združuje. Unified šport namreč med drugim združuje športnike iz osnovnih šol in športnike invalide, kot
tudi nogometaše z motnjami v duševnem razvoju in brez njih,

da lahko skupaj trenirajo in tekmujejo in se enakopravno pomerijo v različnih športnih disciplinah in tudi igranju nogometa.
K sodelovanju smo povabili ekipo nogometašev iz posebnega
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ekipe CUDV Dobrna in hkrati pomočnik vodje tekmovanja ter
Vesna Dolar, koordinatorica za sodelovanje z lokalno skupnostjo
Dobrna ter druge sodelavke in sodelavci ter uporabniki CUDV
Dobrna. Na tem mestu se vsem iskreno zahvaljujemo za njihov
prispevek k uspešni organizaciji in realizaciji projekta.
Avtor: mag. Tine Kovačič,
vodja projekta

Nogometni turnir CUDV Dobrna
- OŠ Dobrna - OŠ Glazija
programa OŠ Glazija iz Celja, ki je letos praznovala 40-letnico, ter nogometaše iz 6. in 7. razreda OŠ Dobrna. Številni naši
učenci in odrasli uporabniki so imeli ta dan tudi športni dan, v
okviru katerega so se udeležili »unified nogometnega turnirja«, ki je potekal na travnatem nogometnem igrišču v Lokovini.
Po začetnem uvodnem pozdravu mag. Tineta Kovačiča so se
trenerji ekip sestali na sestanku vodij ekip, vodil ga je Pavel Kuralt, vodja tekmovanja, ki je na turnirju prevzel tudi sodniško
funkcijo. Vzdušje na turnirju je bilo enkratno, tudi vreme je bilo
na naši strani. Nogometaši vseh treh ekip so se odlično odrezali, prav tako ni primanjkovalo borbenega duha v duhu »fair
playa«. S tem smo dokazali, da tako imenovani »Unified športni
dogodki specialne olimpijade« prav tako pripomorejo k uresničevanju gesla drugačnost združuje. K dobremu vzdušju so
pripomogli navijači CUDV Dobrna, ki so navijali tako za domačo
ekipo, kot tudi obe gostujoči ekipi. Zlato plaketo za doseženo 1.
mesto na nogometnem turnirju je prejela ekipa OŠ Dobrna, srebrno plaketo za doseženo 2. mesto je prejela ekipa OŠ Glazija,
bronasto plaketo za doseženo 3. mesto pa ekipa CUDV Dobrna.
Vsem ekipam še enkrat iskrene čestitke za dosežene športne
rezultate! Pri organizaciji projekta nogometnega turnirja so sodelovali mag. Tine Kovačič, vodja projekta, Pavel Kuralt, vodja
tekmovanja in sodnik turnirja, Andrej Pompe, vodja nogometne
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Pred tekmo smo naredili vaje za ogrevanje. Potem smo začeli
z igro. Igrali smo z OŠ Dobrna pa so nas premagali za trinajst
točk. Potem so igrali OŠ Dobrna in OŠ Glazija. Zmagala je OŠ
Dobrna. Potem smo igrali z Glazijo, pa je padel en gol za OŠ
Glazija.
Zaključek je bil zelo napet. Tekmo smo zaključili z lepimi vtisi.
Upam, da se spet srečamo prihodnje leto.
Jasminko
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Naši sodelavci – letošnji
nagrajenci
Vsak posameznik, ki v delo vlaga svoj trud, čas in pozitivno
energijo, je vesel, če prejme za
svoje delovne rezultate pozitivno potrditev s strani sodelavcev, vodij in širšega okolja. V
čast nam je, da so naše zaposlene in njihove rezultate letošnje leto, poleg nas, opazili in
s posebnimi priznanji nagradili
tudi drugi strokovnjaki.

Našemu sodelavcu, fizioterapevtu, g. Marjanu Trontlju in
dolgoletni sodelavki, logopedinji in delovni terapevtki, ge.
Aniti Požin, od jeseni zaposleni
drugje, je stanovsko društvo
specialnih in rehabilitacijskih
pedagogov podelilo priznanja
za dolgoletno in uspešno strokovno delo z osebami s posebnimi potrebami.
Fizioterapevt mag. Tine Kovačič je s strani Specialne olimpiade Slovenije prejel najvišje priznanje SO, plaketo za njegov izjemen 10-letni prispevek k razvoju specialne olimpijade oz. športa za osebe z zmernimi in težjimi
motnjami v duševnem razvoju. S svojim strokovnim delom je v
funkciji kliničnega direktorja zdravstvenega programa fun fitnes
in funkciji koordiantorja MATP programa za celjsko-koroško regijo postavil nove mejnike na področju gibanja SO, medicinske
rehabilitacije in habilitacije oseb s težjo in težko motnjo v duševnem razvoju v CUDV Dobrna.
Prav tako pa je za uspešno organizacijo in realizacijo 14. zimskih
državnih iger SOS priznanje s strani SOS prejel celoten projektni
tim CUDV Dobrna.
Za prejeta priznanja vsem prejemnikom iskreno čestitamo!
CUDV Dobrna

