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SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI

Pomlad nas vedno razvedri in postavi na noge; po dolgi zimi je 
to pravo olajšanje, veselimo se lepot, ki nam jih ponuja prebu-
jajoči se svet zelenja in cvetov, na občini pa se po letošnji dolgi 
zimi veselimo tudi dejstva, da ni več zimske službe..  
V maju smo bili veseli, ker nam je kljub pritožbam neizbranih iz-
vajalcev  uspelo oddati dela za gradnjo Vrtca Dobrna.  Bali smo 
se, da se bodo odločitve republiške revizijske komisije v  zadevi 
našega vrtca zaradi pritožb izvajalcev, ki v teh časih nimajo do-
volj dela, zamaknile za nekaj mesecev. Navedeno bi obremenilo 
poslovanje občine in morda pomenilo, da projekta ne bo moč 
realizirati v zahtevanih rokih,  posledično pa lahko celo izgubo 
sofinanciranja gradnje vrtca iz evropskih sredstev.  Za učinkovito 
in temeljito opravljeno zahtevno delo v tej zadevi si sodelavke 
občinske uprave zaslužijo res posebno zahvalo. 

Vesel sem bil prvega maja, ko sem na Paškem Kozjaku srečeval 
kolesarje, ki so pohvalili urejenost cest, čeprav so makadamske.  
Ljudje večinoma vidimo slabe stvari, dobrih običajno ne opazi-
mo ali pa se nam zdijo same po sebi umevne, zato je toliko bolj 
prijetno slišati takšno mnenje od ljudi, ki v naše kraje pridejo od 
drugod. Pohvale obiskovalcev so namenjene sodelavcem režij-
skega obrata, ki so ceste urejali.    

Mnogi pravite, da spremljate gradnjo in me sprašujete, kako je 
z deli pri sanaciji obzidja in stopnic? Dela zaradi svoje specifike 
potekajo nekoliko počasneje, kot smo predvidevali, zahtevno je 
pridobivanje kamenja pa tudi sama dela na obzidju so specifič-
na. V tem času smo se precej tega tudi naučili in optimizirali delo 
na delovišču.  Da bi v prihodnje lahko bili še bolj usmerjeni k ci-
ljem, ki jih občani od nas upravičeno pričakujete, bi bilo potreb-
no ekipo na obzidju povečati (žal nam ob vseh delih na terenu 
to vedno ne uspeva).  Kljub temu so predvidevanja nadzornikov 
in Zavoda za varstvo kulturne dediščine Celje, da bi lahko pozi-
davo zidov z izvedbo ograje ter dokončanjem sanacije obzidja 
okoli cerkve, vključno s prenovo stopnic, če bi na obzidju perma-
nentno delali štirje delavci, zaključili še v tem letu. Ko bo objekt 
v celoti končan, bo predstavljal bogat in lep element kulturne 
dediščine v samem centru  Dobrne, za kar gre tudi priznanje in 
zahvala vsem, ki na projektu delajo.   

Zahvaliti se želim vsem, ki ste se udeležili letošnje čistilne akcije 
ali kako drugače prispevali k temu, da je naša občina  čista in 
urejena. Hvaležni smo našim občankam in občanom za tako lep 
odnos do narave, za urejeno okolje, za cvetje, itd… S tega mesta 
želim posebej izreči besedo zahvale naši Mihaeli Močenik, ki je v 
skrbi za svoje zdravje vsak dan na sprehodih in vedno poskrbi, da 
so na njeni poti pobrani vsi odpadki, ki so jih nepridipravi tako ali 
drugače spravili tja, kamor ne sodijo – v naravo. Morda za razmi-
slek - takšna koristna, drobna dela bi lahko ob naših sprehodih v 
naravi počeli tudi mi vsi …  

Vsakoletna akcija našega Turističnega društva, ki že leta spod-
buja prizadevanja naših občank in občanov za urejeno okolje,  
pomembno prispeva k temu, da je Dobrna z okoliškimi zasel-
ki lepa ter po urejenosti in cvetju prepoznavna.  Ob tej priliki 
iskrena zahvala dosedanjemu predsedniku, g. Gorazdu Špeglu, 
za inovativno in dobro vodenje Turističnega društva Dobrna v 
minulih štirih letih. Verjamem, da se čestitki predsedniku pridru-
žujejo tudi članice Turističnega društva Dobrna – Ljudske pevke, 
ki so skupaj z Gorazdom vsako leto ustvarile lepo in vsebinsko 
bogato prireditev naših običajev in ljudskega petja ter vedno, ko 
je bilo potrebno, predstavljale Občino Dobrna s ponudbo naše 
kulinarike in domačih dobrot na turističnih prireditvah in sejmih, 
doma in v tujini. Uspešno delo želim tudi novemu upravnemu 
odboru in vodstvu.

25. aprila nas je obiskal minister za kmetijstvo in okolje, mag. 
Dejan Židan. V sproščenem dvournem razgovoru s predstavniki 

beseda           župana



št. 58 / 20134

BESEDA ŽUPANA

odborov za kmetijstvo občin  Dobrna in Vojnik je tekla beseda 
o problemih, s katerimi se danes srečujejo naši kmetje. Govorili 
smo tudi o možnostih in boljšem sodelovanju med občinami in 
državo – ministrstvom za kmetijstvo in okolje. Minister Židan je 
bil zvečer tudi slavnostni govornik na proslavi ob dnevu upora 
v dvorani Zdraviliškega doma, kjer je ob svojem pozitivnem raz-
mišljanju in pogledih za prihodnost izpostavil, kako Slovenci ne 
znamo biti enotni vsaj takrat, ko bi morali biti in da to opazijo 
tudi drugi. Prireditev so izvedli in obogatili pevski zbori občin 
Vojnik in Dobrna ter flavtistka Mihaela in citrarka Marina.  

Pred nami je čas poletja, čas, ko bi naj človek v obliki zasluženega 
dopusta postoril tudi kaj zase in za svoje bližnje. Spoštovani, naj 
vam dopust, kjer koli že boste,  lepo in mirno teče, čim bolj mimo 
naših dnevno političnih in drugih domačih razhajanj in zdrah.  Po 
naravi sem optimist in v življenju vedno tako tudi delujem. Imam 
pa včasih težavo, kako povedati, kar menim, da ni dobro in prav, 
da ne bo razumljeno kot pesimizem ali eno samo kritiziranje in 
nezadovoljstvo. Ker pa pluralizem mnenj  vedno daje dodano 
vrednost, je prav, da strpno povemo,  kar mislimo in čutimo.   
Kako pomembna je enotnost naroda, smo Slovenci skozi zgodo-
vino že večkrat občutili. Vedno, ko smo bili enotni, smo bili uspe-
šni… Skozi zgodovino so nas kot narod združevali Trubar, Cankar, 
Prešeren, Slomšek, general Maister in mnogi drugi domoljubi, 
združil in žal kasneje razdružil nas je NOB 1941- 1945 in obdobje 
po njem, podobno osamosvojitev 1990 – 1991 in obdobje po 
njej, enotni smo bili ob vstopu v EU, itd.. 
Žal pa zadnja leta ne premoremo več tega elementarnega razu-
ma in potrebne enotnosti… Edino merilo v tej družbi postaja boj 
za prevlado, dodano vrednost in denar. Danes je »dober« tisti, ki 
je obogatel na račun drugih. Toda takšne ljudi kljub obtožbam 
pristojnih državnih institucij in dokazom kaznivih dejanj in ko-
rupcije še naprej volimo na najodgovornejše položaje.  Postavlja 
se vprašanje, kakšno družbo ustvarjamo, kam smo pokopali naše 
vrednote, kako se ob vseh teh razhajanjih, taki neenakosti pa tudi 
nemoči počuti mali človek? 
Kaj je sploh naloga politike? Morala bi biti v prvi vrsti zgled za po-
štenost, za odgovornost do domovine in njenih državljanov ter 
obče vrednote in moralo. Modrost politike mora biti združevati 
potenciale naroda, ne razdvajati in izključevati. Za pomembne 
odločitve je enotnost naroda ključna,  naloga politike pa je iska-
nje kompromisov in skupnih imenovalcev za vse probleme druž-
be… Teh dejstev Slovenci ne jemljemo dovolj resno, posebej ne 
tisti v državnem zboru. Rezultate takšnega dela izvoljenih pred-
stavnikov ljudstva vsi državljani vse bolj občutimo.  Najbolj pa bi 
se morali tega zavedati volivke in volivci, saj le mi odločamo, kdo 
jih bo še naprej delil ali združeval, kdo se bo na njihov račun še 
naprej bogatil ali pravično delil sadove skupnega dela, kdo jih bo 
še naprej zadolževal ali bolj pravično delil bremena družbe med 

vse, ki so jih zmožni in dolžni nositi. 
Republika Slovenija plačuje letno v blagajno Evropske unije okoli 
4 milijarde evrov. V finančni perspektivi 2007-2014 so slovenske 
občine izvajale okoli 70% vseh investicij v Republiki Sloveniji in 
»počrpale« skoraj vse možne kvote nepovratnih evropskih sred-
stev, kar pomeni- z evropskim denarjem zagotavljati delo našim 
podjetjem, doma zagotavljati toliko in toliko delovnih mest, na-
predek družbe, infrastrukturo, boljši standard, boljše življenje 
naših ljudi, itd.. Z drugimi besedami -lokalna samouprava, kot 
jo imamo, je pomembno razvijala to državo in upravičeno so 
v naslednji finančni perspektivi 2014 – 2020 pričakovanja ena-
ka.  Evropske izkušnje in tudi naše kažejo, da so občine najboljši 
garant za enakomerni razvoj države in generator skladnega re-
gionalnega razvoja. Naša lokalna samouprava je povsem primer-
ljiva z evropskimi državami in je po mnenju mnogih poznaval-
cev eden redkih stebrov stabilnosti in razvoja (še posebej v teh 
kriznih časih), kjer ni problemov kot so v drugih sistemih naše 
države. Kljub temu je v tej državi želja po še večji centralizaciji 
zopet prisotna, kar je povsem v nasprotju z evropskimi merili in 
standardi, kjer je delež lokalnega razvoja v javnih financah okoli 
26%, medtem ko je v Republiki Sloveniji ta delež okoli 12 %. 

Samo v Občini Dobrna smo v tem času iz Evropske unije in dru-
gih razpisov v Dobrno »pripeljali« preko pet milijonov evrov in 
izvedli mnoge projekte, kot so:  vodovod za oskrbo naselij Klanc, 
Lokovina, Loka in Parož, dogradili smo vodovod za Zavrh in Vrbo, 
sanirali okoli 20 plazov, zgradili trgovino, 48 stanovanj in uredili 
center Dobrne, zgradili Haiderjev most s cesto, kolesarsko stezo, 
kanalizacijo in pločnikom, zgradili večino kanalizacije južnega 
dela občine, zgradili smo knjižnico in kulturni dom, prenovili in 
dogradili osnovno šolo, gradimo nov vrtec za naše najmlajše, itd..  
Vse to med drugim pomeni delo za naša podjetja in kruh za toli-
ko in toliko ljudi v tej državi s pomočjo nepovratnega evropskega 
denarja, ki  ga sicer ne bi bilo, za Dobrno pa želeni razvoj, potreb-
no infrastrukturo in boljše pogoje za življenje naših ljudi.  Sam 
si ne znam predstavljati, da bi bilo drugače, morda tako kot je 
tendenca nekaterih zadnje čase, ki bi želeli vse deliti in upravlja-
ti iz Ljubljane..  Danes je BDP na prebivalca v osrednji slovenski 
regiji – v Ljubljani 24.519,00 €/prebivalca, v savinjski regiji, kjer je 
tudi Dobrna, 15.708,00 €/prebivalca in v pomurski regiji 11.455,00 
€/prebivalca, posledično je tudi indeks kupne moči v primerjavi 
s povprečjem v EU, v osrednji slovenski regiji – v Ljubljani 119 
in v pomurski regiji 55 ( vir podatki statističnega urada RS ). To 
seveda kaže, da v kolikor se bomo želeli razvijati enako kot se 
sosednje evropske države, s katerimi se tako radi primerjamo, kot 
npr. Avstrija in Nemčija, bomo morali državo decentralizirati in 
povečati  delež lokalnega razvoja v javnih financah iz naših 12% 
na evropskih 26%. To bi bilo pošteno do naših ljudi, saj vsi živimo 
pod eno zastavo oziroma pod eno ustavo… 
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V Dobrni bomo še naprej aktivni pri pripravljanju projektov za 
novo finančno perspektivo 2014-2020, pri čemer imamo nekaj 
težav z nekaterimi lastniki zemljišč. Ker časa za usklajevanja ni ne-
omejeno, z nekaterimi iščemo rešitve že vrsto let, bomo v priho-
dnje te posamezne primere primorani reševati s pomočjo drugih 
institucij. Želimo si in upamo, da bo ob koncu naslednje finančne 
perspektive 2014 – 2020 bera realiziranih projektov in nalog v 
Dobrni iz nepovratnih evropskih sredstev vsaj približno enaka tej 
in bodo razvojne razlike v naši državi res manjše.

Pred nami je praznik naše občine in z njim dogodki in prireditve, 
ki so vse namenjene vam,  spoštovane občanke in občani. Ob-
činski praznik je priložnost, da se srečamo, da skupaj pogledamo, 
kaj nam je uspelo v minulem obdobju narediti in tudi kaj za pri-
hodnost še potrebujemo.  

Vesel sem, da smo v prizadevanjih za boljši jutri v naši občini tako 
in drugače povezani. Vedno se veselim dela naših društev, or-

ganizacij in mnogih posameznikov, ki vsak na svojem področju 
skrbite, da je vse tako kot mora biti, da je delo opravljeno in da 
so ljudje zadovoljni. 

Med nami so tudi skupine in posamezniki, ki k razvoju in prepo-
znavnosti Občine Dobrna prispevajo nekaj več. To so vsi doseda-
nji in posebej naši letošnji nagrajenci. Vsem in vsakemu posebej 
iskrena hvala za vse, kar ste storili dobrega za ljudi, za naše otro-
ke, za našo občino, za prepoznavnost naše pesmi, besede, kul-
ture. Iskrene čestitke in zahvala za vse, kar ste naredili in dosegli.

Spoštovane občanke in občani!
Ob dnevu državnosti in občinskem prazniku vsem iskreno česti-
tam in vas še enkrat vabim na vse praznične prireditve v občini. 

Župan Občine Dobrna,  

  Martin Brecl

Srečanje županov
Županje in župani so se 8. 
maja v Oplotnici srečali s 
predsednikom RS, Borutom 
Pahorjem, in načelnikom 
Generalštaba Slovenske 
vojske, brigadirjem Dobra-
nom Božičem. Župani so se 
srečali s predsednikom dr-
žave z namenom, da s svoje 
funkcije opozori predstav-
nike izvršne in zakonodajne 
oblasti v Sloveniji na težave 
občin ter spodbudi bolj in-
tenziven dialog države in  
ministrstev z občinami.

Predsednik Združenja občin 
Slovenije, Robert Smrdelj, je 
predsedniku države predstavil 
nekaj poudarkov o situaciji, v 
kateri se nahajajo občine. Zdru-
ženje občin Slovenije meni, da 
je obstoječ sistem lokalne sa-
mouprave v Sloveniji dober, 
seveda ob upoštevanju pravil, 
ki so zapisana, občine pa so 
se izkazale za najboljši razvoj-
ni instrument. Občine dobijo 

15% odstotkov manj sredstev 
iz naslova povprečnine, kot bi 
jim po zakonski metodologiji 
pripadala za izvrševanje pred-
pisanih obveznosti, na kar so 
pristale skozi pogajanja, vlada 
pa ni izpolnila svojega dela in 
znižala stroškov občinam. Pro-
blem je tudi nezaupanje dr-
žave do lokalnih skupnosti. Še 
en problem občin je kadrovska 
nefleksibilnost in destimula-
tiven (plačni )sistem javnih 
uslužbencev. Zaznati je poskus 
preusmerjanja pozornosti v 
krizi na občine in njihovo uki-
njanje oziroma združevanje. 
Glede zakonskih predlogov o 
možnosti razrešitve župana je 
potrebno določiti varen kon-
cept, ki ne bo vodil k zlorabam. 
Potrebne so večje aktivnosti v 
pripravi na novo finančno per-
spektivo.

