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SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI

Imamo srečo, da živimo v lepem in pestrem naravnem oko-
lju oziroma na zemljepisni širini, ki skozi menjavo letnih ča-
sov tako lepo spreminja svojo podobo, klimo in še kaj. Ta pe-
strost nam omogoča bogato in raznoliko življenje. Morda te 
danosti premalo koristimo in se jih zavedamo, kot se vedno 
premalo zavedamo tudi prenekaterih ravnanj odgovornih 
v naši družbi. Vsakodnevna poročila nas bolj obremenjujejo 
kot vzpodbujajo k ustvarjalnosti in delu, kar danes vsi močno 
potrebujemo. Večna razhajanja naše politike, ko gre za udeja-
njanje zadev države, ki so dolgoročno nujne za potrebno rast 
in blaginjo naroda, ljudje vse težje prenašajo. Ob dejstvu, da 
postaja življenje po materialni plati vse težje, postaja ljudem 
veliko breme tudi že trajno pretirana neenotnost naše politike, 
ko gre za sprejemanje potrebnih ekonomskih in drugih ukre-
pov za vzdržno rast in razvoj države v vseh njenih vsebinah. 
Takšno igranje z ljudmi in državo ni dopustno, povsem enaka 
odgovornost je na obeh straneh in na vseh politikah v drža-
vi. Odgovorno ravnaje, ko gre za državo, ljudje brezpogojno 
pričakujemo tako od pozicijskih kot opozicijskih poslancev in 
strank ter vseh drugih, ki se vključujejo v dogovore. Spošto-
vani predstavniki ljudstva in stranke, to je najmanj, kar si vaše 
volivke in volivci zaslužijo… upam, da jim bo ob pravem času 
segel spomin tudi nekaj let nazaj…   

Včasih so otrokom govorili: »Le  uči se in hodi v šolo, da ti v ži-
vljenju ne bo treba delati.« Čas, ki ga živimo, in svet, v katerem 
odrašča naša mladina, je drugačen, po moji oceni v vseh ozi-
rih bolj zahteven. Izobrazba in šola sta pogoj, da mladi danes 
sploh dobijo delo, da pa je treba biti ustvarjalen, inovativen in 
za zahtevane rezultate trdo delati, je samo po sebi razumlji-
vo, saj družba deluje večinoma na merjenju rezultatov dela, 
na temeljih ekonomske logike in dodane vrednosti kapitala, 
medtem ko je svet vrednot, duhovnosti in kulture potisnjen 
bolj na rob dogajanj in pomembnosti v družbi.   
Mladi se morajo danes močno truditi za svojo uveljavitev v 
družbi, saj globalni svet, v katerem odraščajo, od njih zahteva 
več kot kdajkoli, tehnologija in delovna mesta zahtevajo izo-
braženo delovno silo, ki je pripravljena jemati delo kot način 

življenja. Vse navedeno spreminja odnose v družbi, spreminja 
družino in življenje vseh generacij; ali na bolje ali na slabše je 
ocena vsakega posameznika, sam menim, da na slabše. Na ra-
čun dela pogosto trpijo otroci, starejši in družina kot osnovna 
celica družbe, človeka se izžema do vseh njegovih zmogljivo-
sti itd..  Ob dejstvu velikega razvoja tehnologij, ki danes lahko 
človeštvu zagotavljajo vse, kar po materialni plati potrebuje 
in ustvarja velike presežke, se človek upravičeno sprašuje ali 
je res edini smisel življenja dodana vrednost kapitalu ter hi-
tra materialna rast družbe in posameznika. Delitev ustvarjenih 
dobrin bo v prihodnosti morala biti drugačna. 

Za nami je že poletje in z njim vse, kar se je dogajalo doma 
in po svetu. Za nami je tudi čas dopustov in verjamem, da 
kljub vsemu tudi nekaj lepih doživetij in dogodkov. Skozi po-
letje se jih je v Dobrni zvrstilo kar nekaj. Prireditve Pozdrav 
poletju, Gasilska noč z Modrijani, Noč pod kostanji, Mlinarska 
nedelja, Glasbeno poletje v Dobrni itd. so v Dobrno pripeljale 
veliko število obiskovalcev ter popestrile življenje domačinom 
in turistom v naših Termah. Vsem organizatorjem, vsem na-
šim društvom, Zavodu za turizem šport in kulturo, Termam 
Dobrna, Imago Slovenije ter vsem drugim, ki so k tej pestrosti 
prispevali svoj delež, iskrena hvala in čestitke. 
Posebej odmevni in obiskani sta bili predaja gasilskega vozila 
GVC 24/50 gasilcem in v nadaljevanju noč z Modrijani ter tra-
dicionalna Noč pod kostanji, ki v treh dneh in nočeh v Dobrno 
pripelje več tisoč obiskovalcev. Nekaterim to ugaja, drugi se 
pritožujejo. Res je, da takšna množičnost pusti naslednji dan 
nekaj posledic, a je prav, da smo v Dobrni prepoznavni tudi po 
bolj odmevnih in večjih prireditvah. Nadgraditi bi jih bilo po-
trebno z vsemi ponudniki v občini. Ob dejstvu, da v Dobrno 
pripeljemo tako veliko število ljudi, je pestrost ponudbe nujna 
in zaželena. Zato v prihodnje, spoštovani takšni in drugačni 
ponudniki, postanite tudi vi del teh dogodkov v Dobrni. 

Občani  me pogosto sprašujete, zakaj za pogostitev nastopa-
jočih na prireditvah v Kulturnem domu, ki jih organizirajo naša 
društva, vsaj popoldne, ko v šoli ni otrok, ne moremo koristiti 

beseda           župana



št. 55 / 20124

BESEDA ŽUPANA

nedavno zgrajene  zelo zmogljive  nove šolske kuhinje ? 
Na temo priprave hrane v šolski kuhinji za pogostitev nasto-
pajočih na prireditvah naših društev v Kulturnem domu smo z 
vodstvom šole pred časom že imeli sestanek z namenom, da 
v tem smislu najdemo ustrezno rešitev.  Ponudba, ki smo jo 
prejeli iz Osnovne šole Dobrna za pripravo posameznih jedi, 
presega ceno teh jedi na trgu - vključno s ketering ponudbo 
posameznih gostincev.
Občina je pred tremi leti zgradila novo šolsko kuhinjo, ki je 
takrat stala preko 73.000,00 Eur. Izkoriščenost kuhinje je mini-
malna, saj je v uporabi samo od ponedeljka do petka dopol-
dne, brez sobot in nedelj ter poletnih in drugih počitnic, zato 
občanke in občani upravičeno pričakujete sodelovanje tudi 
v tem smislu. Naš predlog je bil, da šolski kuharji, seveda ob 
plačilu njihovega dela, po predhodnem dogovoru pripravijo 
potrebno hrano,  upoštevaje  zgolj stroške porabljenega ma-
teriala za pripravo dogovorjenih jedi, kot je to običaj in način 
dela in sodelovanja v večini podobnih okolij v Sloveniji. Upa-
mo, da bo v prihodnosti za to vrsto sodelovanja več možnosti, 
želimo pa si tudi več razumevanja časa, v katerem smo vsi vse 
bolj odvisni od naše inovativnosti, ustvarjalnosti, racionalizacij 
poslovanja, ustvarjanja sinergij itd. 

Pravijo, da govoriti o krizi ni več smiselno, pa vendar je ta še 
vedno z nami, je del našega časa in močno vpliva na naše ži-
vljenje. Kot že povedano, smo prizadeti vsi, ker se naši politiki 
in vsi, ki pri tem sodelujejo, že nekaj let niso sposobni dogo-
voriti tega, kar je potrebno in nujno za državo, da se negativ-
ni gospodarski in družbeni trendi obrnejo navzgor v zmerno 
rast, ki bo vzbujala zaupanje in boljše vzdušje v državi.  Tudi in 
predvsem zato se kriza v državi še stopnjuje. Ko bo država po-
stala insolventna, ko ne bo več denarja za plačevanje nerealne 
družbene zgradbe in porabe, ko bomo morali po denar na 
posojo, kar pravijo, da bo kmalu,  bo le- ta pogojen  z ukrepi, 
ki jih bo treba sprejeti, sicer ne bo sredstev za šole, vrtce, ce-
ste,  zdravstvo,  pokojnine,  socialne transfere itd.. Takrat bomo 
izgubili še zadnjo suverenost in takrat bo za vse generacije v 
družbi še težje, hkrati pa ne bodo vsi tisti, ki se danes ali včeraj 
niso znali dogovoriti, ničesar krivi in nikomur odgovorni, narod 
pa  kot v Grčiji.

Sicer pa se kriza na občinah odraža v dejstvu precejšnjega 
zmanjšanja sredstev iz državnega proračuna za delovanje. 
Tudi na Občini Dobrna se obnašamo racionalno in varčevalno; 

kolikor je le mogoče ne odpiramo nalog, ki niso nujne, in se 
trudimo, da ljudje to čim manj občutijo, da so ceste urejene, 
da je oskrba z vodo zadovoljiva, da šola in vrtec delujeta v 
okviru zastavljenega  letnega delovnega načrta, da so sub-
vencije za kulturo, šport, turizem, za kmetijstvo, gospodarstvo 
realizirane  itd.. 
 
Odraz stanja naše družbe in našega gospodarstva je tudi ne-
zmožnost izbranega izvajalca CMC Celje, da v pogodbenih 
rokih dokonča izgradnjo VRTCA DOBRNA. Kot je večini znano, 
gredo vsa slovenska (gradbena) podjetja po isti poti- krediti,  
menedžerski prevzemi in odkupi, dolgovi, nelikvidnost,  insol-
ventnost, neuspeli postopki prisilnih poravnav, stečaji; to je 
tudi pot našega izvajalca CMC Celje, nekoč sicer zelo cenjene-
ga, kvalitetnega in dobrega izvajalca del, ki je danes tudi že v 
stečaju...  

Zaradi krize imamo občine težave z izvajalci del, imamo izpa-
de večine izvirnih prihodkov, ki jih občine namenjamo investi-
cijam (prihodki iz naslova prodaje premoženja in komunalnih 
prispevkov), precej manj je prihodkov iz državnega proračuna 
za izvajanje tekočih nalog, ki pa kljub izpadu prihodkov osta-
jajo nespremenjene, ob tem pa obstajajo še  projekti vezani na 
roke, ki jih moramo dosegati, če želimo peljati razvoj in črpati 
evropska in druga sredstva.
Ob takšnih pogojih poskušamo v občinah prilagajati delo in 
življenje danim razmeram tako, da bi se kriza naših občank in 
občanov čim manj dotaknila.. .  Na občini iščemo vse možno-
sti, da še kašen Euro dodatno pripeljemo v Dobrno, povsod 
optimiziramo delo in porabo. Letos smo zmanjšali število za-
poslenih za eno sodelavko (za kar nam je žal, saj je bila zelo 
uspešna na svojem delovnem področju)itd.  Ob tem pa vsa 
sredstva usmerjamo v dokončanje izgradnje vrtca in tudi v 
pripravo drugih projektov za črpanje sredstev v prihodnosti in 
za nadaljnji razvoj Dobrne. Verjamem, da kriza ne bo  vseskozi, 
čeprav se govori, da še na polovici nismo. Sam sem vedno 
optimist in verjamem v boljši svet..  (Morda kdo poreče, da 
je to naivno, pa ni; za to si moramo prizadevati vsi. Naj bo to 
kot povabilo, da vsak dan storimo karkoli in komerkoli nekaj 
dobrega, ne da bi za to dobili plačilo ali karkoli  pričakovali.)  
Hvala.

Župan Občine Dobrna,

Martin Brecl
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Praznik Občine Dobrna

V petek, 15. junija, je bila v dvorani Zdraviliškega doma slav-
nostna seja Občinskega sveta Občine Dobrna. Med kulturnim 
programom so bila podeljena priznanja Občine Dobrna za leto 
2012 ter priznanja zlatim osnovnošolcem OŠ Dobrna. Slavno-
stno sejo je povezovala ga. Alja Tihle Hren, udeležili pa so se je, 
poleg prejemnikov priznanj, svetnikov Občinskega sveta Obči-
ne Dobrna in župana, še povabljeni gostje iz sosednjih občin, 
predstavniki društev, organizacij, odborov in komisij ter številni 
občani. 
Letos je praznični utrip popestrila  Godba Dobrna, ki je igra-
la v pozdrav prihajajočim gostom pred Zdraviliškim domom. 
Slavnostno sejo je s slovensko himno otvoril Moški pevski zbor 
Dobrna, pod vodstvom  ge. Marine Horvat.  Nadalje je župan 
Občine Dobrna, g. Martin Brecl, predstavil dosežke v zadnjih le-
tih delovanja Občine Dobrna. Čestital je vsem dobitnikom pri-
znanj, zlatim osnovnošolcem  in občanom Občine Dobrna ob 
prazniku. 

V kulturnem programu je sodeloval tudi Vrtec  Dobrna s prisrč-
nim nastopom najmlajših, z mentoricama go. Matejo Golčer in 
go. Marjano Šet. Kulturni program se je nadaljeval z nastopom 
varovancev literarnega krožka iz Centra za usposabljanje, delo 
in varstvo Dobrna, pod vodstvom mentoric ge. Vesne Žagar in 
ge. Mojce Trontelj. 

Sledila je podelitev priznanj zlatim osnovnošolcem OŠ Dobrna, 
to je učencem, ki so vsa osnovnošolska leta zaključili z odlič-
nim uspehom, in sicer: Petri Rebernik in Luciji Zajc. Obema smo 
zaželeli, da bi na nadaljnji srednješolski poti dosegali še takšne 
rezultate in uspehe. 

Temu pa je sledil najbolj svečan dogodek te prireditve, podeli-
tev priznanj Občine Dobrna za leto 2012.
ZLATI GRB OBČINE DOBRNA za leto 2012 je prejel g. Anton 
Krnc, salezijanski duhovnik župnije Sv. Jošt na Paškem  Kozjaku, 
za 40-letno duhovno oskrbo župnije Sv. Jošt na Paškem  Kozjaku 
in njegov osebni prispevek pri vzdrževanju cerkvenih objektov 
ter  skrb za ohranjanje krajine in  kulturne dediščine, predvsem 
pa za vpetost v življenje tamkajšnjih ljudi. 
SREBRNI GRB OBČINE DOBRNA za leto 2012 je prejel g. Ro-
man RAMŠAK za dolgoletno angažiranost v Krajevni skupno-
sti Dobrna, zlasti za čas predsedovanja v obdobju 1986-1994, s 
čimer je znatno prispeval k razvoju in prepoznavnosti kraja ter 
višjemu standardu družbenega okolja.
BRONASTI GRB OBČINE DOBRNA za leto 2012 je prejelo 
Čebelarsko društvo Dobrna za več kot 7 desetletij delovanja 
društva, za osveščanje članov in družbenega okolja o pome-
nu čebelarstva, skrb za čebelarski podmladek in prireditve, s 
katerimi promovirajo lastno dejavnost in ohranjanje naravnega 
okolja.

ŽUPANSKA PRIZNANJA ZA LETO 2012 SO BILA PODELJENA:
Upravni enoti Celje za  desetletno delovanje Krajevnega ura-
da Upravne enote Celje v Občini Dobrna, za ljudem prijazno 
javno upravo in približevanje storitev občanom. 
Ini Košič in ekipi Centra za usposabljanje, delo in varstvo 
Dobrna  za odlične rezultate na Svetovnih letnih igrah speci-
jalne olimpijade 2011 v Atenah: zlata medalja v kolesarjenju na 
krajše proge in srebrna medalja v kolesarjenju na daljše proge. 
Ge. Jolandi Podgrajšek za dolgoletno uspešno delo v gostin-
stvu, za prepoznavnost Dobrne po kvalitetni kulinarični in go-
stinski ponudbi Gostilne Koren in za uspešnost poslovnih enot 
v  družinski lasti.

Prireditev je z ubranim petjem slovesno zaključil Moški pevski 
zbor KUD Dobrna, pod vodstvom ge. Marine Horvat.
        

Zdenka Kumer
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Odpoved pogodbe za 
Vrtec Dobrna

Občina Dobrna je 29. avgusta 2012 izvajalcu Ceste mostovi Ce-
lje, d.d. odpovedala Pogodbo za Vrtec Dobrna (gradnja in ruši-
tev), in sicer zaradi kršitev pogodbenih obveznosti zamujanja z 
deli iz potrjenega terminskega plana ter zaradi insolventnosti 
(postopek prisilne poravnave), zaradi česar je bil izvajalec nezmo-
žen zagotavljati normalen potek del na objektu Vrtec Dobrna.
Občina Dobrna se je odločila za ta korak, ker ne želi ogroziti 
investicije, ki je med drugim vezana na sofinanciranje z evrop-
skimi sredstvi.
Gradbišče vrtca je od 17. julija zaprto. Do takrat je izvajalec izvedel 
21,51 % pogodbenih del. Pogodbeni rok dokončanja del je bil 20. 
september 2012, iz česar sledi, da izvajalec ne bi mogel uspešno, 
kvalitetno in pravočasno realizirati pogodbenih obveznosti.

Po odpovedi pogodbe potekajo aktivnosti glede primopredaje 
gradbišča in dokumentacije ter vnovčitve bančne garancije.
Občina Dobrna obžaluje težave družbe CM Celje in posledično 
odpoved pogodbe, vendar mora, tudi glede na to, da je projekt 
vezan na evropska sredstva, ravnati odgovorno.
Občina Dobrna bo v skladu z Zakonom o javnem naročanju v 
najkrajšem možnem času objavila nov razpis za dokončanje del 
na objektu Vrtec Dobrna.

Urška  Vedenik

Ravnanje z odpadki

Skrb za čisto in urejeno okolje mora postati ena najpomemb-
nejših nalog vsakega od nas, saj že lahko čutimo posledice ma-
čehovskega ravnanja z okoljem. Če se naš odnos do njega v 
kratkem ne bo spremenil, bodo posledice vse hujše in bodo 
pomembno vplivale na kakovost našega življenja. 
Med dejavnostmi, s katerimi lahko vsak prispeva k ohranjanju či-
stejšega okolja in naravnih virov, tako potrebnih za vzdrževanje 
kakovosti življenja, je tudi ločeno zbiranje odpadkov. Odpadke 
zato ločujmo že na izvoru, torej v naših gospodinjstvih, in tako 
pomagajmo zagotoviti ponovno uporabo koristnih surovin ter 
ustvarjanje kakovostnega komposta. Če odpadke ločujemo, to 
pomeni, da na urejenih odlagališčih konča le ostanek komunal-
nih odpadkov, zaradi česar odlagališča lahko dlje časa spreje-
majo odpadke, poleg tega pa tudi manj obremenjujemo okolje 
in varčujemo z energijo, ki bi jo sicer potrebovali za izdelke iz 
surovin.

Zakaj ločujemo odpadke?
• Ker količine odpadkov iz leta v leto naraščajo,
• ker odlagališča odpadkov postajajo polna,
• ker je prostora za ureditev novih odlagališč vse manj,
• ker nas nova zakonodaja iz področja ravnanja z odpadki za-

vezuje k ločevanju,

• zaradi ločevanja odpadkov na izvoru njihovega nastanka,
• ker ima ločevanje odpadkov številne prednosti - razbreme-

nitev okolja z odpadki, ohranjanje naravnih virov, varčevanje 
z energijo, 

• ker lahko odpadki, ki bi končali na odlagališču, postanejo v 
drugačni obliki ponovno uporabni.

Nekaj nasvetov za pravilno ločevanje odpadkov

V zabojnik za papir:
• sodijo: papirnati izdelki, kot so kartoni, ovojne embalaže, le-

penke, časopisi, revije, letaki, katalogi, zvezki, papirnate na-
kupovalne vreče, kuverte, knjige, ovojni papir.

• ne sodijo: robčki, papirnate brisače, toaletni papir, celofan, te-
trapaki in njim podobne embalaže, ves papir z ostanki živil.

V zabojnik za steklo:
• sodijo: steklena embalaža, kot so kozarci za vložena živila, ste-

klenice olja, vina, sokov, piva, žganih pijač, zdravil, kozmetične 
stekleničke in parfumi, ostala razbita steklena embalaža za živila.

• ne sodijo: zamaški in pokrovčki steklenic in steklene emba-
laže, žarnice, pleksi steklo, okensko steklo, ogledala, armira-
no steklo (steklo, ki največkrat vsebuje kovinsko mrežo za 
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ojačitev, npr. pri steklenih vratih), svinčeno steklo (steklo s 
povečano vsebnostjo svinca in se uporablja pri proizvodnji 
kristalnega stekla), avtomobilsko steklo, kristal, žarnice, ste-
klenice iz umetnih mas, porcelan. 

V zabojnik za embalažo:
• sodijo: vse plastenke pijač in ostalih živil, jogurtovi lončki, 

plastični kozarčki, PVC vrečke in folije, pločevinke hrane, pi-
jače in ostalih živil, najlon, slamice, konzerve, stiropor, kovin-
ski pokrovčki.

• ne sodijo: plastenke in pločevinke neživilskih proizvodov, ki 
so vsebovale nevarne kemikalije, kot so barve, laki, motorna 
olja, kosovni odpadki.

• Pozor! Tukaj je treba poudariti še, da ponekod stojijo ločeni 
zabojniki za plastiko in pločevino. V takšnem primeru od-
padke ločujemo glede na material, če pa se na ekološkem 
otoku nahaja samo zabojnik »embalaža«, potem plastične 
in pločevinaste odpadke odlagamo skupaj.

• Preden embalažo odvržemo v zabojnik, je tudi priporočljivo, 
da z vodo na hitro odstranimo morebitne ostanke hrane. 

V zabojnik za biološke odpadke:
• sodijo: zemlja, rože, pokošena trava, vejevje, posušeni listi, 

plevel, rezano grmičevje, zelenjava in sadje (olupki krom-
pirja, čebule, jajčne lupine, solata, korenje, zelje, ogrizki itd.), 

kavni filtri in kavna usedlina, čajne vrečke, pokvarjena hrana, 
(prej omenjeni) papirnati robčki.

• ne sodijo: Embalaža hrane in drugih neživil, papirni izdelki, pla-
stični in stekleni predmeti, nevarni odpadki, odpadna električ-
na in elektronska oprema, obutev, tekstil, kosovni odpadki.

V zabojnik za mešane odpadke:
• sodijo: higienski material, plenice, umazana embalaža, pe-

pel in preostanek odpadkov. 

Podjetje Simbio zagotavlja celovito ravnanje z odpadki - javno 
službo zbiranja in odvoza odpadkov v Občini Dobrna ter pre-
delavo in obdelavo odpadkov v Regijskem centru za ravnanje 
z odpadki Celje. 
V okviru te službe je občanom Občine Dobrna vsak delavnik 
med 6.00 in 20.00 uro, v soboto pa do 14.00 ure, na voljo Ko-
munalna deponija v Bukovžlaku z urejenim dostopom, kjer je 
štirikrat letno možno manjše odlaganje odpadnega materiala, 
pripeljanega z osebnim vozilom oz. z manjšo prikolico brezplač-
no za tiste občane, ki so vključeni v redni odvoz odpadkov (s se-
boj imejte dokazilo – račun za odvoz gospodinjskih odpadkov). 

mag. Nataša KOS

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Pogled na R CERO Bukovžlak
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Sveža zelenjava  iz  naše bližine

PROMOCIJSKA KAMPANJA MINISTRSTVA ZA KMETIJSTVO IN 
OKOLJE V MESECU JUNIJU  2012

Ne bi nam smelo biti vseeno, kakšno hrano uživamo. Kadar izbi-
ramo zelenjavo, izberimo svežo, pridelano v naši bližini. Zakaj? 
Ker je sveža, njena dozorelost je optimalnejša in ima zato večjo 
hranilno vrednost z večjo vsebnostjo vitaminov C, A, B in E. 

Zaradi bistveno krajših transportov, ki jo potrebuje lokalno pri-
delana zelenjava, manj onesnažujemo okolje. S tem ohranjamo 
domača delovna mesta, razvoj podeželja, v času krize pa za-
gotavljamo lastno prehransko varnost. To so glavna sporočila 
promocijske kampanje Ministrstva za  kmetijstvo in okolje, ki 
je potekala v mesecu juniju na TV in radijskih postajah ter na 
spletu.  Potrošnika želimo namreč spodbuditi k razmišljanju, po 
kakšni hrani posega in kakšne so pravzaprav prednosti lokalno 
pridelane zelenjave.  

Za sodobnega potrošnika je morda  najpomembnejši prav 
zdravstveni vidik, ki ga ima  sveža zelenjava ali sadje na naše 
telo. Dozorelost lokalne zelenjave je namreč optimalnejša, saj je 
zaradi sicer dolgih prevozov in skladiščenja ni potrebno predča-
sno pobirati z njiv in ji  dodajati konzervansov, ki ohranjajo nje-
no svežino. Optimalno dozorela živila imajo zato večjo hranilno 
vrednost, kar tudi pomeni, da vsebujejo več vitaminov C, A, B in 
E.  Sezonska dostopnost lokalne zelenjave pa nam ponuja tudi 
veliko večjo  pestrost izbire. 

Zdravstveni vidik pa ni edini, ki je za nas pomemben. Zaveda-
ti se moramo, da zaradi bistveno krajših transportov, ki jim je 
lokalna zelenjava podvržena, manj onesnažujemo naše okolje. 
Nikakor ni zanemarljiv niti družbeno gospodarski pomen, saj s 
tem, ko izbiramo domačo hrano, ohranjamo domača delovna 

mesta in tako omogočamo preživetje vsem v agroživilski verigi. 
Po drugi strani pa si z zadostnim obsegom domače proizvodnje 
zagotavljamo prehransko varnost v času kriz, ko bi lahko prišlo 
do pomanjkanja hrane na globalni ravni. Tako lahko pomemb-
no vplivamo tudi na ohranitev in razvoj našega podeželja ter na 
skladen regionalen razvoj.