Teden knjige v CUDV Dobrna
Zadnji teden aprila so se po
vsej Sloveniji izvajale različne

dejavnosti in aktivnosti povezane s knjigo in z branjem. 23.

april je namreč svetovni dan
knjige in avtorskih pravic, razglašen s strani Unesca, hkrati
pa je tudi prvi dan t. i. tedna
knjige, ki se je v CUDV Dobrna

odvijal vse do 26. aprila 2012.
Ker so dejavnosti ob dnevih
knjige namenjene ozaveščanju pomena knjig in spodbujanju bralne kulture, smo tudi
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v našem zavodu, skladno s
tem namenom ter s ciljem pozitivnega doživljanja umetniških besedil, izvajali različne s
knjigami povezane dejavnosti.
Naši uporabniki so poslušali
brano zgodbo, nato pa smo
se o zgodbi pogovarjali in –
kadar se je le dalo – prenašali vsebine zgodb v konkretne
življenjske situacije. S tem smo
povečali razumevanje besedila, ga naredili uporabnikom
bolj privlačnega in aktualnega
ter morebiti tudi povečali njihovo zanimanje za branje ali
poslušanje (podobnih) zgodb
oz. pravljic. Nekateri takšnega
pogovora o besedilu niso bili
zmožni, smo pa zato vsem

omogočili doživljanje umetniških besedil – tako preko
branja samega kot tudi preko
ustvarjanja po prebrani zgodbi – ter osebni stik, ki se ustvari pri branju med tistim, ki bere
in tistim, ki posluša. Včasih je
že tudi sam glas, ki ga uporabnik pri poslušanju brane
zgodbe sliši in ki je namenjen
njemu, blagodejen.
Na koncu, po branju in pogovoru, pa so naši uporabniki
ustvarili sami svojo lastno knjigo. Vsak v skupini je prispeval
eno stran. Kako je svoj list knjige pobarval, katere barve in
tehnike je pri tem izbral ter ali
je k ilustraciji sam pripisal tudi
besedilo ali ne, je bilo odvisno

od uporabnika samega. Da je
bila knjiga res njihovo lastno
delo, smo liste speli skupaj z
naslovno in zadnjo stranjo;
obe sta narejeni iz papirja, ki
ga uporabniki proizvedejo
sami. Vsakemu listu smo na
koncu prilepili še besedilo,
tako da so nastali izdelki vsebovali vse, kar vsebuje prava
knjiga: naslovno in zadnjo platnico, ilustracije in besedilo.
Nastali so zanimivi izdelki, ki

vsebujejo osebno noto naših
uporabnikov in so kot takšni
nadvse unikatni.
Prebrali in ustvarili smo 7
zgodb:
- Košarkar naj bo
- Franceve ljubezenske
zgodbe
- Miška in veter
- Najlepše darilo
- Racman in knjiga
- Zakaj sem tako majhen
- Zelo lačna gosenica
Ines Klavžar, knjižničarka

Izlet s kuharskim krožkom

Danes, 10. maja,, smo se s kuharskim krožkom odpravili na izlet
v Avstrijo. Spremljali so nas Lidija, Denis, Pavli in Andrej. Iz naše
skupine sva šla Vinko in jaz.
Ob 8. uri zjutraj smo se z dvema avtoma odpeljali v Avstrijo.
Prvi počitek smo imeli na bencinski črpalki, kjer smo popili sok
in pojedli sendviče .
Na poti do Avstrije smo videli Triglav in druge gore. V Avstrijo
smo prispeli ob enajstih. Ogledat smo si šli Minimundus - pomanjšan svet. Videl sem veliko gradov, vlakov, stolpov in drugih znanih stavb. Najbolj mi je bila všeč tovorna ladja in vlak, ki
prevaža avtomobile. Nato smo šli še na tržnico, kjer sem si kupil
avtomobilček formulo.
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Potem nas je Denis povabil na dobro kosilo. Na Dobrno smo se
vrnili ob 16. uri. Imel sem se zelo lepo.
Martin
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Predstavitev CUDV Dobrna in VDC Dobrna v Citycentru Celje
voska, s katerim polnijo nekatere glinene izdelke. Koristno
delo pomembno prispeva k
oblikovanju njihove pozitivne samopodobe in samopotrditve. Izdelke ponudimo v
nakup staršem in kupcem na
priložnostnih stojnicah, ki jih
V Centru za usposabljanje,
delo in varstvo Dobrna ljudje
s posebnimi potrebami, skupaj z mentorji, razvijajo pestro družabno, terapevtsko,
likovno-umetniško, kulturno
in športno dejavnost. V mesecu aprilu smo del te bogate
ustvarjalnosti in kreativnosti
podelili s Celjani in z obiskovalci Citycentra Celje.
Mladostniki in odrasle osebe z
motnjami v duševnem razvoju
ob številnih drugih aktivnostih
del dneva razvijajo ročne spretnosti in pridobivajo socialne
in delovne navade z delom v
ustvarjalnih delavnicah. Oblikujejo izdelke iz gline in lesa,
šivajo in vezejo, izdelujejo
papir in voščilnice, obdelujejo zeliščni vrt. Preizkušajo se
tudi v pripravi zeliščnih mil in