Predsednik Skupnosti občin 
Slovenije, dr. Ivan Žagar, je 
opozoril, da v Sloveniji nima-

mo regionalnega nivoja, kar je 
velik manjko. Kljub kriznemu 
obdobju je o regionalizaciji 
Slovenije vendarle treba raz-
mišljati, saj bo tako lažje ure-
sničevati nekatere projekte, ki 
ta trenutek ne stečejo. Velik 
doprinos občin se kaže tudi v 
tem, da se kar 70% investicij v 
državi izvaja na lokalni ravni. 
Lokalna samouprava je v Slo-
veniji najbolj stabilen sistem, 
pa čeprav se o občinah govori 
zelo lahkotno. Pripravljajo se 
strateški dokumenti, pa lokal-
na samouprava npr. v strate-
giji razvoja Slovenije sploh ni 
omenjena. V Sloveniji se tudi 
ne sledi Evropski uniji v smislu, 
ko le-ta zelo poudarja več-ni-
vojsko upravljanje in načelo 
subsidiarnosti.

Predsednik Pahor je mnenja, 
da lokalna samouprava med 
institucijami v državi še vedno 
uživa zelo veliko zaupanje lju-
di, zato so ugibanja o namerah, 

da bi se radikalno ter mimo in-
teresov in odločitev ljudi pose-
galo v njeno organizacijo, ver-
jetno pretirane.

Pahor je bil kot poslanec ude-
ležen pri nastajanju aktualne 
lokalne samouprave in prizna-
va, da je takrat dvomil, da bi 
lahko številka 200 in več občin 
prinesla dobre rezultate, a mu 
danes ni težko priznati, da sta 
skoraj dve desetletji izkušenj ta 
njegov dvom ovrgli.

»Ljudje so se odločili za tako 
lokalno samoupravo, kot jo 
imajo, ta pa danes predstavlja 
steber zanesljivosti in stabil-
nosti v času krize. To je samo 
še razlog več, da bi odsvetoval 
nova pogrevanja diskusij o šte-
vilu občin in neka prisilna uki-
njanja le-teh zaradi varčevalnih 
ali kakšnih drugih interesov,« je 
županom dejal Pahor.

Hkrati je spomnil, da je bila 
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so potekale aktivnosti, vezane na unovčitev bančne garancije, 
izvedbo končnega obračuna, predajo dokumentacije, čiščenje 
objekta in gradbišča,… Po izvedbi le-tega se je lahko pričelo s 
pripravo novih popisov in razpisne dokumentacije za izvedbo 
novega javnega naročila za razliko še neizvedenih del. Tako je 
bilo novo javno naročilo za izbor izvajalca objavljeno na portalu 
javnih naročil v drugi polovici meseca decembra 2012. Odpira-
nje ponudb za javni razpis Vrtec Dobrna, na katerega se je pri-
javilo sedem ponudnikov, je bilo mesec dni po objavi javnega 
naročila. Po pregledu, vrednotenju in dopolnitvi najugodnejše 
ponudbe je občina končala postopek javnega naročila z izbiro 
najugodnejšega ponudnika. Ker je bil s strani enega ponudnika 
naknadno vložen revizijski zahtevek, so do razrešitve revizijske-
ga zahtevka s strani državne revizijske komisije vse aktivnosti 
na projektu stale. Ekipa uslužbencev občine se je podrobneje 
poglobila v vsebino revizijskega zahtevka in nanj podala odloči-
tev z obrazložitvijo ter jo posredovala državni revizijski komisiji. 
Konec meseca aprila 2013 je bil revizijski zahtevek s strani po-
nudnika umaknjen, s čimer je bila odprta pot za nadaljevanje 
aktivnosti na projektu Vrtec Dobrna in s tem podpis pogodbe s 
predhodno izbranim najugodnejšim ponudnikom za dokonča-
nje del na objektu Vrtec Dobrna.

Izbrani izvajalec za dokončanje del je podjetje VG5, d.o.o., iz Lju-

Podpis pogodbe za dokončanje del na objektu Vrtec Dobrna
15. maja 2013 se je na Dobrni zgodil pomemben dogodek, tako 
za občino kot tudi za njene občane. Namreč, g. Martin Brecl, žu-
pan Občine Dobrna, je z g. Lovrencem Krapežem, prokuristom 
podjetja VG5, d.o.o., Ljubljana, podpisal pogodbo za dokon-
čanje del na objektu Vrtec Dobrna.

V predhodnih člankih smo vas seznanili, da je bila Občina Do-
brna primorana zaradi kršitev pogodbenih obveznosti konec 
meseca avgusta 2012 prekiniti pogodbo z izvajalcem za ruši-
tev in gradnjo objekta Vrtec Dobrna. Po prekinitvi pogodbe 

Podpis pogodbe za dokončanje del na objektu Vrtec Dobrna 

prav v času njegove vlade 
sprejeta odločitev o zamrznitvi 
procesa regionalizacije. V letu 
2009 je bilo namreč po njego-
vih besedah ob strmem padcu 
gospodarskih kazalcev in reše-
vanja nekaj drugih pomemb-
nih problemov treba določiti 
prednostne naloge, medtem 
ko kljub pripravi nekaj različic 
regionalne organiziranosti ta 
znotraj politike v nobeni obliki 
ni dobila potrebnega soglasja. 
Zato je bolje, je dejal Pahor, da 
Slovenija ta trenutek ostane pri 
enostopenjski organiziranosti 
lokalne samouprave, pri tem 
pa država upošteva nekatere 
predloge za poenostavitev po-
stopkov in predajo nekaterih 

pristojnosti občinam, o katerih 
so na srečanju z njim razpra-
vljali tudi župani.

Kot je dejal, je treba v dialogu 
z državo sproti reševati vse te-
žave, ki zadevajo odnose med 
lokalno samoupravo in politič-
no državo, zato je županom 
zagotovil, da bo, kolikor je to v 
njegovi moči, vladi in drugim 
državnim institucijam prene-
sel nekatera temeljna sporočila 
razprave.

»Pomisleke in probleme je 
treba vzeti resno in zanje je 
treba najti rešitve, saj si želi-
mo, da bi lokalna samouprava 
še naprej predstavljala steber 

zanesljivosti in stabilnosti, ne 
le v času krize, pač pa tudi po 
njej,« je dejal Pahor. Po njego-
vem mnenju bo čas prinesel 
nekatere oblike medobčinske-
ga sodelovanja, ki bodo morda 
prerasle v nekaj, kar bi lahko 
v nekih boljših časih predsta-
vljalo tudi zasnovo bodočega 
regionalnega organiziranja na 
drugi stopnji.

Predsednik je ob tem župane 
spomnil, da so trenutno pred 
Slovenijo vendarle večji izzivi, 
razprava o morebitnem zni-
ževanju števila občin ali pa o 
regionalni organiziranosti pa 
bi po njegovem mnenju ta tre-
nutek pomenila porabo veliko 

energije in političnega nezau-
panja, medtem ko od diskusije 
na koncu ne bi imel nihče ni-
česar.

Načelnik Generalštaba Sloven-
ske vojske, brigadir Dobran Bo-
žič, je izpostavil, da je segment 
rdečega alarma in odprave 
posledic tisti del, kjer je vojska 
lahko še bolj aktivna, župane 
pa spomnil, da so oni tisti, ki v 
primeru naravnih in drugih ne-
sreč, ko vidijo, da jim lahko po-
maga vojska, zahtevajo pomoč 
vojske in usmerjajo njeno delo.

Sonja Parkelj,

Združenje občin Slovenije
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najprijetnejše talno gretje bo dopolnjeno s stropnim sevalnim 
hlajenjem, rekuperacija bo dosegala 80 % izkoristek, deževnica 
bo zbrana in uporabljena, centralni nadzorni sistem pa bo omo-
gočal optimizacijo delovanja vseh sistemov. Z izgradnjo vrtca 
bo občina zagotovila kvalitetne prostorske kapacitete za izva-
janje predšolskih programov v petih oddelkih. Občina in njeni 
občani bodo pridobili objekt, ki bo otrokom in vzgojiteljem nu-
dil prijeten prostor in kvalitetne pogoje za izvajanje predšolske 
vzgoje in izobraževanja. 

Urška Vedenik

GLASILO OBČINE DOBRNA

bljane. Izvajanje strokovnega nadzora nad gradnjo izvaja pod-
jetje Proplus, d.o.o., iz Maribora, izvajanje nalog koordinatorja za 
varnost in zdravje pri delu izvaja podjetje EGAL PB, d.o.o., iz La-
škega, projektantski nadzor pa vrši podjetje Trije arhitekti, d.o.o., 
iz Ljubljane. Izvajalec gradnje je pričel z izvajanjem pogodbenih 
del konec meseca maja 2013 in jih namerava dokončati predvi-
doma proti koncu leta 2013.

Vrednost operacije Vrtec Dobrna je ocenjena na 1.948.037,67 € 
z DDV. Gradnja vrtca se financira s sredstvi proračuna Občine 
Dobrna (50,72 %), sredstvi Eko sklada (7,31 %) in sredstvi Evrop-
skega sklada za regionalni razvoj (41,97 %).

Vrtec bo priključen na toplotno črpalko voda-voda, otrokom 

priznanja Občine 
Dobrna za leto 2013

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

Pevska skupina »Sestre Jakob« se je porodila iz želje, da obudi-
jo nekaj že pozabljenih ljudskih pesmi, ki opisujejo slovensko 
pokrajino, ljudi v njej in njihove običaje. Domačemu občinstvu 
so se prvič predstavile leta 2003. Odziv je bil spodbuden, zato 
so se  odločile, da bodo s tem delom nadaljevale. Začele so s 
sestavljanjem seznama pesmi, ki so jih prepevale v otroštvu in 
usklajevale besedila, urejale zaporedje kitic in poenotile bese-
dila. Preverjale so izvor pesmi in njihovih različic, ki so jih peli 
tudi drugod po Sloveniji in zbrale okrog 1000 pesmi iz različ-
nih pokrajin, zbrane na CD. Vključile so se tudi v izobraževanje 
na ravni JSKD in pobliže spoznale ljudsko prepevanje drugih 
pokrajin po Sloveniji.

Od leta 2005 sodelujejo na tradicionalnih pevskih nastopih 
pevskih družin po vsej Sloveniji, na območnih srečanjih ljudskih 
pevcev pa od leta 2008. Kar  štiri leta zapored so bile  izbrane 
za regijski nastop. V izvedbi JSKD so sodelovale kot demon-
stracijska skupina na pevskih delavnicah pri učenju ljudskih 
pesmi v živo. V ciklu koncertov pod naslovom Folk Union, ki jih 
je leta 2012 organizirala Glasbena matica Slovenije, je njihovi 
izvedbi pripadel Večer ženskega petja.
S svojim petjem želijo verodostojno povzeti in predstavljati 
bogastvo ljudskega pevskega izročila. Vse zahteva trdo delo in 
veliko prostega časa, oboje pa zmorejo, ker jim je bila pesem 
položena v zibel.

prejme skupina pevk ljudskih pesmi 
»Sestre Jakob« 

ob 10. obletnici delovanja.

 Srebrni grb Občine Dobrna
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Februarja leta 2003 se  je iz aktiva kmečkih žena oblikovala 
skupina pevk, ki so si za cilj zadale ohranjaje  slovenske ljudske 
pesmi, dragocene zapuščine naših prednikov. 
Prvič so se predstavile na marca leta 2003 pod vodstvom To-
neta Videca na občnem zboru Turističnega društva Dobrna, 
katerega članice so in delujejo pod njegovim okriljem. Od ta-
krat dalje se sestajajo enkrat tedensko. 
Število pevk se je v skupini spreminjalo, trenutno jih poje 
osem. Po začetnih napotkih g. Videca so se osamosvojile in 
delujejo same.

V desetih letih so zbrale lepo število pesmi, izdale so tudi tri 
zgoščenke. Rade se predstavijo domačemu občinstvu, prav 
tako pa se odzovejo tudi vabilom iz drugih občin. Slišali smo 
jih lahko tudi na valovih radijskih postaj (Celje, Maribor, Sra-
ka), vsako leto pa se udeležijo območne revije ljudskih pevcev. 
Zelo je odmevna njihova prireditev Res luštno je tu pri nas, 
ki jo bodo letos organizirale že devetič. Zasnovana je tako, da 
vsakokrat spoznamo kakšno  že dolgo pozabljeno  kmečko 
opravilo, kar je nadvse pomembno za ohranjanje kulturne in 
etnografske dediščine naroda.

Pesnik, pripovednik in esejist, Josip Bačić Savski, rojen leta 1932 
v Županji na Hrvaškem, živi na Klancu št. 85/c, Dobrna. Splet 
okoliščin ga je po končani gimnaziji popeljal v Zagreb, kjer je 
končal tehnično šolo in nato odšel na specializacijo v Švico. 
Tam je poklicno deloval kot elektroprojektant in tehnični pre-
vajalec. V Slovenijo  je z ženo, našo krajanko, in dvema sinovo-
ma prišel leta 1975. G. Bačić, človek mnogih talentov, je izdal 
pesniški zbirki Od godine do godine in Kroz život. Čeprav slo-
venščina ni njegov materni jezik, je služila kot izrazno sredstvo 
v tretji pesniški zbirki Portreti. Sledile so še pesniške zbirke Pija-
ni spomini, Izpovedovanja in Posvetilne pesmi. Slednja je bila 
izdana ob jubilejih- 30 let objav v Sloveniji in 35. letnici bivanja 
v Sloveniji, posvetil pa jih je prijateljem in znancem, literatom 
in slikarjem. Njegovo prozno delo Individuum  ga je uvrstilo 

med pisce - inovatorje, saj ga je leta 2009 Ameriški biografski 
inštitut v ZDA razglasil za človeka leta v državi Sloveniji s pri-
znanjem za prizadevanje v humanizmu, vzgoji in duhovnosti 
ter pozitivnega vpliva na miselni razvoj človeka. V tem delu se 
pisatelj sprašuje o smislu in nesmislu civilizacijskih in življenj-
skih vzorcev in vrednot. 
Nemirni duh g. Bačića ne miruje in tako je ob njegovi 80-letni-
ci nastala še ena zbirka pesmi z naslovom Besede iz ljubezni,  
pripravljena za natis. 

Josip Bačić Savski je človek, ki je v svojem popotovanju po 
svetu spoznaval različnost kultur in ob njih razvijal svoje mno-
ge talente. Bogata bera njegovega ustvarjalnega življenja pu-
šča zanamcem pretanjeno sled našega prostora in časa.

prejme vokalna skupina 
»Ljudske pevke iz Dobrne« 
ob 10. obletnici delovanja.