Z zadostnim povpraševanjem po domači zelenjavi pa lahko 
tako domači proizvajalec kot tudi na drugi strani javne institu-
cije in trgovci vnaprej planirajo medsebojna poslovna razmerja 
glede obsega dobave in odkupa domače zelenjave. Na ta način 
se vzpostavi ravnotežje med ponudbo in povpraševanjem po 
lokalno pridelani zelenjavi, kar pa bi  v povezavi s povezova-
njem ponudnikov (organizirana pridelava,  skupna ponudba in 
trženje) nedvomno pozitivno vplivalo na povečan obseg,  tudi 
cenovno konkurenčne ponudbe raznolikega in kakovostnega 
lokalnega sadja in zelenjave, pridelanega po shemah kakovosti, 
ki v največji možni meri upoštevajo tudi okoljski in zdravstveni 
vidik. Vzpostavitev tovrstnih razmer med ponudbo in povpra-
ševanjem pa je  tudi  cilj politike tukajšnjega ministrstva. 

Lokalna trajnostna oskrba 

Slovenija z domačo pridelavo ne pokriva svojih potreb po kme-
tijsko-živilskih proizvodih, zato je za državo zagotavljanje pre-
hranske varnosti pomembno strateško in politično vprašanje. 
Doseganje čim višje osnovne prehranske varnosti je vodilo 
predvsem kmetijske in prehranske politike in prav lokalna traj-
nostna oskrba s hrano je njun skupni imenovalec. Eden izmed 
strateških ciljev razvoja slovenskega kmetijstva in proizvodnje 
hrane je zagotavljanje prehranske varnosti s stabilno pridelavo 
varne, kakovostne in potrošniku dostopne hrane. V pričakova-
nih razmerah večjih težav z oskrbo s hrano v svetovnem meri-
lu in tudi zaradi spoznanj o negativnih okoljskih učinkih daljših 
transportov hrane postaja vprašanje lokalne in regionalne sa-
mooskrbe s hrano ponovno pomembno. Zagotavljanje hrane 
lokalnemu prebivalstvu s trajnostnim izkoriščanjem domačih 
proizvodnih virov je strateška opredelitev slovenske države, ki 
določa tudi njeno politično in ekonomsko suverenost. Prehran-
ska politika zasleduje isti strateški cilj, t.j. pospešiti ponudbo in 
povpraševanje po kakovostni in zdravju koristni hrani, pridelani 
lokalno in na trajnostni način ter s tem izboljšati oskrbo prebi-
valstva z lokalno in na trajnostni način pridelano hrano.
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Zadostna lokalna pridelava, predelava in poraba hrane je ob 
nizki stopnji samooskrbe s kmetijskimi pridelki in proizvodi v 
Republiki Sloveniji pomembna predvsem zaradi:
• zagotavljanja državne varnosti za obdobje ekonomskih kriz,
• zmanjšanja odvisnosti od zunanje trgovine, kar je pomemb-

no predvsem v času motene oskrbe (pričakovano večje 
nihanje cen kot posledica globalizacije in nadaljnje libera-
lizacije na področju kmetijstva, večjega in spremenjenega 
povpraševanja, gibanja cen energentov, pogostejših ekstre-
mnih vremenskih pojavov in s tem povezanih letin ter zalog, 
večje rabe surovin v proizvodnji biogoriv; surovine predsta-
vljajo tudi potencialno donosne naložbe na mednarodnih 
finančnih trgih...),

• urejenosti in obdelanosti podeželja,
• ohranjanja delovnih mest na podeželju,
• zmanjšanja revščine in družbene neenakosti,
• varovanja okolja (dolgi transporti živil prispevajo k povečani 

porabi fosilnih goriv, hrupu in onesnaženju zraka, povečani 
uporabi embalaže in dodajanju umetnih barvil ter konzer-
vansov živilom),

• izboljšanja zdravja prebivalstva kot posledica uživanja s sta-
lišča prehranske vrednosti kakovostnejše hrane (višja hranil-
na vrednost, višja vsebnost vitaminov) in trajnejšega zago-
tavljanja virov živil ter posledično manjše možnosti deficita 
določenih mikrohranil v prehrani.

Smiselno je torej vzpodbujati lokalno okolje, da se samooskr-
buje in s tem poveča kvaliteto življenja vseh vključenih v ta 
proces. S stališča trajnosti je smiselno vzpodbujati integriran 
in ekološki način pridelave zelenjave in uvajanje teh pridel-
kov/izdelkov v naš vsakdan. 

Več informacij: http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/
promocija_lokalne_hrane/lokalno_pridelana_zelenjava/

  

Lokalna trajnostna oskrba z zelenjavo pomembna za zdravje, okolje 
ter prehransko in socialno varnost

Ljubljana, 18. 6. 2012 - Na kmetiji Jožeta  Kogoja v okolici 
Ljubljane je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) na 
novinarski konferenci, skupaj z Inštitutom RS za varovanje 
zdravja (IVZ), GIZ zelenjava in KZ Krka, predstavilo vsebine 
povezane s sezono zelenjave v Sloveniji, nadzoru nad pro-
dajalci, pomenu zelenjave iz bližine in druge koristne infor-
macije za potrošnike. Generalna direktorica Direktorata za 
kmetijstvo na MKO, dr. Martina  Bavec, je povedala, da zara-
di krajše transportne poti lokalno pridelane zelenjave manj 
onesnažujemo okolje in ohranjamo domača delovna mesta 
ter razvoj podeželja, v času krize pa zagotavljamo lastno 
prehransko varnost in zagotavljamo delovna mesta.

Lokalno pridelana zelenjava 
je sveža, njena dozorelost je 
optimalnejša in ima zato ve-

tudi porekla oz. oznake na teh 
živilih.
Prednosti lokalno pridelane 
hrane za zdravje ljudi je pred-
stavila tudi Mojca Gabrijelčič 
z Inštituta RS za varovanje 
zdravja. Po njenih besedah 
Slovenci dnevno pojemo 
manj zelenjave kot priporoča 
svetovna zdravstvena organi-
zacija. 
»Zdravje ne nastaja v zdra-
vstvenem sektorju ampak 
na kmetijah, na policah, kjer 
lahko izberemo bolj ali manj 
zdravo hrano«, je dejala Ga-

Grafikon: Površine in deleži integrirane pridelave, ekološke pridelave 
in konvencionalne pridelave v površinah tržne zelenjave v Republiki 
Sloveniji, leto 2011, v hektarih in %, (vir: Ministrstvo za kmetijstvo in 
okolje).

čjo hranilno vrednost z večjo 
vsebnostjo nekaterih vitami-
nov. Dr. Bavčeva je opozori-

la tudi na to, da je v Sloveniji 
nadzor velik in da so slovenski 
pridelovalci mnogo bolj kon-
trolirani kot v drugih državah. 
Glavna inšpektorica za kme-
tijstvo, gozdarstvo, hrano in 
okolje, mag. Saša Dragar Mila-
novič, pa je izpostavila pomen 
zagotavljanja varne hrane ter 
zaščite potrošnika pred zava-
janjem. »V splošnem lahko 
zatrdim, da je na slovenskih 
prodajnih policah varna ze-
lenjava«, ob tem pa je Dragar 
Milanovičeva potrošnike po-
zvala k preverjanju blaga in 
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brijelčičeva in dodala, da sta 
sezonska zelenjava in sadje 
iz lokalnega okolja praviloma 
bolj optimalno dozorela in 
imata višjo hranilno vrednost.
Ivan Bučar iz GIZ zelenjava 
pa je opozoril, da je slovenski 
potrošnik premalo osveščen 
o prednostih zelenjave iz bli-
žine ter pozval potrošnike, naj 

posegajo po zelenjavi, ki je 
zdrava in bolj kakovostna, ob-
vezno pa naj preverijo poreklo 
in sledljivost. 
Spomnil je tudi na Zakon o 
javnih naročilih, po katerem 
lahko javni zavodi naročajo 
hrano iz bližine, vendar v pra-
ksi še ni izvedljivo v tej meri, 
da bi bili slovenski proizvajal-

V Minoritskem samostanu na Ptuju so letos pripravili že 23. dr-
žavno razstavo z naslovom Dobrote slovenskih kmetij 2012. 
Med kulinaričnimi dobrotami je bil tudi beli kruh, ki ga je spekla 
naša sokrajanka Danica Drgajner. Zanj je prejela zlato priznanje. 
V svoji zbirki iz preteklih let ima še zlato in srebrno priznanje 

Razstava Dobrote slovenskih kmetij se je letos na Ptuju odvijala 
že triindvajsetič zapored in je iz razstave že zdavnaj prerasla v 
praznik kmetic in kmetov. Sodelujoči so nam tudi letos na raz-
stavi nagrajenih izdelkov postregli z izvirnimi krušnimi, mlečni-
mi, sadnimi, zelenjavnimi in drugimi dobrotami in znova doka-
zali, da je zakladnica domačih jedi neizmerna.
Na ocenjevanju je bilo prijavljenih rekordnih 1347 izdelkov iz vse 
Slovenije in zamejstva, od tega največ krušnih izdelkov (355). 
Celjska regija je od vseh regij prijavila največ izdelkov, kar 339, 

ci zadovoljni. Jure Vončina iz 
KZ Krka pa je poudaril, da je 
zelenjava priložnost za male 
kmetije. 
»Če bomo uničili male kmeti-
je, bomo izgubili kulturno kra-
jino«, je dejal Vončina in dodal, 
da so cene slovenske zelenja-
ve konkurenčne, če upošteva-
mo vsa dejstva, vključno z na-

činom pridelave. Pri tem je še 
opozoril, da moramo ohraniti 
kmeta, ta pa se mora počutiti 
koristnega. 
Koristnega pa se bo po nje-
govih besedah čutil takrat, če 
bo dobil za svoje pridelke tisto 
ceno, ki mu bo pokrila lastne 
stroške in omogočala prežive-
tje.

Zlato priznanje za beli kruh

Med dobrotami na Ptuju odlični izdelki tudi iz Občine Dobrna
od tega največ krušnih izdelkov (118). 
Tudi Dobrčani in Dobrčanke že vrsto let uspešno sodelujejo na 
tej prireditvi in prejemajo lepa priznanja.  Na tekmovanje se lah-
ko prijavi vsak, ki ima kmetijo in ima KMG-MID številko. Prijave 
se zbirajo v februarju, ocenjevanja potekajo v marcu, aprilu in 
maju, prireditev z razstavo nagrajenih izdelkov pa se odvija ko-
nec maja v srednjeveškem minoritskem samostanu na Ptuju. 
Namen prireditve je preveriti kakovost izdelkov s kmetij. Prijavijo 
se kmetice, kmetije z dopolnilnimi dejavnostmi s področja pre-

za koruzni kruh ter 
srebrno priznanje 
za rženi kruh. Že-
lim, da bi bila peka 
še naprej njen hobi 
in veselje. Upam in 
želim si, da bi se še 
kdo opogumil in 
predstavil svoje do-
mače izdelke, saj so 
tovrstne potrditve 
hkrati tudi velika 
promocija za naš 
lepi kraj. 
Čestitke tudi v mo-
jem imenu; sosedje 
smo zelo ponosni 
na vas.

Jože Lugarič
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zadovoljni z rezultati ocenjevanj. 
Društvo kmetic Meta vsako leto članice obvešča o ocenjevanju 
in spodbuja k sodelovanju in preveritvi kvalitete izdelkov. Letos 
se je na ocenjevanje prijavilo 8 članic iz društva kmetic Meta, iz 
Občine Dobrna tudi turistična kmetija Pri Minki.  Vsi sodelujoči 
so prejeli kar 5 zlatih priznanj, 4 srebrne in 4 bronaste. Čestitamo 
jim za kvaliteto  izdelkov in za prejeta priznanja.

Vesna Mihalič

KGZS-Zavod CE

Beli kruh Danice Drgajner iz Lokovine, ki je prejel zlato priznanje.

DANICA  DRGAJNER LOKOVINA 28 DOBRNA BELI KRUH zlato

DARINKA REČNIK ŽEPINA 17 LJUBEČNA KISLE KUMARE zlato

DARINKA REČNIK ŽEPINA 17 LJUBEČNA VLOŽENI FEFERONI zlato

EDITA KARO LINDEK 7 FRANKOLOVO
OREHOVI KVAŠENI 
ROGLJIČKI

zlato

EDITA KARO LINDEK 7 FRANKOLOVO KEKSI NA STROJ zlato

ROZINA GRM HRAMŠE 29 DOBRNA SKUTA srebro

DARINKA REČNIK ŽEPINA 17 LJUBEČNA KRUH S SEMENI srebro

ŠTEFKA ŽLAVS DEDNI VRH 5 VOJNIK KVAŠENI ROGLJIČKI srebro

FANIKA KOROŠEC
RAKOVA 
STEZA 5

FRANKOLOVO BEL KRUH srebro

ROZINA GRM HRAMŠE 29 DOBRNA MASLO bron

MATEVŽ ŠVENT KLANC 29 DOBRNA SUHA SALAMA bron

DARINKA REČNIK ŽEPINA 17 LJUBEČNA KISLE PAPRIKE bron

DARINKA REČNIK ŽEPINA 17 LJUBEČNA BRESKOV KOMPOT bron

V  društvu kmetic Meta je vedno pestro 
Resda  malokdaj pišemo član-
ke, vendar se lahko  pohvali-
mo, da se pri nas dogodki vr-
stijo drug za drugim.
Na vseslovenskem shodu 
kmetov lani (sodelujemo sko-
raj vsako leto pri pogostitvi) 
smo bile pobudnice za sreča-
nje kmetic celjske regije, kar 
so vse takratne udeleženke z 
veseljem podprle, vključno z 
našo mentorico Vesno Miha-
lič. Tako smo se takoj po no-
vem letu zbrale predsednice 
dvanajstih društev kmetic in 
nekaj  mentoric  na sestanku 
v predavalnici  KGZS  v Celju.  
Bistvo srečanja je bilo  med-
sebojno spoznavanje in iz-
menjava izkušenj. Letos, 2. 
oktobra, bomo  pripravile 
srečanje v  Vojniku v večjem 
obsegu. Imele bomo mašo 
s celjskim škofom dr. Stani-
slavom Lipovškom in pod 

šotorom družabno - zabav-
ni program. 
S stranko NSi smo skupaj pri-
pravili proslavo ob materin-
skem dnevu. Na belo nedeljo 
smo pogostile stanovalce 
Špesovega doma. 
Spomladi smo imele tudi dve  
predavanji: kompostiranje or-
ganskih odpadkov in priprava 
sadik za spomladansko zasa-
ditev. Predaval nam je g. Igor 
Škerbot, specialist za zelenja-
darstvo in okrasne rastline.
Opravile smo že dva tečaja; 
to je priprava enolončnic, pri 
katerih uporabimo domače 
surovine, ter izdelava pletenic, 
katerih specialist je naša člani-
ca Fanika Korošec, sicer dobi-
tnica dveh znakov kakovosti 
na ocenjevanju dobrot iz slo-
venskih kmetij na Ptuju. Tretji 
tečaj letos pa bo še v oktobru; 
predelava mleka za domače 

potrebe. 
Naša strokovna ekskurzija je 
tokrat vodila  v severno Pri-
morsko. Najprej smo se ustavi-
le na kmetiji Malenščevo, kjer 
imajo 15 hektarjev vinograda, 
dve vinoteki (eno v Ljubljani, 
drugo v Škofji Loki), kmečki 
turizem, klavnico in predela-
vo mesa. Rdeče vino zorijo v 
hrastovih sodih,  belo pa v ci-

sternah. Te cisterne imajo  na 
pokrovu vgrajeno  napravo za 
doziranje živilskega dušika. Ko 
se cisterna prazni, se ta prazen 
prostor zapolni s tem dušikom  
in zaščiti preostalo vino.  Ogle-
dali smo  si še staro Gorico, se 
povzpele na Sveto goro.  kjer 
nam je maševal pater   Zdrav-
ko Jakop (rojak iz Vitanja).  Pri 
Čebronovih v Volčji Dragi smo 

delave mesnih, mlečnih in drugih izdelkov ter turistične kmetije. 
Poleg obvestila o prejetem priznanju sodelujoči prejmejo tudi 
pisni komentar  o kvaliteti izdelka.  Organizatorji poročajo, da se 
je v zadnjih letih kakovost prijavljenih izdelkov zvišala in so zelo 
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tudi z zanimanjem pogledale 
pridelavo zelenjave v rastlinja-
kih, ki jo prodajajo v lastni tr-
govini v Šempetru. 
Naša druga karavana (tudi  
70 udeležencev) je krenila na 
Kope, potem peš na Ribiško 
kočo in nazaj. Po pohodu 
smo se ustavili pod Kopami 
na nad. višini 700m, na eko-
loški turistični in učni kmetiji 
Lešnik. Imajo lastno gozdno 
učno pot, predelavo zelenjave 
in mesa, ter urejene bivalne in 
družabne prostore na kozolcu. 

Pod tem kozolcem smo imeli 
piknik in  prijetno druženje, s 
katerega smo se dobre volje 
vrnili pozno zvečer.
Za jesensko zimski čas imamo 
še dosti načrtov. Organizira-
li bomo zopet delavnice in 
morda za razvedrilo v dolgih 
zimskih večerih tudi plesni te-
čaj.  Pridružite se nam, še po-
sebej  tiste žene in dekleta, ki 
se dejansko ukvarjate s kmetij-
stvom.  

Marija Žerjav   

(tel. št. za prijave 031 290 233)

KMETIJSTVO

Ob povečani populaciji miši

Miši se pojavljajo na podeželju in tudi v urbanem ter industrij-
skem okolju. Človeka nadlegujejo že tisočletja. Poleg tega, da 
uničujejo pridelek na njivah in vrtovih, uničujejo in z urinom ter 
iztrebki kontaminirajo hrano, poškodujejo zgradbe in različne 
napeljave (električne, plinske).

Živali so spolno zrele  že po dveh do treh mesecih in godne 
za razmnoževanje. V gnezdu je navadno od 5 do 6 mladičev, 
lahko tudi do 15. V enem letu imajo do 100 potomcev. Odrasle 
živali živijo tudi do 3 leta. Naravni sovražniki so jim mačke, lisice, 
ptice in kače. Miši lahko pridejo v zaprte prostore že skozi 6 mm 
režo - odprtino. Torej že skozi slabo tesnjena vrata ali okna ali 

špranjo v zidovih. Miši ne morejo shajati brez ljudi. Najdemo jih 
torej povsod, kjer so ljudje. V objektih si najraje dela gnezda na 
ne preveč vlažnih mestih (tehnološke instalacije, dvojne stene, 
živila, itd.).
Miši prenašajo številne parazite: bolhe, uši, patogene mikrobe,kot 
so salmonela, leptospiroza… in so kronični nosilci virusa, ki pov-
zroča mišjo mrzlico. Virus mišje mrzlice kroži v naravnih žariščih 
predvsem med glodalci, med mišimi, voluharji in podganami. 
Ljudje smo le naključni gostitelji virusa. Cepiva proti tej bolezni 
za zdaj še ni na voljo. Zato je predvsem pomembna splošna in 
osebna higiena in zatiranje glodalcev, oziroma deratizacija. 

Preprečevanje okužbe
Pomembno je, da glodalcem onemogočimo dostop v stavbe, 
hiše, kleti oziroma naša bivališča. Razmnoževanje glodalcev lah-
ko omejimo s tem, da skrbimo za čistočo, ustrezno skladiščimo 
živila, pospravljamo ostanke hrane in skrbimo za red v kleteh, 
garažah in ostalih »priročnih« skladiščih. Odpadki zelo očitno 
privlačijo podgane in miši, kar povečuje verjetnost, da pridejo 
tudi v notranje prostore. Miši glodajo, kar pomeni, da jedo le 
majhne količine in pogosto menjajo mesto, kjer si iščejo hrano. 
Prehranjujejo se z vsemi vrstami živil in se zadovoljijo z vodo, ki 
je prisotna v živilih.
Predpostavlja se, da se bolezen z glodalca na človeka prenese 
z vdihavanjem delcev izločkov. Virus se izloča s sečem, iztrebki 
in slino okuženih glodalcev. Vsak dan miši izgubijo 100 kocin, iz-
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ločijo 60 iztrebkov ter 2 ml urina. S temi iztrebki se okuži hrana, 
voda in okolje. Zato je potrebno, da preprečimo dostop glodal-
cem v stavbe, hiše oziroma bivališča ljudi. Hrano za ljudi in živali 
pa shranjujemo tako, da jim ni dostopna. 
Pri čiščenju prostorov in površin, kjer najdemo iztrebke, njihova 
gnezda oziroma mrtve glodavce, Inštitut za varovanja zdrav-
ja priporoča naslednje preventivne ukrepe:
• Pred začetkom čiščenja zaprtih prostorov, kot so kleti, pod-

strešja, skednji, hlevi, lope, tudi stanovanja, temeljito prezra-
čimo, na stežaj odprimo vsa okna in vrata za najmanj pol ure. 
Med prezračevanjem zapustimo prostor. 

• Medtem pripravimo raztopino klornega razkužila, kjer enoto 
razkužila, npr. varikine, zmešamo z 10 enotami vode. Upora-
bimo lahko pršilke že porabljenih čistilnih sredstev. Če upo-
rabimo že pripravljeno razkužilo, upoštevamo navodila proi-
zvajalca. 

• Površine, kjer so iztrebki ali mrtve miši, razkužimo – dobro 
poškropimo z razkužilom in pustimo delovati najmanj 5 min.

• Pri delu roke obvezno zaščitimo z rokavicami, priporočljiva je 
uporaba rokavic iz lateksa. Pri čiščenju večjih prostorov, ske-
dnjev, podstrešij… uporabimo zaščitno masko. Razkužene 
iztrebke ali mrtve glodalce poberemo s papirnato brisačo in 
damo v polivinilno vrečko.

• Po odstranitvi poginulih glodalcev in iztrebkov razkužimo še 

ostale površine in predmete, ki so lahko onesnaženi in zato 
okuženi.

• Po razkuževanju prostor, če se le da, tudi mokro očistimo (z 
mopom ali krpo in raztopino detergenta). Pri čiščenju je zelo 
pomembno, da ne pride do dvigovanja prahu, zato odsvetu-
jejo pometanje ali sesanje iztrebkov in ostalih površin.

• Mrtve glodalce, ki ste jih odstranili v vrečo, zakopljite v zemljo 
in posujte z apnom.

• Po končanem čiščenju dobro operemo in razkužimo čistilne 
pripomočke. Rokavice, še preden jih snamemo, speremo in 
razkužimo in jih odstranimo v vreče za smeti med splošne 
komunalne odpadke. Po čiščenju si dobro umijemo roke s 
toplo vodo in milom.

• V primeru najdbe velikega števila poginulih miši v prostorih, 
kjer se nahajajo rejene živali (hlevi), obvestite pristojnega ve-
terinarja.

• Razkuževanje se lahko naroči pri izvajalcih DDD storitev. 

Splošen ukrep preprečevanja okužbe z mišjo mrzlico pri ljudeh 
pa je izogibanje stiku z glodalci. Prenos bolezni s človeka na 
človeka je zelo redek. Prav tako še ni podatka, da bi se s to bole-
znijo okužile domače živali in domači hišni ljubljenčki. 

Andreja Žolnir, KGZS - Zavod Celje 

KMETIJSTVO

z zasedanja 
Občinskega sveta 
Občine Dobrna

Od izida zadnje številke glasila Občine Dobrna, ki je izšla v me-
secu juniju 2012, št. 54, so svetniki Občinskega sveta Občine Do-
brna zasedali na dveh rednih sejah, in sicer na 14. redni seji, dne 
24.05.2012 in na 15. redni seji, dne 19.07.2012 ter na korespon-
denčni seji opravljeni  25.07.2012.

Na 14. redni seji so svetniki Občinskega sveta Občine Dobrna 
med drugimi točkami potrdili sklep o izvzemu iz javnega dobra, 
svetniki so podali tudi soglasje k imenovanju ge. Katje Esih za 
direktorico Javnega zavoda Regijsko študijsko središče v Celju 

Z zasedanja Občinskega sveta 
Občine Dobrna

ter potrdili predloge za podelitev priznanj Občine Dobrna za 
leto 2012, ki so bila nagrajencem podeljena na slavnostni seji ob 
občinskem prazniku Občine Dobrna 15.06.2012.

Na 15. redni seji so svetniki Občine Dobrna obravnavali osnu-
tek Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč v Občini 
Dobrna, obravnavan je bil tudi predlog za znižanje ekonomskih 
cen programov v Vrtcu Dobrna, po obravnavi pa je bil sprejet 
sklep, da se znižanje ekonomskih cen programov v Vrtcu Dobr-
na še dodatno preveri ter nato na korespondenčni seji ustrezno 
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potrdi. Svetniki so se na 15. redni seji seznanili tudi s polletnim 
poročilom o izvrševanju Proračuna Občine Dobrna za obdobje 
od 01.01.2012 do 30.06.2012, obravnavana in sprejeta pa je bila 
tudi sprememba Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev 
in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov 
drugih občinskih organov ter povračilih stroškov Občine Dobr-
na, in sicer zaradi zmanjšanja vrednosti bruto točke za izračun 
sejnin za 20 %, na 0,88 €/bruto točko. V osnutku je bil obravna-
van tudi Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave za 
skupno opravljanje nalog proračunskega računovodstva »Sku-
pna občinska uprava občin Dobrna, Vitanje in Vojnik«. Svetniki 
so razpravljali tudi o podelitvi stvarne služnosti za namestitev 
fotovoltaične elektrarne na strešnih površinah objekta Osnovne 
šole Dobrna s prizidkom, na parc.št. 605/16 k.o. 1056-Dobrna 
(ID 5826761). Po opravljenem glasovanju je bilo izdano soglasje 
za izpeljavo vseh aktivnosti in postopkov v zvezi s sklenitvijo in 
podpisom Pogodbe o dodelitvi stvarne pravice za namen po-
stavitve fotovoltaične elektrarne na strešnih površinah objekta 
Osnovne šole Dobrna, vključno s prizidkom.