najpogosteje
organiziramo
v hotelu Vita. Mnogi turisti in
krajani nas obiščejo v Centru,
od novega leta pa je del ponudbe možno kupiti tudi v
kiosku v centru kraja. Izkupiček od prodaje izdelkov, ki so
primerni tako za dekoracijo
prostorov kot za osebna ali
poslovna darila, je namenjen
za izplačilo nagrad uporabnicam in uporabnikom.
Pri vsakodnevnem ustvarjanju

se nam je porodila tudi želja
po predstavitvi v Citycentru
v Celju. Ob posluhu in naklonjenosti njihovih zaposlenih
ter njihovih zunanjih sodelavcev smo jo uspešno uresničili
v prvi polovici meseca aprila.
V prostorih nakupovalnega
centra je bila med 5. in 15. 4.
na ogled razstava naših ročno
izdelanih izdelkov iz gline, ki se
ponašajo s certifikatom Obrtno podjetniške zbornice Slovenije in jih bogati obešanka
ROKODELSTVO
SLOVENIJA.
Razstava je bila hkrati tudi
tematsko obarvana s praznikom velike noči. 5.4. in 6.4. je
bilo mogoče te in še številne
druge izdelke kupiti na prodajni stojnici. Promocijo smo

zaključili s kratkim kulturnim
dogodkom, ki se je odvijal v
sredo, 11.4., popoldan in je bil
obarvan z recitali, s pesmijo in
plesom v narodnih nošah ob
zvokih harmonike. Verjamem,
da bo tako obiskovalcem kot
nastopajočim uporabnicam in
uporabnikom ostal dogodek
še dolgo v spominu.
Uporabnice, uporabniki in zaposleni v CUDV Dobrna se Citycentru Celje, še posebej ge.
Klavdiji Miklavžin, njihovemu
fotografu in g. Dragu Mackošku ter RC-NT pa seveda vsem
obiskovalcem nakupovalnega centra in staršem iskreno
zahvaljujemo za podporo pri
brezplačni in zelo uspešni promociji.
Brigita Kuder, vodja VDC

Z glasbo in plesom do morja
Počitnice so, vsaj po mnenju otrok, najpomembnejši del šolskega leta. Kajne? Še posebno dragocene pa so tovrstne življenjske
izkušnje za otroke z motnjo v telesnem in duševnem razvoju.
Našim otrokom, mladostnikom in odraslim pomenijo počitnice
na morju in v hribih zelo, zelo veliko. Nekateri že pozimi planirajo, kaj vse bodo vzeli zraven na počitnice. Če jim slučajno še
kaj manjka za na pot, želijo hitro po nakupih, da bodo pravi čas
pripravljeni za odhod.
Kot vsako leto smo tudi letos želeli zaposleni v CUDV Dobrna

omogočiti letovanje v poletnih mesecih prav vsem otrokom in
odraslim. Letovanja predstavljajo za svojce otrok in naš Center
velik finančni zalogaj, saj zanje ni namenjenih državnih sredstev.
Ker starši sami težko pokrijejo celoten strošek letovanj, jim vedno skušamo iti nasproti z denarnim prispevkom. Vsi pa vemo,
kakšna je finančna situacija zadnjih nekaj let.
Na svetu pa vendarle obstajajo dobri ljudje z zlatim smehljajem. Letošnje leto nam je zlat nasmeh pričarala izjemna gesta
mamice našega Nejca. Gospa Kragolnik je podala pobudo, da
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bi organizirali dobrodelni dogodek, zbrana sredstva pa bi namenili prav letovanjem za naše otroke, mladostnike in odrasle.
Prijazno je k sodelovanju povabila I. gimnazijo v Celju, ki se je
z veseljem odzvala povabilu. Tako so v nedeljo, 13. 5. 2012, v
Kulturnem domu na Dobrni gimnazijci pod mentorstvom profesorice Polone Škornik in profesorja Tomaža Marčiča uprizorili
krasen muzikal v španskem jeziku Hija de la luna (Lunina hči).
Zgodba v sozvočju glasbe in plesa pripoveduje čudovito ljubezensko zgodbo mladega para, ki se po več letih iskanja znajde
v toplem objemu. Obiskovalcev predstava ni pustila ravnodušnih. Navdušena množica je nastopajoče nagradila z močnim