 Srebrni grb Občine Dobrna

prejme literarni ustvarjalec 
g. JOSIP BAČIĆ

Bronasti grb Občine Dobrna
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G. Karli JEVNIŠEK, rojen 4. 11. 1944, stanujoč v Parožu 1, Dobrna, 
se je po končani osnovni šoli  želel vpisati v slikarsko šolo, ven-
dar so ga pregovorili, da se je kasneje odločil za poklic mizarja. 
Že v otroštvu je v družini in med vrstniki kazal veliko željo po 
umetniškem ustvarjanju s čopičem in barvami. Njegova spo-
sobnost, da zmore različne podobe preliti v barve in svojstve-
ne oblike, se je kasneje okrepila v letih službovanja v Kopru, 
kjer se je pogosto srečeval s slikarji in umetniškimi ustvarjalci 
različnih vsebin in tematik. Njegova dela in dela ljubiteljskih li-
kovnih ustvarjalcev iz Kopra in Trsta so bila večkrat razstavljena 
v tovarni TOMOS, kjer so bili zaposleni. Razstavljal je tudi v me-
stni galeriji v Kopru. To je bila velika spodbuda za razvoj njego-

vega slikarskega talenta. S slikanjem je nadaljeval tudi potem, 
ko se je preseli v svoj domači kraj. Tako je po zaselkih Občine 
Dobrna in v širši okolici restavriral ali na novo poslikal več kot 
šestdeset kapelic, nabožnih znamenj, pročelij fasad domačij in 
številne gasilske domove po Sloveniji, kar predstavlja bogato 
paleto njegovega ustvarjanja. Veliko je prispeval k ohranjanju 
sakralne  zapuščine v Občini Vojnik, za kar je prejel priznanja 
škofa Krambergerja in škofa Lipovška. Pred leti je k svoji bogati 
zbirki priznanj že dodal  Župansko priznanje Občine Dobrna, 
tokratno priznanje- »Bronasti grb Občine Dobrna« pa zaobje-
ma njegovo življenjsko delo na področju ohranjanja kulturne 
dediščine, predvsem sakralnih obeležij v občini.

prejme 
g. KARLI JEVNIŠEK

Bronasti grb Občine Dobrna

Ga. Jožica ŠPEGEL, rojena 25. 2. 1961 v Celju, stanujoča Loko-
vina 24/a, je  po  osnovni šoli na Dobrni končala trgovsko šolo 
in pridobila izobrazbo IV. stopnje ter poklic trgovke. V gasilske 
vrste se je vključila leta 1995 ter z izobraževanjem in usposa-
bljanjem za prostovoljne gasilce napredovala do čina gasilec 
I stopnje. 
V društvu je v zadnjem obdobju opravljala funkcijo predse-
dnika komisije za članice v PGD, bila pa je tudi član te komi-
sije v GZ Vojnik – Dobrna. Aktivno sodeluje tudi v tekmovalni 

ekipi za članice. V zadnjem obdobju je bila hkrati  tudi članica 
Upravnega odbora PGD Dobrna. Za svoje vestno opravljeno 
delo je prejela več gasilskih priznanj in odlikovanj  ter značko 
za dolgoletno delo. 
Ga. Jožica ŠPEGEL ni le gasilka, je tudi zelo aktivna članica KUD 
Dobrna, kjer je že dolga  leta vključena v folklorno skupino. S 
številnimi nastopi  folklorne skupine v domačem kraju pa tudi 
na raznih drugih prireditvah izven občine s soplesalci  promo-
vira naš kraj in se zavzema za ohranjanje  kulturne dediščine. 

prejme 
ga. JOŽICA ŠPEGEL

Bronasti grb Občine Dobrna
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G. Bojan je na kmetiji Plačanovih v Pristovi preživel otroštvo, se 
izšolal in  izoblikoval v osebnost, ki je danes vidno vpeta v utrip 
občine. 
Po končani strojni kovinarski šoli v Velenju se je Bojan zaposlil 
v Gorenju, kjer je že zgodaj pokazal, da ga ob delu zanima šir-
ši pogled na življenje in človeka. Kmalu je postal organizator 
kulturnega življenja v podjetju in predstavnik sindikata mladih. 
V tem času je bil vseskozi aktiven tudi pri mladincih v Dobrni. 
Nemirni, pesniško obarvan duh Bojana spodbuja k ustvarjalno-
sti in iskanju novega. Različne poslovne in druge priložnosti so 
mu bile vedno izziv. Po službovanju v Gorenju je mesto tehnič-
nega direktorja v podjetju Hernaus d.o.o. leta 1996 zamenjal za 
samostojno podjetniško pot, ki jo je uspešno opravljal vse do 
invalidske upokojitve v letu 2008.
Z ženo Marijo sta sopotnika že tri desetletja in kot sam pravi, 
ga vedno podpira pri njegovih aktivnostih. Bojan je ustanovni 
član Kolesarskega kluba Celje, aktiven motorist in podpredse-
dnik Harly zveze Slovenije, z dvema kratkima prekinitvama poje 

Župan Občine Dobrna podeljuje Župansko priznanje 
BOJANU VREČERJU,

avtorju pesniške zbirke in ljubiteljskemu  fotografu.

v Moškem pevskem zboru KUD Dobrna od leta 1976, ukvarja 
se  z ljubiteljsko fotografijo; arhivirane ima skoraj vse prireditve 
in dogodke zadnjih 40 let v Dobrni.  Njegova osebna in velika 
ljubezen je poezija. Pisanje pesmi ga notranje bogati, piše jih 
predvsem zase in za svojo dušo. Nikoli jih ne popravlja, trenutni 
navdih je tisti ta pravi, najboljši. Osnovno čustvo, ki ga v življenju 
vodi, je ljubezen v vseh pomenih besede, ljubezen do izbrane 
osebe, do sočloveka, do narave. In tej temi je posvečena njego-
va  pesniška zbirka Kašča srca, ki jo je izdal v samozaložbi. Prvo 
pesem je leta 1974 objavil  v Novem tedniku, kasnejše  pa tudi v 
gorenjskem glasilu Informator in v Delavski enotnosti. S svojimi  
pesmi se je predstavil na različnih dobrodelnih prireditvah, med 
drugimi tudi v Mestni hiši v Ljubljani in na dobrodelni dražbi v 
Radencih. Z recitali je že skoraj stalni gost prireditev v Dobrni 
ob kulturnem prazniku, valentinovem itd..  Letos, ob izdaji svoje 
prve pesniške  zbirke z naslovom Kašča srca, v mesecu marcu 
v hotelu Higiea, je  predstavil izbor svojih pesmi. Prisotni so bili 
navdušeni in bil je lep, čustven večer.

G. Drago se spretno vrti med vlogami, ki jih človeku prinaša ži-
vljenje, le ena je stalnica, to je ljubezen do športa, bolje nogo-
meta. Že kot otrok je spremljal očeta na nogometnih igriščih, 
kjer se je ob žogi družil z vrstniki. Po končani  srednji gostinski 
šoli v Celju se je leta 1992 zaposlil v Termah Dobrna in kasneje 
leta 1999 na pošti v Celju, kjer dela še danes. 
Takoj, ko je lahko samostojno pogledal izven Dobrne, je začel 
igrati v rekreativnih ligah v Celju, Šentjurju in Velenju vse do leta 
1999, ko so s klubom  Pelikan Celje postali državni in pokalni 
prvaki Slovenije v FUTSALU – dvoranskem malem nogometu.  
Leta 2002 je prešel v klub malega nogometa v Nazarjih, kjer so 
bili tri sezone prvaki druge slovenske lige v FUTSALU in Dra-
go je bil najboljši strelec tega tekmovanja. S klubom GIB beton 
Zagorje so v letih 2004 do 2006 osvojili enkrat  prvo in dvakrat 
drugo mesto v državni ligi, v sezoni 2006-2007 pa je zaključil ka-
riero aktivnega igralca nogometa in stopil na trenersko pot. Kot 
trener je v letu 2001 prevzel Športno nogometno društvo Ve-

Župan Občine Dobrna podeljuje Župansko priznanje 
DRAGU  ADAMIČU, 

 športnemu zanesenjaku na področju nogometa.

plas in jih pripeljal do prve lige, letos je prevzel FUTSAL športni 
klub Kebelj iz Oplotnice. Drago je postal tudi koordinator za šta-
jersko regijo v državni reprezentanci U18. Letos je končal šolanje 
in  pridobil licenco UEFA B – strokovni sodelavec v športu, kar je 
najvišja izobrazba v tej športni panogi in omogoča samostojno 
delo in pot v trenerske vode. 
V Dobrni Drago vodi Klub malega nogometa že 16 let in v okvi-
ru tega tudi nogometni krožek na  Osnovni šoli Dobrna. Tako se 
otroci od vrtca do konca osnovne šole na nogometnem igrišču 
in v športni dvorani družijo pod mentorstvom Draga, učijo se 
delati v skupini, pridobivajo potrebne motorične sposobnosti,  
razvijajo  športni in tekmovalni duh na šolskih in občinskih tek-
movanjih. Ob tem se navajajo na zdrav način življenja pa tudi 
na uspehe in poraze, kot jih prinaša življenje.  V tem obdobju je 
v Dobrni za nogomet navdušil že okoli 200 mladih, kar je velik 
prispevek k prizadevanjem za zdravo preživljanje prostega časa 
otrok in mladine.
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Podpis sporazuma o sodelovanju 
med Slovensko gospodarsko zvezo  
in Območno obrtno-podjetniško 
zbornico Celje
Delovno srečanje, katerega 
namen je proučiti možnosti 
sodelovanja in izmenjave do-
brih praks med koroškim in 
celjskim gospodarstvom,  sta 
v Pliberku 12. 3. 2013 otvorila 
predsednik SGZ, g. Benjamin 
Wakounig, in predsednik OOZ 
Celje, g. Miran Gracer. V uvo-
dnem delu so gostitelji pred-
stavili ukrepe za spodbujanje 
gospodarstva na deželni in 
občinski ravni na Koroškem. 
V diskusiji so udeleženci sre-
čanja, s slovenske strani so bili 
to člani UO OOZ Celje, župan 
Mestne občine Celje in župa-
na občin  Dobrna in Vojnik ter 
člani ožje skupine za pripravo 
Strategije razvoja na podro-
čju MOC, z avstrijske strani pa 
predstavniki SGZ in župani 
koroških občin, razpravljali in 
izmenjavali svoje izkušnje na 
področju pospeševanja obrti, 
podjetništva in gospodarstva.  
V razpravi so bili udeleženci 
enotni, da je potreben dolgo-
ročni koncept razvoja in  so-
delovanja na gospodarskem 
področju v obmejnih regijah. 

Slovenski udeleženci so izpo-
stavili tudi problematiko viso-
kih cen zemljišč in togo zako-
nodajo v RS na tem področju, 
ki ne omogoča prodaje ze-
mljišč  s cenami primerljivimi 
v Avstriji. Izpostavili so tudi, da 
so meje še vedno v glavah lju-
di in da se moramo glede na 
demografijo in kupno moč vsi 
skupaj zavedati, da se bodo 
podjetja vedno odselila tja, 
kjer imajo boljšo infrastruktu-
ro in pogoje poslovanja. Teža-
ve pa na eni kot na drugi strani 
vidijo tako župani kot gospo-
darstveniki v birokraciji.
V zaključnem delu srečanja sta 
g. Benjamin Wakounig in g. 
Miran Gracer podpisala spora-
zum o sodelovanju.

Predsednik OOZ Celje  g. 
Miran Gracer: Današnji pod-
pis pogodbe o medsebojnem 
sodelovanju je nadgradnja ne-
kajletnih poizkusov in hotenj, 
kako vzpostaviti  medsebojno 
sodelovanje med gospodar-
stvi Koroške in celjske regije. 
Ob podpisu  te pogodbe smo 

ponosni na to, da je do tega 
sploh prišlo, kajti nuja nastopa 
na tretjih trgih in gospodarska 
kriza sta  nas  prisilili k temu 
dejanju. Vemo in upamo, da 
bo sodelovanje plodno in ne 
bo le črka na papirju, saj nas 
ženejo enaki motivi in hotenja.
Župan Občine Dobrna, g. Mar-
tin Brecl: Z menjavo okolij pri-
dobivamo nova poznanstva, 
imamo možnost primerjave 
tuje prakse z domačo. Vse-
kakor imajo v Avstriji druga-
čen način financiranja občin. 
Udeleženci srečanja pa smo 
ugotavljali,  da je obstoječa 
kupna  moč na obeh straneh 
premajhna.

Župan Mestne občine Celje, 
g. Bojan Šrot: Srečanje je  po-
učno in zanimivo. Na uspešnih 
zgodbah koroških občin bi se 
lahko učili, kako pospešiti go-
spodarstvo. Ni treba daleč po 
zgled dobre prakse.

Podpredsednik OOZ Celje 
in vodja projekta Strategija 
razvoja na področju MOC, 
g. Peter Pišek: Tovrstna sre-
čanja je potrebno nadgraditi. 
Veseli me, da je z nami danes 
župan MOC, g. Bojan Šrot, kar 
je veliko priznanje gospodar-
skim naporom in županom 
občin, na katere članstvo gra-
vitira OOZ Celje. Predvsem 
sem vesel, da lahko vidim na-
čine in vzvode za spodbujanje 
gospodarstva. Dobri zgledi s 
Koroške so lahko način preno-
sa dobrih praks v naše občine.
Župan Občine Pliberk , g. Šte-
fan Visočnik: Kaj zmoremo in 
kaj lahko skupaj naredimo je 

odvisno od vseh nas. Na Ko-
roškem in v Sloveniji bi morali 
razviti koncepte sodelovanja 
ob meji , vključiti vlado na Ko-
roškem in v Ljubljani ter prido-
biti v ta namen sredstva iz EU. 
Zavedati se moramo, da smo 
eni in drugi zelo majhni, vsi pa 
potrebujemo nova delovna 
mesta, infrastrukturo in odje-
malce.

Župan Občine Vojnik, g. 
Beno Podergajs: Z delov-
nimi srečanji spoznavamo  
prednosti in pomanjkljivosti. 
Predvsem sem opazil pomanj-
kljivosti v organizaciji, finan-
ciranju občin in obveznostih 
občin do deželne vlade, ki so 
zelo visoke. V primerjavi s Slo-
venijo imajo zato manj denar-
ja za investicije, čeprav imajo 
višje proračune občin. Čestit-
ke OOZ Celje za organizacijo 
srečanja s Slovensko gospo-
darsko zvezo, ki je spodbu-
da za drugačen način razmi-
šljanja in iskanja možnosti za 
spremembe, za katere pa je 
nujna podpora v občinskem 
svetu. Zagotovo pa je potreb-
no spremeniti marsikaj tudi na 
nivoju države.

Zapisala samostojna svetovalka 

OOZ Celje: mag. Tatjana Štinek 

Udeleženci delovnega srečanja, foto: arhiv SGZ 

Podpis sporazuma, foto: mag. Tatjana Štinek 
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kmetijstvo

Kruhek  naš vsakdanji   
Obstaja veliko zgodb in pripovedi o kruhu. Vse imajo vzgojni  
namen, kruh moramo spoštovati in ceniti. Če je nekoč »imeti 
kruh« pomenilo blagor naroda, preživetje družine pa tudi sta-
tus družbe, ko je bil kruh še cenjen in spoštovan, pomeni danes  
zgolj potrošno blago, ki ga uporabljamo brez vsakega odnosa.   
Ko je mojemu dedu kruh padel na tla, ga je pobral, popihal in 
poljubil -  kako lepo sporočilo je bilo to nam malim bučkam…
Pa vendar je kruh dobrina;  vsak dan ga jemo in okušamo, ima 
veliko različnih okusov in vonjav,  je dober in manj dober in 
hudo je, če ga ni.  Je tisti, ki ga v trgovini preprosto kupimo  in 
je tisti, ki ga spečemo sami, smo nanj ponosni, ker ga radi jedo 
naši najdražji. Kadar je pečen v krušni peči in pri njegovem na-
stajanju sodeluje vsa družina, otroci, mati,babica in dedek, ki 

Projekt Turistični vodnik po Dobrni« je sofinanciran iz evropske-

ga kmetijskega sklada za razvoj podeželja, os Leader, pod okri-

ljem Lokalne akcijske skupine »Od Pohorja do Bohorja«. 
P r o j e k t  f i n a n c i r a  E U

Obvestilo – možnost objave v novem turističnem vodniku po Dobrni

Spoštovani soustvarjalci turistične ponudbe na Dobrni

Obveščamo vas, da smo pričeli z izvajanjem projekta Turistični vodnik po Dobrni, katerega rezultat bo vsebinsko in oblikovno 
izdelan ter v šestih jezikih izdan turistični vodnik, ki bo zajemal celotno turistično ponudbo Dobrne, vključno z naravno, kultur-
no in sakralno dediščino. 

V nov vodnik želimo vključiti vse, ki želijo soustvarjati turistično ponudbo Dobrne oziroma imajo kaj pokazati in 
ponuditi turistom. Seveda pa se z objavo vsak ponudnik obveže, da bo obiskovalcem v času, ki ga bo navedel in ga 
bomo tudi objavili v vodniku, turistom vedno na voljo. 
Zainteresirani ponudniki sporočite svojo odločitev Mariji Švent po elektronski pošti:  marija.svent@dobrna.si oziro-
ma na telefon (03) 780-10-64 ali (041) 851-523 NAJKASNEJE DO 30. 6. 2013.