Na korespondenčni seji, ki je bila opravljena 25.07.2012, so sve-
tniki Občine Dobrna pridobili še dodatna pojasnila v zvezi z zni-
žanjem ekonomskih cen programov Vrtca Dobrna, in sicer za-
radi Zakona za uravnoteženje javnih financ (Ur.l. RS, št. 40/2012), 
ki je z dnem 01.06.2012 stopil v veljavo in je, med drugimi spre-
membami, prinesel tudi spremembe in dopolnitve Zakona o 
vrtcih in Zakona o javnih uslužbencih. Na podlagi finančnih 
podatkov Vrtca Dobrna je bila narejena analiza, iz katere je raz-
vidno, da se lahko ekonomska cena programov v Vrtcu Dobrna 
zniža za 4,5%. Občinski svet Občine Dobrna je nato na 3. kore-
spondenčni seji  potrdil znižanje ekonomskih cen programov 
v Vrtcu Dobrna v navedeni višini  4,5 % od 01.07.2012 dalje, in 
sicer ekonomska cena za prvo starostno obdobje za 6-9 urni 
program je 390,05 EUR, ekonomska cena za 4-6 urni program je 
343,24 EUR in za drugo starostno obdobje za 6-9 urni program 
je 337,66 EUR, ekonomska cena za 4-6 urni program je 293,92 
EUR. 

Po gradivu Občinskega sveta Občine Dobrna 

povzela Mateja Smrečnik

Z ZASEDANJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE DOBRNA

Upravna enota 
Celje svetuje

Bistvene novosti novele Zakona o kmetijskih zemljiščih, ki se 
nanašajo na odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskih 
zemljišč

Zakon o spremembah in do-
polnitvi Zakona o kmetijskih 
zemljiščih (ZKZ-D), v nadalje-
vanju  ZKZ-D, je bil objavljen v 
Uradnem listu RS, št. 58/2012 z 
dne 31. 7. 2012 in je začel velja-
ti 15. 8. 2012. 

Bistvena novost ZKZ-D je 
novo določilo za izračun od-
škodnine zaradi spremembe 
namembnosti kmetijskega 

zemljišča, po katerem se od-
škodnina odmeri samo za 
objekte, ki ležijo na zemljiščih 
z boniteto več kot 50. Odško-
dnina  se tako ne odmerja 
več za celotno parcelo, tem-
več samo za tlorisno velikost 
stavbe na stiku z zemljiščem. 
Navedena novost pomeni 
manj zavezancev za plačilo 
odškodnin in nižje zneske od-
merjenih odškodnin, kar naj 

bi stimulativno vplivalo na in-
vestitorje in povečalo število 
gradenj. 

Za objekte, za katere je dolo-
čena obveznost plačila od-
škodnine, je sestavni del pro-
jektne dokumentacije tudi 
podatek o vrsti in  površini de-
janske rabe, na kateri leži tlori-
sna površina objekta. Navede-
ni podatek prikaže projektant 

v vodilni mapi projekta za 
pridobitev gradbenega dovo-
ljenja, ko na grafičnem delu in 
v tabeli prikaže tloris objekta z 
bonitetami zemljišč. 

Odškodnina zaradi spremem-
be namembnosti se izračuna 
tako, da se tlorisna površina 
kmetijske rabe pomnoži s fak-
torjem A, pri čemer se faktor 
A določi glede na boniteto 
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zemljišča in glede na vrsto 
objekta. Tako znaša faktor A 
pri objektih transportne infra-
strukture in drugih gradbeno 
inženirskih objektih glede na 
boniteto zemljišča od 1 do 5 
Eur (boniteta od 51 do 60 = 1 
Eur, boniteta od 61 do 75 = 3 
Eur, boniteta od 76 do 100 = 5 
Eur), pri drugih objektih pa od 
4 do 20 Eur (boniteta od 51 do 
60 = 4 Eur, boniteta od 61 do 
75 = 12 Eur, boniteta od 75 do 
100 = 20 Eur).   

Na primer, za enostanovanj-
sko stavbo tlorisne površine 

120 m2 (na stiku z zemljiščem), 
ki jo želimo zgraditi na zemlji-
šču z boniteto 56, bi odško-
dnina znašala: 120 m2 x 4 Eur = 
480,00 Eur, na zemljišču z bo-
niteto 63, bi odškodnina zna-
šala: 120 m2 x 12 Eur = 1.440,00 
Eur, na zemljišču z boniteto 82 
bi odškodnina znašala: 120 m2 
x 20 Eur = 2.400,00 Eur.   

Odškodnina zaradi spremem-
be namembnosti kmetijske-
ga zemljišča se ne odmeri v 
postopkih izdaje gradbenih 
dovoljenj, ki se nanašajo na 
rekonstrukcijo ali odstrani-

tev objektov, gradnjo nezah-
tevnih objektov, spremem-
bo namembnosti objektov, 
nadzidavo objektov, gradnjo 
kmetijskih objektov in gradnjo 
gradbenih inženirskih objek-
tov, ki so uvrščeni v skupino 
cevovodov, komunikacijskih 
omrežij in elektroenergetskih 
vodov. 

Za investitorje, ki so plačali 
spremembo namembnosti na 
podlagi prej veljavnega zako-
na, pa je zelo pomembna do-
ločba ZKZ-D, da imajo pravico 
do vračila plačane odškodni-

ne, če  na podlagi tega zakona 
ne bi bili zavezani za plačilo 
odškodnine, ali vračila razlike 
med plačano odškodnino in 
odškodnino na podlagi tega 
zakona, če bi bili na podlagi 
tega zakona zavezani za pla-
čilo odškodnine v nižjem zne-
sku. Investitor lahko vloži zah-
tevo za vračilo zneska plačane 
odškodnine v roku 6 mesecev 
od uveljavitve tega zakona na 
pristojni upravni enoti v Repu-
bliki Sloveniji. 

Upravna enota Celje 

Damjan Vrečko, načelnik

UPRAVNA ENOTA CELJE SVETUJE

Damjan Vrečko, 
načelnik UE Celje

1. Kdaj in kje lahko oddam podporo  kandidatu za 
predsednika Republike Slovenije?

Dajanje podpore volivcev bo potekalo v času od 20. 8. 2012 do 
vključno 17. 10. 2012 na predpisanih obrazcih, ki so na razpolago 
na vsaki upravni enoti. 

Podpora kandidatu za predsednika Republike Slovenije se 
lahko poda na naslednje načine:
- osebno pred pristojnim organom, ki vodi evidenco volilne 

pravice, ne glede na kraj stalnega prebivališča. Potrjen 
obrazec volivec pošlje kandidatu ali njihovemu predstavniku;

- volivci, ki so v času zbiranja podpor v bolnišnicah, domovih 
za starejše, zavodih za invalidne osebe in podobnih zavodih 
ter osebe na prestajanju zaporne kazni, lahko svojo podporo 
izrazijo tako, da njihovo istovetnost na obrazcu potrdi 

posebej za to pooblaščena oseba organa oziroma zavoda. 
Volivec tako izpolnjen obrazec podpore pošlje kandidatu ali 
njegovemu predstavniku;

- svojo podporo kandidatu lahko dajo tudi volivci, ki se med 
potekom roka za zbiranje podpor stalno ali začasno nahajajo 
v tujini, če svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na 
obrazcu potrdi uradna oseba diplomatsko konzularnega 
predstavništva Republike Slovenije v tujini ali oseba, ki jo 
za potrjevanje identitete določi ministrstvo, pristojno za 
zunanje zadeve. Volivec tako izpolnjen obrazec podpore 
pošlje kandidatu ali njegovemu predstavniku;

- osebe, ki imajo v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno ali 
začasno prebivališče pa zaradi bolezni ali invalidnosti ne 
morejo osebno pred pristojni organ in se ne nahajajo v 
zavodih, lahko svojo podporo kandidatu dajo pred uradno 
osebo pristojnega organa, ki takšno osebo obišče na domu 
najpozneje šest dni pred iztekom roka za predložitev list 
kandidatov. Zahtevo za obisk na domu lahko upravni enoti 
sporočijo po telefonu ali preko e-pošte ali navadne pošte, 
vendar najpozneje petnajst dni pred iztekom roka, ki je 
določen za predložitev kandidatur. V zahtevi navedejo svoje 
osebne podatke, naslov stalnega prebivališča, telefonsko 
številko z navedbo, da se zaradi bolezni ali invalidnosti ne 
morejo osebno zglasiti pred upravnim organom. Potrjen 
obrazec volivec pošlje kandidatu ali njihovemu predstavniku.

2. Kje lahko stranka uredi status vojnega veterana in 
kakšne dokumente potrebuje?

Vloga za priznanje statusa vojnega veterana se vloži pri pristojni 
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upravni enoti v Republiki Sloveniji, glede na kraj stalnega 
prebivališča. K vlogi je potrebno predložiti dokumentacijo, 
na podlagi katere bo mogoče preveriti zakonske pogoje za 
priznanje statusa vojnega veterana. Zahteva se lahko vloži 
osebno ali pa se krajevno pristojni upravni enoti pošlje po pošti. 
Nekatere podatke lahko v postopku pridobi tudi organ sam, in 
sicer preveri osebne podatke in pridobi druge odločbe ali javne 
listine o udeležbi stranke pri obrambi Republike Slovenije. Ob 
predložitvi ali po pridobitvi ustrezne javne listine upravna enota 
upravičenca neposredno vpiše v evidenco vojnih veteranov. Če 
vpis v evidenco vojnih veteranov upravna enota zavrne, izda 
o tem odločbo, zoper katero je mogoče vložiti pritožbo. O 
pritožbi odloča Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. 
Takse in stroškov postopka ni.

3. Katere pravice lahko stranka uveljavi, če ima priznan 
status vojnega veterana?

Pravice, ki jih lahko uveljavijo posamezne kategorije vojnih 
veteranov in pogoje za pridobitev teh pravic, določa 5. člen 
Zakona o vojnih veteranih (Uradni list RS, št. 59/2006) in Zakon 
za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012), ki je 
v veljavi od 31. 5. 2012 dalje.
Pravice vojnim veteranom ne pripadajo avtomatično, temveč le 
na zahtevo in na podlagi ugotovitvenega postopka, v katerem 
pristojna upravna enota preveri izpolnjevanje zakonskih 
pogojev.
Pravico do varstva ima vojni veteran, ko dopolni 55 let starosti 
ali je pri njem nastala trajna popolna izguba delovne zmožnosti, 
ne glede na te pogoje pa lahko uveljavi pravico do priznanja 
pokojnine dobe. 
Posamezne kategorije vojnih veteranov imajo ob pogojih 
Zakona o vojnih veteranih pravico do: veteranskega 
dodatka, dodatka za pomoč in postrežbo, letnega prejemka, 
zdravstvenega varstva, brezplačne vožnje, pogrebnine, 
priznanja pokojninske dobe.

Vojni veteran lahko uveljavi pravico do: 
- veteranskega dodatka (če delež prejemkov na družinskega 

člana ne dosega osnove za veteranski dodatek),
- dodatka za pomoč in postrežbo, če ga ne more uveljaviti po 

predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
- letnega prejemka (če je vojni veteran s priznano pokojninsko 

dobo v dvojnem trajanju od leta 1941 neprekinjeno do 15. 5. 
1945, borec za severno mejo, vojni dobrovoljec, odlikovanec 
z najvišjim državnim odlikovanjem, organizator narodne 
zaščite),

- zdravstvenega varstva (plačilo zdravstvenih storitev v višini 
razlike do polne vrednosti storitev, zagotovljenih v okviru 
obveznega zavarovanja), če je upravičen do veteranskega 
dodatka,

- brezplačne vožnje (če je vojni veteran s priznano pokojninsko 
dobo v dvojnem trajanju od leta 1941 neprekinjeno do 
15. 5. 1945, borec za severno mejo, vojni dobrovoljec, 

odlikovanec z najvišjim državnim odlikovanjem, organizator 
narodne zaščite), in sicer z avtobusom ali vlakom na ozemlju 
Republike Slovenije štirikrat na leto,

- pogrebnine (ob smrti vojnega veterana s priznano pokojninsko 
dobo v dvojnem trajanju od leta 1941 neprekinjeno do 
15. 5. 1945, borca za severno mejo, vojnega dobrovoljca, 
organizatorja narodne zaščite ali odlikovanca z najvišjim 
državnim odlikovanjem. Pravico do pogrebnine lahko 
uveljavi oseba, ki oskrbi pogreb, v višini, kot določa Zakon o 
vojnih veteranih. Oseba, ki krije stroške prevoza posmrtnih 
ostankov umrlega vojnega veterana od kraja smrti do kraja 
pokopa na ozemlju Republike Slovenije, ima pravico do 
povračila dejanskih stroškov prevoza in pokojninske dobe.

Zahtevo za priznanje pravic po Zakonu o vojnih veteranih 
lahko stranka vloži osebno pri pristojni upravni enoti (če ni 
bilo spremembe prebivališča, je to upravna enota, kjer je bila 
vložena zahteva za priznanje statusa vojnega veterana) ali se 
tej upravni enoti pošlje po pošti, razen zahteve za priznanje 
pokojninske dobe, ki se vloži pri pristojnem Zavodu za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Po izvedenem upravnem postopku upravna enota izda 
odločbo o pravici. Zoper to odločbo je mogoča pritožba, ki se 
vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri upravni enoti, ki je 
izdala odločbo. O pritožbi odloča Ministrstvo za delo, družino 
in socialne zadeve kot organ druge stopnje.

4. Katere pravice so se z uveljavijo Zakona za uravnoteženje 
javnih financ spremenile za vojne veterane?

Po Zakonu za uravnoteženje javnih financ lahko vojni veterani 
od 31. 5. 2012 dalje uveljavijo pravice po Zakonu o vojnih 
veteranih, ko dopolnijo 55 let starosti, prej pa le v primeru 
nastanka trajne popolne izgube delovne zmožnosti. Pravice 
do zdraviliškega in klimatskega zdravljenja po navedenem 
datumu ne morejo več uveljaviti. Pravico do zdravstvenega 
varstva imajo nadalje in jo lahko še uveljavijo vojni veterani, 
ki izpolnjujejo starostni pogoj in so hkrati upravičeni do 
veteranskega dodatka. O pravici do zdravstvenega varstva bo 
upravni organ prve stopnje (upravne enote) odločal z dne 1. 
1. 2013. Spreminja se tudi način izplačevanja prejemkov, ki se 
bodo po prehodnem obdobju izplačevali za pretekli mesec.

5. Katere pogoje mora stranka izpolnjevati, da pridobi 
pravico do veteranskega dodatka?

Pravico do veteranskega dodatka ima vojni veteran, ki 
dopolni 55 let starosti ali je pri njem nastala trajna popolna 
izguba delovne zmožnosti in če njegovi prejemki in prejemki 
družinskih članov ne presegajo cenzusa za priznanje pravice do 
veteranskega dodatka. 
V letu 2012 znaša cenzus na družinskega člana 497,15 EUR, na 
višino veteranskega dodatka pa vplivajo prejemki upravičenca, 
njegovega zakonca in prejemki vzdrževanih družinskih članov. 
Trajno popolno izgubo delovne zmožnosti dokazuje stranka 
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z odločbo ali potrdilom Zavoda za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje.
Če stranka izpolnjuje zgoraj navedene pogoje, lahko pri pristojni 
upravni enoti vloži ustrezno zahtevo. Upravna enota nato na 
podlagi zahteve odloča o priznanju pravice do veteranskega 
dodatka. Enako se vojnemu veteranu priznajo ostale pravice, 
torej v upravnem postopku na zahtevo upravičenca.  

6. Pravico do veteranskega dodatka je stranka pridobila 
še pred uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih 
financ, zato jo zanima ali je do njega po spremembi še 
vedno upravičena.

Odločbe, ki so bile izdane o pravici do veteranskega dodatka 
še pred uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih financ, 
še vedno veljajo! Stranke bodo veteranski dodatek prejemale, 
dokler bodo do njega upravičene oziroma dokler prejemki na 
družinskega člana ne presežejo cenzusa za priznanje pravice do 
veteranskega dodatka.  
V letu 2012 znaša cenzus na družinskega člana 497,15 EUR, na 
višino veteranskega dodatka pa vplivajo prejemki upravičenca, 
njegovega zakonca in prejemki vzdrževanih družinskih članov. 

7. Zakon za uravnoteženje javnih financ je omejil tudi 
pravico do plačila zdravstvenega zavarovanja za vojne 
veterane. Ali bodo upravičenci o omejitvi oziroma 
ukinitvi te pravice prejeli odločbo?

Vojnim veteranom se po uveljavitvi Zakona za uravnoteženje 
javnih financ (ZUJF), pravica do zdravstvenega varstva 
zagotavlja ob izpolnjevanju starostnega pogoja (dopolnjenih 
55 let) in pogojev za pridobitev veteranskega dodatka. Vsi začeti 
postopki za uveljavitev pravice do zdravstvenega varstva pred 
uveljavitvijo ZUJF se bodo dokončali po novih določilih ZUJF. 
Pristojna upravna enota bo po uradni dolžnosti razveljavila 
odločbo o pravici zdravstvenega varstva, ki je bila priznana na 
podlagi Zakona o vojnih veteranih pred uveljavitvijo ZUJF, če 
bo ugotovila, da vojnemu veteranu pravica do zdravstvenega 
varstva po ZUJF od 1. 1. 2013 dalje več ne pripada. V takem 
primeru bo vojni veteran prejel odločbo o razveljavitvi pravice 
do zdravstvenega varstva od 1. 1. 2013 dalje.

8. Ali je za vložitev priznanja pravice do pokojninske dobe 
zakonsko določen rok?

Pravice po Zakonu o vojnih veteranih se uveljavljajo na zahtevo 
stranke. Rok za vložitev priznanja pokojninske dobe ni določen. 
Zahteva za priznanje pokojninske dobe se vloži pri pristojnem 
Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

9. Kakšen je postopek za prijavo opravljanja kratkotrajnega 
dela?

Kratkotrajno delo lahko prijavi mikro družba, zasebni zavod 
ali podjetnik z največ deset zaposlenimi (v nadaljevanju 
prijavitelj) pri krajevno pristojni upravni enoti. Prijavitelj vloži 
prijavo pred začetkom opravljanja kratkotrajnega dela, na 

predpisanem obrazcu - Prijava opravljanja kratkotrajnega dela.
(POKD). Obrazec POKD je sestavni del Navodila za opravljanje 
kratkotrajnega dela (Uradni list RS, št. 91/2008), prijavitelj pa 
ga dobi tudi na vložišču upravne enote. Taksa za prijavo znaša 
4,54 EUR. Prijava vsebuje navedbo osebe, ki bo delo opravljala, 
kraj in čas opravljanja dela ter izjavo o izpolnjevanju pogojev, ki 
jih določa Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno 
(Uradni list RS, št. 12/2007.UPB).

10. Kakšni so pogoji za opravljanje kratkotrajnega dela?

Kratkotrajno delo je brezplačno delo. Prijavitelj lahko za takšno 
delo prijavi zakonca, zunajzakonskega partnerja in partnerja v 
registrirani istospolni skupnosti ali osebo, s katero je v sorodstvu 
v ravni vrsti do prvega kolena( sin, hči, mati ,oče). Kratkotrajno 
delo lahko traja največ 40 ur mesečno, opravljati pa se mora 
v skladu s predpisi o delovnih razmerjih glede dela otrok, 
mlajših od 15 let, delovnega časa, nočnega dela, odmorov in 
počitkov, varstva žensk, varstva delavcev, ki še niso dopolnili 18 
let starosti in skladno s predpisi o varnosti ter zdravju pri delu.
Pred pričetkom opravljanja kratkotrajnega dela mora prijavitelj 
osebo, ki bo delo opravljala, prijaviti v zavarovanje za primer 
poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Prijavo vloži osebno 
pri krajevno pristojni območni enoti ali izpostavi Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije.

11. Kaj je osebno dopolnilno delo?
Osebna dopolnilna dela so našteta v prilogi Pravilnika o delih, ki 
se štejejo za osebno dopolnilno delo, ter o postopku priglasitve 
teh del( Uradni list RS, št. 30/2002). Razdeljena so v dve skupini.
V skupino A spadajo storitve, kot je pomoč v gospodinjstvu, 
občasno varstvo otrok, občasno lokalno vodenje skupin, 
pomoč pri vzdrževanju stanovanja, hiše, delo na kmetiji, nadalje 
pretežno ročno izdelovanje ter prodaja raznih tradicionalnih 
izdelkov, kot so spominki, dekorativni predmeti, galanterija; v 
to skupino spada tudi nabiranje in prodaja gozdnih sadežev....
idr.
V skupino B spada: izdelovanje izdelkov domače in umetne 
obrti, ki so izdelani iz naravnih materialov, naštetih v navedenem 
pravilniku. Pred priglasitvijo teh del je potrebno pri teh izdelkih 
pridobiti pozitivno mnenje Obrtne zbornice Slovenije.

12. Kakšen je postopek za priglasitev osebnega 
dopolnilnega dela? 

Osebno dopolnilno delo lahko priglasi fizična oseba pod 
pogojem, da delo opravlja sama.Zahtevo poda pred začetkom 
opravljanja dela pri pristojni upravni enoti na predpisanem 
obrazcu.

13. Kakšni so pogoji za opravljanje osebnega dopolnilnega 
dela?

Pogoji so naslednji:
1. Letni prihodki iz naslova osebnega dopolnilnega dela ne 
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smejo presegati minimalne letne plače v Republiki Sloveniji iz 
preteklega leta. Za leto 2011 znaša ta neto znesek 572,27 EUR. 
2. Dela, ki jih bo priglasitelj opravljal, morajo biti navedena v 
Pravilniku o delih, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo, ter o 
postopku priglasitve teh del (Uradni list RS, št. 30/2002).
3. Priglasitelj osebnega dopolnilnega dela mora biti vpisan v 
seznam zavezancev, ki opravljajo osebno dopolnilno delo, pri 
upravni enoti, kjer ima stalno prebivališče.
Letni prihodek ugotavlja Davčni urad, kjer je posameznik vpisan 
v davčni register na podlagi podatkov o prihodkih iz naslova 
osebnega dopolnilnega dela.

14. Ali je možno hrvaškemu državljanu odpreti osebno 
dopolnilno delo pri nas?

Osebno dopolnilno delo lahko registrirajo tudi tuji državljani v 
primeru, da si priskrbijo slovensko davčno številko, slovensko 
EMŠO ter imajo v Republiki Sloveniji vsaj eno leto prijavljeno 
začasno bivališče.

15. Kaj je potrebno storiti, če gre za razdružilno pogodbo za 
kmetijska zemljišča med bratoma?

V primeru, da gre za razdružilno pogodbo za kmetijsko 
zemljišče med bratoma  in gre za razdružitev v naravi, brez 
morebitnih medsebojnih dajatev v denarju (kot protivrednost 
za pridobljeno lastništvo), je potrebno samo pri notarju overiti 
podpise, priglasiti pogodbo na pristojnem davčnem uradu in 
pripraviti zemljiškoknjižni predlog za vpis v zemljiško knjigo. 

16.  Na koga se obrnem, če želim oceniti kmetijsko zemljišče? 
Cenitve kmetijskih zemljišč niso v pristojnosti upravnih enot v 
Republiki Sloveniji.
Cenitve opravljajo zapriseženi sodni cenilci, katerih seznam je 
na pristojnih sodiščih.

17. Kdaj je zadnji rok za prijavo letnega pridelka  grozdja, 
mošta, vina in kdo ga mora prijaviti?

Pridelovalci morajo vsako leto, najpozneje do 20. novembra, 
prijaviti celoten pridelek grozdja, mošta, vina in drugih 
proizvodov, vključno s pridelkom namenjenim za lastno 
porabo. 
Podatke o pridelku grozdja, mošta, vina oziroma drugih 
proizvodov morajo pristojni upravni enoti sporočiti pridelovalci, 
ki: 
–	 obdelujejo najmanj 0,1 ha vinogradov, 
ali 
– del ali celoten pridelek grozdja, mošta, vina oziroma drugih 

proizvodov tržijo. 
Prijava pridelka grozdja, mošta, vina se praviloma opravi 
istočasno. 
Pridelovalci grozdja, ki je bilo trgano tako pozno, da do roka, 
20. november tekočega leta, ni možna prijava (dokazilo je 
zapisnik o pregledu količine in kakovosti grozdja, namenjenega 
pridelavi vrhunskih vin, ki ga izda pooblaščena organizacija, 

imenovana v skladu s predpisom, ki ureja kontrolo kakovosti 
grozdja v času trgatve), prijavijo pridelek najpozneje v 20 dneh 
po trgatvi. Pridelovalec, ki ne prodaja grozdja, mošta oziroma 
vina z oznako sorte vinske trte, tega pridelka ni zavezan prijaviti 
ločeno po posameznih sortah. 

18. Do kdaj je potrebno prijaviti zaloge vina?
Pridelovalec  je dolžan vsako leto prijaviti tudi stanje zalog 
pridelka na dan 31.7. Prijava se izvrši do 7. septembra tekočega 
leta.