aplavzom.
Zaposleni in uporabniki CUDV Dobrna pa naj se še enkrat, tokrat v tiskani obliki, iz srca zahvalimo gospe Slavici Kragolnik,
ravnatelju I. gimnazije v Celju, dr. Antonu Šepetavcu, vsem nastopajočim z mentorjema, organizacijskemu timu in pomočnikom, zaposlenim v CUDV Dobrna in njihovim bližnjim, vsem
donatorjem in vam, dragi obiskovalci, za vse vaše storitvene in
finančne prispevke. Široko vas objemamo in poklanjamo zlat
nasmeh! Obljubimo, da se bomo na počitnicah imeli krasno!

Igre dobre volje

predstavili gledalcem,
ostali pa so glasno navijali in spodbujali ekipo
CUDV Dobrna.
Nad nastopom naših
uporabnikov so bili vsi
navdušeni, saj so občinstvo razveselili z veselim izborom pesmi, zato
so vsi z veseljem zapeli
in ploskali z njimi. Nadvse velika pohvala gre
organizatorju za pripravo
rekvizitov za igre, ki so bili zelo skrbno izdelani. Poleg čudovitega druženja z ostalimi udeleženci igre tudi športno naravnane,
saj zahtevajo kar dobro fizično pripravljenost tekmovalcev.
Po koncu tekmovalnega dela je sledila podelitev nagrad, nastop glasbene skupine in ples.
Vsi smo bili navdušeni nad pripravo iger in se veselimo naslednjega leta, ko bomo znova zastopali naš Center.

V letošnjem šolskem letu se je CUDV Dobrna prvič udeležil Iger
dobre volje, ki so potekale v Slovenski Bistrici. Tovrstni dogodki
so čudovita priložnost, da se naši otroci in mladostniki spoznavajo z vrstniki iz različnih krajev Slovenije, si izmenjujejo stike in
navežejo nova prijateljstva.
Iger so se udeležili uporabniki treh skupin. Osem uporabnikov
je sodelovalo pri igrah, nekateri izmed njih so se z nastopom

Petra Žnidarčič, psihologinja

Maja Koštomaj

Vtisi uporabnikov:
Iger smo se udeležili skupine OVI V, UDŽ A in UŽD C. Najprej
smo se odpeljali do šole v Slovenski Bistrici. Igre so bile v telovadnici. Veliko zavodov in šol se je predstavilo z zanimivimi
nastopi. Mi smo peli pesem Ko si srečen. Po nastopih so se začele igre. Naša skupina se je zelo borila za zmago. Igre so bile
zelo težke, saj smo morali veliko tekati. Pri zadnji igri smo morali
narediti torto. Za sodelovanje smo dobili nagrade. V darilu je
bilo: kuli, zvezek, zobna ščetka, kavna skodelica, sončna očala in
sveča. Za malico smo dobili sendviče, krofe in sok. Na koncu je
bil ples, na katerem smo se imeli fino.
Aljaž, Ina
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Pohod na Gorjance
V nedeljo sem se s
planinci iz Dobrne
odpravil na pohod
na Gorjance. Vstal
sem že ob 5.15, pozajtrkoval, se umil
in oblekel, vzel nahrbtnik z malico in
rezervnimi oblačili
ter se odpravil do
avtobusne postaje na Dobrno. Tam
sem počakal, da
smo se vsi zbrali.
Ob šesti uri smo
se z avtobusom
odpravili proti Novemu mestu. Ker
je bilo tako zgodaj, smo večinoma
spali. Pri slapu smo
imeli prvi postanek.
Nato smo se peljali

do Šentjerneja, kjer
smo pot nadaljevali peš.
Vzpeli smo se proti
Gorjancem in hodili uro in petnajst
minut. V planinski
koči Gospodična
smo pojedli sendvič in spili čaj. Ker
nismo imeli veliko
časa, smo hiteli
naprej proti Trdinovem vrhu. Pot
ni bila preveč strma,
zato smo hitro prišli na cilj. V planinsko izkaznico sem dal dva
žiga, potem pa sem občudoval pokrajino pod sabo in počival.
Na poti nazaj smo se ustavili v gostilni, kjer smo pojedli kosilo.
Jaz sem izbral joto z repo. Bila je zelo okusna. Ob štirih smo prijetno utrujeni in siti sedeli v avtobusu in se prepustili vozniku,
da nas je varno pripeljal domov.
Hvaležen sem gospe Štefki Oberstar, ki mi omogoča, da se lahko večkrat pridružim zanimivim pohodom Planinskega društva
iz Dobrne in se ji ob tej priliki najlepše zahvaljujem.
Vinko