Uredniški odbor si pridržuje pravico, da bo turistične ponudnike vključeval po svoji presoji, vezano na prostorske možnosti.

Hkrati naprošamo tudi vse tiste, ki so že bili vključeni v naše brošure v preteklosti, da pošljejo svoje nove predstavitvene fotogra-
fije in opise njihove turistične ponudbe ( vključno s kontaktnimi podatki – GSM, elektronski naslov, spletna stran), ki nam bodo 
služili tudi pri promociji našega kraja in pri sestavi turističnih programov zainteresiranim skupinam.

Za dobro sodelovanje se vam že vnaprej zahvaljujemo.
ZTŠK Dobrna,

Marija Švent

Podelitev priznanja Ivanki Štravs
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mora zakuriti peč,..  potem je ta kruh čisto drugačen, je naš, je 
preprosto najbolj dober. 
Ko tako razmišljam o kruhu, sem kljub vsemu vesel, da se da-
nes, ko smo preboleli to strašno željo po vsem, kar ni naše, po 
globalizaciji in neomejeni ponudbi vsega kar rabimo in še več 
tega kar ne rabimo, vse bolj in vse več družin vrača k »svojemu« 
kruhu. Speči dober kruh zahteva precej izkušenj in znanj, tra-
dicionalna peka v krušni peči pa ob vsem še poznavanje peči, 
kurjave in še marsičesa. Ko je vse to v družini povezano v celoto, 
dobimo dober domači kruh, kot so ga znale peči naše babice 
in mame. Vonj iz krušne peči in okus domačega kruha nas  vse 
življenje spremlja in spominja na družino, na dom, na otroštvo.  
Zato smo zares ponosni, kadar naše kmetice in gospodinje na 
državnih tekmovanjih za svoje dobrote dobijo visoka priznanja. 
Marta Javornik in Ivanka Štravs sta se letos udeležili tekmo-
vanja Dobrote slovenskih kmetij Ptuj 2013 in dosegli zavidljivi 
oceni, Marta Javornik SREBRNO PRIZNANJE za njene rogljičke, ki 

jih vsi dobro poznamo, in Ivanka Štravs   ZLATO PRIZNANJE za 
mešani kruh.
Obema namenjam iskrene čestitke in zahvalo za uspešno pro-
mocijo Dobrne, predvsem pa za dober »naš« kruhek in izvrstne 
»kifeljčke«. 

Župan Občine Dobrna,

Martin Brecl 

Podelitev priznanja Marti Javornik

Dan odprtih vrat slovenskih čebelarjev
Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelar-
stvu organizira skupaj s čebelarskimi društvi po Sloveniji Dan 
odprtih vrat slovenskih čebelarjev. Dogodek bo potekal 14. 
junija 2013 v številnih čebelarskih društvih po Sloveniji. Na-
men tega dogodka je, da obiskovalcem predstavimo čebelar-
sko dejavnost in jih informiramo o pomenu čebel in čebelar-
stva, o pomenu medovitih rastlin za ohranjanje čebel, o skrbi 
za kakovostne in varne čebelje pridelke, o čebelarskih opravilih, 
o pestrosti čebeljih pridelkov in o življenju čebel ter ukrepih za 
njihovo ohranitev. Ob tem pa bodo čebelarska društva delila 
obiskovalcem zgibanko »Čebelar se predstavi«, ki jo je za ta na-
men izdala Javna svetovalna služba v čebelarstvu. 
Tudi na območju celjske regije bo dan odprtih vrat slovenskih 

čebelarjev potekal na več lokacijah. Na spletni strani Čebelarske 
zveze Slovenije http://www.czs.si/ bodo v začetku junija obja-
vljene posamezne lokacije in kontaktne številke predstavnikov 
čebelarskih društev.
Vljudno vabimo vse, ki bi želeli izvedeti kaj več o čebelarstvu, 
pomenu čebel in čebeljih pridelkov, da se nam na ta dan pri-
družite in spoznate delo slovenskih čebelarjev. Z zavedanjem o 
pomenu čebel za naše okolje in življenje lahko vsak posameznik 
in tudi širša družbena skupnost naredi korak naprej za ohranitev 
naravnega okolja, čebel in s tem opraševanja, ki je bistvenega 
pomena za zadostno lokalno samooskrbo s prehrano.
        

Lidija Senič,

vodja Javne svetovalne službe v čebelarstvu 
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podjetnik se 
predstavi

V začetku meseca maja je živalska dru-
ščina na naši kmetiji postala bogatejša za 
novega člana, saj se ji je povsem nepriča-
kovano pridružil osliček  Rajko. Takoj smo 
ga sprejeli za svojega, zato nam je sedaj v 
pravo veselje spoznavati njegovo živahno 
naravo; s svojo prikupnostjo in prijazno-
stjo pa že osvaja srca naših gostov. Neka-
teri med vami ga gotovo že poznate, saj 
njegov »značilni glas seže v deveto vas«. 
Vsem ostalim pa namenjamo nekaj nasle-

dnjih vrstic … 
Rajko je dobil streho nad glavo na izletni-
ški kmetiji »Pri Minki« (Klanc 29, Dobrna), 
kjer je bilo ob letošnjem kulturnem dnevu 
še posebej prešerno. Odprla so se namreč 
vrata trgovine z domačimi izdelki in pri-
delki, ki obratuje vsak četrtek (15.00–19.00) 
in petek (10.00–14.00). Z mnogimi med 
vami se že sedaj srečujemo ob sobotah 
dopoldan na tržnici pred občino, kjer vam 
ponujamo pestro izbiro hrustljavo zape-

Rajko se predstavi

36. državno tekmovanje mladih čebelarjev

V soboto, 11.05.2013, je na Osnovni šoli Dob potekalo že 36. 
državno srečanje in tekmovanje mladih čebelarjev. Letošnjega 
tekmovanja se je udeležilo več kot 470 učencev. Državno tek-
movanje v teoretičnem znanju čebelarstva je organizirala Če-
belarska zveza Slovenije s Čebelarskim društvom Krtina Dob in 
omenjeno šolo. Število otrok, ki so vključeni v čebelarske krožke, 
iz leta v leto narašča. Javna svetovalna služba v čebelarstvu tako 
beleži že preko 1.700 otrok, ki obiskujejo čebelarske krožke na 
osnovnih in srednjih šolah. Zanimanje za čebelarstvo je med 
drugim rezultat uspešnega delovanja prizadevnih mentorjev 
čebelarskih krožkov, krožkom pa dajejo svojo podporo tudi Če-
belarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu, 
območna čebelarska društva in šole. 

Mladi čebelarji so v dvojicah tekmovali v treh težavnostnih ka-
tegorijah. Učenci iz Osnovne šole Dobrna sodelujejo na držav-
nem srečanju in tekmovanju mladih čebelarjev že peto leto. V 
nižji kategoriji je tako tekmovalo tudi 6 učencev iz Osnovne šole 
Dobrna, pod mentorstvom g. Andreja Jerneja. 

Dosežki otrok iz čebelarskega krožka Dobrna so bili sledeči:

Felicijan Lara
Zagrušovcem Dominik
Počivalnik Jernej
Božnik Jernej
Novak Špela
Alina Ledinek Grm

Od vseh 30 možnih točk, sta prvi dve dvojici prejeli 27 točk, 
tretja dvojica pa 26 točk, kar je resnično lep dosežek.

Vsem dobitnikom srebrnih priznanj ter mentorju g. Andreju 
Jerneju, ki je zavzeto pripravil mlade čebelarje na tekmovanje, 
iskreno čestitam.

Lidija Senič

Vodja Javne svetovalne službe v čebelarstvu 

KMETIJSTVO
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čenih sladkih in slanih dobrot. Občasno 
vas presenetimo še s toplim burekom, 
napolnjenim z domačo skuto, če vam le 
rana ura prebujanja ob koncu tedna ne 
povzroča pretiranih preglavic. Na tržnico 
prinesemo tudi delček ponudbe suhome-
snatih izdelkov, ki vam jih pred nakupom 
z veseljem ponudimo v degustacijo. S ti-
stimi, ki ne utegnete ob sobotah, se obi-
čajno videvamo v nedeljo dopoldan v avli 
Vite, hotela v sklopu Term Dobrna. 
Nenehno se trudimo dopolnjevati našo 
ponudbo, a vas vabimo, da se o tem pre-

PODJETNIK SE PREDSTAVI

pričate kar sami. Spremljate nas lahko pre-
ko facebooka, vendar se bo Rajko še bolj 
razveselil vašega obiska, ko vam z vese-
ljem postrežemo skodelico kave ali čaja, 
kozarec soka ali vina. Obenem se lahko 
posladkate z domačim zavitkom, skuti-
no zloženko in pecivom ali okrepčate z 
narezkom. Če raje pojeste jedi »na žlico« 

oziroma želite svoje najbližje pogostiti ob 
osebnem prazniku, pa nas le pokličite na 
telefonsko številko (03)57-78-333 in z vese-
ljem bomo ustregli vašim željam. 

Lepo vas pozdravlja in se veseli druženja z vami

kolektiv izletniške kmetije »Pri Minki«.

V skladu s 37. členom Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 
47/99, 15/01, 112/02, 136/04, 134/06 in 101/2011) in 9. členom Po-
slovnika NO Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 10/00) smo na 
podlagi letnega programa dela NO Občine Dobrna, ki smo ga 
sprejeli na svoji 6. redni seji, dne 16. 2. 2012, in na 7. redni seji, 
dne 6. 2. 2013, opravili nadzor nad razpolaganjem z občinskim 
premoženjem, preverili namenskost in smotrnost porabe pro-
računskih sredstev.

Nadzor smo opravljali člani NO Občine Dobrna:

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

Člani NO Občine Dobrna smo pregledali naslednjo dokumen-
tacijo:

1. Podjemne pogodbe, avtorske pogodbe in pogodbe o  
svetovanju 

Poročilo o opravljenem pregledu porabe sredstev 
v Občini Dobrna v letu 2012

Opravljen je bil nadzor podjemnih pogodb, avtorskih pogodb 
in pogodb o svetovanju za leto 2012, ki jih je sklenila Občina 
Dobrna s pogodbenimi partnerji. 

Podjemne pogodbe, avtorske pogodbe in pogodbe o svetova-
nju Občina Dobrna sklepa iz različnih razlogov in sicer:
- zaradi potreb, ki se pojavijo v delovnem procesu;
- zaradi potreb občanov;
- v primerih, ko mora imeti občina po zakonskih regulativah 

sodelovanje s strokovnjakom določene stroke za pridobitev 
raznih strokovnih mnenj ipd.;

- zaradi pomanjkanja lastnega kadra.

S strani javne uslužbenke občine je bilo obrazloženo, da se po-
godbe sklepajo racionalno in izključno v primerih, kot so zgoraj 
navedeni, saj sklepanje tovrstnih pogodb za občasna dela po-
meni cenejšo obliko v primerjavi z redno zaposlenimi delavci. V 
času zniževanja prihodkov Občine Dobrna oz. splošne recesije 
so konstruktivno pristopili k znižanju cen za dela preko podje-
mnih pogodb.
Občina Dobrna je imela v letu 2012 sklenjenih 9 podjemnih pogod-
be,  4 avtorske pogodbe in 4 pogodbe o poslovnem sodelovanju.
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Večina sklenjenih avtorskih, podjemnih in pogodb o svetovanju 
so sklenjene na predlog župana Občine Dobrna, kar je razvidno 
tudi iz pisnih dokazil. V večini pogodb je naveden odgovorni 
predstavnik s strani naročnika in skrbnik pogodbe s strani na-
ročnika, ki naročuje in kontrolira opravljeno delo. Vse pogodbe 
so podpisane s strani župana, definiran je rok trajanja pogodbe 
in vse so bile sklenjene pred pričetkom izvajanja storitev.
Opravljen je bil vpogled v podjemne in avtorske pogodbe ter 
pogodbe o svetovanju za leto 2012 in v vso korespondenco v 
zvezi s sklepanjem pogodb in izplačilih pogodbenim partner-
jem preko omenjenih pogodb.
 Iz nadzora je bilo ugotovljeno, da Občina Dobrna ravna v tem 
delu racionalno in odgovorno, prav tako pa tudi ni bilo ugoto-
vljenih nepravilnosti pri sklepanju pogodb. 

2. Vzdrževanje pokopališča na Dobrni

Pri navedenem nadzoru je bilo ugotovljeno, da je pogodba za 
redna vzdrževalna in ureditvena dela na pokopališču Dobrna 
sklenjena med Občino Dobrna in Matejem Šibancem, s. p, k po-
godbi sta priložena še dva aneksa. 
Iz Aneksa št. 2 je razvidno, da pogodba za redna vzdrževalna 
in ureditvena dela na pokopališču Dobrna  velja do konca leta 
2013, z možnostjo podaljšanja. 
Pri nadzoru so bili pregledani stroški vzdrževanja pokopališča, ki 
zajemajo redna vzdrževalna in ureditvena dela, odvoz odpad-
kov, porabo električne energije in porabo vode. Podrobneje so 
bili pregledani trije naključno izbrani računi. Vsi računi so bili 
pravilno izpolnjeni, datirani, k računom pa so bile predložene 
tudi ustrezne priloge. 
Pri pregledu celotne dokumentacije niso bile ugotovljene ne-
pravilnosti, vsa dokumentacija je bila vzorno urejena, vzdrževa-
nje pokopališča poteka v skladu s pogodbo in aneksi.

3. Sanacija brežine potoka Dobrnica na lokalni cesti Dobr-
na–Paški Kozjak

Pri navedenem nadzoru je bilo ugotovljeno sledeče:

V sklepu o začetku postopka oddaje naročila in imenovanju 
strokovne komisije za izvedbo postopka oddaje javnega naro-
čila so bili opredeljeni vsi zahtevani postopki in okvirni datumi 
ter imenovana strokovna komisija. Razpisna dokumentacija je 
bila objavljena na Portalu javnih naročil. Prejetih je bilo 6 po-
nudb in o odpiranju le-teh pričajo zapisniki z dne 15. 5. 2012. 
Pregledana je bila dokumentacija najugodnejšega ponudnika. 
Zbrana dokumentacija vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi 

z javnim naročilom za dopolnitev dokumentacije,  dopolnjeno 
razpisno dokumentacijo, obvestila o izpolnjevanju obvezno-
sti kandidata ali ponudnika ter poročilo strokovne komisije o 
pregledu ponudb in predlog izbora kandidata. Javno odpira-
nje ponudb je potekalo 15. 5. 2012 ob 12. uri v prostorih Ob-
čine Dobrna. Udeležili so se ga štirje predstavniki ponudnikov. 
Pri odpiranju ponudb strokovna komisija ni ugotovila nobenih 
pomanjkljivosti. Prisotni predstavniki ponudnikov so prejeli za-
pisnik o odpiranju ponudb. Na postopek niso imeli pripomb. 
Ostalim ponudnikom so bili zapisniki o odpiranju ponudb izro-
čeni s priporočeno pošto. Izbran je bil najugodnejši ponudnik, s 
katerim je bila kasneje podpisana pogodba za sanacijo brežine 
potoka Dobrnice, ostalim ponudnikom pa so bila posredovana 
obvestila o izboru. 
Pri nadzoru je bilo ugotovljeno, da je izbor izvajalca potekal v 
skladu s postopkom oddaje javnega naročila, dela pa v skladu s 
podpisano pogodbo. 

4.  Poročilo o opravljenem nadzoru o nakupu gasilnega 
vozila GVC-24/50

Naročnik za nakup gasilnega vozila GVC-24/50 je bilo Prostovolj-
no gasilsko društvo Dobrna (v nadaljevanju: PGD Dobrna). 