19. Kakšen je postopek v primeru prodaje  varovanega 
gozda in gozda s posebnim namenom ?  

Gozdovi, ki v zaostrenih ekoloških razmerah varujejo sebe, svoje 
zemljišče in nižje ležeča zemljišča in gozd, v katerem je izjemno 
poudarjena katerakoli druga ekološka funkcija, se razglasijo za 
varovani gozd.
Gozdovi, v katerih je izjemno poudarjena raziskovalna funkcija, 
funkcija varovanja naravnih vrednot ali funkcija varovanja 
kulturne dediščine, se razglasijo za gozdove s posebnim 
namenom.
Varovani gozdovi in gozdovi s posebnim namenom se 
razglasijo s predpisom vlade. Lahko pa se razglasijo za gozdove 
s posebnim namenom tudi gozdovi s predpisom lokalne 
skupnosti.
Postopek prodaje  v primeru gozda  poteka na osnovi 47. člena 
Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih in 
20. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih.
Obrazec z naslovom Ponudba za prodajo gozda vloži fizična 
oseba ali pravna oseba v sprejemni pisarni na sedežu UE ali v 
Krajevnem uradu UE Celje, v Vojniku ali Dobrni. 
V primeru, da se prodaja gozd, upravna enota zaprosi pristojno 
lokalno skupnost za potrdilo o namenski rabi prostora.V kolikor 
gre za prodajo gozda s posebnim namenom, ali za varovani 
gozd, upravna enota o nameravani prodaji obvesti pravno 
osebo, ki gospodari z gozdovi v lasti Republike Slovenije (Sklad 
kmetijskih zemljišč in gozdov RS, v nadaljevanju: SKZG RS), 
oziroma lokalno skupnost. Ponudbe ne obesi na oglasno desko 
oz. na državni portal e-Uprave, dokler nima pridobljenega 
potrdila o uveljavljanju predkupne pravice lokalne skupnosti  
oz. SKZG RS.
V kolikor pravna oseba, ki gospodari z gozdovi v lasti RS (SKZG 
RS)  oziroma pristojna lokalna skupnost uveljavljata predkupno 
pravico, objava ponudbe na oglasni deski upravne enote in na 
državnem portalu e-uprave ni potrebna.
Predkupna pravica se po 43. in 44. členu Zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o gozdovih  uveljavlja tako, da 
upravičenec (SKZG RS in lokalna skupnost) v 30 dneh od 
prejema obvestila upravne enote o nameravani prodaji pisno 
sporoči lastniku nepremičnine in upravni enoti, da ponudbo 
sprejema.
Gozdnih parcel manjših od 5 ha ni dovoljeno deliti, razen 
pri gradnji javne infrastrukture. V kolikor SKZG RS ali 
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lokalna skupnost ne uveljavljata v zakonsko predpisanem 
tridesetdnevnem roku predkupne pravice, upravna enota 
objavi ponudbo za prodajo gozda na oglasni deski upravne 
enote in na državnem portalu e-uprave.
Ponudba je takse prosta.

20. Katere so bistvene novosti novele Zakona o graditvi 
objektov?
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi 
objektov (v nadaljevanju: ZGO-1D) je bil objavljen v Uradnem 
listu RS, št, 57/2012 z dne 27. 7. 2012 in je začel veljati 28. 7. 2012.  
Med novosti spada opredelitev definicij, kaj je objekt in kaj 
tehnološka naprava, kar je predstavljalo v preteklosti velik 
problem predvsem pri namestitvi sončnih elektrarn na 
obstoječe objekte.   Vzdrževanje objekta obsega po novem 
redno vzdrževanje in vzdrževalna dela v javno korist, za ta dela 
tudi po novi definiciji ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja.  
Novo določilo je tudi, da gradbenega dovoljenja za 
spremembo namembnosti ni treba pridobiti, če se 
namembnost spreminja v nezahtevnih objektih in 
enostanovanjskih stavbah, pri čemer pa je treba upoštevati 
staro določilo, da gre za spremembo namembnosti vedno, 
kadar se namembnost objekta ali dela objekta spremeni v 
zabaviščni park ali zabaviščni objekt, stavbo za kulturo in 
razvedrilo, skladišče ali odlagališče odpadkov, bencinski servis, 
trgovinsko skladišče z namenom prodaje ali gostinsko stavbo.  
 
Uporabno dovoljenje po novem ni potrebno za začetek 
uporabe enostanovanjskih stavb, lahko pa ga investitor na 
lastno željo vseeno pridobi.
Črtano je določilo, da mora pri večstanovanjskih stavbah 
z več kot desetimi stanovanji najmanj ena desetina vseh 
stanovanj izpolnjevati zahtevo o zagotavljanju neoviranega 
dostopa, vstopa in uporabe, še vedno pa so v veljavi 
ostala določila, po katerih morajo objekti v javni rabi 
zagotavljati neovirano gibanje funkcionalno oviranih oseb, 
se pravi zagotavljati funkcionalno oviranim osebam dostop, 
vstop in uporabo brez grajenih in komunikacijskih ovir.  
Investitor mora imenovati odgovornega vodjo projekta, 
odgovornega vodjo revidiranja in odgovornega vodjo 
gradbišča, vendar te vodje ni treba imenovati med projektanti, 
revidenti in izvajalci, ki sodelujejo pri gradnji objekta, kot je to 
veljalo do spremembe zakona. 

V celoti je spremenjen člen, ki opredeljuje vrste projektne 
dokumentacije in je določeno, da mora biti projektna 
dokumentacija izdelana v slovenskem jeziku, da se del projektne 
dokumentacije izdela v digitalni obliki ter da predpiše vsebino 
in obliko projektne dokumentacije minister, pristojen za 
prostorske in gradbene zadeve, kar pomeni, da bo to področje 
pokrival naknadno sprejeti podzakonski akt. 
Pri javnih natečajih so spremembe, in sicer je po novem treba 
na javnem natečaju v  posameznih primerih organizirati izbiro 

strokovno najprimernejše idejne rešitve za nameravano 
gradnjo, podrobnejši postopek priprave in izvedbe javnih 
natečajev pa lahko določi pristojni minister. 

Veliko je novosti na področju pridobivanja projektnih pogojev 
in soglasij, s katerimi naj bi investitor prišel hitreje do potrebnih 
soglasij za predvideno gradnjo. Tako je določeno, da je treba 
k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobiti 
soglasje pristojnega soglasodajalca, pridobitev projektnih 
pogojev pa ni obvezna, je pa dopustna. Skrajšani so roki za 
izdajo projektnih pogojev in soglasij od prejema popolne vloge, 
in sicer pri izdaji projektnih pogojev na 15 dni pri zahtevnem 
objektu in 10 dni pri manj zahtevnem objektu, s tem da je 
maksimalni rok za izdajo pogojev v varovanih območjih  15 dni 
za vse vrste objektov. Roki za izdajo soglasij pa so sledeči: v 30 
dneh pri zahtevnem objektu, v 15 dneh pri manj zahtevnem 
objektu in v 10 dneh pri nezahtevnem in enostavnem objektu. 
Maksimalni rok za izdajo soglasja v varovanih območjih je 30 
dni za vse vrste objektov. Pomembno je določilo, da specialni 
predpisi teh rokov ne morejo urejati drugače in da se šteje, 
da je soglasje dano, če pristojni soglasodajalec ne odloči v 
prepisanem roku (molk organa). 

Pomembna novost je pri reviziji projektne dokumentacije, ki je 
bila po prej veljavnem zakonu obvezna za zahtevne objekte, 
po novem pa se revizija opravi, če tako zahteva investitor, se 
pravi, da revizija ni več obvezna.
Na področju vročitev je dodatna novost, kadar se osebna 
vročitev ne da opraviti v skladu z Zakonom o splošnem 
upravnem postopku, se vročitev opravi z objavo na oglasni 
deski upravnega organa in na enotnem državnem portalu 
e-uprava. Šteje se, da je vročitev opravljena po poteku 15 dni 
od dneva objave. 
Pri zagotovitvi minimalne komunalne oskrbe objekta, ki je 
eden od pogojev za izdajo gradbenega dovoljenja, je dodano, 
da se ta lahko zagotovi tudi na način, ki omogoča samooskrbo 
objekta in sledi napredku tehnike. 
Pri izdaji gradbenega dovoljenja za gradnjo nezahtevnega 
objekta je bilo po prej veljavnem zakonu določeno, da se to 
izda v skrajšanem ugotovitvenem postopku, po novem pa 
je dodano določilo, da se takšno gradbeno dovoljenje izda 
v skrajšanem ugotovitvenem postopku, če iz prikaza lege 
objekta na zemljišču izhaja, da je oddaljenost objekta od meje 
sosednjih zemljišč najmanj 3 m. 

V prehodnih in končni določbah pa je pomembno določilo, če 
so določbe občinskih prostorskih aktov in občinskih splošnih 
aktov s področja graditve objektov v neskladju ali v nasprotju 
z določbami tega zakona (ZGO-1D) in podzakonskih aktov 
izdanih na njegovi podlagi, se neposredno uporabljajo določbe 
tega zakona. Hkrati je tudi z uveljavitvijo ZGO-1D prenehala 
veljati Uredba o območju za določitev strank v postopku izdaje 
gradbenega dovoljenja. 
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6. mlinarska nedelja
Družabna prireditev Mlinarska 
nedelja, ki jo organiziramo čla-
ni KUD Dobrna in TD Vinska 
Gora se je očitno uveljavila. To 
je pokazal množičen obisk 6. 
Mlinarske nedelje, ki je pote-
kala v nedeljo, 9. 9. 2012, v doli-
ni mlinov na meji med Občino 
Dobrna in MO Velenje.
Organizatorji smo, kot vsa leta 
doslej, delujoči Vovkov mlin 
okrasili z jesenskimi aranžmaji. 
Pripravili smo oder, mize, klopi 
in stojnice in se, seveda, založi-
li s hrano in pijačo.
Pihalna godba iz Dobrne je 
najavila uraden začetek. Pod 
vodstvom Jara Tašlerja iz TD 
Dobrna in Mateje Učakar, 
predstavnice TD Vinska Gora, 
so se obiskovalci med spreho-
dom po dolini mlinov sezna-
nili z zgodovino posamezne-
ga mlina. Da to ni bil le šolski 
ogled, so poskrbeli pevci in 
pevke moškega in ženskega 

zbora KUD Dobrna ter godci iz 
Dobrne, Vinske Gore in okoli-
ce, ki so pri mlinih izvedli krajši 
kulturni program. 
Bogat kulturni program se je 
zaključil ob spodnjem, Vovko-
vem, mlinu, kjer so lahko obi-
skovalci ob stojnicah degusti-
rali domače dobrote, za oči in 
ušesa pa so skrbeli dobrnski 
folkloristi in ljudski pevci in 
pevke iz Dobrne in Vitanja. Za-
bavnemu delu prireditve pa 
so dajale ritem mlade glasbe-
ne zasedbe. 
Otroci tokrat niso bili le del 
»prtljage« odraslih. Lutkarji KD 
Smeško iz Celja so zanje izve-
dli igrico Zaljubljeni Žabec.
Tudi letošnja izvedba Mlinar-
ske nedelje je potekala pod 
geslom »Srečanje soseske«. 
Potrebo po sodelovanju sose-
dov so s svojo udeležbo potr-
dili župan občine Žalec, Janko 
Kos, podžupan Mestne občine 

Velenje, Srečko Korošec, pred-
stavnica župana občine Dobr-
na, svetnica Marta Javornik, in 
predsednik krajevne skupno-
sti Vinska gora, Jože Ograjen-
šek, ki so izmenjali simbolična 
darila.
Prizadevne članice in čla-
ni KUD Dobrna in TD Vinska 
gora so se v znoju trudili, da 
ni nihče odšel domov lačen 
in žejen. Aleš Štepihar, pred-

sednik KUD Dobrna, pa sem 
se ob zaključku zahvalil vsem 
nastopajočim, obiskovalcem, 
gostiteljem, družini Pungar-
tnik in povabil na naslednjo, 7. 
Mlinarsko nedeljo, ki bo drugo 
nedeljo v mesecu septembru 
2013.

Zapisal: Aleš Štepihar, 

predsednik KUD Dobrna

5. glasbeno poletje na Dobrni
Na Dobrni smo tudi letos na-
daljevali tradicijo glasbeno 
obarvanih petkovih poletnih 
večerov. 
Med 15. junijem in7. septem-
brom se je zvrstilo dvanajst 
koncertov. 
Vsi so potekali v Zdraviliški 
dvorani, s pričetkom ob 20. 
uri. Nastopili so: Big band 
glasbene šole Velenje, Mešani 
pevski zbor Cetis, Duo Tomaž 
Lorenz in Jerko Novak, Sestre 
Jakob, Trio Amarilis, Ljubljanski 
trio violončel, Trio Gud, Sinkro, 
Alenka Maier Popov in Vlasta 

Doležal Rus, Timotej Kozovinc, 
Katja Meljnikov in Jure Cerkov-
nik in Nuša Derenda. Zaključni 
koncert z Nušo Derenda, ob 
klavirski spremljavi Boštjana 
Grabnerja, je bil med najbolj 
obiskanimi, obiskovalci pa so 
bili nad izbiro in izvedbo glas-
benega programa izredno 
navdušeni.
Organizatorji prireditve Ter-
me Dobrna,  Občina Dobrna, 
Zavod za turizem šport in kul-
turo Dobrna – ZTŠK Dobrna 
in ustanova Imago Sloveniae 
smo ponosni na petletno ob-

dobje trajanja poletnih glas-
benih večerov, ki se odvijajo v 
občini, ki je po tradiciji zdravili-
škega turizma poznana že več 
kot šeststo let. 
Organiziranje teh glasbenih 
dogodkov pomagajo našemu 
kraju pri prepoznavnosti ne 
samo v Sloveniji ampak tudi 
preko meja. 
Zato se bomo trudili dogodke 
te vrste organizirati tudi v bo-
doče.

ZTŠK DOBRNA

Marija Švent
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Želja vseh organizatorjev je, da prireditev  postane tradicionalna 
in trudili se bomo, da ji dodamo vsebine, ki bodo na pragu pri-
hodnjega poletja v naš kraj privabile še več obiskovalcev in do-
mačinov. Vsem, ki so v letošnjem letu sodelovali v tej prireditvi, 

se v imenu 
organizator-
jev najlepše 
zahvaljujem 
in jih vabim k 
sodelovanju 
tudi v priho-
dnje.

ZTŠK Dobrna

Marija Švent

DOGODKI

Pozdrav poletju
V letošnjem letu smo predstavniki Občine Dobrna, ZTŠK Dobr-
na in Term Dobrna prišli na idejo, da v tednu, ko naša občina 
praznuje občinski praznik, organiziramo prireditev, ki smo jo 
poimenovali Pozdrav poletju. Vsebin in idej, ki smo jih uvrstili v 
nadpovprečno vroč nedeljski dan, 17. junija, nam kar ni zmanj-
kalo. 

V snovanje programa so se aktivno vključili še člani Društva 
upokojencev in Čebelarskega društva Dobrna. Slednji so na isti 
dan v prostorih Zdraviliškega doma pripravili tradicionalno raz-
stavo kulinaričnih dobrot, izdelkov, čebelarstva in zelišč, ki so jo 
»otvorili« s kratkim kulturnim programom ob 11. uri dopoldne. 
Pred Zdraviliškim domom je ves dan potekal sejem obrti in iz-
delkov ter kulinaričnih dobrot iz celotne Slovenije, v dopoldan-
skih urah pa so se dogajanju pridružili tudi ljubitelji starodobni-
kov iz Motokluba Šaleška dolina, ki so na ogled pripeljali svoja 
vozila.

Da pa ne bi dogodek 
minil brez glasbe, smo 
v popoldanskem času 
v program uvrstili tudi 
naša društva. Nastopili so 
Godba Dobrna, Ljudske 
pevke Dobrna, Veseli fu-
šarji, Ženska vokalna sku-
pina KUD Dobrna ter har-
monikarja Andrej in Aleš.
Med samim programom, 

ki ga je povezoval g. Gora-
zd Špegel, je sledil še prikaz nekaterih kmečkih obrti in običajev. 
S pomočjo gospe Matejke Novak smo izvedli tudi tekmovanje 
v molži, vse skupaj pa smo popestrili še z zabijanjem žebljev.
Pozabili nismo niti na najmanjše obiskovalce. Za otroško ani-
macijo je poskrbel Marjan Ugljan – Malibu seveda pod budnim 
očesom škrata Vitka, ki v našem več kot dvestoletnem parku  ne 
sme manjkati.
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Predstavitev na Mednarodnem 
obrtnem sejmu v Celju

Tudi letos smo obiskovalce na Mednaro-
dnem obrtnem sejmu v Celju  povabili na 
turistični potep po destinaciji »Dežela Celj-
ska« v Savinjski regiji. 
V hali E se je med dvanajstim in devetnaj-
stim septembrom predstavilo vseh 20 ob-
čin,  ki tvorijo Deželo Celjsko. Te so: Celje, 

Laško, Dobrna, Vojnik, Štore, Zreče, Slovenske Konjice, Vitanje, 
Vransko, Braslovče, Tabor, Polzela, Prebold, Žalec, Šmarje pri Je-
lšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Kozje, Šentjur in Do-
bje. 
Prisotnost posameznih občin je bila razdeljena po dnevih, tako 
je Občina Dobrna v sodelovanju z ZTŠK Dobrna na sejmu z na-
stopom naše skupine Fušarji sodelovala na otvoritveni dan sej-
ma. Ta dan so razstavni prostor obiskali tudi župani zgoraj nave-

DOGODKI

denih občin in med njimi je bil tudi naš župan, g.  Martin Brecl.  
Vse dni sejma so  svojo ponudbo predstavljale tudi Terme Do-
brna. Zanimanja za obisk našega kraja je vedno več, saj ljudje 
iščejo stik z naravo in tam poiščejo svoj mir. Zato so sejmi ide-
alna priložnost za celovito predstavitev naše bogate turistične 
ponudbe. Vsem, ki ste letos na sejmu sodelovali, se lepo zahva-
ljujemo in vas vabimo k sodelovanju tudi v prihodnje.

ZTŠK DOBRNA

Marija Švent

Predstavitev na sejmu AGRA v Gornji Radgoni

Letos je v Gornji Radgoni potekal že 50. Mednarodni kmetijsko-ži-
vilski sejem Agra, in sicer med 25. in 30. avgustom. Tudi tokrat se je 
na sejmu predstavila Občina Dobrna v sodelovanju z Zavodom za 
turizem, šport in kulturo Dobrna . Svojo predstavitev smo izvedli  
30. avgusta na razstavnem prostoru Lokalne akcijske skupine (LAS) 
»Od Pohorja do Bohorja«,  v katero je poleg šestih občin vključena 
tudi  Občina Dobrna.
Letošnja predstavitev je bila posvečena pestrosti in bogastvu po-
deželja z osrednjo temo promocije že obstoječe blagovne znamke 
Zeleni snop.
Naš razstavni prostor je bil lepo obiskan, da pa so mimoidoči lah-
ko tudi degustirali naše lokalne turistične dobrote, so zaslužne čla-
nice Aktiva kmečkih žena Dobrna in predstavnika Piknik prostora 
pri Marovšek. Vmes sta se zaslišala tudi ljudska pesem in glas har-
monike. Na razstavnem prostoru je bil prisoten tudi predstavnik 

Term Dobrna, ki je mimoidoče 
seznanjal z možnostjo bivanja 
in razvajanja v naših termah,  pa 
tudi s priložnostjo za raziskova-
nje naše okolice.
Vsem, ki ste na letošnji predsta-
vitvi sodelovali, se zahvaljuje-
mo in vas vabimo k sodelova-
nju tudi v prihodnje.

ZTŠK Dobrna, Marija Švent

Foto: arhiv Ra Kozjansko
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Luštno je  tu pri nas

Pa smo se res imeli luštno tu pri nas. Prav lepo je izzvenela naša 
8. prireditev, ki smo jo pripravili v nedeljo, 16.septembra. Letos 
smo OFIRALI. Kot včasih smo prišli h godovniku, mu zaropotali, 
zapeli in prinesli daril- potico, kračo pa šnops. Mali ofirovci so 
mu prav lepo voščili, peli smo in plesali.

Ko smo z odra opazovali goste v dvorani,  smo videli, da so za-
dovoljni, pohvale po koncertu pa so nam še potrdile, da smo se 
prav odločili. Tako nas spodbujajo, naj tako delamo naprej  in 
nas pridejo drugo leto zopet poslušat. 

Seveda pa  program ne bi bil takšen, kot je, če ne bi imele do-
bre pomoči. Zato najlepša hvala ge. Andreji Čerenak za ves njen 
trud in požrtvovalno delo, ker zna naše  ideje oživeti, g. Gorazdu 
Špeglu za povezovanje in vodenje, ker vedno najde prave be-
sede, če se komu zalomi. Seveda pa brez godovnika in gospo-
dinje  Ofiranja ne bi bilo, zato najlepša hvala gospodu in gospe 
Jožetu in Marjani Javornik za sodelovanje. Zahvaljujemo se tudi 
Občini Dobrna in direktorici ZTŠK Dobrna, ge. Mariji Švent, za 
vso pomoč, prav tako pa tudi vsem ostalim za vsako sodelova-
nje. Se vidimo drugo leto z novo zgodbo.

za Ljudske pevke

Marta Javornik

Lokavinski pohod

Tudi letos smo ob dnevu dr-
žavnosti organizirali Lokavin-
ski pohod, letošnji že drugi 
zapovrstjo.
Pot nas je tokrat vodila od No-
vega gradu skozi center Dobr-
ne, mimo term čez Klanec na 
Kačji grad ter do Francetove 
domačije v Lokovini.
Kot že rečeno, smo se zbra-
li na Novem gradu, kjer smo 
se malo pogostili z odličnimi 
rogljički, ki jih je spekla go-
spa Jožica Špegel, in s pijačo, 
prispevala jo je gospa Jana Vi-
šner, za dobro vzdušje pa sta 
skrbela muzikanta Tone in Ro-
man. Na pot smo krenili polni 
dobre volje in pozitivne ener-
gije. Med potjo smo si ogleda-
li zbirko v kapeli pri vili Higiea, 
nato pa odšli do kozolca in si 
ogledali še preostali del zbirke 
Polenek. Gospod Jože Polenek 
nam je izrekel dobrodošlico s 
pijačo, gospa Danica Drgajner 
pa je poskrbela, da smo se 
okrepčali z njenimi dobrotami. 
Pod kozolcem smo poklepe-
tali in si odpočili ter tako lažje 
premagali vzpon proti Kačje-
mu gradu. Ko smo prispeli na 
Kačji grad, nas je tam že pri-
čakal ansambel Okajeni muzi-
kantje pod vodstvom Andreja 
Lešnika, ki nas je še dodatno 
razvedril s prijetnimi in veseli-
mi melodijami. Na gradu smo 
nazdravili in prisluhnili zani-
mivemu in zabavnemu go-
voru, ki ga je pripravil Branko 
Lugarič. Pot smo nadaljevali 
proti spodnjem delu Lokovi-
ne, do Francetove domačije. 

Tam so nas že čakali muzikan-
tje in velik kotel, iz katerega je 
prijetno dišalo. Muzikantje so 
ponovno poskrbeli za veselo 
razpoloženje, velik kotel pa je 
napolnil naše lačne želodce z 
dobrim golažem. Gospodar 
Francetove domačije, gospod 
Milan Višner, je prispeval meso 
za golaž, žena Marjana pa je 
spekla slasten domač kruh. 
Ko smo se okrepčali, smo si šli 
ogledat projekt, ki ga udarni-
ško delamo, in sicer postavitev 
kapele in ureditev okolice na 
križišču pod Francetovo do-
mačijo. Vsem je bil naš projekt 
zelo všeč, kar se je pokazalo 
tudi v obliki prostovoljnih pri-
spevkov, ki smo jih zbrali. Še 
enkrat se vsem zahvaljujemo 
za prispevke, kajti zbral se je 
zelo lep znesek. Kljub temu 
pa nam še dosti manjka, da bi 
projekt zaključili. Če je še kje 
kakšen dobrotnik, ki bi lahko 
kaj prispeval, bi mu bili zelo 
hvaležni. 
Po ogledu smo odšli nazaj na 
Francetovo domačijo, kjer se 
je druženje nadaljevalo. 
Pohoda se je udeležila tudi 
skupina varovancev iz Centra 
za usposabljanje delo in var-
stvo Dobrna. Varovanci so se 
imeli na pohodu lepo. Uživa-
li so v druženju in glasbi ter 
zraven prepevali, eden izmed 
njih nas je prav prijetno prese-
netil, ko je zaigral na harmo-
niko. Na koncu je za njih po-
skrbela gospa Jana Višner ter 
jim organizirala prevoz nazaj v 
CUDV. Tudi CUDV je poskrbel, 
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da na pohodu nismo bili žejni, 
prispevali pa so tudi nekaj se-
stavin, brez katerih golaž ne bi 
bil tako okusen.
Druženje se je zaključilo po-
zno popoldne, ko smo se ve-
seli razšli. Namen pohoda je, 
da se vsaj enkrat na leto zbere 
vsa vas oziroma vasi Lokovina 
in Loka, ki tudi spadata skupaj. 
Zbralo se nas je skoraj sto. Po-
hod je zelo sproščujoč in dru-
žaben, saj na njem kar izžare-
vata dobra volja in veselje. 
Hvala vsem, tudi tistim, ki niste 
omenjeni in ste pomagali or-

ganizirati ali prispevali k temu, 
da je pohod tako dobro uspel 
in da je bilo vsega dovolj. Vse 
stvari so se zbrale in organizi-

rale prostovoljno, ni bilo težko, 
kar pomeni, da imamo veliko 
dobrih ljudi, ki radi pomagajo. 
Hvala tudi vsem, ki ste prišli na 

pohod, kajti brez udeležencev 
pohoda ne bi bilo.