Pohod na Ramšakov vrh (969 m)
V nedeljo, 25. 3. 2012, smo se z ekipo štirih uporabnikov in spremljevalko Veroniko, odpravili novim pustolovščinam naproti.
Naš cilj je bil vrh z imenom Ramšakov vrh, visok skoraj tisoč metrov. Zaradi slabega vremena smo se odpravili kar se da hitro in
smo že ob devetih zjutraj prispeli na izhodišče Lovska koča na
Lopatniku.
Na začetku
položna pot
nas je vodila
po kolovozih
mimo samotnih kmetij,
čez pašnike,
nato pa je
kmalu zavila v gozd in
postala vedno bolj str-

ma. Z zmernim tempom
in nekaj postankih smo
po uri in pol osvojili vrh,
na kateremu je sledil malo
daljši počitek in malica.
Po skupinski fotografiji
smo žal morali pohiteti v
dolino, saj se je oblak z
dežjem že zelo približal.
Do izhodišča smo prispeli
ravno pred dežjem in se
zadovoljni ter suhi odpeljali nazaj v zavod. Tako
smo malo drugače preživeli nedeljo dopoldan - v
naravi.
Andrej Pompe,
športni vzgojitelj
št. 54 / 2012
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Sodelovanje na likovnem natečaju "Moj planet je ekoplanet"
V CUDV Dobrna pridno sodelujemo na
likovnih natečajih. Letos spomladi smo
se v okviru projektov Ekošola udeležili
likovnega natečaja » Moj planet je ekoplanet!«. Ustvarili smo risbe in slike, s
katerimi smo prikazali, kako skrbimo za
naš planet. Med nagrajenci natečaja Moj
planet je ekoplanet so bili tudi naši uporabniki.
Nagrajeni likovni izdelki so bili razstavljeni na letošnjem sejmu Altermed, ki
je potekal od 16. do 18. marca 2012 na
Celjskem sejmu.
Likovno smo aktivni še naprej in se veselimo naših dosežkov.
Helena Maček, likovna pedagoginja

Vključevanje uporabnikov CUDV Dobrna v lokalno skupnost
V letu 2011 smo si v CUDV Dobrna zadali cilj, da se bomo intenzivneje vključevali v lokalno skupnost Dobrna. S projektom smo
pričeli v mesecu septembru 2011. Marijo Švent iz ZTŠK Dobrna
smo prosili, da nam redno posreduje vse aktualne dogodke, ki
se dogajajo v kraju. Gospa Marija se je naši prošnji z veseljem
odzvala, za kar se ji iskreno zahvaljujemo.
V kraj se vključujemo bodisi z raznimi nastopi, s stojnicami z

našimi izdelki, redno obiskujemo Terme, radi obiščemo in povabimo prijatelje iz OŠ Dobrna, včasih pa smo zgolj radovedni
in pokukamo na kakšno prireditev.
Zahvalili pa se moramo tudi vsem krajanom Občine Dobrna, ki
nas sprejemajo odprtih rok, se z nami veselijo in nas imajo radi
takšne, kot smo.
Hvala!
Zapisala:
Vesna Dolar, dipl. socialna delavka
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obvestila
Dobro je vedeti
Župnijska karitas Dobrna tudi letos organizira romanje na
Brezje, kjer je srečanje bolnikov vsako tretjo soboto v mesecu juniju. Tako imamo za 16. 6. 2012 že rezerviran avtobus;
vsi, ki se želite podati k Mariji Pomagaj v naše osrednje romarsko središče, prisrčno vabljeni.
Dopoldne bomo namenili duhovni poglobitvi in sv. maši,
popoldne pa si bomo med potjo domov še ogledali kašno
zanimivost. Prijave sprejema ga. Irena Kos, (tel. št. 03 5 778
068 ); pri njej boste dobili podrobnejše informacije.
Obveščamo vas, da so v centralnem skladišču Škofijske karitas v Vrbju pri Žalcu na voljo razni ortopedski pripomočki
( inv. vozički, rolatorji, sobna stranišča…), ki jih izposojajo na
reverz ( tel. št. 051 658 650 ).
Prejemnike pomoči iz naslova Evropske unije prosimo, da ob
naslednji delitvi prehrambenih artiklov, predvidoma v mesecu juliju, prinesejo fotokopijo odločbe CSD. Potrebujemo jih
kot priloge k dokumentaciji o našem delu.
Za konec še foto-utrinek z obiskov v domovih za starejše ob
velikonočnih praznikih.
vodja ŽK Dobrna,