Pri navedenem nadzoru je bilo ugotovljeno sledeče:
Nakup vozila je potekal glede na dogovor, ki je bil podpisan 
med PGD Dobrna, kot uporabnikom vozila, in Občino Dobr-
na, kot financerjem. Hkrati so bila dana tudi pisna pooblastila 
Občini Dobrna in javni uslužbenki občine za izvedbo postopka 
oddaje javnega naročila za nakup navedenega gasilskega vo-
zila. Sredstva za nakup vozila so bila s strani Občine Dobrna že 
rezervirana v Načrtu razvojnega programa za leto 2011/2012. V 
dogovoru, ki je bil podpisan med Občino Dobrna in PGD Dobr-
na, je bilo dogovorjeno, da se PGD Dobrna prijavi na razpis za 
delno financiranje gasilske opreme. Po razgovoru z javno usluž-
benko občine se bodo na ta razpis prijavili v letu 2013. Dne 7. 
9. 2011 je bil sprejet Sklep o začetku postopka oddaje javnega 
naročila in imenovanja strokovne komisije za izvedbo postopka 
oddaje javnega naročila. V sklepu so opredeljeni vsi pomembni 
elementi za razpis in izvedbo nakupa vozila in je podpisan s 
strani župana Občine Dobrna.  Dne 14. 9. 2011 je Občinski svet 
Občine Dobrna na svoji 9. redni seji obravnaval informacijo gle-
de nakupa gasilskega vozila GVC 24/50 in sprejel sklep, da se 
nabava vozila obravnava prioritetno, ostale investicije pa se pri-
lagodijo glede na finančne zmožnosti občine.
Postopek oddaje javnega naročila je bil »odprti postopek«, ob-
java naročila za nakup vozila se je izvršila 15. 9. 2011 na Portalu 
javnih naročil. Rok za prijavo na ponudbo je bil do dne 3. 10. 

GLASILO OBČINE DOBRNA
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2011 in do tega datuma sta prispeli dve ponudbi in sicer:
 GNV d.o.o. Celje in
 GASILSKA OPREMA d. o. o. Ljubljana.

Postopek odpiranja ponudb se je vršil istega dne, ko je bil rok za 
oddajo ponudb. Obe ponudbi sta bili pravilno opremljeni, pri 
odpiranju ponudb je bil prisoten (na podlagi pooblastila) poleg 
komisije tudi predstavnik Gasilske opreme d. o. o. in predstavnik 
PGD Dobrna. O odpiranju ponudb je bil izdelan zapisnik in po-
sredovan obema ponudnikoma. Pri pregledu ponudbe GNV d. 
o. o. Celje so bile ugotovljene nekatere pomanjkljivosti pri odda-
ji ponudbe, zato so jih s strani občine pisno pozvali k dopolnitvi 
ponudbe. Do 10. 10. 2011 je bila ponudba v celoti dopolnjena in 
pripravljena v skladu z navodili razpisne dokumentacije.
Osnovni kriterij za izbiro med ponudniki je bila najnižja cena, 
in sicer ob enakih tehničnih lastnostih, kvaliteti in kapacitetah. 
Glede na navedeno je za dobavo novega vozila bilo izbrano 
podjetje GNV d. o. o. Celje. Dne 19. 10. 2011 sta o tem bila obve-
ščena oba ponudnika.
Pogodba med PGD Dobrna in podjetjem GNV d. o. o. je bila 
podpisana  8. 11. 2011, hkrati s podpisano pogodbo je bila prilo-
žena tudi garancija banke za dobro izvedbo pogodbenih obve-
znosti z veljavnostjo do 25. 6. 2012.
Garancija je bila izdana na podjetje ELEKTRO TURNŠEK d. o. o. 
Celje in ne na podjetje GNV d. o. o. Priložen je zapisek pogovora 
in obrazložitve med uslužbenko občine in banke. Iz navedene-
ga zapisa ni razvidno, zakaj je bila dana garancija na podjetje 
Elektro Turnšek d. o. o. Celje in ne na podjetje GNV d. o. o. Lahko 
se samo domneva, da sta obe podjetji povezani pravni osebi. 
Mnenje nadzornega odbora je bilo, da bi se moralo pridobiti 
vsaj izpisek AJPES-a, iz katerega bi bili razvidni lastniški dele-
ži podjetja Elektro Turnšek d. o. o. Celje. V zvezi s tem je bilo 
naknadno s strani občine obrazloženo, da  so tekom postopka 
preko AJPES-a preverili tako lastništvo podjetja Elektro Turnšek 
d. o. o. Celje in podjetja GNV d. o. o. Celje in ugotovili, da sta to 
povezani podjetji z isto lastniško strukturo. Prav tako je ABANKA 
izdala izjavo o izdaji garancije za podjetje GNV d. o. o., preverili 
pa so tudi preko telefona na banko, kjer so jim prav tako zago-
tovili, da izdaja takšne garancije ni sporna in se izplača, v kolikor 
se s strani naročnika to zahteva. Zato se jim izdana garancija s 
strani ABANKE na ime podjetja Elektro Turnšek d. o. o. Celje za 
podjetje GNV d. o. o. ni zdela sporna.

Rok za dobavo vozila je bil v pogodbi naveden za dne 25. 5. 
2012, naknadno pa je bil podpisan Aneks št. 1 k prodajni pogod-
bi, s katerim se je podaljšal rok dobave vozila do 22. 6. 2012. Pri 
pregledu je bilo ugotovljeno, da je v aneksu napačno naveden 
datum podpisa Prodajne pogodbe za nakup gasilskega vozila. 

Vozilo je bilo dobavljeno in izročeno naročniku 5. 7. 2012 z vso 
vgrajeno opremo. V času od  25. 6. 2012 do 5. 7. 2012 je bil celo-
tni posel nezavarovan, ker je bančna garancija potekla. Po raz-
govoru z javno uslužbenko občine je vozilo bilo že pripravljeno, 
manjkale so samo še podrobnosti, zato se je končna izročitev 
nekoliko podaljšala. 
Za zamudo so bile zaračunane in odbite pogodbene kazni za 
12 dni.  Podjetje GNV d. o. o. je priznalo še popust v viši 0,3 % za 
plačilo pred navedenim  rokom. Končni znesek vozila, ob upo-
števanju pogodbenih kazni, odkupa starega vozila in popusta, 
je znašal 192.341,17 €  in bil dne 23. 7. 2012 nakazan podjetju 
GNV d. o. o. Celje. V zvezi s tem je bilo podano še dodatno pisno 
pojasnilo s strani javne uslužbenke na občini, in sicer da se je z 
aneksom podaljšal rok dobave gasilskega vozila do 22. 6. 2012, 
bančna garancija pa je veljala do 25. 6. 2012, za čas od 22. 6. do 
5. 7. 2012 pa smo prodajalcu zaračunali pogodbeno kazen. Če bi 
zahtevali podaljšanje bančne garancije, bi morali skleniti aneks 
za podaljšanje pogodbenega roka in ne bi bili upravičeni do 
pogodbene kazni. 
Vsa dokumentacija je bila zgledno urejena in odložena v regi-
stratorju. 

Zaključek

Nadzorni odbor je na podlagi pregleda predloženih dokumen-
tov ugotovil, da je upravljanje z občinskim premoženjem go-
spodarno in smotrno. Pri pregledu nismo ugotovili kršitev za-
konskih predpisov, ki urejajo delovanje in financiranje občin. 
Občinskemu svetu Občine Dobrna predlagamo, da potrdi za-
ključni račun Občine Dobrna za leto 2012 in sprejme Odlok o 
potrditvi zaključnega računa Proračuna Občine Dobrna za leto 
2012.
Povzamemo lahko, da je bila vsa dokumentacija, ki je bila pre-
gledana, vzorno in pregledno urejena ter da so pogodbe in jav-
na naročila potekala v skladu z zakonodajo, ki ureja posamezno 
področje. 
Nadzor glede poslovanja vrtca se še izvršuje in do oddaje le-
tnega poročila še ni bil zaključen, bo pa Nadzorni odbor po 
končanem nadzoru pisno posredoval poročilo o ugotovitvah 
pri navedenem nadzoru. 
Ob tem si zaposleni na občinski upravi zaslužijo vso pohvalo za 
njihovo vestno in vzorno delo, kot je razvidno tudi iz samega 
poročila.
Zaposlenim na občinski upravi se člani Nadzornega odbora Ob-
čine Dobrna lepo zahvaljujemo za prijazno in korektno sodelo-
vanje.

Mag. Vlasta Žerjav,

predsednica NO Dobrna

GLASILO OBČINE DOBRNA
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z zasedanja 
Občinskega sveta 
Občine Dobrna

Od izida zadnje številke glasila Občine Dobrna, ki je izšla v me-
secu marcu 2013, so  svetniki Občinskega sveta Občine Dobrna 
zasedali na dveh rednih sejah, in sicer na 19. redni seji, ki je bila 
dne 27. 3. 2013, ter na 20. redni seji dne 23. 5. 2013.

Na 19. redni seji so se svetniki Občinskega sveta Občine Dobrna, 
med drugimi točkami dnevnega reda, seznanili z dvema poro-
čiloma za preteklo leto 2012, in sicer s Poročilom o delu skupne 
občinske uprave - Medobčinskega inšpektorata in redarstva ob-
čin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, 
Vojnik in Zreče, ki ga je svetnikom predstavila mag. Nataša Kos, 
vodja inšpektorata, ter s Poročilom Nadzornega odbora Občine 
Dobrna o opravljenem pregledu poslovanja Občine Dobrna za 
leto 2012, ki ga je svetnikom podala predsednica Nadzornega 
odbora Občine Dobrna, mag. Vlasta Žerjav. Sprejet je bil tudi 
Zaključni račun Proračuna Občine Dobrna za leto 2012. Na tej 

Z zasedanja Občinskega sveta 
Občine Dobrna

seji so svetniki sprejeli tudi spremembe in dopolnitve Odloka o 
občinskih taksah Občine Dobrna. 

Na 20. redni seji so svetniki obravnavali in sprejeli Odlok o izva-
janju gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo s ko-
tlovnico na lesno biomaso. Svetniki so se seznanili o vpisu otrok 
v Vrtec Dobrna za šol.l. 2013/2014 ter podali soglasje k obliko-
vanju šestega oddelka v Vrtcu Dobrna za šolsko l. 2013/2014. 
Obravnavan je bil tudi osnutek Pravilnika o spremembah in do-
polnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec. Na tej seji so se 
svetniki seznanili s predlogi za prejemnike priznanj Občine Do-
brna za leto 2013 in sprejeli sklep, s katerim so potrdili podelitev 
priznanj predlaganim občanom.

 Po gradivu Občinskega sveta Občine Dobrna povzela: 

Mateja Smrečnik

Upravna enota 
Celje svetuje

1. Kakšne so bistvene novosti glede enostavnih objektov po novi 
Uredbi o razvrščanju objektov  glede na zahtevnost gradnje 
(vključno s spremembami uredbe)?

V Uradnem listu RS, št. 24/2013, je bila dne 20. 3. 2013 objavljena 

Uredba o spremembah Uredbe o razvrščanju objektov glede na 

zahtevnost gradnje, katera je delno nadomestila pogoje za umeščanje 

nezahtevnih in enostavnih objektov v prostor ter nabor nezahtevnih 

in enostavnih objektov iz Uredbe o razvrščanju objektov glede na 

zahtevnost gradnje (Ur. l. RS, št. 18/2013). 

Po spremembi navedene uredbe, ki je pričela veljati 21. 3. 2013, je 

enostaven objekt konstrukcijsko nezahteven objekt, ki ne potrebuje 

posebnega statičnega in gradbenotehničnega preverjanja, ki ni 

namenjen prebivanju in ni objekt  z vplivi na okolje. Nabor enostavnih 

objektov je razviden iz priloge te uredbe, poleg tega pa je enostaven 

objekt tudi objekt, ki je proizvod, dan na trg v skladu s predpisom, ki 

ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti, če je 

povezan s tlemi. Med enostavne objekte, za katere ni treba pridobiti 

Damjan Vrečko, 
načelnik UE Celje
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gradbenega dovoljenja, spadajo med drugim tudi:

-  majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave, če je 

površina do vključno 20 m2 (v to skupino spadajo: lopa, uta, 

nadstrešek, manjša drvarnica, senčnica, letna kuhinja, manjša 

savna, manjši zimski vrt, vetrolov in podobni objekti),

-  ograja, če je višina do vključno 2 m (v to skupino spadajo: 

varovalna ograja, sosedska ograja, igriščna ograja, protihrupna 

ograja),

-  podporni zid, če je višinska razlika med zemljiščem do 0,5 m (sem 

spada tudi podporni zid z ograjo),  

-  mala komunalna čistilna naprava, zmogljivosti do vključno 50 

populacijskih enot,

-  rezervoar (v to skupino spada rezervoar za vodo, prostornine do 

vključno 100 m3),

-  priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in 
daljinskega ogrevanja (v to skupino spadajo: priključek na cesto, 

priključek na objekte energetske infrastrukture: elektrovod,  

plinovod, toplovod, priključek za oskrbo s pitno vodo in odvajanje 

odpadne vode, priključek na komunikacijska omrežja: kabelska, 

telefonska omrežja), 

-  športno igrišče na prostem, površine do vključno 1000 m2,

-  pomožni kmetijsko-gozdarski objekt (to je objekt, namenjen 

kmetijski pridelavi, gozdarskim opravilom in vrtnarjenju, ki ni 

namenjen prebivanju), če je pri stavbah površina do vključno 40 

m2  in so pritlične, enoetažne, pri stolpnih silosih višina do vključno 

5 m, pri gradbenoinženirskih objektih višina do vključno 5 m,  

gozdne prometnice,  pri dvojnih kozolcih površina do vključno 

40 m2 (v to skupino spadajo med drugim kozolec, kmečka lopa, 

grajeni rastlinjak, silos, skedenj, senik, kašča, gnojišče, koruznjak, 

klet, vinska klet, pokrita skladišča za lesna goriva, krmišče, grajena 

ograja za pašo živine, opora za trajne nasade, grajena poljska pot, 

gozdna prometnica,  …),

-  idr.

2. Kakšne so bistvene novosti glede nezahtevnih objektov po 
novi Uredbi o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje 
(vključno s spremembami uredbe)?

V Uradnem listu RS, št. 24/2013, je bila dne 20. 3. 2013 objavljena 

Uredba o spremembah Uredbe o razvrščanju objektov glede na 

zahtevnost gradnje, katera je delno nadomestila pogoje za umeščanje 

nezahtevnih in enostavnih objektov v prostor ter nabor nezahtevnih 

in enostavnih objektov iz Uredbe o razvrščanju objektov glede na 

zahtevnost gradnje (Ur. l. RS, št. 18/2013).

Nezahtevni objekti so po spremembah navedene uredbe, ki je pričela 

veljati 21. 3. 2013, konstrukcijsko manj zahtevni objekti. Tovrstni objekti 

so podrobno navedeni v prilogi te uredbe. Med nezahtevne objekte, 

za gradnjo katerih je treba pridobiti »enostavnejše« gradbeno 

dovoljenje, spadajo med drugim tudi:

-  majhna stavba, če je površina do vključno 50 m2 (v to skupino 

spadajo: garaža, drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, savna, 

fitnes, zimski vrt in podobni objekti),

-  ograja, če je višina nad 2 m do vključno 3 m (v to skupino spadajo: 

varovalna ograja, sosedska ograja, igriščna ograja, protihrupna 

ograja),

-  podporni zid, če je višinska razlika med zemljiščem do 1,5 m (sem 

spada tudi podporni zid  z ograjo),  

-  mala komunalna čistilna naprava, zmogljivosti od 50 do vključno 

200 populacijskih enot,

-  samostojno parkirišče, površine do vključno 200 m2,

-  športno igrišče na prostem, površine od 1000 m2 do vključno 

10000 m2,

-  objekt za rejo živali, če je površina pri stavbah do vključno 

100 m2 in ribogojnice s prostornino do vključno 2000 m3 (v to 

skupino spadajo: hlev, svinjak, perutninska farma, staja, kobilarna, 

čebelnjak in ribogojnica),

-  pomožni kmetijsko-gozdarski objekt (to je objekt, namenjen 

kmetijski pridelavi, gozdarskim opravilom in vrtnarjenju, ki ni 

namenjen prebivanju), če je pri stavbah površina do vključno 150 

m2 in višina do vključno 6 m, pri stolpnih silosih višina od 5 m do 

vključno 10 m, pri gradbenoinženirskih objektih višina nad 5 m do 

vključno 10 m, pri dvojnih kozolcih površina do vključno 150 m2, 

zbiralnik gnojnice ali gnojevke do vključno 1000 m3 (v to skupino 

spadajo med drugim kozolec, kmečka lopa, grajeni rastlinjak, 

silos, skedenj, senik, kašča, gnojišče, koruznjak, klet, vinska klet, 

pokrita skladišča za lesna goriva, krmišče, …),

-  objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost 

(objekt, ki ni namenjen prebivanju), če je površina do vključno 80 

m2 (sem spadajo: zidanica, sirarna, sušilnica sadja in rib, oljarna, 

kisarna, mlin),

-  idr.