Jože Lugarič

Srebotno

Srebotno je zaselek, ki je v zgornjem delu Lokovine. Skozi Srebo-
tno pelje cesta iz Prelske proti Dobrni. 
Nekoč je bila to glavna tranzitna cesta iz Velenja proti Dobrni. V 
Srebotnu so tri domačije, ki so bile v zgodovinskih zapisih Do-
brne omenjene že pred 700 leti. Ime Srebotno je ohranjeno še 
danes in ga lahko zasledimo na mnogih kartah in zemljevidih. 
Lokovina je imela v zgodovini pet zaselkov, imena so v večini 
že pozabljena ali pa se ne uporabljajo več. Ime zaselka Srebo-
tno pa se je ohranilo vse do danes. Zgodovina je zelo zanimiva, 
sploh pa  takrat, ko raziskujemo in razmišljamo o svojem kraju 
in o tem, kako je bilo nekoč. Sedaj je tu drugače, ljudje niso več 
podložniki grajskim gospodom, živijo svobodno, le glavna cesta 
ne pelje več tod. Tamkajšnji ljudje so ponosni na preteklo zgo-
dovino in vedno radi kaj povedo o njej. 
Letos so gospodinje domačij Adamač, Blažič in Vodušek gospe 

Danica, Nada in Jožica poskrbele za ureditev zelenice ob cesti. 
Iz lastnih sredstev so z okrasnim grmičjem zasadile velik napis 
SREBOTNO in ga obrobile s kamenčki. Taka ureditev poživi oko-
lico, da ji nekaj več. Ko se peljemo mimo, dobimo občutek, da 
so tu doma skrbni in dobri ljudje, ki zelo lepo skrbijo za svoj kraj.  
Takšno delo in skrb za urejenost okolja je zelo pohvalno in naj 
bo za zgled. Pohvala in zahvala tudi v mojem imenu, saj sem 
ponosen, da imam takšne sosede. 

Jože Lugarič 

Na tretjem srečanju z lastniki in upravljalci zemljišč v LD Dobrna

»PRIDEMO«, je bila večina odgovorov, ko smo člani-lovci  vsak 
v svojem revirju obiskali lastnike zemljišč in jim  vročili vabila na 
tretje srečanje, ki ga prirejamo vsako drugo leto.Tako smo ugo-
tovili, za kolikšno število moramo pripraviti prostor in vse kar 
spada zraven.
Srečanje je bilo 30. junija 2012. Vremenarji so napovedali sončno 

in vroče vreme. Brez šotorov ne bo šlo, je bila ugotovitev, saj 
je za okrog 300 udeležencev pred lovsko kočo  premalo sence. 
Udeležbo so obljubili tudi predstavniki Lovske zveze Slovenije, 
Savinjsko-Kozjanske zveze lovskih družin Celje, poleg župana pa 
tudi predstavniki društev na Dobrni.
Prireditev je bila objavljena v programu prireditev za letošnje 



št. 55 / 2012 25

DOGODKI

Fušarji so zaigrali na starih glasbilih.

leto in skupaj s tekmovanjem v streljanju na umetne golobe in 
MK puško, ki ji je sledilo naslednji dan, 1. julija, delno subvencio-
nirana iz sredstev občinskega proračuna.
Prireditveni prostor pred lovsko kočo se je hitro polnil in nekaj 
po 16. uri so lovski rogovi Savinjskih rogistov oznanili začetek 
kulturnega programa, ki ga je povezovala članica LD Dobrna, 
Lidija Senič. Vse navzoče je pozdravil starešina LD Dobrna, Jožef 
Klinc in jim zaželel prijetno počutje na tretjem srečanju.
»Ne more biti uspešnega dela LD brez dobrega sodelovanja 
z lastniki zemljišč«, je v svojem nagovoru poudaril predsednik 
LZ  Slovenije mag. Srečko-Feliks Krope. Le na takšen način bo 
mogoče reševati probleme pri gospodarjenju z divjadjo na po-
dročju celotne Slovenije. Da tem ugotovitvam in napotkom LD 
Dobrna že leta nazaj sledi, je v pozdravnem nagovoru povedal 
tudi predsednik SK ZLD Celje, Avgust Reberšak, saj se člani LD 
Dobrna uspešno vključujejo v delo upravnih in nadzornih orga-
nov SK ZLD Celje.
Med društvi Dobrne je delo članov lovcev še kako opazno pri 
izvajanju programa prireditev in drugih aktivnostih, ki skozi vso 
leto potekajo v turistični Dobrni, je povedal župan Dobrne, g. 
Martin Brecl. Nadaljeval je, da je sodelovanje lovcev z lastniki 
zemljišč in drugimi uporabniki prostora na področju Občine Do-
brna dobro, zato si takega želi tudi v bodoče.
V kulturnem programu so sodelovale še Ljudske pevke in An-
sambel FUŠARJI, ki kot sekcija delujejo pri Turističnem društvu 
Dobrna.
Za dobro vzdušje sta poskrbela še dva humorista iz Vinske Gore 

V programu so zapele ljudske pevke.

Za isto mizo sedijo z leve proti desni:predsednik SK ZLD Celje Avgust Reberšak,tajnik zveze 
Zdravko Mastnak, gospodar LD Dobrna, Miran Freitag, in župan občine Dobrna, Martin Brecl.

Zbrane na tretjem srečanju je pozdravil starešina LD Dobrna, Jožef Klinc.

pri Velenju.
Predstavil se je tudi Lovski pevski zbor članov domače LD, ki ga 
vodi Lidija Senič.
Dišalo je po BOGRAČU. Dan se je prevesil v noč in luna je sijala 
na jasnem nebu, ura pa je že odbila polnoč, ko smo se začeli 
poslavljati.
Večino naših članov-lovcev je čakal nov delovni dan, saj je bilo 
treba zjutraj pripraviti vse potrebno za začetek strelskega tek-
movanja, na katerega se je prijavilo kar 18 ekip.

Brez finančne in materialne podpore donatorjev obeh priredi-
tev ne bi mogli tako kvalitetno izpeljati. Upravni odbor LD Do-
brna in organizacijski odbor za izvedbo prireditev se zato vsem, 
ki ste k temu kakorkoli prispevali, še posebej zahvaljujeta.

 Anton Mogu 
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 V pričakovanju trgatve

Iz vseh koncev Slovenije prihajajo sporočila o škodi, ki jo je suša 
povzročila na kmetijskih kulturah. Vinogradi niso izjema in po-
nekod bo pridelek grozdja letos prepolovljen.
Po nekoliko večji količini dežja, ki smo ga dobili v nedeljo, 26.av-
gusta, sva s sosedom v ponedeljek obiskala Štefana Oprčkala na 
Klancu, ki z dušo in srcem živi z vinogradom.

Na terasi med vrstami belih in rdečih sort 

Grozdje tako belih kot rdečih sort je zdravo, vendar so jagode 
na grozdih nekoliko drobnejše kot v lanskem letu in manj sočne. 
Pravi, da bo s trgatvijo počakal, dokler bo grozdje zdravo, saj v 
prihodnjih dneh vremenarji napovedujejo še nekaj padavin.
Iz vinograda naju je povabil v klet. Vzidana globoko v lapornato 
pobočje hriba nad hišo je letos dobro kljubovala vročini. Čisto-
ča kot v laboratoriju. Prazni sodi in cisterne čakajo na trgatev. 
Nekaj rdečega je še na zalogi. Nazdravili smo, kot se spodobi. 
Do Martina je še daleč pa tudi za trgatev mora nekaj ostati. 
Na hrastovem sodu vzpodbuja napis z voščilom:
 BELO ZA ZDRAVJE,
  RDEČE ZA KRI,
   DRAGI ŠTEFAN,
    ŠE DOLGO GA PIJ! 

Anton Mogu, 

foto: Edi Dobovičnik

Nove smerne table za pohodnike

Tempo življenja, ki ga živimo v 
sedanjem času, nas sili, da se 
vedno pogosteje podajamo v 
neokrnjeno naravo, predvsem 
v planine, da si tam naberemo 
moči za vsakdanje delo.
 
V domačem okolju so nam vse 
poti dobro poznane. Ker pa 
smo ljudje popotniki in radi 
raziskujemo tudi širšo okolico, 
smo veseli, če nas čakajo ure-
jene in označene poti, ki nam 
kažejo pot in cilj, ter nas varno 
vodijo po njih.
 
Prva označena planinska pot 
na območju Slovenije je bila 

Knafeljčeva markacija.  
Foto: Pavli Žužek 

so praviloma narisani na desni 
strani poti, po kateri hodimo, 
nas obveščajo, da smo na pra-
vi poti.

Na začetku poti in na po-
membnih križiščih pa se raz-
veselimo tudi rdečih smernih 
tabel, ki nam kažejo smer hoje 
in predviden čas do želenega 
cilja, z dodatnimi znaki pa nas 
obveščajo o težavnosti poti. 
Poleg najbolj znane Slovenske 
planinske poti,  transverzale, 
kot ji radi rečemo, ki je s 599 
km najdaljša in najstarejša ve-
zna planinska pot v Sloveniji in 
Evropi in poteka od Maribora 

pred 150 leti na Donačko goro. 
Zasluge za današnje oznake 
po planinskih poteh pa ima 
Alojz Knafeljc (1859 – 1937), 
planinec in kartograf, ki je v 
Sloveniji za označevanje poti 
začel uporabljati enotno ozna-
ko, belo piko z rdečo obrobo. 
Ta znak se pri nas uporablja 
še danes, imenuje se Knafelj-
čeva markacija in označuje 
planinske pohodne poti, ki so 
vpisane v register planinskih 
poti in zanje skrbi Planinska 
zveza Slovenije (PZS), oz. pla-
ninska društva, ki skrbijo za del 
teh poti na svojem območju. 
Značilni belo rdeči krogci, ki 
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Table v centru Dobrne. Foto: Ana Žužek 

preko gora do Ankarana, ima-
mo v Sloveniji še druge poti 
in obhodnice, v skupni dolži-
ni preko 7000 km, zanje pa s 
svojim prostovoljnim delom 
skrbi 785 markacistov. Nekaj 
obhodnic poteka tudi po na-
šem območju. Najbolj obiska-
ni sta seveda Razširjena slo-
venska planinska pot, katere 
cilj je, med 36 točkami po vsej 
Sloveniji, tudi Paški Kozjak, in 
Šaleška planinska pot. Za vse 
markirane planinske poti na 
našem območju ter za lokalno 
pot - Pot od Miklavža do Mi-
klavža, s svojim prostovoljnim 
delom skrbijo štirje markacisti: 

Franček, Bolti, Vanč in Marjeta. 
 
PZS se skupaj z društvi trudi, 
da bi bile vse planinske poti na 

območju Slovenije opremlje-
ne z enotnimi smernimi tabla-
mi. Tako smo se tudi v našem 
društvu odločili in s  pomočjo 

PZS, Občine Dobrna in Term 
Dobrna pristopili k zamenja-
vi dotrajanih tabel. Najbolj se 
veselimo, da bomo odstranili 
table, ki so sedaj pritrjene na 
drevesna debla.
V začetku septembra smo po-
stavili in zamenjali prvo sku-
pino tabel, v naslednjih nekaj 
letih pa bomo zamenjali in 
dopolnili še ostale table v naši 
občini. Upamo, da jih boste 
opazili, jih dobro sprejeli in da 
bodo vsem pohodnikom na 
naših poteh v veselje in po-
moč.

Za PD Dobrna, 

Ana Žužek 

Dolomiti

Člani Planinskega  društva Dobrna smo 4. in 5. avgusta osvojili:
1. dan Cimo Pisciadu 2882 m in drugi dan Piz Boe 3152 m,
tritisočak iz skupine Sella v osrčju italijanskih Dolomitov.
Gondolska žičnica omogoča lažji dostop in zato uvršča goro 
med lahko-dostopne.
Te ugodnosti nas niso zanimale in goro smo obdelali po planin-
sko, skoraj alpinistično:
1. skupina iz Sass de Pordoi  po delno zahtevni, označeni poti, 2. 
skupina iz Passo Gardena po izjemno zahtevni ferrati : BRIGATA 
TRIDENTINA.

Vrh Piz Boe 3152 m, zadaj v meglice  zavita  Marmolada-najvišja gora dolomitov

Pod Piz Boe

Viseči most V Ferrati Brigata Tridentina



št. 55 / 201228

Prenočili smo v koči Franco Cavazza, 2587, m in se vrnili nazaj 
na prelaz Pordoi.
Vračali smo se skozi čudovito Cortino d« Ampezzo, ki spada 
med tri najbolj ekskluzivne gorske lokacije v Evropi in  slado-
led je bil še slajši ob pogledu na mogočno gorovje, ki obdaja 
Cortino.
Prazna  mesta v avtobusu smo zapolnili s člani drugih društev, 
vreme smo prelisičili z zgodnejšim odhodom in z nekaj planin-
ske sreče zaključili slikovit  gorski  izlet.

Vrh Cima Pisciadu 2882 m

Bližamo se vrhu tritisočaka

Rifugio  Boe , 2873m

 Jana Škoflek

Aktivnosti in dejavnosti 
PGD Dobrna

Spoštovane občanke in občani, z velikim zadovoljstvom lah-
ko ugotavljamo, da je za gasilke in gasilce PGD Dobrna minilo 
izjemno pomembno obdobje od časa, ko smo vas nazadnje 
obveščali o svojih aktivnostih. V mislih imam predvsem najpo-
membnejšo pridobitev v letošnjem in zagotovo tudi v nekaj na-
slednjih letih, to pa je novo gasilsko vozilo s cisterno z gasilsko 
oznako GVC-24/50. S to pridobitvijo je bila uresničena večletna 
želja po zamenjavi starega dotrajanega gasilskega vozila, ki je 
društvu služilo več kot četrt stoletja in je bilo z njim prevoženih 
kar nekaj milijonov litrov vode za potrebe naših občanov. Ob 
tej priložnosti še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste kakorkoli pri-
spevali k realizaciji projekta »Nov gasilski avto«. Posebna zahvala 
gre predvsem županu Občine Dobrna, Martinu BRECLU, ker je 
uvidel potrebo in prisluhnil našim načrtom, enaka zahvala je na-
menjena tudi občinskemu svetu in občinski upravi za podporo 
in opravljeno delo pa tudi vsem botrom, sponzorjem in dona-
torjem za nesebično pomoč, ki je v teh slabih in težkih časih še 
kako pomembna. 

Tudi ostalih aktivnosti v tem obdobju ni manjkalo, saj smo se 
gasilci redno udeleževali skorajda vseh razpisanih tekmovanj, ki 
jih prirejajo društva v GZ Vojnik – Dobrna, pa tudi tekmovanj v 
sosednjih gasilskih zvezah in društvih. Tekmovanja so potekala 
v vseh kategorijah, od najmlajših pionirjev do veteranov, v mo-
ških in ženskih ekipah.
Vseskozi so se v društvu izvajale razne aktivnosti povezane z 
varstvom pred požarom, varstvom pred naravnimi in drugimi 
nesrečami ter zaščito in reševanjem na področju občine. V dru-
štvu se vse bolj zavedamo, da je za izpolnjevanje teh zahtevnih 
nalog potrebno zagotavljati maksimalno pripravljenost članov 
operativnih gasilcev pa tudi opreme. S tem namenom gasilci 
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praviloma vsako prvo nedeljo v mesecu opravljamo že utečene 
mesečne preglede in preizkuse gasilne opreme, ki mora biti ve-
dno pripravljena ob morebitni intervenciji. V društvu nenehno 
skrbimo tudi za izobraževanje gasilcev, za kar pa bo namenje-
nega več časa v prihajajočem zimskem obdobju. Raznih izo-
braževanj, tečajev in predavanj se bo do konca letošnjega leta 
udeležilo še kar nekaj naših članov, da bodo pridobili čim več 
splošnega in specialnega znanja s področja gasilstva, ki ga ob 
vse bolj zahtevni gasilski tehniki in opremi nikoli ni dovolj. 

V PGD Dobrna smo v zadnjem obdobju izvajali predvsem 
naslednje pomembnejše aktivnosti: 

a 22.06.2012 – je bila na svečani seji podpisana listina o prija-
teljstvu in sodelovanju med gasilci PGD Dobrna in prosto-
voljnimi gasilci mesta Bochum - Querenburg.

a 23.06.2012 - je bil opravljen svečani prevzem in krst novega 
gasilskega vozila Mercedes Benz s tovarniško oznako 26/29. 
Po opravljenem prevzemu je sledila prireditev Gasilska noč z 
Modrijani.
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a Na vseh prireditvah, kjer je bilo to potrebno, naj posebej 
omenim prireditev Noč pod kostanji, smo skrbeli za požarno 
varnost ter izvajali redarsko službo na parkirnih prostorih.

a Gasilci PGD Dobrna smo se udeležili prve golažijade v Novi 
Cerkvi in v močni konkurenci dosegli dober rezultat.  

a V celotnem preteklem obdobju se je zvrstilo veliko tekmo-
vanj, na katerih so sodelovali naši člani v vseh kategorijah od 
najmlajših pionirk in pionirjev do veteranov. Tekmovanj so 
se udeležili v naslednjih društvih: Frankolovo, Socka, Vojnik, 
Latkova vas, Tepanje, Trnovlje, Nova Cerkev, Zreče, Lemberg, 
Dramlje, Ljubečna, Velika Pirešica in morda še kje. 

a Naši mladi gasilci so sodelovali na tekmovanju v gasilski ori-
entaciji GZ Vojnik – Dobrna ter dosegli naslednje rezultate: 
pionirke 2. in 3. mesto, mladinci 1. in 2. mesto ter mladinke 2. 
mesto, za kar jim čestitamo. 

a Na osnovi doseženih rezultatov na tekmovanju GZ Vojnik – 
Dobrna so se posamezne ekipe  udeležile nadaljnjega re-

gijskega tekmovanja v gasilski orientaciji 
za gasilsko mladino celjske regije v Mesti-
nju, kjer pa so bili rezultati, predvsem za-
radi slabe organizacije tekmovanja, bolj ali 
manj povprečni.

a Nadaljevali smo z deli 
pri urejanju ribnika in 
okolice, kar je že obrodi-
lo prve rezultate, saj so 
mladoporočenci že ugo-
tovili, da je lokacija zelo 
primerna tudi za poroke.

a Zaradi izjemno sušnega obdobja so se v tem poletnem 
obdobju z novim gasilskim vozilom zelo intenzivno izvajali 
prevozi pitne vode na višje ležeče kmetije pod Paškim Kozja-
kom. 

a 08.09.2012 – je bil izveden enodnevni gasilski zlet po Hrva-
škem Zagorju, kjer smo si ogledali Kumrovec, spomenik Ma-
tiji Gubcu in muzej v Gornji Stubici, Marijo Bistriško, največje 
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Marijino svetišče na Hrvaškem, obiskali smo vinsko klet Mi-
cak, v nadaljevanju pa še gasilsko združenje v Varaždinu ter 
izlet zaključili v restavraciji K Jeleni v Gornji Dubravi.

V času nastajanja tega članka se v nedeljo, 16.09.2012, s pričet-
kom ob 15. uri v parku pri Termah Dobrna pričenja meddru-
štveno tekmovanje za prehodni pokal Dobrne v moški in ženski 
konkurenci. Rezultati tekmovanja bodo objavljeni v naslednjem 
pregledu aktivnosti PGD Dobrna.

Po sklepu poveljstva GZ Vojnik-Dobrna bo na Dobrni potekalo 
še eno tekmovanje gasilske zveze Vojnik-Dobrna, in sicer  14.10. 
2012.  Mladina bo tekmovala  dopoldne, vsi ostali pa v popol-
danskem času.

Naj bo dovolj o aktivnostih in opravljenem delu prostovoljnega 
gasilskega društva Dobrna v zadnjem obdobju. V društvu smo 
zelo veseli, ko ugotavljamo, da občani upoštevate naša opozo-
rila, ki se nanašajo na požarno varnost v kraju in s tem kažete 
visoko stopnjo osveščenosti na tem področju. Kljub temu pa je 
potrebno temu področju vseskozi posvečati veliko pozornost, 
saj je dovolj le majhna nepazljivost in že so možne nepredvi-
dljive posledice. Glede na to, da se bliža mesec oktober- mesec 
požarne varnosti, si bomo člani PGD Dobrna tudi letos priza-



št. 55 / 201232

DOGODKI

devali največ pozornosti nameniti predvsem osveščanju ljudi o 
pomembnosti požarne varnosti in preventivi.
Geslo meseca oktobra, ki je tradicionalno mesec požarne var-
nosti, je v letu 2012: PO POTRESU LAHKO TUDI ZAGORI. Z name-
nom informiranja in ozaveščanja je GZ Slovenije, v sodelovanju 
z Upravo RS za zaščito in reševanje in Slovenskim združenjem 
za požarno varstvo, izdala plakat in zgibanko,   ki nudita več 
informacij o omenjeni tematiki.  Pa kljub temu nekaj osnovnih 
informacij o potresu in njegovih najverjetnejših posledicah.
Potres je tresenje tal, ki ga povzročajo nenadni premiki pod 
zemeljskim površjem. Slovenija je potresno ogrožena, zato jo 
lahko prizadene tudi močnejši potres.
Pogost pojav po potresu je tudi požar. Povzročijo ga lahko:
- poškodovana plinska napeljava in naprave,
- poškodovana električna napeljava in naprave,
- poškodovane grelne in kurilne naprave,
- razlitje vnetljivih tekočin,
- človeška nepazljivost in drugo.

Kako lahko zmanjšate možnost nastanka požara po potresu:
-  poučite se o splošnih preventivnih ukrepih za preprečevanje 

požara,
-  v gospodinjstvu preverite, kje in kako se izklopita plin in ele-

ktrika,
-  če ste odsotni dalj časa, zaprite ventil plinske jeklenke in iz-

klopite naprave iz el. omrežja,
-  varno shranite vnetljive tekočine in nevarne snovi,
-  priporočamo, da imate v gospodinjstvu vsaj en gasilnik in se 

ga naučite uporabljati,
-  poskrbite, da so evakuacijske poti vedno proste in prehodne.

Dobrna, september 2012

Na pomoč!
Za PGD Dobrna

tekst in fotografije: 

Stanislav PEČNIK

O dejavnosti  DU Dobrna  - (september 2012)

Vročina poletnih mesecev in suša  v Sloveniji je do  nas  Dobr-
čanov bila le nekoliko bolj prizanesljiva. Starejši smo, sočutni do 
drugih območij, te vročinske težave lažje prenašali. Pri delu v 
društvu pa živahnost zaradi vročine tudi ni  popuščala.
Tradicionalno razstavo DU, ki jo prirejamo ob prazniku Občine 
Dobrna, smo ob kulinaričnih dobrotah razstavljavcev na svoj-
stven in predvsem zelo prijeten način »analizirali«. Razpoloženi, 
kot smo bili po »analizi«, smo sklenili, da bomo te  razstave in 
podobna zaključna srečanja tudi v bodoče radi  prirejali.
Povsem običajno je, da v poletnih mesecih močneje zaživi delo 
v balinarski in strelski sekciji. V tem obdobju se namreč odvijajo 
številna tekmovanja.

Balinarji in strelci so uspešno organizirali in tekmovali na med-
društvenih tekmovanjih  celjske regije, na meddruštvenih tek-
movanjih ob prazniku Občine Dobrna ,pa tudi na meddruštve-
nih tekmovanjih  s sosednimi društvi in še kje. 

Tekmovanje balinarjev v ŠT-SA  ligi prehaja v sklepni del. Uvr-
stitev naših tekmovalcev pa to pot verjetno ne bo v sam vrh 
lige. Zelo zanimivo in razburljivo je prvenstvo članov in članic 
balinarske sekcije, ki je prav tako pred zaključkom.
Pevci MoPZ DU Dobrna smo se pridno pripravljali na revijo v 
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Celju in se tudi solidno izkazali. Žal pa je prišlo kasneje do izpa-
da dveh nastopov, ker je bil  zbor okrnjen, oziroma zborovodja 
zadržan.
Člani zbora, smo se v juliju, skupaj z življenjskimi sopotnicami, 
zbrali  na nadvse prijetnem pikniku. V zadovoljstvo vseh navzo-
čih ga  je zelo dobro organiziral tudi sicer čudovit predsednik 
zbora, g. Branko Dobovičnik. Hvaležni udeleženci smo mu do-
delili »dosmrtni mandat« za vodenje zbora.

Ker se je med tem zborovodja g. David Kostanjevec izjasnil, da 
zaradi preobremenjenosti ne more več voditi našega zbora, je 
delovanje zbora pred zahtevnim izzivom. Z dobro in trdno vo-
ljo, ki jo med vodstvom zbora in pevci ne manjka, upam, da 
bomo razrešili tudi to težavo.
Običajno smo v tem obdobju izvedli tudi 1-2 izleta. Kriza, ki jo 
vse bolj čutimo, bo pri načrtovanju izletov vse močneje  krojila 
in krnila programe izletov. Bojimo se, da v bodoče taki, kot je bil 
čudovit izlet na Madžarsko, ne bodo sprejemljivi oziroma izve-
dljivi. To naše razmišljanje potrjuje nedavna udeležba na pokra-
jinskem srečanju društev upokojencev v Podčetrtku. Program 

srečanja smo popestrili z zanimivimi obiski znamenitosti Koz-
janskega. Poskrbeli smo, da je bil program cenen in prav zato 
verjetno tudi dobro obiskan.
V potrditev, da je bilo skozi poletje kljub vročini tudi živahno, naj 
omenim ,da smo med tem obiskali kar nekaj jubilantov, da  so 
pohodnice vztrajno izvajale pohode, pa tudi projektu »Starejši 
za starejše« smo  ustrezno in aktivno  sledili.

Poletje se preveša v jesen. Z njo pa prihajajo jesenske aktivnosti. 

Te so:
- Pokrajinsko srečanje DU V Podčetrtku,
- Festival za 3. življenjsko obdobje v Ljubljani,
- Srečanje občanov starejših od 70 let,
-  Martinovanje  na Ribičiji v Mariboru in še kaj.

Veseli bomo, če se boste v vse te  programe  aktivno vključevali 
v čim večjem  številu. Naj bo jesen prijetna, zanimiva in bogata.