Upravna enota Celje,
Krajevni urad Dobrna
Dobrna 19, telefon: 780 10 62

Uradne ure:
četrtek: 8.00 – 12.00 in 13.00 – 15.00

Osrednja knjižnica Celje, enota Dobrna
Dobrna 1a, telefon: 426 17 80
Odprta:
torek: 12.00 – 14.00
sreda: 16.00 – 19.00
petek: 16.00 – 19.00
sobota: 9.00 – 12.00

Zdravstvena postaja Dobrna
Dobrna 5, telefon: 780 05 40
Odprta:
ponedeljek: 13.00 – 20.00
torek - petek: 7.30 - 13.30
13.30 – 14.30 hišni obiski

Lekarna Apoteka pri teatru - Dobrna
Dobrna 9, telefon: 781 81 11

Herta Rošer
foto: Petra Rošer

Odprta:
ponedeljek: 12.00 – 18.00
torek – petek: 8.00 – 14.00

Pošta Dobrna

Dobrna 19, telefon: 780 10 40, 780 10 41
Odprta:
ponedeljek - petek: 8.00 – 10.30 in 14.30 – 17.00
sobota: 9.00 – 11.00

Bencinski servis Dobrna
Pristova 21, telefon: 781 80 28

Članice ŽK Dobrna pri Francu Zupancu v Rogaški Slatini

Odprt:
ponedeljek - sobota: 7.00 – 20.00
nedelja in prazniki: 8.00 – 15.00
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zahvala
Mirno in spokojno si zaspal,
v večni sen od nas odpotoval.
Naj bo srečno tvoje potovanje
in pogosto vračaj se nam v sanje.

ZAHVALA
Iskrena hvala vsem sosedom, prijateljem in znancem,
ki ste, dne 23. aprila 2012, v tako velikem številu
pospremili na njegovi zadnji poti našega

HERIJA PLANKO
(04. 12. 1926 – 19. 04. 2012)
iz Dobrne.
Hvala, da ste nam ob tistih žalostnih trenutkih stali ob
strani in čutili z nami. Hvala za vsak ljubeč stisk roke, za vse
tople in sočutne objeme, hvala za vsako iskreno besedo v
tolažbo, za darovano cvetje in sveče.
Posebej se zahvaljujemo pevskemu zboru Društva upokojencev Dobrna za odpete pesmi, govornikoma g. Moguju in ge. Stoparjevi za izrečene ganljive besede, predstavnikom Zveze borcev Dobrna, Balinarski sekciji Dobrna,
Občini Dobrna, Termam Dobrna ter godbenikom.
Hvala, ker ste bili njegovi prijatelji.
Vsi njegovi

VABILO
Čebelarsko društvo Dobrna organizira v prostorih
Zdraviliškega doma v Dobrni dne, 17. in 18. junija
2012, prikaz čebelarstva. Vljudno vabimo vse, ki bi
želeli izvedeti kaj več o čebelarstvu, da nas obiščete.
								
Čebelarsko društvo Dobrna
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VABILO

Program izletov Planinskega društva Dobrna

VABILO

Združenje zahodnoštajerske pokrajine za pomoč pri demenci
Spominčica Šentjur (Spominčica Šentjur)
Svetinova ulica 1, 3230 Šentjur
mobilni telefon: 040 301 357; www.spomincica-sentjur.si
Spominčica Šentjur s sedežem v Domu starejših Šentjur (Svetinova ulica 1, Šentjur) je prostovoljno, samostojno, humanitarno, neprofitno in nevladno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi aktivnosti neposredno ali posredno povezanih z
dejavnostjo pomoči bolnikom in njihovim svojcem pri lajšanju
posledic demence. Aktivnosti Spominčice Šentjur potekajo ob
četrtkih v Domu starejših Šentjur.
Demenca je najpogostejša duševna motnja v starosti. Zaradi
nepoznavanja bolezni ima večina ljudi do oseb z demenco in
njihovih svojcev negativne občutke. Prav zato člani Spominčice Šentjur ozaveščamo o demenci, pomenu dejavnega staranja, ki se prične že v mladosti z zdravo prehrano, gibanjem,
s skrbjo za lastno zdravje in razvijanjem odgovornosti do starejših. Tako spodbujamo vseživljenjsko učenje ter izboljšujemo
razumevanje oseb z demenco in njihovo aktivno vključevanje
v družbo.
Premalokrat tudi pomislimo, da ljubezniv odnos do bolnikov
z demenco in njihovih svojcev temelji na poznavanju bolezni. Prav zato organizira Spominčica Šentjur brezplačna predavanja o demenci za širšo javnost, brezplačne izobraževalne
programe za svojce oseb z demenco in aktivnosti v skupini za
samopomoč.