UPRAVNA ENOTA CELJE SVETUJE
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dogodki
Počastitev dneva upora 
V četrtek, 25. aprila 2013, je v Zdraviliškem domu na Dobrni po-
tekala proslava ob dnevu upora proti okupatorju. Organizirali 
sta jo občini Vojnik in Dobrna v sodelovanju z Združenjem bor-
cev za vrednote NOB Vojnik – Dobrna.
Slavnostni govornik je bil minister za kmetijstvo in okolje, 
mag. Dejan Židan, ki je skozi dve anekdoti izpostavil značilnosti 
našega naroda. Nek tuj politik mu je med njunim pogovorom o 
slovenskem narodu dejal, da v Evropi ne pozna bolj pesimistič-
nega naroda, kot smo mi. V svojem nagovoru je izpostavil, kako 
nas vidijo drugi kot posameznike, ki znajo delati, so ustvarjalni, 
vendar ne znajo delovati skupaj.
Vendar je slavnostni govornik dejal, da se s tem ne strinja: »… 
kajti, če bi bili res takšni kot narod, se ne bi v neizmerno težkih 
časih, ko ni bilo dosti upanja, uprli proti številčno močnejšemu 
sovražniku. Mi smo se takrat v težkih časih kot narod uprli, ko ni 
bilo dosti upanja, da zmagamo. Pa nismo bili pesimistični. Takrat 
smo se uprli in delovali kot enota. Bili smo kot majhen narod v 
skupini zmagovalcev.«

Torej tisti, ki mislijo, da smo pesimistični in da ne znamo delovati 
kot celota, se motijo. Znamo sodelovati in se boriti, ne pustimo 
se postaviti v položaj sužnjev. Pomembno je, da vemo, kaj nare-
diti in ne dovolimo tistim, ki skušajo Slovenijo zopet spraviti na 
kolena na takšen način, da si pridobijo naše premoženje.
 Kriza, v kateri se nahajamo, ni ne prva in ne zadnja, v kateri smo 
se znašli. Pomembno je, da smo nanjo pripravljeni in da vemo, 
kaj narediti.
 Spomniti se moramo , da smo nekoč znali delovati skupaj, eno-
tno, ni nas bilo strah. Ni bilo pesimizma in na koncu smo zma-
gali. Želim si, da bi bilo to zavedanje, da smo kot narod lahko 
zmagovalci, v nas tudi danes in jutri. Želim si, da v svojih srcih 
praznujete velik dogodek, ko se je majhen narod uprl zelo moč-
nemu okupatorju.«

Kulturni program je oblikovalo osem pevskih zborov občin 
Vojnik in Dobrna, flavtistka Mihaela Podjavoršek in citrar-
ka Marina Hrovat. V svoj program so vpletli pesmi, ki opevajo 
lepote naše domovine in pesmi upora. Program je povezovala 
Andreja Petrovič.

Ob zaključku programa se je vsem organizatorjem, ministru in 
nastopajočim zahvalil župan Občine Vojnik, Benedikt Poder-
gajs, ki je poudaril pomembnost sozvočja bivanja, ki so ga s 
svojimi nastopi udejanjili oblikovalci programa in bi ga naj vsi 
vedno znova uresničevali v vsakdanjem življenju. Župan je za-
ključil z mislijo: »Naj vas v teh dneh, tako ob 27. aprilu in ob 1. 
maju, spremlja sozvočje bivanja.«
 

Lidija Eler Jazbinšek, foto: Jure Vovk
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DOGODKI

Kresovanje 
Že tretje leto zaporedoma je bilo na kmetiji Marovšek organizira-
no kresovanje, ki ga poleg gostujoče kmetije organizira Občina 
Dobrna v sodelovanju z Zavodom za turizem, šport in kulturo 
Dobrna. Zadnjega aprila, malo pred 21. uro, je tako zagorel kres, 
ki je poleg domačinov na Brdce zvabil tudi skupino gostov, ki 
je v Termah Dobrna preživljala svoje počitniške dni. Obiskovalci 
so se lahko okrepčali z dobrotami, ki so jih pripravili gostitelji, 
zaplesali  pa so ob zvokih ansambla Odpev. 
Vsem, ki so pomagali pri izvedbi prireditve, se najlepše zahvalju-
jemo. Posebna zahvala pa gre tudi članom Prostovoljnega gasil-
skega društva Dobrna za izvedbo požarne straže. 

ZTŠK Dobrna,

Marija Švent,

foto: Stanislav Pečnik

Čistilna akcija
Tudi letos je bila, kot že vsa leta 
obstoja samostojne Občine 
Dobrna, organizirana čistilna 
akcija. Izvedemo jo na sobo-
to v tednu pred veliko nočjo, 
vključeni pa so vsi zaselki ob-
čine.
Na dan organizirane čistilne 

ključku je na igrišču 
pri  Novem gradu 
sledila še malica. 
Za udeležbo se za-
hvaljujemo  vsem 
občinskim svetni-
kom in prostovolj-
cem, še posebej po-
sameznikom, ki ste s 
svojimi prevoznimi 
sredstvi zagotovili prevoz do 
odlagališča na Novem  gradu. 

akcije, 23. marca, smo se ob 9. 
uri zjutraj zbrali na dvanajstih 
zbirnih mestih po občini. Po 
razdelitvi zaščitnih sredstev in 
vreč smo pričeli s čiščenjem 
okolice. Kljub zelo nizkim tem-
peraturam je čistilna akcija 
uspešno potekala in po za-

ZTŠK Dobrna,

Marija Švent, 

foto: arhiv ZTŠK in Anita Javornik
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Na Klancu spomladansko tradicionalno čiščenje ceste
Malo sem povprašala starejše in pravijo, da ta tradicija traja že 
od leta 1989, ko je cesta Dolšek –Žeblar dobila čisto nov asfalt.  
Od takrat naprej pa krajani, ki se vozimo po tej cesti, zanjo tudi 
skrbimo, jo urejujemo ter poskušamo obdržati v prvotnem sta-
nju kolikor se le da. 
Kako? Z dobro voljo in skupnimi močmi.
In tako, kot že vsako leto, smo se na Klancu zbrali in očistili cesto, 
pometli smo pesek, ki je ostal od zimskih razmer, požagali veje, 
pokosili travo in razširili cesto s čiščenjem brežin. 
Ampak brez vodje in kakšnega gospodarja s traktorjem pač ne 
gre… Torej na pobudo g. Branka Dobovičnika, ki je sklical sose-
sko ter naprosil g. Vikija Žužeka, da je olajšal delo in s traktorjem 
sproti odvažal nasipine, vejevje in vse ostalo, je delo potekalo 
hitreje. Hvala njima ter vsem Klančanom, kajti cesta je sedaj šir-
ša, preglednejša in predvsem bolj varna.
Akcije se je letos udeležilo zelo lepo število Klančanov, najbolj 
všeč pa mi je, ko smo na cesti videli tudi nekaj novih obrazov, na 
novo priseljenih Klančanov. In še to, tisti ki se zaradi zdravstve-

Z zamaški zaznamovana letnica 1. asfalta na Klancu 

nih razlogov niso uspeli udeležiti akcije, so  prispevali vsak nekaj 
malega, da smo pokrili stroške goriva za traktor.
Ponosna sem, da živim v soseski, katere moto je: V SLOGI JE 
MOČ!
DAJMO KLANČANI! 

Za Dobrnčana: Natalija Dobovičnik

Sejem – 13. v mesecu
Verjetno ste opazili sejem, ki je 13. aprila in 13. maja potekal na 
ploščadi v centru Dobrne. Na njem je bilo možno kupiti najra-
zličnejše izdelke od domačih piškotov, kruha,  sadja, zelenjave, 
bižuterije, mesnin, tekstila, obutve, obrti in izdelkov iz različnih 
koncev Slovenije.
Sejem ste nekateri z navdušenjem sprejeli, spet drugi ne. Zato 
se nam zdi prav, da o sami organizaciji sejma napišemo nekaj 
več stavkov. Na nas se je obrnila ga. Ljubica Maršanič, ki po ce-
lotni Sloveniji na podoben način kot pri nas enkrat mesečno 

organizira sejme. Po pogovoru in ogledu kraja se je odločila za 
najem prostora, mi pa smo se z njo tudi uspeli dogovoriti, da 
Dobrčanom, ki želijo na sejmu sodelovati, prispevka za stojnico 
ni potrebno plačati. Še več. Ponudila je, da lahko brezplačno so-
delujejo tudi na drugih sejmih po Sloveniji v njeni organizaciji. 
In smo se dogovorili, v prejšnji številki Dobrčana smo vas tudi o 
sejmu obvestili in navedli možnosti sodelovanja.
Na obeh sejmih, ki sta za nami, so tako že sodelovala nekatera 
naša društva, posamezniki in ustanove iz kraja, ki so predstavile 
svojo ponudbo in dejavnost, možnost pa so imeli tudi kaj zaslu-
žiti, če so zato tudi ustrezno registrirani.
Lahko zaključimo, da sta v tem času potekala dva živahnejša 
dneva od običajnih, ki smo jih vajeni na Dobrni in nekateri že 
povprašujejo, kdaj bo naslednji. In mi upamo, da bodo »sejmar-
ji« vztrajali in bodo z nami vsakega 13. v mesecu.  Ob tej priliki 
se tudi zahvaljujemo za razumevanje in strpnost stanovalcem 
in podjetnikom, ki stanujejo v neposredni bližini, kjer se sejem 
odvija.
Kot turistično naravnani občini se nam zdi prav, da se obogati 
ponudba kraja – tako za občane kot tudi za dnevne obiskovalce 
našega kraja in turiste, ki so na preživljanju dopusta v Termah 
Dobrna.

ZTŠK Dobrna,

Marija Švent, foto: Sandra ŠventStojnica Izletniška kmetija pri Minki 
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Folkloristične novičke
S toplejšimi sončnimi dnevi so tudi plesni koraki postali živah-
nejši, čeprav folklorniki FS Dobrna pridno delamo že od novega 
leta. Leto 2013 smo začeli z zamenjavo predsedstva. Na željo 
dolgoletnega predsednika Srečka Špegla smo vajeti predali Er-
nestu Ovčarju, ki mu želimo veliko let uspešnega in poskočne-
ga dela.
Poleg rednih nastopov za Terme Dobrna smo se na prireditvi 
ob kulturnem prazniku predstavili s povsem novim sklopom 
štajerskih plesov. V mesecu marcu pa smo pripravili že tradici-
onalno prireditev ob materinskem dnevu. Letošnja je potekala 
pod naslovom »Misel za mamico« in je na njej sodelovalo kar 
nekaj nastopajočih: učenci OŠ Dobrna, CUDV Dobrna, dekliška 
vokalna skupina, Godba Dobrna, ansambel Veseli Potepuhi ter 
ansambel Klateži. Slednjim gre še enkrat prav posebna zahvala 
za postavljeno ozvočenje. 
V petek, 26. 4. 2013, pa smo sodelovali na območnem sreča-
nju odraslih folklornih skupin, ki je letos potekalo v kulturnem 
domu v Rogatcu. Na odru je zaplesalo 6 folklornih skupin, ki so 
se predstavile z ljudskimi plesi iz različnih krajev Slovenije. Mi 
smo, pod mentorstvom Ide Hrovat, občinstvu prikazali splet 
štajerskih plesov. Ob koncu uradnega dela je sledil sproščen ve-
čer, kjer so se združili muzikantje folklornih skupin ter ustvarili 
odlično glasbeno vzdušje, folklorniki pa smo seveda zaplesali 
ob njihovih zvokih. Domov smo odšli bogatejši za pohvale in 
kakšen nasvet komisije, tako da bodo naši nastopi v prihodnje 

le še boljši.
Folklorna skupina se druži vsako nedeljo ob 19. uri. Vsi, ki ima-
te željo ali radovednost po novih plesnih korakih, lepo vabljeni 
med nas.  

Sabina Marošek

Kam po dobro vino in koliko ga je 
še v sodih?
Vremenske razmere, ki so spremljale vinogradnike v lanskem 
letu, so v veliki meri vplivale na kvaliteto in količino grozdja lan-
ske trgatve. Vročina in malo padavin so v nekaterih vinorodnih 
okoliših skoraj prepolovile količino pridelka. Veliko je bilo odvi-
sno od lege in področja, kjer se vinogradi nahajajo. Pri tem je 
Štajerska sušno obdobje nekoliko manj občutila.
Zgodnja trgatev je od kletarjev zahtevala kar veliko znanja in tru-
da, da so lahko zadostili pogojem, ki jih na vsakoletnem ocenje-
vanju vin zahteva ocenjevalna komisija.
Vinogradniki s področja Občine Dobrna, nekateri včlanjeni v Vi-
nogradniško-vinarsko društvo Slovenske Konjice ali Vinogradni-
ško-vinarsko društvo Vojnik, so na ocenjevanju vin letnika 2012 
tudi letos dosegli zavidljive rezultate.
Kar nekaj priložnosti je bilo v preteklih mesecih, ko smo se na ra-
znih prireditvah in občnih zborih o kvaliteti vin pri drugih vino-

V.V. društvo Slovenske Konjice:

Martin Dražnik, 
Zavrh 48 

Laški rizling 18,18 točk
ZLATO 
PRIZNANJE

Šipon 17,70 točk
SREBRNO 
PRIZNANJE

Bela zvrst 18,08 točk
SREBRNO 
PRIZNANJE

V.V. društvo Vojnik:

Eda – Milan 
Rehar, 
Dobrna 34g   

Chardonnay 18,30 točk
ZLATO 
PRIZNANJE

Ivan Lipičnik, 
Klanc 12a

Bela zvrst 17,70 točk
SREBRNO 
PRIZNANJE

Rdeča zvrst 17,43 točk
SREBRNO 
PRIZNANJE

Boris Repas,
Klanc 22

Modra frank. 18,10 točk
ZLATO 
PRIZNANJE
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gradnikih s področja Občine Dobrna lahko prepričali. Pravijo, da 
so s prodajo zadovoljni, nekaj pa ga mora ostati tudi za domačo 
porabo, saj je do novega mošta še daleč.

G. Borisa Repasa sva dobila pri prvem škropljenju 

Zasluži si zlato, smo se prepričali v kleti 

Vsem dobitnikom priznanj iskrene čestitke in dobro vinsko le-
tino 2013.
Pri Turističnem društvu Dobrna v teh dneh potekajo aktivno-
sti za ustanovitev samostojne sekcije vinogradnikov in vinarjev 
pod okriljem Turističnega društva Dobrna.

 Anton Mogu

Foto: Edi Dobovičnik

Turistično društvo v letu 2013

Spoštovane članice in člani društva, spoštovani občani Občine 
Dobrna, dragi gostje obiskovalci Dobrne!

Turistično društvo, ki je eno najstarejših društev na Dobrni, saj je 
bilo ustanovljeno leta 1955, torej se približujemo okrogli oble-
tnici, je na občnem zboru v mesecu aprilu izbralo novo vodstvo, 
saj je staremu izvršnemu odboru potekel mandat. 
Predsedniku Gorazdu Špeglu, tajnici in blagajničarki hkrati - 
Nadji Ferjen, kakor tudi celotnemu izvršnemu odboru se v ime-
nu vseh članov iskreno zahvaljujemo za prizadevanja v zadnjih 
štirih letih, za številne ideje in novosti. Želimo si, da bi tudi v 
bodoče bili aktivni člani turističnega društva, saj le aktivni člani 
lahko prinesejo nove ideje in nove akcije. 