Predsednik DU,

Drev Anton
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O dobrem 
človeku

razžalostilo se je srce
nima spanca
ne počitka

brezdanji čas
pritiska
potaplja razpoloženje

bori se hotenje
išče pravico
dopoveduje resnico

v morju predpisov 
potaplja se bajka
o dobrem človeku

od morilskih 
besed ni zaklona
ne zakona

v hrupnem 
času 
gluhi ljudje

na vzvišenih mestih 
pridigajo
se širokoustijo

o človekovih pravicah –
»larpurlartizem«
o dobrem človeku

Josip Bačić, Savski

______________

larpurlartizem (fr.l art pour l 

art) –

umetnost zaradi umetnosti

Široko odprta vrata lokalnemu sodelovanju

Na dopustu, oddihu ali zdra-
vljenju doživeti in okusiti vse 
lokalne čare, je želja večine 
obiskovalcev, tudi obiskoval-
cev našega zdraviliškega kraja. 
Terme Dobrna se zato trudi-
mo vzpostaviti čim širši krog 
možnih oblik sodelovanja z 
lokalnimi ponudniki, da bi obi-
skovalcem omogočili čim bolj 
pristno doživetje Dobrne in 
njene okolice.
Vrsta sodelovanj poteka z lo-
kalnimi ponudniki že mnogo 
let in bogati ponudbo za naše 
obiskovalce, pri drugih oblikah 
delamo prve korake. Da bodo 
koraki v smeri bogatejšega 
sodelovanja na lokalni ravni 
raznovrstni, predstavljamo 
nekaj zanimivih predlogov, ki 
bodo morda tudi pri kakšnem 
bralcu naše revije vzbudile 
kanček podjetniške žilice in se 
bo odločil, da doda svoj ka-
menček v mozaik zanimivosti 
naše turistične destinacije.

TURISTIČNI VLAKEC
Turistični vlakec naše goste po-
pelje v Hudičev graben, Dolino 
mlinov ali na panoramsko vo-
žnjo po Dobrni. 
Imate ali pa morda poznate ka-
kšno zanimivo izletniško točko, ka-
mor bi lahko pripeljali naše goste?

NEDELJSKA TRŽNICA
Ob nedeljah nudimo v avli 
hotela Vita prostor za tržni-
co lokalnih proizvodov, ki jih 
občudujejo in kjer z veseljem 
nakupujejo naši gostje in obi-
skovalci.
Bi bili vi pripravljeni prodajati 
vaše izdelke?

MENJAVA PENZIONSKEGA 
KOSILA
Našim gostom nudimo mo-
žnost menjave penzionskega 
obroka za kosila ali večerje lo-
kalnih ponudnikov.
Bi se radi pridružili kulinaričnim 
ponudnikom?

IZLETI, SPREHODI, OGLEDI
Naše goste pot velikokrat po-
nese na bližnje hribčke, ozna-
čene in manj označene poti
v okolici.
Sprejmite pohodnike, kolesarje, 
tekače, izletnike medse, pokra-
mljajte z njimi. Vaš nasmeh in 
prijazna beseda bodo polepšali 
njihov dan. Morda pa lahko tudi 
oni polepšajo vašega. Ponudite 
jim vaše izdelke. Povabite jih, naj 
vas ponovno obiščejo.

LOKALNO PRIDELANA HRA-
NA – DEL NAŠE GOSTINSKE 
PONUDBE
V pripravo naših obrokov 
vključujemo tudi lokalno pri-
delana živila.
Pridelate na vaši kmetiji več, kot 
lahko porabite? Vas zanima do-

datna proizvodnja kmetijskih 
pridelkov?

PRIREDITVE
Skozi leto pripravljamo vrsto 
prireditev, s katerimi želimo 
popestriti dogajanje na Do-
brni (Martinov sejem, Pozdrav 
poletju, Glasbeno poletje …).
Imate kakšno idejo za sodelova-
nje? Pokličite nas.

Terme Dobrna široko odpira-
mo vrata lokalnemu sodelova-
nju, ker bo le pestra ponudba 
celotnega območja dolgoroč-
no pripomogla k razvoju naše 
turistične destinacije, ki jo so-
ustvarjajo vsi njeni prebivalci.
Če smo v vas vzbudili zanima-
nje za sodelovanje, nikar ne 
oklevajte. Pokličite T: 03 7808 
184 (gospa Zvezdana Gvajc) 
ali pišite na zvezdana.gvajc@
terme-dobrna.si, prejeli boste 
dodatne informacije in napot-
ke.
Glede prodaje izdelkov in o 
dopolnilnih dejavnosti na 
kmetiji lahko koristne in iz-
črpne informacije najdete v 
brošuri Predelava kmetijskih 
pridelkov in storitve na kmetiji, 
ki jo je pripravil Kmetijsko goz-
darski zavod Celje. Informacije 
lahko najdete tudi na njiho-
vi spletni strani pod rubriko 
Dopolnilne dejavnosti (http://
www.kmetijskizavod-celje.si/
dopolnilne_dejavnosti) ali sto-
pite v kontakt z gospo Vesno 
Mihalič (T: 03 490 7584, vesna.
mihalic@siol.net).

Barbara Smrečnik Špegelj,

analitik – planer v Termah Dobrna

S Centrom za usposabljanje uspešno 
sodelujemo že več let.  Foto Teja Grum
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Veseli in zabavni trenutki -
koristni za mamico in dojenčka
Materinstvo je dogajanje, ki 
vedno znova in znova vzbudi 
naše občudovanje. Predstavlja 
dinamično in hkrati tudi zelo 
stresno obdobje, saj se telo v 
poporodnem času prilagaja 
izrazitim hormonskim, psihič-
nim ter fizičnim spremembam, 
tako matere, kot dojenčka.
Dokazano je, da ima lahko te-
lesna vadba v predporodnem 
obdobju in po porodu izjemo 
pozitivne učinke na telo in psi-
hično počutje ženske. Vendar 
večina fizioloških in anatom-
skih sprememb matere osta-
ne prisotna tudi po porodu, 
zato je pomembno, da nivo 
in obseg vadbe postopoma 
povečujemo. Priporočljiva je 
zmerna telesna dejavnost ob 
upoštevanju prisotnih mišično 
skeletnih in srčno žilnih spre-
membah. Literatura navaja 
prisotnost srčno žilnih spre-
memb nekje do 4. tedna po 
porodu ter mišično skeletnih 
sprememb najmanj tri me-
sece, tudi do enega leta po 
porodu. Že prve dni po poro-
du naj bi ženska nadaljevala s 
prilagojeno telesno vadbo, ki 

vključuje program izboljšanja 
cirkulacije ter krepitve mišic 
medeničnega dna z vajami za 
stabilizacijo hrbtenice in me-
denice.

Poporodno vadbo je potreb-
no počasi stopnjevati do 6. 
tedna po porodu, nato po 
pregledu ginekologa, v koli-
kor izključi morebitne zaplete, 
lahko ženska nadaljuje s tele-
sno dejavnostjo, s katero se je 
ukvarjala pred nosečnostjo.
Vendar veliko strokovnjakov 
pred tem priporoča strokovno 
oceno telesne pripravljeno-
sti, na podlagi katere se lahko 
svetuje nadaljevanje primerne 
telesne dejavnosti, ki ne bo 
povzročala dodatnih neprije-
tnosti ali zapletov. V primeru 
prisotnosti bolečin v hrbtenici, 
na zadnji strani medenice, v 
področju sramnice ali zaple-
tov, kot so nenadzorovano 
uhajanje urina, se priporoča 
obisk strokovno usposoblje-
nega fizioterapevta. Velika 
pozornost naj bi bila name-
njena tudi merjenju razmika 
premih trebušnih mišic, kjer je 

ob prisotnosti prekomernega 
razmika prav tako priporočlji-
va pomoč usposobljenega 
fizioterapevta, ki bo v okviru 
svojega
strokovnega znanja oblikoval 
individualni program odpra-
vljanja tovrstnih zapletov.
Dokazano je, da z ustrezno 
poporodno vadbo pripravimo 
telo na hitrejše okrevanje ter 
učinkovito preprečujemo mo-
žnost pojava nadaljnjih zaple-
tov in poporodne depresije. 

Kako pa »ustrezno« vodeno 
gibanje oziroma rokovanje 
(handling) dojenčka vpliva 
na njegov razvoj?
S pravilnim handlingom omo-
gočamo otroku normalen, 
genetsko zabeležen gibalni 
razvoj. Gibalni vzorci so kvali-
tetni in si sledijo v pravilnem 
zaporedju. Kajti če otroka »kot 
skrbni starši« silimo v gibalne 
vzorce, za katere njegov mi-

šični tonus še ni zrel – lahko 
povsem nehote, zaradi neve-
dnosti, to negativno vpliva in 
okvari njegovo kasnejšo kvali-
teto gibanja.
Posledice so nerodni otroci, 
pogosti padci s poškodbami, 
slaba drža, ploska stopala, bo-
lečine v hrbtenici kasneje v ži-
vljenju … (T. Bravhar).

VADBA ZA MAMICE 
Z DOJENČKI 
V TERMAH DOBRNA
Vadba poteka pod strokovnim 
vodstvom dipl. fizioterapev-
tke, ob glasbeni spremljavi in 
vključuje elemente različnih 
vadb – plesa, aerobike, raz-
teznih vaj, vaj za moč in obli-
kovanje ter specifičnih vaj, 
pomembnih za poporodno 
obdobje.
Dojenčki vadijo skupaj z ma-
micami, z vajami po Bobathu 
(baby handling), vajami za raz-
tezanje in sproščanje.

Vadba
Vsako sredo, ob 16. uri, v telovadnici fizioterapije

Vadba se izvaja le v primeru zadostnega števila prijav (minimalno število udeleženk so tri odrasle osebe z dojenčki), zato so obvezne 
predhodne rezervacije na telefonski številki 03 78 08 147 (od 7. do 18. ure) ali 03 78 08 139 (od 7. do 15. ure) ali na mail:
patricija.goubar@terme-dobrna.si.

za mamice z dojenčki
BREZPLAČEN PRVI OBISK
VADBE ZA MAMICE Z DOJENČKI
Kupon je veljaven do 31.12.2012. 
Brezplačno storitev priznamo ob predložitvi 
originalnega kupona, velja za mamico in 
dojenčka. Kupona ni mogoče zamenjati za 
koriščenje druge storitve iz ponudbe Term 
Dobrna.

DARILO ZA VAJU
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Vadba se zaključi s tehnikami 
sproščanja za mamico, do-
jenčku pa so namenjeni tre-
nutki sprostitve z masažo pod 
nežnimi rokami mamice. Po 
končani vadbi je čas name-
njen še pogovoru o različnih 
aktualnih temah otrokovega 
odraščanja, težavah in razvoju.

Pozitivni učinki vadbe - mami-
ce vadijo in se nauče:
• baby handlinga – pravilne-

ga rokovanja z otročkom 
za spodbujanje njegovega 
telesnega razvoja (dviganja, 
polaganja, previjanja, preo-
blačenja, nošenja, podiranja 
kupčka)

•  pravilnega gibanja med ne-
govanjem otroka

•  krepitve mišic za pravilno te-
lesno držo

•  vaj za stabilizacijo medenice 
in hrbtenice pri/proti boleči-
ni v križu

•  vaj za krepitev mišic mede-
ničnega dna

• vaj za korekcijo prekomer-
nega razmika premih trebu-
šnih mišic

•  vaj za oblikovanje telesa
•  masaže dojenčka
•  hkrati izmenjajo izkušnje o 

otrokovem razvoju s preo-
stalimi mamicami po koncu 
vadbe.

Dojenčkom bo pomagalo:
•  spodbujati pravilni telesni 

razvoj
•  razviti občutek za ravnotež-

je, občutek za prostor
•  spodbuditi njegov kogni-

tivni, psihični in motorični 
razvoj

•  pospeševati komunikacijo 
in poglabljati vez z mamico

•  poglabljati občutek varno-
sti in topline

•  spodbujati sproščenost in 
dobro počutje izven mater-
nice

•  povečanje ugodja in bližine 
mamice.

Vsak trenutek skupaj s svojim 
otročkom je nekaj neopisljivo 
lepega, izjemnega in nepo-
zabnega, tako za mamico, kot 
za dojenčka. Ko lahko tem tre-
nutkom dodamo še koristno 
vrednoto, ki bo omogočila 
dojenčku ustrezen in zdrav ra-
zvoj, istočasno pa poskrbimo 
za zabavo obeh, bo vez med 
mamico in dojenčkom vseka-
kor še bolj močna in preplete-
na.

Patricija Goubar, dipl.fiziot., vel.svet.,

vodja centra za fizioterapijo in bal-

neologijo ter vodja masažno

lepotnega centra in salona za nego 

las Hiša na travniku

Mladinski klub   
 Dobrna

Prireditev Noč pod kostanji, ki je letos potekala že 34. leto zapo-
red, je v organizaciji Mladinskega kluba Dobrna ter v sodelova-
nju z Občino Dobrna in Zavodom za turizem, šport in kulturo 
Dobrna  bila  tudi tokrat deležna pohvalnih ocen udeležencev. 

Noč pod kostanji 2012

Športni turnirji 2012 Zmagovalci Dobrna ima talent 2012 – Ansambel Veseli potepuhi
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Teden dni pred glavnim dogajanjem, v soboto, 11. avgusta, smo 
organizatorji poskrbeli za tiste z več športnega duha in 34. Noč 
pod kostanji 2012 začeli z Dobrna OPEN 2012 – s športnimi tur-
nirji v košarki, nogometu in odbojki na mivki. Na turnirje Dobrna 
open 2012 se je prijavilo več kot 20 ekip. Največje zanimanje 
med prijavljenimi ekipami pa je letos presenetljivo požel turnir 
v košarki. Ekipe so bile iz Dobrne ter okoliških krajev (Šentjur, 
Domžale, Vinska gora, Šempeter, Frankolovo, ...).
Osrednje dogajanje, ki je potekalo od petka, 17., do nedelje, 19. 
avgusta, pa je, na letos malce spremenjen prireditveni prostor, 
ponovno privabilo več tisoč ljudi iz Občine Dobrna, širše okoli-
ce in tudi od drugod po Sloveniji. 
Petkov ˝Open air house party˝ so v ritmih elektronske glasbe za-
znamovali mojstri slovenske elektronske glasbe (Tim Urbanya, 
Dean Deen & Cleek, Ted Funke in DJ Duke). 
V sobotni večer, ki je predstavljal vrhunec prireditve, je obisko-
valce popeljala mlada perspektivna predskupina Up'n'downs,  
noč se je nadaljevala z legendarnimi TABU-ji in nepozabno sku-
pino NUDE. Ob polnoči  pa je vse navzoče pozdravilo presene-
čenje – lanskoletni zmagovalci talentov, mlad narodno zabavni 
ansambel Kvarta. Po odzivih sodeč so bili obiskovalci s presene-
čenjem zadovoljni.   S svojimi pozitivnimi in bučnimi nastopi so 
razgreli in obdržali zbrano množico na nogah vse do zgodnjih 
jutranjih ur. 
Začetek nedeljskega popoldneva, namenjenega bolj družinam 

Tabu

Tim Urbanya

Kandidatka na tekmovanju Dobrna ima talent Viktorija

in otrokom, je obeležila Godba Dobrna, nadaljevalo pa se je s 
tekmovanjem ˝Dobrna ima talent ,̋ kjer so prijavljeni kandidati 
predstavili svojo nadarjenost. Obiskovalci so lahko slišali in videli 
harmonijo treh mladih vzpenjajočih ansamblov,  družinski duet, 
plesalki ter dve mladi pevski zvezdi, pevca in pevko. Izmed vseh 
kandidatov je, po ocenah občinstva, največ glasov prejel kvintet 
ambicioznih mladih  fantov, ansambel Veseli potepuhi. Pozno 
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Organizatorji NPK se najlepše zahvaljujemo vsem sponzorjem in partnerjem, ki so kakorkoli pomagali in podprli 
projekt NPK 2012! Posebna zahvala gre dolgoletnim zlatim sponzorjem:

OBČINA DOBRNA

nedeljsko popoldne se je nadaljevalo s čarovnikom Gregom, ki 
je s čarovnijami navdušil najmlajše, glasbeno obarvan vikend pa 
je z večurnim narodno zabavnim koncertom zaključil ansambel 
Pogum.  
Organizatorji dogodka se ob tej priložnosti zahvaljujemo vsem 
podpornikom prireditve Noč pod kostanji 2012, ki so nam na 
različne načine pomagali pri ustvarjanju in nadaljevanju tradi-
cije na Dobrni.

 Organizatorji  Noč pod kostanji 2012
Presenečenje – Ansambel Kvarta

Up'n'downs s predsednikom Mladinskega kluba Dobrna

Nude
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Najčistejše zobe so imeli učenci 
1. razreda
V preteklem šolskem letu so bili najbolj pridni pri umivanju zob 
učenci 1. razreda. Osvojili smo nagrado in se po njo odpravili v 
Celje, v Planet Tuš. Tam smo nagrado z velikim veseljem sprejeli 
in si ogledali film Pupijeva pustolovščina. Bilo je zelo zanimivo, 
skoraj malo utrujajoče, vendar smo bili zelo ponosni.

Učenci 1. razreda so imeli v šolskem letu 2011/12 najčistejše zobe. 

Učenci  1. razreda

Z vlakom do gradu

V petek, 1. 6. 2012, smo se z avtobusom odpeljali proti Celju.
Najprej smo si ogledali avtobusno postajo. Ugotovili smo, da 
je zelo zanemarjena. Pot smo nadaljevali do železniške posta-
je. Tam nas je sprejel prijazen uslužbenec. Ogledali smo si staro 
lokomotivo, blagajno, vozni red, perone in kontrolni stolp. Na 
kontrolnem stolpu smo se pogovarjali z uslužbencem, ki nam 
je pokazal veliko tablo z malimi svetlečimi tipkami. Razložil nam 
je, da so to tovorni in potniški vlaki in jih morajo varno popeljati 
skozi postajo. Končno je bil že čas, da smo se z vlakom odpeljali 
proti Velenju. Nekateri sošolci so se z vlakom peljali prvič. Med 
vožnjo smo lahko tudi obiskali strojevodjo v njegovi kabini. Pot 
je hitro minila in prispeli smo v Velenje. Nato smo peš nadaljevali 
do gradu. Ogledali smo si okostje mastodonta, staro gostilno in 
trgovino, kjer smo si lahko kupili spominke.

Po ogledu nas je na parkirišču čakal kombi in nas odpeljal nazaj 
v šolo. Preživeli smo zanimiv in poučen dan.

Lara Felicijan in Eva Justin, 3. r. 

Mentorica: Terezija Audič

Državno tekmovanje mladih čebelarjev

V soboto, 5. 5. 3012, se je 6 učencev naše šole pod mentorstvom 
g. Andreja Jerneja udeležilo državnega tekmovanja mladih če-
belarjev v Laškem.
Učenci so tekmovali v dvojicah. Urh Arh in Jernej Počivalnik 
sta osvojila priznanje za sodelovanje, Lara Felicijan in Mia Zala 
Smrečnik bronasto priznanje, Alina Ledinek Grm in Špela Novak 
pa srebrno priznanje. Učence je spremljala tudi ga. Lidija Senič, 
predstavnica Čebelarske zveze Slovenije.

Projekt eTwinning: The living map of the world

eTwinning je akcija programa Vseživljenjsko učenje, ki jo uskla-
juje Evropsko šolsko omrežje v imenu Evropske komisije. Name-
njena je podpori in spodbujanju uporabe sodobnih informacij-
sko-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 evrop-
skih 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 preteklem šolskem letu smo sodelovali v kar dveh mednaro-
dnih projektih. 
Prvi se imenuje St. Valentine's Day, o katerem smo pisali v junijski 
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številki Dobrčana. Naš drugi projekt pa se imenuje The living 
map of the world – Živeči zemljevid sveta.
V projekt je vključenih 21 evropskih in ena azijska država, sode-
luje pa skupno 44 tujih šol.
Cilj projekta je navezati stike s tujimi sovrstniki, spoznati tuje dr-
žave in njihove domače kraje.
Eden izmed glavnih ciljev je povezan tudi s predmetom angle-
ščina, saj so se učenci naučili, kako se napiše razglednica, hkrati 
pa smo razširili besedišče na temo poimenovanja držav in glav-
nih mest v angleškem jeziku.
In kako je potekalo delo?
Najprej smo dobili seznam in naslove sodelujočih tujih šol.
13 petošolcev se je predstavilo v angleškem jeziku. Nato smo 
napisali razglednice in jih po pošti odposlali. Narisali smo maj-
hen zemljevid Evrope, kamor smo nalepili angleška poimeno-
vanja držav in glavnih mest. Na glavno karto pa smo začeli lepiti 

razglednice, ki nam jih pošiljajo novi prijatelji. Zato vas vabimo, 
da naše sprotno delo spremljate, saj je zemljevid postavljen na 
zgornjem hodniku naše šole. 
Upamo, da bomo do konca šolskega leta prejeli vseh 44 razgle-
dnic  sodelujočih šol. Nastal bo tako imenovan  The living map 
of the world (Živeči zemljevid sveta).
Če želite videti vse naše predstavitve in izdelke, pa si jih lahko 
ogledate na šolski spletni strani OŠ Dobrna. 

Učenci 7. in 5. razreda  z mentorico Jasmino Repolusk

Naravoslovno-družboslovni tabor Fiesa 2012

V torek, 29. 5. 2012, smo se 
učenci sedmega razreda od-
pravili v Fieso. Najprej smo se 
ustavili na Notranjskem, kjer se 
nam je pridružil prijazen vodič, 
ki nam je predstavil pestrost 
kraškega sveta. Ogledali smo 
si Križno jamo,Cerkniško jezero 
ter park Rakov Škocjan. Oko-
li  17. ure smo prispeli v Fieso, 
kjer smo se namestili ter odšli 
na kratek sprehod do obale. 
Po večerji smo šli še do Pirana. 
Vsi smo si privoščili sladoled, 
malo posedeli na skalah in ob-
čudovali sončni zahod.

Naslednji dan smo po zajtrku 
odšli na obalo in raziskovali 
morsko obrežje. Spoznali smo 
veliko novih in zanimivih ra-
stlin ter živali. Po kosilu smo se 
vkrcali na barko in si ogledali 
našo obalo še z morja. Najbolj 
zanimiv nam je bil Mesečev 
zaliv. O njem smo izvedeli 
marsikaj – tudi to, da je tam 
prepovedano pluti ali se izkr-
cati. Barka nas je peljala vse 
do Fiese, kjer smo vsi veselo 
skočili v morje. Po večerji smo 
zopet šli na sprehod, nato pa 
utrujeni zaspali. 

V četrtek zjutraj smo najprej 
reševali učne liste, nato pa 
smo odpravili na terensko 
delo. Raziskovali smo obmor-
sko rastlinstvo, zatem pa smo 
šli  še v akvarij, kjer smo si 
ogledali vse mogoče prebival-
ce morja in reševali učne liste. 
Po kosilu smo si ogledali še 
sladkovodni jezeri in spoznali 
njun nastanek. Nato smo še 
malo igrali odbojko in se šli 
kopat. Ta dan je bil res pose-
ben, saj je bila voda zelo topla. 
Po večerji smo imeli družabni 
večer. Vsaka soba je predstavi-
la točko. Druženje smo zaklju-
čili s plesom. 
V petek zjutraj smo vse 'spa-
kirali' in se po zajtrku odpra-
vili na Sečoveljske soline, kjer 
nam je delo solinarjev in na-
stanek soli predstavil gospod 
Dani. Ogledali smo si tudi film 
ter poskusili slano čokolado. 

Ogledali smo si še Luko Koper 
in krenili proti Lipici, kjer smo 
imeli voden ogled kobilarne in 
si ogledali predstavo. 
Na poti domov smo se usta-
vili v gostišču Stari grad v Se-
nožečah, kjer smo dobili zelo 
okusno kosilo.  Ob 18. uri smo 
krenili proti Dobrni. Prispeli 
smo ob 20. uri in srečni obje-
li svoje starše. Te šole v naravi 
ne bomo nikoli pozabili, saj 
smo se imeli lepo in se tudi 
veliko novega naučili.

Mija Hrovat, 7. r.
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Projektna ekskurzija Pomurje

Učenci 4. in 5. razreda smo se 17. maja 2012 odpravili v Pomurje 
spoznavat Panonski svet. Ekskurzija ima na OŠ Dobrna že skoraj 
dvajsetletno tradicijo. 
Zjutraj nas je po nekaj deževnih dneh razveselilo sončno vreme. 
Na Dvojezični osnovni šoli Lendava so bili izjemno gostoljubni. 
Učenci smo se razporedili v tri razrede ter prisostvovali pri po-
uku matematike in družbe. Bilo je nadvse zanimivo poslušati 
pouk v dveh jezikih: slovenskem in madžarskem. Tudi pisali  so 
v dveh jezikih. Občudovali smo naše vrstnike, kako se zmorejo 
poleg učenja maternega jezika  naučiti še en jezik – jezik okolja. 

Büraški piknik na mrtvicah reke Mure

Pri Romih v Kamencih 

Seveda pa se učijo tudi enega ali dveh tujih jezikov. 
Iz šole smo se odpravili v tropski vrt, kjer smo videli, kako gojijo 
orhideje. Pri lončarju smo spoznali panonsko hišo in lončarsko 
obrt. Plečnikova cerkev v Bogojini nas je presenetila z nenava-
dno obliko zvonika in okrasitvijo z lončenimi izdelki. Po kosilu 
smo obiskali Babičev mlin ter prehodili gozdno učno pot po 
mrtvicah reke Mure. Tam smo imeli büraški piknik z rženim kru-
hom, zaseko in čemažem. Z brodom smo se peljali na Otok lju-
bezni in se spraševali, zakaj se tako imenuje. 
Naše potepanje smo zaključili pri Romih v Kamencih, kjer smo 
tudi zaplesali ter si ogledali prvi romski muzej v Evropi.
Spoznali smo še en zanimiv, predvsem pa prijazen del naše do-
movine.