Katera zdravila bomo pri demenci uporabljali jutri?
Prof. dr. Zvezdan Pirtošek, dr. med., specialist nevrofiziolog
B. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM ZA SVOJCE OSEB Z DEMENCO
•

Četrtek, 18. 10. 2012 od 17.00 do 18.30 ure
Zakon o duševnem zdravju - ali varuje osebe z demenco?
Doc. dr. Aleš Kogoj, dr. med., specialist psihiatrije

•

Četrtek, 25. 10. 2012 od 16.00 do 17.30 ure
Poti k sporazumevanju z osebami z demenco: besedno in
nebesedno sporazumevanje,
Barbara Vertačnik, viš. med. ses.

•

Četrtek, 8. 11. 2012 od 16.00 do 17.30 ure
Kakovost življenja svojcev oseb z demenco,
Sabina Sajtl, dipl. m. s.

•

Četrtek, 15. 11. 2012 od 16.00 do 17.30 ure
Ohranjanje zaposlenosti pri osebah z demenco,
Barbara Jazbec, viš. del. ter.

•

Četrtek, 22. 11. 2012 od 16.00 do 17.30 ure.
Ohranjanje gibalnih aktivnosti pri osebah z demenco: zavedanje telesa, Kristina Čater, viš. fiziot.

•

Četrtek, 6. 12. 2012 od 16.00 do 17.30 ure.
Vloga Centra za socialno delo in Socialne službe doma
starejših pri domski namestitvi oseb z demenco, Gombač
Ljubica, socialna delavka - samostojna svetovalka in Robert Antloga, univ. dipl. soc. del.

PROGRAM SPOMINČICE ŠENTJUR od junija do decembra 2012

A. PREDAVANJA ZA ŠIRŠO JAVNOST
•

Četrtek, 14. 6. 2012 od 17.00 do 18.00 ure
So demence dedne?
Prof. dr. Zvezdan Pirtošek, dr. med., specialist nevrofiziolog

•

Četrtek, 20. 9. 2012 od 17.00 do 18.00 ure
Bolnik z demenco v ambulanti družinskega zdravnika
Goran Šiljeg, dr. med., spec. družinske medicine

•

Četrtek, 11. 10. 2012 od 17.00 do 18.00 ure

C. SKUPINA ZA SAMOPOMOČ: prvi delovni četrtek v mesecu od 17.00 do 18.30 ure.
Vodja: Helena Jazbec, viš.med. ses.; pomočnica:
Sabina Sajtl, dipl. m. s.
D. URADNE URE: prvi delovni četrtek v mesecu od 16.00
do 17.00 ure.
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oglasi
Poslovna enota Velenje:
Črnova 33, 3320 Velenje,
fon: 03 897 61 05, FAX: 03 5870 335
http://www.am-miklavc.com/, miklavc@gmail.com
- tehnični pregledi
- registracija in odjava vozil iz prometa, izdaja registrskih in preizkusnih tablic, prometnih dovoljenj
- sklepanje zavarovanj Avtomobilske odgovornosti za vse zavarovalnice
- prevzemno mesto za razgradnjo vozil.
»Homologacija uvoženih in predelanih vozil«
Smo pooblaščena strokovna organizacija za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti vozil.
Identifikacija in ocena tehničnega stanja vozila (homologacija uvoženih vozil) za vozila:
M1-osebna vozila
N1-tovorna vozila do 3.5t
L-Motorna kolesa
T-traktorji do 40 km/h
Posamične odobritve predelanih vozil (homologacija predelanih vozil alu. platišča, zatemnjena stekla, spojlerji, vlečne naprave…)
za vozila: M1-osebna vozila
N1-tovorna vozila do 3.5t
Pridobitev statusa starodobnega vozila za kategorije M1, N1 in L ter s tem popusta pri cestnini !!!
Prijazno, hitro in strokovno.

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
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servis.drev@gmail.com

Vseslovenaska čistilna akcija
»Očistimo Slovenijo 2012«
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Jubilejna tradicionalna 50. tekma
»LEDIK-OŽENJENI« Foto: Mitja Cvikl
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Koledar prireditev junij-september 2012
IME PRIREDITVE

DATUM

URA

KRAJ

LETNI KONCERT MOPZ DU
DOBRNA IN ZAKLJUČNI
8.6.2012
NASTOP UČENK ZGŠ PIANIST

19.30

SLAVNOSTNA SEJA OBČINE
DOBRNA S KULTURNIM
PROGRAMOM IN
PODELITVIJO PRIZNANJ

15.6.2012

MEDDRUŠTVENO
TEKMOVANJE MOŠKIH IN
ŽENSKIH EKIP V BALINANJU

16.6.2012
(v primeru
slabega
vremena se
prireditev
prestavi)

KONTAKT (odgovorna oseba)
ORGANIZATORJA

Telefon

Elektronska pošta

DRUŠTVO UPOKOJENCEV
Zdraviliška dvorana DOBRNA
g. Anton Drev

035 778-003

anton.drev@t-1.si

18.00

Zdraviliška
dvorana

OBČINA DOBRNA
ga. Alenka Rošer

03 780-10-50

alenka.roser@dobrna.si

ura bo
objavljena
naknadno

balinišče Dobrna

DRUŠTVO UPOKOJENCEV
DOBRNA
g. Anton Drev

035 778-003

anton.drev@t-1.si

pred Zdraviliškim
domom in v parku
Term Dobrna. (V
primeru slabega
vremena pred
hotelom Vita).