Ko omenjam aktivne člane, si novi izvršni odbor s predsednico 
in vodjem sekcij zelo želimo, da bi bili člani aktivni, da se bodo 
na aktivnosti, ki jih je pripravilo vodstvo, tudi udeležili, saj se za-
vedamo težav malega kraja. 

Spoštovani občani, želimo se vam približati, vam popestriti ka-
kšno soboto ali nedeljo, želimo, da bi članstvo sprejeli ne le kot 
nekaj iz navade, temveč zato ker želite narediti nekaj za sebe, 
nekaj za kraj in sokrajane, saj skupaj uživamo ta biser Slovenije, 
ki ga omenjajo že več kot 600 let. Prav je, da ga negujemo za 
sebe, za naš prihodnji rod. 

Vabimo vas, da sodelujete, da se odzovete vabilu, v pregled pa 
vam ponujamo plan dela. Že sedaj si boste lahko izbrali aktivno-
sti, ki vam jih ponuja izvršni odbor.
Članstvo v društvo sprejmite kot pripadnost, kot skupni interes 
vseh članov in kot ponos, da pripadate aktivnemu društvu, ki 
želi na Dobrni ohranjati kulturno, etnološko in naravno dedi-
ščino.

Načrt dela turističnega društva po sekcijah.

SEKCIJA LJUDSKIH PEVK  (Marta Javornik)
Sodelovanje na vseh prireditvah društva ali ostalih društev v 
Dobrni. 
Samostojni veliki koncert ob 10 letnici delovanja. 

SEKCIJA KULINARIKA IN VINO  (Boštjan Rožanc)
Izbor »županovo vino 2013« (izbor bomo izvedli le, če bomo 
uspeli organizirati še sekcijo vinogradnikov znotraj društva, saj 
ne želimo posegati v aktivnosti, ki niso neposredno vezani na 
dejavnost društva. Vsekakor pa nam bi bilo v velik ponos, da 
vsako leto izberemo županovo vino, ki bilo hkrati promotor na-
ših vinogradnikov).
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Sodelovanje na prireditvah TD s stojnicami in prikazom kulina-
rike: 
• Anina nedelja (stojnice kulinarike)
• Mlinarska nedelja (stojnice s kulinariko)
• Jesenski sejem ozimnice in COK in POK 
• Adventne nedelje (predstavitev zaselkov v Občini Dobrna)
• Zbirali bomo stare recepte in značilne jedi Dobrne, da bi 

morda z leti prišli do skupne blagovne znamke Dobrna, ki 
bi jo lahko promovirali ne le v kraju, temveč bi se enotno z 
lastno blagovno znamko predstavili tudi širše.

Izbor »naj salama Dobrne 2014«
Po potrebi bi sekcija sodelovala tudi na prireditvah izven kraja, 
ko se predstavlja Dobrna kot turistični kraj; npr. kuhanje gobove 
juhe v Zrečah, kjer so članice TD oz. ljudske pevke že enkrat 
zmagale.
Predstavitev Dobrne na tržnici v Velenju, Celjskem gradu ……

SEKCIJA ZDRAVO IN AKTIVNO  (Marjeta Balant)
• Osrednja prireditev: Anina nedelja (od 26. 7. do 28. 7.) Ker 

imamo Anino pot, ki je slabo izkoriščena in nimamo na 
to temo nobene zgodbe, predlagam, da naredimo novo  
osrednjo letno rekreativno prireditev Anine dneve ali Ani-
na nedelja. Govorim širše, saj Terme Dobrna potrebujejo 
program, ki bo vabljiv tudi za goste, zato bi skupaj s Ter-
mami pripravili program od petka do nedelje. Osrednji 
dogodek pa bi bil ANIN POHOD v nedeljo 28. julija. 

 Cilj ANINE NEDELJE je obuditi Anino pot in narediti osre-
dnjo rekreativno prireditev, na katero bi vabili tudi širšo 
javnost in bi po vzoru drugih krajev imeli prireditev, ki bi 
povezovala ljudi v pohodništvu, etnologiji in kulinariki.

• Pohodi po turističnih in planinskih poteh po Občini Dobrna  
in obronkih sosednjih občin 

 Potrebno se je dogovoriti ali bi bili ti pohodi v soboto ali ne-
deljo popoldan. Predlagam pa pohod : do gradu Lemberg, 
po Klancu gor in dol, do Loke, Pohod do Vrbe.., na Brdce…, 

 Pohode bi ponudili tudi Termam Dobrna, saj bi se morda 
našli gostje, ki bi želeli spoznati lepote Dobrne in predvsem 
gostoljubne in prisrčne domačine. 

 Sekcija bi z veseljem sodelovala tudi pri tedenskem anima-
cijskem programu z vodenjem kratkih izletov po okolici Do-
brne.

• Sekcija bo izvedla tudi tečaj nordijske hoje
• Prizadevali se bomo, da bi le zaživel Kneippov program na 

Dobrni, saj so nekateri že dobili osnovna znanja, kot pa sem 
informirana, je nekaj sredstev na LAS prav za ta program. 

SEKCIJA KREATIVNIH DELAVNIC (Suzana Švent)
• Šola slikanja na turistični kmetiji MINKA, društvo bi poma-

galo mladi umetnici k prepoznavnosti, mnogi pa bi radi 
spoznali tudi svet likovne umetnosti.

• Mala šola izdelovanja etiket za ozimnico (nastopati na ra-
znih prireditvah pod skupno blagovno znamko bi bil izziv za 
gospodinje, da bi svojo dobro ozimnico opremile z etiketo, 
ki bi vabila, hkrati pa bi bila tudi prepoznavni znak našega 
društva (Janja Vogrin)

• Jesenske delavnice ob skodelici čaja (izdelovanje su-
hih jesenskih aranžmajev, izdelovanje domačega 
mila,izdelovanje nakita iz volne (polstenje),izdelovanje 
adventnih venčkov in novoletnih okraskov, šola servietne 
tehnike, delavnice v sodelovanju z zavodom (če bi bil obo-
jestranski interes)

SEKCIJA ZA OHRANJANE LJUDSKIH IN VERSKIH OBIČAJEV 
(Darko Voršnik) 
K sodelovanju želimo  povabiti  tudi g. župnika na Dobrni, saj si 
je z dosedanjim delovanjem in pristopom do vernikov pa tudi 
ostalih občanov v kraju pridobil veliko pristašev. Sekcija si priza-
deva se za obuditev Dobrne skozi svojo dejavnost.        
           
• Adventni venec v centru Dobrne, 1. 12. 2013, in sodelovanje 

na  prireditvah ob adventnih nedeljah …
• Miklavžev pohod z baklami do podružne cerkve sv.  Miklavža
•  Adventne nedelje 1. 12,  8. 12., 15. 12. , 22. 12 (postavitev stoj-

nic in druženje po nedeljski maši ob čaju, kozarcu kuhanega 
vina, degustaciji domačih klobas, predlogi se še zbirajo)

• Postavitev božičnega drevesa 22. 12. 2013
• Postavitev božičnih jaslic pri hiši Dobrna 15, morda tudi kje 

drugje, če bi bila izražena pripravljenost krajanov, saj se na 
zimo domačini pa tudi gostje radi sprehodijo po kraju, mor-
da bi adventne nedelje razširili tudi na popoldanske kratke 
sprehode z zaključkom ob kuhanemu vinu ……

• Velikonočna butara (predhodni dan sejem butar na Dobrni 
– prodaja in morda razstav velikonočnih butar)

• Prvomajski mlaj

SEKCIJA ZA UREJANJE IN OCENJEVANJE OKOLICE 
(Milan Rebernik in Anton Mogu )
• Sodelovanje pri  čistilni akciji,ki jo organizira občina, samo-

stojna čistilna akcija okoli Novega gradu, čistilna akcija –oči-
stimo okolico Ružičke v okviru prireditve Anine nedelje…

• Pregled in ureditev turističnih informativnih tabel in kozol-
cev po Občini Dobrna

• Pomladanski cvetlični sejem in sejem COK in POK 
• Jesenski sejem VSE ZA OZIMNICIO IN SEJEM COK IN POK 
• Ureditev grede pri vhodu v Dobrno (Petrol)
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• Opozarjanje na pomanjkljivosti in nujna vzdrževalna dela na 
turističnih poteh, ( klopi, smetnjaki itd…)

• Ocenjevanje skladno s pravilnikom 
• Postavitev gobarske in zeliščne razstave (Dobrna 15)

PRIMERI DOBRIH PRAKS OZ. IZLETI 
• Sodelovanje  s sosednjimi društvi,: na primeru Mlinarske ne-

delje v sodelovanju z Vinsko Goro  bi organizirali, skupaj s TD 
Nova Cerkev, pohod od Miklavža do Majpigla

       Morda pa bi na to prireditev prenesli kmečke igre, ki pred 
zdraviliškim domom nekoliko     zamirajo.

• IZLET V VITANJE - ogled KSEVTA in druženje s člani Turistič-
nega društva Vitanje ,predviden dan za izvedbo 24. 5. ob 15. 
uri (prevoz podari prevoznik Skutnik Dušan) o stroških  infor-
mira predsednica društva.

• IZLET V SAVINJSKO DOLINO IN AVSTRIJSKO KOROŠKO 8. 6. 
2013; odhod iz Dobrne ob 7.uri

 Zaradi Pavličevega sedla se bomo vozili z manjšimi avtobusi, 
2 avtobusa za 35 oseb.Cena prevoza bo objavljena nakna-
dno.

•  (obiskali bi Solčavo- ogled centra, slap Rinka – zgodovina in 

prikaz življenja ljudi v Savinjski dolini v preteklosti, razstava in 
ogled v trgovini z izdelki, ki jih izdelujejo tam živeči domači-
ni. Vožnja preko Pavličevega sedla na Koroško. Obisk Železne 
Kaple (ogled Kneipovih poti in ogled zdravilišča, vožnja do 
Klopinskega jezera (ogled in kosilo) Povratek preko Pliberka, 
Mežice, Raven, Topolščice. Po želji ogled in zaključek na kme-
tiji in sirarni Podpečan v Galiciji, prikaz dobre prakse, kmetije, 
ki je razvila lastno blagovno znamko sirov, sedaj pa ob si-
rih uspešno trži vse svoje pridelke in tudi pridelke sosednjih 
kmetij…

 Za omenjena izleta bomo vabili vse občane Občine Dobrna, 
prijave pa bomo zbirali v kiosku na Dobrni( do zapolnitve 
sedežev.) 

• Predstavitev Dobrne v Celju (konec avgusta na Celjskem gra-
du ali ob drugih priložnostih)

DRUŽENJE….
Novoletno druženje z mladimi ansambli Dobrne, saj je nenaza-
dnje Dobrna zibelka uspešnega ansambla Modrijani (možnost 
organiziranja zabave za mlade, predvsem srednješolsko mladi-
no in študente, ki poleg Noči pod kostanji nimajo ostalih mo-
žnosti zabave).

Vsakoletno srečanje članov društva;letos jo bomo izvedli z 
manjšo predstavo ali  komedijo. 

ZIMSKE URICE V KNJIŽNICI DOBRNA 
V sodelovanju s knjižnico oziroma go. Galovo vam želimo po-
pestriti zimske popoldneve. Ob skodelici čaja bomo prisluhnili 
najprej krajanom Dobrne, ki so prišli v kraj ali se aktivno vključu-
jejo v mednarodne dejavnosti, ki so morda zanimivi za vse nas: 
• Predavanja ob skodelici domačega čaja (potopisno predava-

nje in predstavitev  o Sudanu, predstavitev društva  Otroci 
sveta in Gambiji,Predstavitev in predavanje  o Aziji , na ta na-
čin se bomo spoznavali med seboj, bogatejši bomo za nova 
spoznanja. Predloge in ideje zbiramo, zato, dragi občani, raz-
mislite, kako lahko skupaj popestrimo ZIMSKE URICE.

• V času božičnih dni bi želeli zimske urice razširiti tudi na knji-
žni božični sejem (lahko tudi COK in POK sejem v knjižnici oz. 
avle šole, saj je po domovih mnogo knjig, ki se ne zavržejo, 
so prebrane, morda pa bi jo še kdo vzel v roke , torej knjiga 
za 2€.

INFORMIRANJE ČLANOV IN ZAINTERESIRANE JAVNOSTI
• Časopis Dobrnčan,  koledar prireditev  objavljen v časopisu. 
• Novo izdajo zgibanke za vsako gospodinjstvo (želja, da to za 

vsa društva uredi Zavod za turizem…).
• V okviru občinskih tabel bi želeli imeti svoj INFO kotiček.
• Označitev stojnic pri občini, ki so last TD (oznake bomo na-

24.maj - svetovni dan parkov 
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mestili v mesecu maju).
• Postavitev tretje stojnice, ki bi služila prodaji spominkov, ma-

jic, zelišč itd…, hkrati pa bi bila služila kot informator.
• Javnost bomo o delu društva in prireditev obveščali tudi v 

časopisih : Delo (turistična stran), Naš čas, Novi tednik; trudili 
se bomo, da bomo prisotni tudi v radijskih medijih, na face-
booku in spletnih straneh….

Veliko je aktivnosti, predvsem pa bo veliko druženja in dobre 
volje. Bogatejši bomo za nova znanja, nova spoznanja. Mnogo 
je kritik na delovanje društev o njihovem pasivnem odnosu, če 
ste malo kritični , boste ugotovili, da temu ni tako, le udeležiti 
se je potrebno različnih akcij, pohodov, sprehodov, sejma. Ugo-
tovili boste, da se v kraju kar nekaj dogaja, le  vas ni poleg, zato 
naj vas še enkrat povabim na aktivnosti društva.

Med letom se bomo prav gotovo uspeli med gostinci in tudi s 
Termami  dogovoriti o ugodnostih za člane. Skušali vas bomo 
informirati in upamo, da bo zgibanka, ki jo bo izdal  ZTŠK, nova 
oblika informiranja, da je ne boste zavrgli in se boste pogosteje 
odločili za obisk prireditev ali druženje.
 Kot novost v društvu je tudi ta, da se bomo na pobudo članov 
skušali organizirati tako, da bi imeli seje izvršnega odbora po 
zaselkih (seveda, če bodo zaselki zato zainteresirani in nas pova-
bili). Sicer pa vse predloge in pobude sprejemamo na telefon : 
Marija Deu Vrečer, predsednica  041 769 -684 ali tajnica društva 
Andreja Mogu  031 673 -686T

Izvršni odbor turističnega društva Dobrna 

Marija Deu Vrečer, predsednica 

Občni zbor Turističnega društva Dobrna in vonj po palačinkah

Kot že nekaj let nazaj so občni zbor, ki je bil 13.04.2013, v kultur-
nem domu s pesmijo pozdravile Ljudske pevke, ki kot samostoj-
na sekcija delujejo pri TD Dobrna.
Prijeten vonj po palačinkah je napolnjeval prostor, v katerem je 
potekal občni zbor. Skupina mladih raziskovalk na Osnovni šoli 
Dobrna v sestavi: Hana Brecl, Tjaša Brusl, Valentina Jakob, Pija 
Memon in Eva Voršnik jih je pekla kar med občnim zborom.
Pod skrbnim vodstvom Sonje Špegel, prof. na OŠ, so se letos z 
raziskovalno nalogo in peko palačink predstavile na tekmovanju 
Osnovnih šol v Mercator centru Celje. Naloga je imela naslov: 
FUL SO DOBRE – Z NUTELLO SO D´ BEST  in dosegle III. mesto.
Poročilo o delu društva v preteklem štiriletnem mandatu je 

podal predsednik Gorazd Špegel. Občni zbor je bil volilni, zato 
smo izvolili nove člane delovnih teles in sprejeli program dela 
za tekoče leto.
Komisija za ocenjevanje urejenosti okolja, ki jo vodi Milan Re-
bernik, je tudi v lanskem letu spremljala urejenost zelenic in par-
kov, okolice stanovanjskih hiš in drugih objektov na področju 
cele Občine Dobrna.
Komisija je pripravila predloge za podelitev priznanj najbolj pri-
zadevnim družinam. Povedati je treba, kar ugotavlja komisija, da 
se pojavljajo vsako leto novi primeri, ko gre za dokončanje no-
vogradenj ali adaptacije stanovanjskih hiš, ki s svojo urejenostjo 
prispevajo k lepemu videzu naselij na področju celotne Občine 



št. 58 / 201328

DRAŽNIK Teja – Martin, Zavrh nad Dobrno 48
ŠTRAVS Angela – Ljubo, Vrba 24/a
KRIVEC Darja – Ivan, Klanc 85/d

POSEBNA PRIZNANJA ZA DOLGOLETNO UREJENO OKOLJE IN
LEPO CVETJE PA SO PREJELE:

Družina REBERNIK, Dobrna 7
Družina ŠVENT, Vrba 7
Družina GOREČAN, Klanc 85

Vsem dobitnikom priznanj iskrene čestitke!