Učenci 4. in 5. razreda z razredničarkama:  

Olgo Vaukner in Ireno Delčnjak Smrečnik

Naravoslovni dan – 
travnik 2. razred

V petek, 25. 5. 2012, smo imeli 
učenci 2. razreda še zadnji na-
ravoslovni dan. Odpravili smo 
se na travnik, kjer smo opazo-
vali trave, cvetlice in živali, ki 
živijo na travniku. V skupinah 
smo reševali delovne liste. 
Trava je bila zelo visoka. Merili 
smo jo. Cvetlice in trave smo 
med seboj primerjali po viši-
ni.  Tudi z lupo smo iskali živali. 

V knjigah smo iskali imena cvetlic, ki jih še prej nismo poznali.  
Delo je bilo zanimivo in zelo smo uživali.  Ko smo se vrnili v učil-
nico, so vodje skupin poročale o našem delu na terenu.  

Učenci 2. razreda

Mentorica: Albina Gril

Likovni natečaj
Likovni svet otrok Šoštanj 2012
Tudi v šolskem letu 2011/12 je OŠ Dobrna sodelovala na enem 
od največjih likovnih tekmovanj v državi, Likovnem svetu otrok 
Šoštanj, ki vabi k sodelovanju učence osnovnih šol in otroke iz 
vrtcev. Tema letošnjega 44. likovnega natečaja je imela naslov 
»In svet bo lepši«. Na natečaju so iz naše šole sodelovali učenci 
1., 2., 3., 4. in 5. razreda. 
Bronasto priznanje sta prejela Karina Resner, 2. razred (mento-
rica: Albina Gril) in Aljaž Pečnik, 5. razred (mentorica Irena Delč-
njak Smrečnik).
Zaključna prireditev s podelitvijo priznanj in odprtjem razstave 
je bila v petek, 18. 5. 2012, v Kulturnem domu Šoštanj. 

Zapisala: Irena D. Smrečnik

ŠOLSKI KOTIČEK



št. 55 / 201242

ŠOLSKI KOTIČEK

Atletsko tekmovanje MAP in VAP, Kladivar Celje, 22. 5. 2012
Na medobčinsko posamično prvenstvo osnovnih šol v atletiki 
smo odšli z močno ekipo 36 učencev in učenk naše šole. Mlajši, 
letnik 1999–2001, so se pomerili v teku na 60 m, 300 m in 600m, 
skoku v višino in daljino z zaletom ter metu vortexa. V MAP-u 
(mali atletski pokal) smo osvojili kar 3 medalje. Pri skoku v dalji-
no, deklice MAP,  je Sara Brecl osvojila bronasto medaljo, v teku 
na 300 m je srebrno medaljo osvojil Rok Stropnik ter bronasto 
Klemen Močenik. Na nehvaležnem 4. mestu v teku na 60 m je 
bil zelo uspešen Sebastjan  Špegel, prav tako je bil 4. Žan Štimu-
lak v skoku v višino. 

Odlični atleti OŠ Dobrna

V VAP-u (veliki atletski pokal) so bili zelo uspešni: Anja Mešl, ki 
je pri skoku v daljino osvojila zlato medaljo,  in Katja Žerjav, ki je 
pri skoku v višino osvojila srebrno medaljo ter fantovska štafeta 
4 x 100 m v sestavi: Aleksander Krivec, Miha Jezernik, Rok Ma-
stnak in Klemen Polenek, ki je osvojila bronasto medaljo. 
Tudi več drugih učencev je bilo zelo uspešnih. Podrobnosti si 
lahko ogledate na straneh Športne zveze Celje.
Z odličnimi dosežki, kljub  slabemu vremenu, se je kar nekaj 
učencev uvrstilo na področno tekmovanje, ki je potekalo 28. 5. 

Troboj, Kladivar Celje, 5. 6. 2012

V torek, po pouku, smo se z ekipo četrtošolcev in petošolcev 
odpravili v Celje na atletski troboj v teku na 60 metrov, skoku v 
daljino z zaletom in metu vortexa. Osemčlanska ekipa OŠ Do-
brna je med 13 šolami v konkurenci učenk, pionirji U12, ekipno 
zasedla osmo mesto in med 14 šolami v  konkurenci učencev, 
pionirji U12, ekipno prav tako osvojila osmo mesto.

Posamično sta bila 
zelo uspešna Deja 
Adamič, 5. r, ki je bila 
med 45 tekmovalka-
mi peta in Patrik Pod-
grajšek, 5. r, ki je bil 
med 56 tekmovalci 
osmi. 
Iskrene čestitke obe-
ma perspektivnima 
športnikoma in ekipi 
za vložen trud.

Nevenka Tratnik, športna 

pedagoginja

2012, in sicer: Sebastjan Špegel in Aleksander Krivec v teku na 
60 m, Klemen Močenik in Rok Stropnik v teku na 300 m, Anja 
Mešl, Eva Voršnik in Miha Jezernik v skoku v daljino, Anita Gerl in 
Žan Podgoršek Felicijan v suvanju krogle in Katja Žerjav v skoku 
v višino. Čestitke celotni ekipi.

Nevenka Tratnik, športna pedagoginja

Junaki atletskega troboja

Kros, Levec, 19. 4. 2012

Na kros smo odšli s celotno ekipo od 4. do 9. razreda, letniki 
2001–1997. Letnik 2001 in mlajši so tekli na 500 m, učenci in 
učenke 6.–9. razreda pa so se pomerili na 1000 m. Bilo je kar ne-
kaj uspešnih nastopov. Najbolj veseli smo bili seveda 3 medalj. 
Bronasto medaljo v teku na 500 m je dobila Deja Adamič iz 5. 
r.  Prav tako je bronasto medaljo na 1000 m osvojila Lučka Zajc 
iz 9. r. Srebrno medaljo na 1000 m za letnik 1999 si je pritekel 
Klemen Močenik iz 7. r. Vsem trem še posebne čestitke.

Nevenka Tratnik, športna pedagoginja
Najboljši v krosu: levo Lučka Zajc, na sredini Klemen Močenik in desno 
Deja Adamič. 
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Hura, počitnice, 8. 6. 2012

Toplo petkovo popoldne smo 
izkoristili za zdaj že tradicional-
ni športni dan za otroke, starše 
in učitelje OŠ Dobrna, poznan 
pod imenom »Hura počitni-
ce«. Začeli smo ob 14.30 z 
zborom na travniku za šolo, 
se prešteli, razdelili v ekipe in 

Prireditev Hura, počitnice vsako leto privabi veliko staršev, ki se radi pomerijo s 
svojimi mlajšimi tekmeci. 

Prijetno hrepeneč po počitku in poči-
tnicah, seveda …

starše, da se nam pridružijo. 
Plesni skupini četrtošolk in 
sedmošolk sta nas spodbudili, 
naj se zmigamo. Potem pa se 
je »dogajalo« ... 
Otroci so starše izzvali v nogo-
metu in odbojki na mivki, na 
progi za tek so se merili v teku 
čez ovire, nekateri pa so raje 
skakali v daljino. Skakali smo v 
vrečah in vlekli vrv ter zadeva-
li nogometno tarčo. Kolesarji 
so skupaj s starši odšli na ko-
lesarski izlet po Dobrni. Veliko 
je bilo zabavnih štafetnih iger. 

Ob Dobrnici so se skupine po-
hodnikov preizkušale v nordij-
ski hoji. Še poseben poudarek 
letošnjega športnega dne je 
bil na varnosti v prometu. Na 
rokometnem igrišču smo po-
stavili pravi kolesarski poligon, 
kjer so se vsi lahko preizkusili 
v spretnostni vožnji s kolesom. 
Z nami je bil tudi inštruktor, 
ki je s seboj prinesel »pijana« 
očala. S hojo po ravni črti smo 
preverjali svoje sposobnosti.
Dan je bil lep, sončen, doga-
janje je bilo pestro in veči-
na udeležencev nasmejana. 
Otroci so uživali v »športanju« 
skupaj s starši, ti pa so se lahko 
izkazali, da še zmorejo in zna-
jo. Skratka pestro in vredno 
ponovitve.

Nevenka Tratnik, 

športna pedagoginja

napolnili zunanje terene šole 
in telovadnico. Igrali smo ko-
šarko, nogomet, rokomet in 
odbojko. Seveda ni manjkalo 
tudi igre »med dvema ognje-
ma« in »luknje iskat«. Mlajši so 
kolesarili, igrali štafetne igre in 
rolali. Ob petih smo povabili 

Pohodniški športni dan proti Vinski Gori

Ekipa nogometašev OŠ Dobrna se je udeležila prijateljskega športnega srečanja v 
CUDV. 

Športni dan na predmetni stopnji in nogometna tekma na 
CUDV Dobrna, 9. 5. 2012
Sončna sreda je bila kot nalašč za potep. Učenci 6.–9. razreda, 
v spremstvu učiteljev in planinskega vodnika, g. Horjaka, so se 
odpravili peš proti Vinski Gori. Pot je bila zelo lepa, zelena, v 
senci dreves, pa tudi precej naporna. Malica in počitek sta prišla 
prav. Razpoloženje je bilo dobro in nekateri so naslednji dan 
čutili nekaj mišic, za katere niso vedeli, da jih imajo.
Fantje 6. in 7. razreda z go. Tratnik pa so se odzvali povabilu na 
prijateljsko nogometno športno srečanje na travnatem igrišču 

ob starem domu CUDV. Pomerili so se z otroki CUDV Dobrna 
in otroki z Glazije. Srečanje je potekalo športno. Naši učenci so 
premagali  obe nasprotni moštvi, a pomembneje je bilo videti 
prijaznost in dobro voljo na vseh obrazih.  Sprejemanje drugač-
nosti, fairplay in prijetno navijaško vzdušje so bili »glavni igralci« 
tega srečanja. Veselimo se še kakšnega druženja.

Nevenka Tratnik, športna pedagoginja
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Prvi šolski dan nove generacije prvošolcev na OŠ Dobrna

Čeprav nas topli dnevi še ne opozarjajo na prihajajočo jesen, je 
šola tudi za letošnje prvošolce prvič odprla svoja vrata. Željni 
novih izkušenj in dogodivščin so se učenci in njihovi starši zbrali 
pred šolo. Prvi dan jih je čakal vesel sprejem, ki so ga pripra-
vili učenci in učenke OŠ Dobrna, govor ravnateljice, seznanitev 
s prostori in najnujnejšimi  informacijami. Seveda praznik brez 

Prvega šolskega dneva ne pozabiš nikoli …

XX. Alpska šola v naravi

Tudi jubilejna XX. Alpska šola v naravi je potekala organizacijsko 
in vsebinsko enako kot prejšnja leta.
Zbrali smo nekatere vtise petošolcev. 

Kaj mi je bilo všeč:
- vožnja z ladjico po Bohinjskem in Blejskem jezeru,
- gorske živali (kozorogi, gamsi) in planike,
- nižje temperature, kot so v dolini,
- prihod v planinsko kočo,
- nastop in obisk gostov (na Vogarju), 
- lepo vreme,
- hrana,
- plezanje,
- počitki na poti.

Kaj bi najraje pozabil:
- hojo navkreber in težke nahrbtnike,
- dolge planinske poti,
- domotožje,
- dež ter mokre in spolzke skale,
- planinski krst.

Učenci 5. razreda

Utrinek z jubilejne  XX. alpske šole v naravi 

praznovanja ne gre. Zato smo jim pripravili tudi sladko presene-
čenje. Prvi dnevi so mimo in že imamo občutek, da  poznamo 
drug drugega, šolo, učitelje… Želimo si, da šola in prvi šolski 
dnevi vsem ostanejo v lepem spominu. 

Zapisali:

Silva Pintar, Ksenija Ulaga
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drobtinice iz vrtca
V mesecu juniju se je hitro za-
čutilo, da se so bližajo počitni-
ce, saj so otroci kmalu začeli 
zapuščati vrtec. Nekateri so 
ga zapustili za vedno, drugi za 
mesec ali dva,  posamezniki pa 
za dober teden. Vsak otrok si 
je zaslužil počitnice, saj so vsi 
zelo pridno in redno obiskovali 
vrtec. To je čas, ko ni zgodnje-
ga vstajanja, hitenja, ampak je 
čas za družino, drug za druge-
ga, ko smo vsi skupaj.
Večina otrok 5. oddelka (danes 
prvošolcev), nas je zapustila že 
prav kmalu. Preden pa so se 
poslovili, so doživeli nekaj ne-
pozabnega. Obiskali so Kekče-
vo deželo. 

Tam so jih pričakali vsi junaki: 
Kekec, Mojca, Bedanec, Brincelj 
in teta Pehta. Kekec je otroke 
peljal po skrivnih poteh, jim 
pokazal pasti za Bedanca in jih 
peljal na »korajžen« čaj k teti 
Pehti. Ni manjkalo dobre volje, 
veselja in prepevanja Kekčeve 
pesmi. Gore, ki obdajajo prele-
po pokrajino, so jih navdušile 
in popeljale v pravi svet Kek-
ca in njegovih prijateljev. Ker 
so otroci močno ukali, se Be-
danec ni upal približati, saj se 

Poletna doživetja v Vrtcu Dobrna

kje so s skupno telovadbo in 
seveda starosti otrok primerno 
vadbo prijetno preživeli po-
poldne.  

Otroci 4. oddelka so se skupaj s  
starši odpravili  na izlet po do-
lini mlinov. Tam so si ogledali 
bogato dediščino Vovkovega 
mlina ter prisluhnili mlinarju in 
seveda vrtenju mlinskega kole-
sa. Kar odneslo jih je v mlinar-
jev čas, zato so se težko poslo-
vili. Nazadnje so se ustavili še v 
slaščičarni Jagoda. 

močno boji sov. Nato pa so se 
polni navdušenja odpeljali pro-
ti domu in v vrtcu še nekaj dni 
podoživljali zaključni izlet.
Ob koncu šolskega leta so vse 
skupine prejele priznanja za 
bralno značko, najstarejši otro-
ci pa še za  Cici Veselo šolo. V 
parku so iskali revijo Cicido, 
ki jim jo je skril nagajivi ko-
stanjev škrat Vitko. Za na-
grado pa so jih v Termah 
Dobrna pogostili z okusni-
mi torticami. 

Najstarejši skupini sta se od-
pravili tudi na obisk k prija-
teljem. Otroci 4. oddelka so 
obiskali Eneja Miheljaka, otroci 
5. oddelka pa Tjana Kristana, 
ki  že kar profesionalno igra na 
bobne. Malo so se poigrali, se 
naklepetali in se razigrani vrnili 
v vrtec.
Tudi čebelarje in upokojence je 
najstarejša skupina razveselila s 
krajšim kulturnim programom. 
Upajo, da jih bodo drugo leto 
zopet, saj med imajo vsi radi, 
babice in dedke pa tudi.   
Vsak oddelek je letos po svoje 
zaključil šolsko leto.  Otroci 1. 
in 3. oddelka so starše povabili 
na športno-družabno srečanje, 

Tudi najstarejši otroci so po-
poldne preživeli v raziskoval-
nem duhu. Pripravili so orien-
tacijski pohod na trim stezi, ki 
se je skupaj s starši zaključil v 
slaščičarni. Hvala še enkrat go-
spodu slaščičarju za brezplač-
no pogostitev.
Junija se je zaključil tudi pla-
ninski krožek, ki ga je letos 13 
otrok z navdušenjem obisko-
valo. Vreme jim je bilo ves čas 
naklonjeno, prav tako na za-
dnjem izletu, ko so zraven po-
vabili še starše. Kar 32 se jih  je 

V Kekčevi deželi (5. oddelek) 

Podelitev bralnih priznanj (5. oddelek)

Igra s padalom (3. oddelek) 

Na pohodu ( 4. oddelek s starši)

Planinci na Lovrenških jezerih (4. in 5. oddelek)
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odpravilo do Lovrenških jezer. 
Mnogo zanimivega so med 
potjo slišali in doživeli, kar jim 
bo ostalo v prijetnem spomi-
nu. Otroci pa so se najbolj uži-
vali v vožnji s sanmi, s katero 
so jih razveselili starši. 

Ob občinskem prazniku so 
pevci vrtčevskega zbora po-
pestrili kulturni program tudi s 
svojim nastopom. 

V  poletnih mesecih je vrtec 
obiskovalo od 45 do 16 otrok. 
Le-ti so bili razporejeni po sta-
rostnih skupinah in skupaj so 
preživeli zanimivo poletje. Le-
tošnje »počitnice« so poteka-
le v indijanskem duhu. Otroci 
so se seznanjali z življenjem 
Indijancev, z njihovimi običaji, 
orodji,  glasbili; vse  to s pomo-
čjo knjig  ter risanke Pocahon-
tas. V veliko pomoč so bili tudi 

To je bilo veselja, saj so tudi 
sami poskrbeli za boljšo var-
nost svojih bratcev in sestric. 

Tudi v 2.oddelku so se pogo-
varjali o življenjskih navadah 
Indijancev, prebrali so še knji-
go Pocahontas, si postavili šo-
tore in se v njih igrali. 

Tudi oni so bili ponosni In-
dijanci in so se radi pokazali 
vsem mimoidočim. Nadeli 
so si indijansko ime  »VELIKI 
ČUKI«. 

Otroci 2. starostnega obdo-
bja pa so bili pravi ustvarjalci. 
Risali so indijanske vsebine, 
si poslikali oblačila, nabirali 
dračje, hodili na lov in skrbeli 
za ogenj. Zanimivo jih je bilo 
opazovati, kako so si delili vlo-
ge. 
Zelo radi so pomagali pri po-
stavljanju in pospravljanju šo-
torov. Imenovali so se HITRI 
ORLI. Otroci so na zanimiv in 
igriv način spoznavali ožje 

starši, ki so pomagali pri zbi-
ranju odpadnega materiala in 
različnih pripomočkov. Večina 
dejavnosti je potekala na pro-
stem, v senci šolskega parka. 

V 1. oddelku so si pripravili in-
dijanska oblačila, otroci pa so  
jih okrasili s štampiljkami. Na-
redili so si perjanice, poslikali 
tulce in si tako izdelali nakit. 
Zelo radi pa so se igrali  v kar-
tonastem šotoru, ki so si ga 
sami okrasili. Prav uživali so v 
ustvarjanju, še raje pa so se 
preoblačili v Indijance in ple-
sali na pesem Ole Majole. 

Otroci starejših skupin so jim 
poslikali ograjo, ki so jo skupaj 
s hišnikom Primožem postavili 
med drevesi  šolskega parka. 

in širše družbeno okolje ter 
medkulturne in druge razlike. 
Ob igrah pa se jim je krepila 
samopodoba. 

Otroci so že zakorakali v novo 
šolsko leto. V vrtcu se ponov-
no sliši otroški smeh, veselje, 
pa tudi joka ne manjka. 
Letos je v vrtec vključenih 93 
otrok, od tega je 26 novincev. 
Starši pridno uvajajo svoje 
otroke in poslušajo nasvete 
strokovnih delavk. 

Tako novinčki lažje preživijo 
dopoldan v vrtcu (zlasti otro-
ci 1. starostnega obdobja). Vi-
dijo se že tudi prvi napredki 
pri navajanju na vrtec. Ostali 
otroci so novince lepo sprejeli 
medse in pojavljajo se že prve 
skupne igre. 
Dobili so tudi nekaj novih igrač 
in si z njimi popestrili igro. 

Vsi pa se veselijo novega vrtca, 
ki ga vsakodnevno opazujejo 
skozi okno ali na sprehodu. 
Upajo, da se čim prej preselijo 
v nove prostore.

Prispevek pripravili 

Marjana Šet in Mateja Golčer

Vrtčevski pevski zbor z 
Matejo Golčer (4. in 5. oddelek)

Ples Ole Majole (otroci 3., 4. in 5. oddelka). 

Priprava indijanskega nakita (1. oddelek) 

To smo mi, Indijanci (1. oddelek) 

Poslikava ograje (otroci 3., 4. in 5. oddelka)

Igra s kamenčki (2. oddelek)

To smo mi, Veliki čuki (2. oddelek) 

Ustvarjanje v šolskem parku 
(otroci 3., 4. in 5. oddelka). 
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utrinki iz 
CUDV»Učenje malo drugače«

Tako je naslov projekta, na katerega smo se prijavili preko pro-
grama »Mladi v akciji« in projekt tudi dobili. Šlo je za mladinsko 
zamenjavo s »Centrom odgoj i obrazovanje Šubićevac«.

CUDV Dobrna je v projektu deloval kot pošiljajoča organizacija 
in projektni koordinator. Skupaj z gostiteljsko organizacijo smo 
pripravili program mladinske izmenjave in se s partnerji dogo-
vorili o projektnem in finančnem sodelovanju.

Cilji projekta so bili predvsem:
-  mladim z manj priložnostmi omogočiti mednarodno izku-

šnjo,
-  mlade čim bolj vključiti v izkušnjo načrtovanja aktivnosti (gle-

de na njihove interese in sposobnosti),
-  mladim z manj priložnosti ponuditi izkušnje v soodločanju, 

sodelovanju, participaciji,
-  mlade z manj priložnosti podpirati pri uresničevanju njihovih 

interesov (šport, gibanje, igre, glasba) in jih podpirati pri tem, 
da bodo kljub omejitvam v komunikaciji te interese in dejav-

nosti, v katerih uživajo, delili z vrstniki iz druge kulture,
-  mladim, ki so večino svojega življenja vključeni v institucio-

nalne oblike pomoči, omogočiti izkušnjo neformalnega uče-
nja.

Sodelovanje z vrstniki iz drugega  kulturnega okolja je bila za 
večino nova izkušnja. Ker ima precej mladih udeležencev težave 
z verbalnim izražanjem, pa je bilo medkulturno učenje težje in 
lažje hkrati: jezik slik, kretenj, telesnih drž, izrazov na obrazu je 
namreč bolj univerzalen kot jezik besed. V stikih z vrstniki, ki so 
jim podobni, pa vendar prihajajo iz drugačnega  kulturnega in 
socialnega okolja, so se učili strpnosti, solidarnosti in medseboj-
nega razumevanja.
Mladinsko izmenjavo smo načrtovali z mislijo na posebne po-
trebe mladih udeležencev. Aktivnosti smo načrtovali tako, da so 
potekale po načelih neformalnega učenja in so zagotavljale kar 
največjo možno vključenost udeležencev.

21. maja 2012 se nas je 11 uporabnikov skupin UŽD B in UŽD 
C ter 5 spremljevalcev odpravilo na petdnevno letovanje v Ši-
benik. Skupaj z uporabniki njihovega centra smo doživeli ogro-
mno lepih in novih dogodivščin. Ogledali smo si mesto Šibenik, 
Vodice in Primošten. Obiskali smo živalski vrt na Marjanu nad 
Splitom, videli pa smo tudi sokolarski center.  Peljali smo se z 
ladjico na otok Zlarin. Občudovali smo slapove Krke in Plitvička 
jezera. Zaradi (pre)mrzlega morja smo plavanje trenirali v hotel-
skem bazenu. Obiskali smo tudi njihovo dislocirano enoto nad 
Primoštenom. Ob večerih smo se skupaj igrali na igrišču, zadnji 
večer pa smo tudi zaplesali. 

Projekt je mladostnikom, ki se soočajo s težavami v socialni in-
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tegraciji, socialni interakciji in komunikaciji, omogočil, da so se 
v varnem in spodbudnem okolju srečali z vrstniki iz drugega 
kulturnega okolja in tako razširili svoje socialne izkušnje. Večina 
naših mladostnikov sicer morda nikoli v življenju ne bi dobila 
priložnosti, da bi se družili - in še več, sodelovali z vrstniki iz dru-
ge države. Naši mladostniki ne poznajo  predsodkov do drugih 
kultur, diskriminacije na podlagi nacionalne pripadnosti in še 
česa podobnega.V tem so nam lahko zgled. 

Hkrati pa projekt pomaga premagovati predsodke, ki jih ima-
jo morebiti odrasli (predvsem člani lokalnih skupnosti v Dobrni 
in Šibeniku) in številni turisti do mladih z motnjo v duševnem 
razvoju, saj prispeva k razvijanju občutka za strpnost in razno-
likost.

Maja Velečič,

razredničarka 

Jesenski nogometni turnir Specialne olimpijade Slovenije

V soboto, 8. septembra, smo se z uporabniki CUDV Dobrna ude-
ležili jesenskega turnirja v nogometu v okviru Specialne olim-
pijade Slovenije. Po uspešnem nastopu na spomladanskem 
turnirju so uporabniki še enkrat pokazali  lepo igro in velik na-
predek v tehniki in taktiki  igre. Na turnirju so sodelovale štiri 
ekipe, med katerimi je naša ekipa dosegla tretje mesto. Najbolj 
napeta je bila tekma med CUDV Dobrna in Radovljico, saj je bil 
rezultat skoraj do konca neodločen, nato pa je naš uporabnik 
po nesreči zamenjal gol in tako je z našim avto golom slavila 
ekipa iz Radovljice. Po napetih tekmah je sledilo še druženje ob 
kosilu in prijetnim klepetom ter razglasitev rezultatov. Na poti  
domov smo si ogledali še jamo Huda luknja in tako prijetno 
zaključili športno obarvan dan. Z rednimi treningi ekipe bomo 
nadaljevali še naprej, saj sledijo priprave na zaključni turnir, ki bo 
meseca decembra v Murski Soboti. Ekipa je iz dneva v dan vse 
boljša, zato računamo na dobro uvrstitev na zaključnem turnirju.

Športni pedagog

Andrej Pompe
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Obisk CUDV Draga- Ig

Med počitnicami nas je razveselilo povabilo sorodnega centra  
Draga. Običajni poletni dan je tako popestril izlet na Ig, kjer smo 
se z uporabniki udeležili podelitve mednarodnega certifikata 
IMEX Challenge Slovenia- čebelarski certifikat. 