ZTŠK DOBRNA,
ga. Marija Švent
Organizator prireditve: OBČINA 03 780-10-64
DOBRNA v sodelovanju z ZTŠK
Dobrna in TERMAMI DOBRNA

marija.svent@dobrna.si

POZDRAV POLETJU NA
DOBRNI S SEJMOM IN
KULTURNIM PROGRAMOM

17.6.2012

10.00 - 18.00

RAZSTAVA KULINARIČNIH
DOBROT IN IZDELKOV

17.6 in
18.6.2012

17.6. od 11.18. ure, 18.6.
Zdraviliški dom
od 9.00-18.00
ure

DRUŠTVO UPOKOJENCEV
DOBRNA
g. Anton Drev

035 778-003

anton.drev@t-1.si

17.6 in 18.6

17.6. od 11.18. ure, 18.6.
Zdraviliški dom
od 9.00-18.00
ure

ČEBELARSKO DRUŠTVO
DOBRNA
ga. Lidija Senič

040 436-515

lidija.senic@siol.net

GASILSKA NOČ Z MODRIJANI 23.6.2012

19.00

center Dobrne

PGD DOBRNA
g.Pohajač Štefan

SREČANJE Z LASTNIKI IN
UPRAVLJALCI ZEMLJIŠČ

30.6.2012

16.00

Lovska koča na
Trojni

LOVSKA DRUŽINA DOBRNA,
g. Jože Klinc

041 656-137

klinc.joze@siol.net

LOVSKO - STRELSKA
PRIREDITEV

1.7.2012

9.00

Lovska koča na
Trojni

LOVSKA DRUŽINA DOBRNA,
g. Jože Klinc

041 656-137

klinc.joze@siol.net

FARNO ŽEGNANJE

15.8.2012

10.00

cerkev Marijinega
vnebovzetja na
Dobrni

ŽUPNIJSKI URAD DOBRNA,
g. Niko Krajnc

03 781 80 72

niko.krajnc@amis.net

igrišča za Oš
Dobrno

Mladinski klub Dobrna v
sodelovanju z ZTŠK Dobrna,
Občino Dobrna in drugimi
soorganizatorji

Aljaž Čerenak
031 542-058

nocpodkostanji@gmail.com
www.nocpodkostanji.si

14.30

Vovkov mlin v
Dolini mlinov

KUD Dobrna,
ga. Mateja Golčer

16.00

Kulturni dom
Dobrna

Ljudske pevke Dobrna Turistično društvo Dobrna,
ga. Marta Javornik

PRIKAZ ČEBELARSTVA V
OBČINI DOBRNA

NOČI POD KOSTANJI

17.8.-19.8.2012

MLINARSKA NEDELJA

9.9.2012

KONCERT LJUDSKIH PEVK
DOBRNA - RES LUŠTNO JE TU 16.9.2012
PRI NAS

(051)324-164

040 414-965

041 723-873

stefan.pohajac@t-1.si

mateja.golcer@gmail.com

marta.javornik@gmail.com

Organizatorji si pridržujejo pravico do spremembe njihovega programa prireditev.
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Pozdrav poletju

na Dobrni

NEDELJA / 17. JUNIJ 2012 / OD 10. URE DALJE

PRED ZDRAVILIŠKIM DOMOM IN V PARKU TERM DOBRNA
Kulturni program društev in organizacij iz Dobrne in okolice

(Godba Dobrna; Veseli fušarji, Ljudske pevke iz Dobrne, Moški pevski zbor DU Dobrna,
Harmonikarja Andrej in Aleš)

Prikaz starih kmečkih obrti in običajev
Tekmovanje v molži in zabijanju žebljev
Sejem obrti in izdelkov ter kulinaričnih dobrot iz celotne Slovenije
Otroške delavnice s škratom Vitkom
Otroška animacija z Marjanom Ugljanom - Malibu
Razstava kulinaričnih dobrot in prikaz čebelarstva v Dobrni
Brezplačne degustacije vinske kleti »Zlati grič«
Testne vožnje z avtomobili avtohiše R.S.L. d.o.o. Levec

Občina Dobrna

ZTŠK
Dobrna

INFORMACIJE
Terme Dobrna
t: 03 78 08 110 / e: info@terme-dobrna.si

www.terme-dobrna.si