Na Igu so nas toplo sprejeli, vsi pa 
smo se razveselili srečanja z ne-
katerimi prijatelji. Najprej smo si 
ogledali plesne in pevske nastope 
uporabnikov CUDV Draga, naše 
varovance pa je najbolj razveselil 
nastop Tanje Žagar in Roka Feren-
gja, ki sta zapela tudi čebelarsko 
himno. Nastopom je sledila slav-

nostna predaja certifikata in nagovor župana mesta Ljubljane. 
Podelitev je bila zelo slavnostna, saj je bilo veliko obiskovalcev 
tujcev in so morali govor povedati tudi v angleščini. Našim na-
debudnežem pa je bil najbolj všeč neuradni del, ko se je pričela 
zabava. Matej je takoj pohitel na poslikavo obraza, kjer sem ga 
komaj pregovorila, da je izbral poslikavo živali, ne pa okostnja-
ške glave. Ina si je na roko pustila narisati svetlikajočo tetovažo 
vile, Gregor pa se je zavrtel na plesišču. Sledila je velika pojedi-
na.  Kako okusno je bilo! Po obroku smo se posladkali s temat-
skimi sladicami, ki so imele odličen okus po domačem medu.
Prijetno druženje je prehitro minilo in že smo morali pohiteti 
domov, kjer je »site« varovance čakala večerja.
Vtisi uporabnikov: » Prireditev mi je bila všeč. Tam je bilo veliko 
čebelarjev iz tujih držav. Najboljši je bil nastop Tanje Žagar in 
Roka Ferengja. Na koncu je bila zabava in piknik. Najedel sem 
se čebelarskega peciva, klobas in krompirja. Srečal sem tudi uči-
teljico, ki je bila lani z nami na jadranju. Imeli smo se super!« 
Jasminko

Maja Koštomaj, 

prof.lik. pedagogike

Obisk čarodejske delavnice v Celju

Počitnice so še prehitro minile, ostalo pa nam je ogromno zani-
mivih vtisov o preživljanju le-teh. Eno od vznemirljivejših doži-
vetij je bil obisk čarodejske delavnice v Celju. 
Na vročo julijsko soboto sta kar dve skupini odšli v Celje. Tik ob 
nabrežju reke Savinje, kot pravijo domačini-na mestni plaži, smo 

najprej popili dopoldansko kavico, nato pa so uporabniki začeli 
izvajati različne vragolije. Kar dva čarovniška klovna sta jih učila 
zanimivih trikov. Jasminko se je najbolje odrezal pri vrtenju kro-
žnikov na zelooooo tanki palici in vrtenju krtačke z enim prstom. 
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Tina je bila odlična v 
hoji s hoduljami, Ta-
dej je lovil ravnotežje 
na deski, Ina in Maja 
pa sta hodili sinhrono 
z zavezanimi lesenimi 
deskami. Ker so bili 
vsi tako dobre volje, 
bilo pa je peklensko 
vroče, so z veseljem 

nastavili obraz v luknje velikega panoja, kjer so jih najmlajši obi-
skovalci delavnice obmetavali z mokrimi gobami. Pa kako je pri-
jala osvežitev!
Dobra ura je minila prehitro, glavni klovn- čarovnik pa je bil tako 

zelo navdušen nad spretnostjo in dobro voljo naših varovancev, 
da jim je na koncu naredil živali, pokrivala, sablje… iz balonov. 
Bili so zelo veseli darila, saj so ga lahko odnesli domov. Na koncu 
smo se klovnoma zahvalili, da sta nas naučila toliko novih trikov 
in jima zaklicali v slovo: »Upamo, da se bomo še videli. Ko se 
bomo vrnili v Center, bomo predlagali, da vaju povabijo k nam!«

Maja Koštomaj, vzgojiteljica

Portorož

Letos sem z društvom Sožitje letoval v Portorožu. V nedeljo, 12. 
avgusta, smo se zjutraj zbrali  pred dvorano Zlatorog v Celju..   
Bili smo trije fantje: Toni, Sebastjan in jaz ter spremljevalka  Kaja.  
Počakali smo šoferko, potem smo se opravili proti slovenski 
obali. Ko smo prispeli, so bili tam tudi že drugi. Skupaj nas je 

bilo sedemintrideset. Vodja tabora  je bila Lojzka Zemljič. Naj-
prej  smo si šli ogledat naše spalnice.
Na plažo smo vsak dan pešačili po hribu navzdol in navzgor. 
Sonce je močno pripekalo. 
Drugi dan smo imeli spoznavni večer. Vsak dan smo imeli dve-
urni  počitek. Hecali smo se. Ful fajn smo se imeli. Upam, da 
bomo še kdaj skupaj. 

 Jasminko 

Poslikava servisnega dovoza

Na pobudo vodje Centra za 
otroke in mladostnike, Bojane 
Lipičnik, smo se letos poleti  
lotili poslikavanja sive stene 
servisnega dovoza.
Moja naloga je bila, da sem 
izdelala načrt oziroma skico 

so  značilne  tudi barve, ki so 
rdeča nit naših likovnih ume-
tnin.
Predlogo smo skupaj pregle-
dali in lahko smo se lotili dela.
Najprej smo s hišnikom Bran-
kom in z nekaterimi našimi 

v slogu dosedanjih poslikav 
po „naši hiši“, ki jih je ustvaril 
Silvo Lavtižar. Te poslikave so 
edinstvene in značilne za našo 
ustanovo. Pravzaprav je to ris-
ba, povzeta po risbah nekate-
rih naših uporabnikov. Zanjo 

fanti pripravili steno, tako da 
smo jo premazali z emulzijo.
Ob naslednjem sončnem po-
letnem dnevu pa smo se lotili 
risanja na steno. O temperatu-
rah raje ne govorim, saj so bile 
to poletje res visoke.
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nas mimoidoči, bodisi zapo-
sleni ali naključni sprehajalci, 
veselo opazovali.
Počasi smo zaključevali z na-
šim delom  in bil je že čas za 
večerjo. Še pred večerom smo 
vse lepo pospravili in prav je, 
da se za pomoč pri pospravlja-

UTRINKI IZ CUDV

Z Majo Koštomaj sva izrisali 
risbo, v kateri je prisotna tudi 
risba naše uporabnice - Jasmi-
nina deklica.
 Še dobro, da je razredničarka 
Vesna Žagar pomagala držati 
lestev, kajti Maja bi kaj lahko 
padla ob risanju po visoki ste-
ni.
Naslednji popoldan pa smo 
se ekipa sposobnih „slikople-
skarjev“ s Filipino Bornšek lotili 
barvanja.
Opremili smo se s slikarskimi 

haljami, čepicami 
in sončnimi očali, 
saj je sonce zelo 
pripekalo. Gre-
gor in Tina sta 
se po barvanju z 
zeleno umaknila 
v senco in bu-

dno spremljala naše delo. Ina 
je z modro poslikavala cvetje, 
metulje, ptico in ptičjo hišico. 
Aljaža je že po nekaj potegih 
s čopičem njegov oče odpeljal 
domov. Vinko se je lotil barva-
nja z zeleno in ker je največji, 
je nadaljeval s, poslikavanjem 
na najvišjih delih. Bine je na-
tančno zaščitil predele, ki jih 
nismo smeli pobarvati in po-
packati in nato slikal z rumeno 
ter oranžno, prav tako Tine.
Med našim ustvarjanjem so 

nju zahvalimo  tudi  prijaznim 
čistilkam.
Zdaj slika pisano nagovarja 
obiskovalca, medtem ko sto-
pa po stopnicah proti našemu 
glavnemu vhodu. Nekoč siva 
stena na desni strani privoza, 
je danes lep spomin na naše 
ustvarjalne likovne poletne 
počitnice.
Helena Maček, likovna pedagoginja

Konec tedna pod tipijem

Tik preden se je začelo letošnje 
»indijansko poletje«, se je sku-
pina uporabnikov CUDV Dobr-
na za konec tedna spremenila 
v čisto prave »Indijance«. Dve 
noči smo prespali v tipiju (in-
dijanskem šotoru), preizkusili 
svoj pogum in dobili indijansko 
ime.
V petek, 24. avgusta 2012, smo 
proti večeru pripravili prtljago 

in se pred zavodom srečali s štirimi prostovoljkami. Izkušene In-
dijanke Bela Iris (Lucija), Sončni žarek (Kim), Melisa (Barbara) in 
Vihar upanja (Viviana) so nam zavezale oči in nas odpeljale v tipi 
na posvet plemena. Posvet plemena je slovesen dogodek, na 
katerem se Indijanci dogovorijo o vseh pomembnih odločitvah. 
Na posvetu veljajo posebna pravila: vsi sedimo v krogu in smo 
med seboj enaki. Pred začetkom slišimo bobne in kratko mi-
sel nekdanjih poglavarjev. V krogu si podamo pipo miru, da bi 
naš pogovor potekal mirno in modro. Na posvetu plemena ima 
vsakdo pravico do besede, govori pa lahko le tisti, ki ima v ro-

kah govorno palico. Tako je na primer na našem prvem posvetu 
lahko vsak od nas povedal, zakaj si želi postati član plemena in 
kakšno indijansko ime si želi. Ina se je spremenila v Belo luno, 
Bine si je nadel indijansko ime Črna mačka, Jasminko je postal 
Hitri lev in Matej si je izbral ime Rdeči tiger. Posvet se je končal z 
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glasnim klicem. Klic našega plemena je bil: »Voksapa muku je!« 
To pomeni: »Naredi me modrega in pogumnega.« 
V soboto smo nabrali drva, uredili ognjišče in se preizkusili v 
kuhanju na prostem. Na odprtem ognju nam je uspelo speči 
slastne »bizonove« zrezke in hrenovke na palici, zavite v testo! 
Kot pravi Indijanci smo jedli in pili iz lesenih posodic. Po kosilu 
smo se slovesno uredili. Oblekli smo si indijanska oblačila, po-
slikali obraze z bojnimi barvami, uredili indijanske pričeske in v 
lase pripeli peresa. Nato smo se odpravili na indijanski preizkus 
poguma. Pot s sledmi nas je pripeljala do slastnih čokoladnih 
gobic. Ker smo se odlično izkazali, smo bili zvečer tudi uradno 
sprejeti v pleme. Slovesni dogodek smo proslavili s tabornim 
ognjem in petjem ob kitari in bobnih. 
V nedeljo nas je presenetil dež, tako da smo morali že zjutraj 
pospraviti naš tabor in se posloviti od tipija. Drug drugemu smo 
na košček “bizonove” kože napisali še kratka sporočila, nato pa 
je prišel čas za slovo.  Našo pustolovščino smo po slovesnem 
kosilu zaključili z zadnjim posvetom plemena, na katerem se 

nam je pridružilo še nekaj novih »bledoličnežev« iz CUDV Dobr-
na, ki so želeli izvedeti več o našem indijanskem taboru. 
Indijanski tabor je potekal po načelih doživljajske pedagogike. 
To je poseben pedagoški pristop, ki poudarja izkustveno uče-
nje, dejavnosti v naravi, sodelovanje in preseganje svojih meja. 
Moto doživljajske pedagogike je »s srcem, z glavo in rokami«. 
Doživljajski pedagogi se trudimo, da bi pri svojem delu spod-
bujali celostni razvoj mladih, ki so nam zaupani, in jim ponudili 
zanimive dejavnosti, ki so zanje izziv in jim omogočajo osebno-
stno rast.

Urška Slana, vzgojiteljica

Indijanski tabor

V petek smo  po malici 
šli  na indijanski tabor. 
Spoznal smo Indijanke   
z naslednjimi  imeni: 
Nočni veter, Sočni žarek, 
Melisa, Vihar upanja.  
Najprej smo šli  v šotor. 
Morali smo biti tiho, ko 
pa smo dobili palico, 
smo lahko govorili. Iz-
brali smo si indijanska 

imena. Jaz sem postal Hitri lev, Ina Bela luna, Matej Rdeči tiger 
in Bine Črna mačka. Drugo jutro sem jih zbudil s harmoniko.  
Rekli so,  da takega taborskega jutra ni bilo še nikoli. Svetovali so 
mi, naj se z glasbo ukvarjam tudi naprej. 
Sami smo pekli zunaj  na ognjišču. Jaz sem   zgodaj zjutraj šel  
iskat bizona  in sem ga res ulovil. Spekli smo bizonje hrenovke,  
peli ob kitari  in risali obraze.  Uživali smo  na sončku. Iskali in 
našli smo zaklad,  ki nam ga je skril  škrat. 
Ta vikend, preživet v indijanskem šotoru, mi bo še dolgo ostal v 
spominu. Prav tako ne bom pozabil lepih Indijank.

Jasminko
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Vtisi izvajalke programa moj korak

V CUDV Dobrna naju je priča-
kala skupina mladostnikov, ki 
so bili željni novih znanj, mo-
tivirani, aktivni, sodelovalni. 
Kadar izvajalci prvič vstopimo 
v institucijo, je zelo pomemb-
no, kako nas sprejme vodstvo, 
kakšna je njihova pripravlje-
nost na sodelovanje, kajti nji-

hov odnos do izobraževanja 
in izvajalcev se odraža tudi na 
varovancih. 
Vodstvo Centra Dobrna naju 
je lepo sprejelo, budno spre-
mljalo dogajanje v zvezi s 

projektom in nama nudilo 
vso podporo v smislu zagota-
vljanja prostorskih in tudi ma-
terialnih pogojev, prilagajanj 
urnika, spremstva, namigov in 
nasvetov. Zato smo program 

lahko v celoti uspešno izpe-
ljali in dosegli zastavljene cilje. 
Lepo se je bilo učiti pod takimi 
pogoji.

Tanja Princes, izvajalka programa 

UŽU- Moj korak 2012

Obisk Šmartinskega jezera 

Med počitnicami smo se odpravili  na Šmartinsko jezero. Najprej 
smo se ustavili na plaži. Bine je plaval, ostali pa smo se vsedli 
na odeje. S seboj smo prinesli piškote in sok, midva z Ino pa 
sva brala Stopinjice. Šli smo na sprehod okoli jezera. Videli smo 
labode, ribe, Sanja pa nam je prebrala poučne table o rastlinah 
in živalih, ki tam živijo. Z nekaterimi prijatelji- sošolci je bil to naš 
zadnji izlet kot skupina. Zelo fino smo se imeli. Bilo mi je všeč, 
zato si želim, da bi na jezero šli še kdaj.                                                                                                                                           

Aljaž
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UTRINKI IZ CUDV

Letovanje v Topli

Izmed destinacij, ki so bile na 
izbiro za letovanje, smo se že 
zgodaj spomladi odločili za 
Toplo v Črni na Koroškem. Ja, 
zakaj pa ne, smo si rekli. Pri-
poročila in izkušnje prejšnjih 
let so bile pozitivne, mi pa 
pripravljeni na nova doživetja. 
Tako smo komaj čakali konec 
šolskega leta, ko smo se od 18. 
- 22. junija odpravili na »poči-
tnice«. Zavedali smo se, da nas 
čaka prava avantura, saj kraja 
pred tem nismo poznali, pa 
tudi da si kar sami kuhamo, je 
bila enotna odločitev. 
Pot iz središča  Črne nas je vo-
dila po strmi, ovinkasti cesti 
še dobrih 10 minut do cilja. A 
ko smo prispeli, smo vedeli, 
da je bila odločitev pravilna. 
Pričakala nas je velika koča ob 

gozdu, sredi ograjenih pašni-
kov, naokoli pa visoko gorovje 
-  prava paša za oči in sprosti-
tev od vsakdanjega vrveža. 
Dneve smo si zapolnili z vsako-
dnevnimi sprehodi, kjer smo 
odkrivali skrite kotičke, kot je 
bila npr. kamnita starinska uti-
ca, stikali za borovnicami, ki jih 
še ni bilo, s kuhanjem dobrot, 
piknikom, družabnimi igrami 
ter seveda s poležavanjem v 
senčki. Najlepša so bila jutra 
s čudovitimi sončnimi vzhodi 
ter glasnim petjem ptic, pa 
tudi večeri, ko se je vse umiri-
lo, na travnik pa je priskakljala 
kakšna srnica.
Teden je kar prehitro minil. V 
petek zjutraj je začelo močno 
deževati, a ko smo pospravili 
prtljago, se je kot naročeno 
zunaj zbistrilo. Za povrh so za 
slovo, še čisto blizu prišle kra-
vice, ki so jih ravno takrat spu-
stili na pašnik. Čeprav močno 
utrujeni, a kljub temu z rahlo 
grenkim priokusom, da je res 
že vsega konec, smo posedli 
v kombi in avtomobile - a ne 
vsi, eni so že komaj čakali na 
vožnjo (ni pomembno kam, 
samo da je). 

Cirila Rozman, razredničarka

S svojo toplino si nas razveseljeval, 
z delom pridnih rok si nam srečo tkal, 

a srce se je kruti nenadni bolezni uklonilo, 
zdaj le še cvetje prekriva gomilo.

Po licih nam solze tiho polzijo, v srcu pa rane nas bridko skelijo.

ZAHVALA
Ob boleči, nenadni izgubi dragega moža, očeta, brata in dedija

FRANCIJA VIŠNERJA iz Lokovine 24 
 06.09.1948-10.08.2012

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem, ki ste nam v teh žalostnih trenutkih stali ob strani in Fran-
ciju še zadnjič izkazali spoštovanje s tem, da ste ga v tako velikem 
številu pospremili na njegovi zadnji poti, darovali cvetje, sveče ter 
pisno in ustno izrazili sožalje.
Prisrčna hvala gospodu Niku Krajncu in Milanu Strmšku za opravljen 
obred in sveto mašo, hvala zboroma za odpete pesmi, g. Milanu Re-
berniku za izrečene tople besede slovesa, Ivanki Božnik za molitev, 
hvala g.Janku Strašku za molitev in opravljeno sv.mašo na domači-
ji, pogrebni službi Usar, trobentačema za odigrani žalostinki, hvala 
ga.Zdenki Velečič in Tinetovim sošolcem za darovano pomoč.
Iskrena hvala vsem, ki ste nam na kakršenkoli način lajšali bolečine v 
teh težkih trenutkih.

Vsi njegovi 

zahvale

Ljudje stopijo v naše življenje
in nas nekaj časa spremljajo.

Ti si ostal v naših srcih
In boš z nami za vedno.

ZAHVALA

Vilijem Zakelšek 
 28.05.1936 – 10.10.2011

V mesecu oktobru mineva eno leto, odkar nas je zapustil dragi ati, 
mož, dedi in tast. Še vedno ga močno pogrešamo, čeprav on ostaja 
z nami v naših srcih. Še naprej nas spremljaj in počivaj v miru. Še 
enkrat se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali 
ob strani.

hči Darja z družino in žena Ana
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VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH 

VOZIL, Silvester Drev s.p. 
Nova Cerkev 59 

3203 Nova Cerkev 

 

 
   -avtoservis     T.: 03 5 773 992      

   -avtoelektrika    M.: 051 322 325      

   -avtokozmetika  servis.drev@gmail.com   

KRAJANKE IN KRAJANI 
DOBRNE

VABIMO VAS NA
2. DOBRODELNI KONCERT,

23. NOVEMBRA 2012, OB 18.00 URI,
V DVORANO KULTURNEGA DOMA NA 

DOBRNI.
ZOPET SE NAM OBETA LEP VEČER – 

BODITE Z NAMI IN
ODPRIMO SRCE OTROKOM!

VABI VAS UPRAVNI ODBOR ŠOLSKEGA SKLADA 
NA OŠ DOBRNA

PROGRAM IZLETOV PLANINSKEGA 
DRUŠTVA DOBRNA

KONJ - 29.9.2012
ŠTRUKLJEV VRH - 7.10.2012

IZLET V NEZNANO - 20.10.2012
ž VREMŠČICA - 3.11.2012

KAL MRZLICA - 17.11.2012

Kontakt: ga. Ana Žužek, 031 789-630; pd.dobrna@gmail.com

oglasi/vabila
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Koledar prireditev september-november 2012

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

TURISTIČNA TRŽNICA 
PRED TERMAMI DOBRNA 
(Predstavitev društev, zveze 
in lokalnih ponudnikov  iz 
območja Občine Žalec)

29.9.2012
16.00 do 
20.00

pred Hotelom Vita
Terme Dobrna v 
sodelovanju z ZKŠT Žalec

03 78 08 110 info@terme-dobrna.si

SREČANJE STAREJŠIH 
NAD 70 LET

3.10.2012 13.00
Kulturni dom 
Dobrna

Občina Dobrna v 
sodelovanju z ZTŠK 
Dobrna in Društvom 
upokojencev Dobrna

03 780-10-58 marija.svent@dobrna.si

SPEED DATING - 
zmenek na slepo

20.10.2012 14:00 Terme Dobrna
TERME DOBRNA Teja Grum 
in Nina Čokl

03 78 08 110 info@terme-dobrna.si

KOMEMORACIJA 25.10.2012 11.00
pri spomeniku v 
centru Dobrne

ZB DOBRNA, 
ga. Andreja Stopar

031 322 639 andreja.stopar@gov.si

VODNA ZUMBA z DJ glasbo
vsak ponedeljek 
in vsako soboto v 
oktobru

15.00 - 17.00 bazen Hotel Vita
Terme Dobrna 
Andrej Klanjšek

03 78 08 110 info@terme-dobrna.si

OTROŠKO RAJANJE S 
ŠKRATKOM VITKOM

vsako soboto v 
oktobru

10.00- 12.00 avla Hotel Vita
Terme Dobrna 
Andrej Klanjšek

03 78 08 110 info@terme-dobrna.si

NOČ ČAROVNIC 31.10.2012 20.00 kavarna Hotel Vita
Terme Dobrna 
Andrej Klanjšek

03 78 08 110 info@terme-dobrna.si

TANGO FESTIVAL - 
profesionalni plesalci iz 
Argentine

1.11.2012 21.00 - 02.30
dvorana Zdraviliški 
dom

Terme Dobrna 
Andrej Klanjšek

03 78 08 110 info@terme-dobrna.si

TANGO FESTIVAL - 
profesionalni plesalci iz 
Argentine

3.11.2012 21.00 - 02.30
dvorana 
Zdraviliški dom

Terme Dobrna 
Andrej Klanjšek

03 78 08 110 info@terme-dobrna.si

2. MARTINOV SEJEM S 
KULTURNIM PROGRAMOM

10.11.2012
celodnevna 
prireditev

pred 
Zdraviliškim 
domom

TERME DOBRNA v 
sodelovanju z ZTŠK 
Dobrna in Občino Dobrna

03 78 08 110 info@terme-dobrna.si

DOBRODELNI KONCERT 
ŠOLSKEGA SKLADA OŠ 
DOBRNA

23.11.2012 18.00
Kulturni dom 
Dobrna

OŠ DOBRNA 03 780 11  50
tajnistvo.osdobrna@guest.
arnes.si

in koristi
UGODNOST ZATE

5 % POPUST
na storitve masažno lepotnega centra

Hiša na travniku
Kupon je veljaven do 31.12.2012. Ugodnost se prizna ob predložitvi originalnega kupona na 
recepciji masažno lepotnega centra Hiša na travniku. Predhodna rezervacija storitev na 03 78 
08 555. Kupona ni mogoče zamenjati za koriščenje druge storitve iz ponudbe Term Dobrna in 
ne velja za nakup darilnega bona. Ugodnosti se ne seštevajo.

UGODNOST ZATE
5 % POPUST

na storitve Centra za preventivo in konzervativno 
zdravljenje urinske inkontinence 

Kupon je veljaven do 31.12.2012. Ugodnost se prizna ob predložitvi originalnega kupona 
na blagajni Medicinskega centra. Predhodna rezervacija storitev na 03 78 08 139. Kupona ni 
mogoče zamenjati za koriščenje druge storitve iz ponudbe Term Dobrna in ne velja za nakup 
darilnega bona. Ugodnosti se ne seštevajo.

UGODNOST ZATE
5 % POPUST

 na storitve Salona za nego las
Hiša na travniku

Kupon je veljaven do 31.12.2012. Ugodnost se prizna ob predložitvi originalnega kupona na 
blagajni Salona za nego las Hiša na travniku. Predhodna rezervacija storitev na 03 78 08 555 
ali 03 78 08 545. Kupona ni mogoče zamenjati za koriščenje druge storitve iz ponudbe Term 
Dobrna in ne velja za nakup darilnega bona. Ugodnosti se ne seštevajo.

UGODNOST ZATE
1 + 1 GRATIS

 ob nakupu kopeli za dve osebi
plačate ceno kopeli za eno osebo

Kupon je veljaven do 31.12.2012. Ugodnost se prizna ob predložitvi originalnega kupona na 
blagajni bazenov (hotel Vita ali Zdraviliški dom). Kupona ni mogoče zamenjati za koriščenje 
druge storitve iz ponudbe Term Dobrna in ne velja za nakup darilnega bona.

UGODNOST ZATE
BREZPLAČNI VSTOP V BAZENE ZA 

ENEGA OTROKA DO 14. LETA 
Ob nakupu dveh vstopnic za odrasli osebi

Kupon je veljaven do 31.12.2012. Ugodnost se prizna ob predložitvi originalnega kupona na 
blagajni bazenov (hotel Vita ali Zdraviliški dom). Kupona ni mogoče zamenjati za koriščenje 
druge storitve iz ponudbe Term Dobrna in ne velja za nakup darilnega bona.

IZREŽI

Organizatorji si pridržujejo pravico do spremembe njihovega programa prireditev.
Kontakt: Zavod za turizem, šport in kulturo Dobrna - Marija Švent, 03 780-10-64, 041 851-523; tic@dobrna.si
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6. mlinarska nedelja
foto: Bojan Vrečer
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Noč pod kostanji 2012

Ansambel Kvarta

Tabu

Ansambel Pogum

Tabu

Up'n'downs

Nude
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Občinski praznik 2012
foto: arhiv Občine Dobrna

Dobitniki priznanj Občine Dobrna za leto 2012

Otroci vrtca Dobrna

Moški pevski zbor KUD Dobrna

Nastop varovancev CUDV Dobrna

Prisrčen nastop najmlajših iz vrtca

Zlate osnovnošolke za leto 2012



Prevzem novega gasilskega vozila 
in gasilska noč z Modrijani
foto: Stanislav Pečnik