Anton Mogu

 Foto: Slavko Pečnik

DOGODKI

Dobrna, kar je v pozdravnem nagovoru povedal tudi župan Ob-
čine Dobrna, g. Martin Brecl.

PRIZNANJE ZA LETO 2012 SO PREJELE NASLEDNJE DRUŽINE:

SMREČNIK Brigita – Edi, Zavrh nad Dobrno 34/a
DRUŽINA Majcen  – Lokovina 30/a
VORŠNIK Alojzija – Darko, Zavrh nad Dobrno 23
KRISTAN Milena – Peter, Zavrh nad Dobrno 41/a

Dejavnost PGD Dobrna

Spoštovane občanke in občani, v PGD Dobrna se je v času od 
zadnjega poročanja v glasilu Dobrčan v mesecu marcu dogajalo 
kar nekaj aktivnosti in dogodkov, s katerimi vas želim seznaniti 
v tem članku. 

Poleg osnovnih dejavnosti društva, katerega namen je opravlja-
nje preventivnih in operativnih nalog, ki so povezane z varstvom 
pred požarom, varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami 
ter zaščito in reševanjem na področju Občine Dobrna, so se iz-
vajale tudi nekatere druge naloge in aktivnosti, ki so navedene 
v nadaljevanju. 
Še zlasti nas razveseljuje dejstvo, da v zadnjem obdobju ni bilo 
zaznati večje požarne ogroženosti oziroma požarov in s tem po-
vezanih potreb po gasilskih intervencijah, kljub temu da je za 
nami pomladanski čas, ko so najpogostejši požari v naravi. Vse 
to samo dokazuje, da je osveščenost in previdnost občanov na 
zelo visokem nivoju in tako naj ostane tudi vnaprej.     

V zadnjem obdobju smo članice in člani PGD Dobrna izvajali 
naslednje pomembnejše naloge in aktivnosti: 

t 7. 3. 2013 – je na območju TERM Dobrna tovorno vozilo zdr-
snilo po klančini in se prevrnilo na streho. Ob prevrnitvi so pri-
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čele iztekati nevarne tekočine iz dveh cistern, ki sta bili natovor-
jeni na vozilu. Posredovali so gasilci PGE Celje in PGD Dobrna, 
ki so zavarovali mesto nesreče ter preprečili nadaljnje iztekanje 
tekočin. Zaradi hitre in učinkovite intervencije gasilcev ni prišlo 
do onesnaženja okolja in voda. 

t 22. 3. 2013 – je bilo v dvorani gasilskega doma Dobrna za vse 
članice društva in njihove partnerje organizirano praznovanje 
materinskega dne. V uvodnem govoru je predsednik društva, 

Štefan POHAJAČ, nagovoril vse prisotne ter dejal, da naj bo 
to večer druženja za vse matere, žene in dekleta, večer vese-
lja, sprostitve in pozabljene naj bodo tegobe današnjega časa. 
V nadaljevanju je vsem izrekel iskrene čestitke ob njihovem 
prazniku ter izrazil željo, da bi praznovanje materinskega dne 
postalo tradicionalno, kar so prisotni sprejeli z velikim odobra-
vanjem. Druženje je ob prijetni glasbi in plesu ter raznih igrah 
trajalo še dolgo v noč. 

t 1. 4. 2013 – se je na območju Občine Dobrna pričela iskalna 
akcija za pogrešano osebo. V iskalni akciji so sodelovali gasilci 
PGD Dobrna, Lemberg, Nova Cerkev, Socka ter policisti in lov-
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ci. Ker pogrešana oseba ni bila najdena, se je akcija nadaljeva-
la tudi v naslednjih dneh na območju naselij Prelska, Janškovo 
Selo, Črnova in Lokovina.  Pri tem so sodelovali gasilci PGD Do-
brna, Frankolovo, Vinska Gora in Bevče, potapljači ter večje šte-
vilo krajanov. Iskalna akcija je bila zaključena 9. 4. 2013, ko je bila 
pogrešana oseba najdena mrtva v potoku Dobrnica, v naselju 
Lemberg, kjer so jo prevzele ustrezne službe.  

t 5. 4. 2013 – je v gasilskem domu na Dobrni potekala 14. redna 
letna, tokrat tudi volilna skupščina gasilske zveze Vojnik – Do-
brna, v katero je povezanih šest prostovoljnih gasilskih društev: 
Vojnik, Dobrna, Nova Cerkev, Frankolovo, Socka in Lemberg. 
Skupščine se je udeležilo 35 od skupaj 41 izvoljenih delegatk 
in delegatov iz posameznih društev Gasilske Zveze Vojnik-Do-
brna ter cenjeni gostje: član UO GZ Slovenije Avgust TIRGUŠEK, 
regijski poveljnik Janko TURNŠEK, namestnik poveljnika Civilne 
zaščite MO Celje in svetovalec ZiR Danilo PRAPROTNIK, župan 
Občine Dobrna Martin BRECL ter številni predstavniki Gasilskih 
zvez Celje, Šentjur, Žalec, Laško, Šmarje pri Jelšah, Radeče, Mi-
slinjska dolina in Metlika, s katerimi GZ Vojnik-Dobrna uspešno 
sodeluje. Po podanih poročilih in razpravi  je bila izglasovana 
razrešnica vodstvu GZ Vojnik-Dobrna, nato pa so sledile volitve 
novih funkcionarjev in organov zveze. Za predsednika GZ Vojnik 
Dobrna je bil ponovno izvoljen Benedikt PODERGAJS, za po-
veljnika Ivan JEZERNIK ter za predsednika NO Branko JEZERNIK. 
Vsem funkcionarjem in članom organov GZ Vojnik-Dobrna ob 
izvolitvi ponovno izrekamo iskrene čestitke in jim želimo veliko 
uspehov pri nadaljnjem vodenju GZ. 

t 12. 4. 2013 – je bila na Osnovni šoli Dobrna v skladu z za-
konskimi predpisi izvedena vaja evakuacije. Vsi prisotni v šoli 
in vrtcu so zapustili šolske prostore in se zbrali na določenih 
zbirnih mestih. Pri ugotavljanju števila evakuiranih oseb je bilo 
ugotovljeno, da manjka eden od zaposlenih, zato so gasilci ne-
mudoma izvedli iskalno akcijo v prostorih osnovne šole ter iz 

prostorov prinesli poškodovano osebo, ki ji je bila nudena prva 
pomoč s strani PGD Dobrna. Vaja evakuacije je bila v celoti 
uspešno izvedena, zaposleni in otroci pa so na ta način pridobili 
nekaj znanj, kako ravnati v primeru, ko bi bila takšna evakuacija 
res nujno potrebna.
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t 23. 4. 2013 – smo gasilci po že ustaljenem in tradicionalnem 
postopku pripravljali mlaj, ki vsako leto pritegne  pogled pri 
vstopu v naš kraj. Mlaj, ki smo ga postavili letos, je eden izmed 
najvišjih do sedaj, saj meri v višino nekaj več kot 35 m. Vsem, ki 
ste sodelovali pri podiranju smreke, pripravi in postavitvi mlaja, 
še zlasti pa županu Občine Dobrna, ki je daroval smreko, gre vsa 
zahvala, da se tradicija ohranja. Slika: 12, 13

t 25. 4. 2013 – je na območju ribnika, katerega najemnik je PGD 
Dobrna,  potekala pomladanska čistilna akcija, ki so jo organizi-
rale članice našega društva. Čistilna akcija je zajemala čiščenje 
okolice ribnika, brežin, grabljenje listja, odstranitev odpadlih su-

hih vej in grmovja ter čiščenje okolice lesenega objekta ob rib-
niku. Gasilke, hvala za vaš trud in skrb za čisto in urejeno okolje. 

t 27. 4. 2013 – je bil izveden enodnevni gasilski izlet po avstrij-
ski Koroški. V jutranjih urah smo se odpravili z avtobusom proti 
Gorenjski, s postankom za jutranjo kavico na počivališču Voklo. 
Od tu smo pot nadaljevali mimo Žirovnice do Most ,natančneje 
do Lovskega doma pod Stolom, kjer je bila organizirana malica. 

Od tod nas je pot vodila preko Jesenic in predora Karavanke na 
Koroško do jezera Worthersee, kjer smo si ogledali nekaj zna-
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nih zanimivosti. Nato smo se mimo Klagenfurta in Völkenmark-
ta odpravili do Lawamünda, kjer smo obiskali njihovo gasilsko 
društvo. Srečanje z njihovimi gasilci je bilo nadvse prijetno, zato 
smo jih tudi povabili, da nas ob priliki obiščejo. Nato smo se 
odpravili preko meje in Dravograda do Slovenj Gradca, kjer smo 
v gostišču Murko ob poznem kosilu in zabavi s plesom izlet tudi 
zaključili.    

t 30. 4. 2013 – gasilci smo tudi letos izvajali požarno stražo ob 
kresovanju na kmetiji MAROVŠEK na Brdcah nad Dobrno, ki se 
ga je udeležilo veliko število občanov in gostov TERM Dobrna. 

Gasilci smo z vodnimi curki varovali gospodarski objekt pred 
padajočimi žarečimi lesenimi delci in iskrami. Kresovanje je bilo 

odlično organizirano, tako da ni bilo nikakršnih problemov pri 
zagotavljanju požarne straže pri izvedbi kresovanja. 

t 3. 5. 2013 – je bila pri kapelici sv. Florjana oziroma pri gasil-
skemu domu Dobrna organizirana že četrta tradicionalna Flor-
janova maša. V uvodnem delu oziroma pred mašo je prisotne 
nagovoril predsednik PGD Dobrna ter se jim zahvalil za njihovo 
prisotnost pri sv.maši. 

Mašo je daroval župnik, g. Milan STRMŠEK, ter izrekel veliko 
vzpodbudnih in pohvalnih besed ob organizaciji Florjanove 
maše. Med mašo se je zahvalil za požrtvovalnost gasilcev in za 
njihovo pripravljenost pomagati takrat, ko je njihova pomoč 
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potrebna. Spomnil pa se je tudi vseh pokojnih članic in članov 
društva. Sv. maše se je udeležilo veliko število gasilk in gasilcev 
iz GZ Vojnik-Dobrna, praporščaki društev, gasilska mladina, ob-
čani in gosti TERM Dobrna. Po maši je sledilo prijetno druže-
nje in pogostitev udeležencev, za kar so poskrbele naše članice 
društva in nekateri občani. Vsem, ki ste kakor koli pripomogli 
k  temu dogodku, se iskreno zahvaljujemo, še zlasti erkvenemu 
pevskemu zboru in seveda gospodu župniku. 

t 4. 5. 2013 – je potekala 3. Florjanova maša v Novi Cerkvi, ki 
smo se je v svečanih uniformah udeležili tudi članice in člani 
PGD Dobrna skupaj s praporščakom. Pred pričetkom  sv.maše 
je bil opravljen še blagoslov kipa sv. Florjana, ki je postavljen na 
krožišču v smeri Vojnik- Nova Cerkev oziroma Dobrna. Po kon-
čani maši, ki je zaradi slabega vremena potekala v garažnih pro-
storih društva, je sledila še pogostitev, ki so jo pripravile članice 
društva. 

t 5. 5. 2013 – smo se udeležili tradicionalne Florjanove maše 
v cerkvi sv. Florjana v Vojniku.  Uniformirani gasilci GZ Vojnik – 
Dobrna in ostalih sosednjih gasilskih društev smo se zbrali pred 
gasilskim domom v Vojniku. Prisotne je v nagovoru pozdravil 
predsednik GZ Vojnik – Dobrna in župan Občine Vojnik, g. Be-
nedikt PODERGAJS. Zaradi slabega in deževnega vremena v 
Vojniku letos ni bila izvedena gasilska parada, ki običajno po-

teka od gasilskega doma do cerkve sv. Florjana, zato pa so se 
uniformiranci na mašo odpravili posamično in tako počastili za-
vetnika gasilcev. Po zaključku maše je tudi v Vojniku v prijetnem 
vzdušju sledilo še druženje in pogostitev pred cerkvijo oziroma 
v gasilskem domu. 

t 12. 5. 2013 – je v Vojniku potekalo tekmovanje v gasilski ori-
entaciji za gasilsko mladino GZ Vojnik-Dobrna. Na tekmovanju 
so sodelovali tudi pionirke, mladinke in mladinci PGD Dobrna in 
dosegli naslednje rezultate: Pionirke ekipa Dobrna 2 – 2. mesto, 
ekipa Dobrna 1 – 4 mesto; mladinke ekipa Dobrne – 4. mesto; 
mladinci ekipa Dobrna 1 – 3. mesto in ekipa Dobrna 2 – 5. me-
sto.   

Toliko o pomembnejših dogodkih, ki so spremljali delovanje 
PGD Dobrna v zadnjem obdobju. 

Ob prazniku Občine Dobrna  vsem občankam in občanom 
iskreno čestitamo, še posebej pa vsem dobitnikom občinskih 
priznanj za leto 2013, ki jih bodo prejeli na slavnostni seji Ob-
činskega sveta. 
Dobrna, maj 2013
   Na pomoč!

Tekst in fotografije:

tajnik PGD Dobrna,

Stanislav Pečnik
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Zime smo se letos vsi dobesedno naveličali, saj nam je nasula 
obilo snega in se nikakor ni hotela posloviti. Planinci pa vseeno 
radi obiščemo kako visoko goro tudi v pravi zimi, ko so poti, ki se 
v poletnem času vijejo med rušjem in manjšimi drevesi, popol-
noma prekrite s snegom do vrha. V takih pogojih je hoja pose-
ben užitek, še posebej kadar je sneg pomrznjen in tako zbit, da 
nas drži. V takih skoraj idealnih pogojih smo se  17. marca podali 
na Peco. Avtomobile smo morali pustiti čisto v dolini, v Podpeci, 
saj so bile vse poti zaradi obilice snega neprevozne. Do Doma 
na Peci se je sneg pod našimi nogami pogrezal, od tu naprej 
pa je bil lepo pomrznjen. Na čevlje smo si namestili dereze in 
z njimi brez problemov dosegli vrh. Če nas je do Doma na Peci 
grelo toplo sonce, so bile razmere na grebenu Pece čisto druge. 
Pihal je strupeno mrzel veter, ki je nosil suh sneg, da smo kar 
hitro zapustili vrh in se spustili v bolj milo zimsko dolino.

Da nas po mrzli zimi čim prej pogreje toplo mediteransko son-
ce, smo se skupaj s planinci iz Vojnika 11 .in 12. maja potepali po 
otoku Krku. V deževnem sobotnem jutru se nas je zbralo kar za 

DOGODKI

Zimski pohod na Peco in 
spomladansko potepanje po 
otoku Krk

dva avtobusa. Optimistično smo se odpeljali proti morju v upa-
nju, da tam že sije sonce. Ob prihodu v Baško, kjer smo v Celj-
skem domu prespali, nas je žal pričakal dež, tako da smo prvotni 
plan – prečenje zahodnega grebena morali opustiti. Ko je proti 
večeru posijalo sonce, smo hitro osvojili nekaj okoliških vrhov. 

 
Nedeljsko zgodnje jutro je prineslo burjo, ki pa je kmalu pone-
hala in lepo, toplo vreme nam je omogočilo, da smo prehodi-
li načrtovan vzpon skozi Kanjon Vrženica in spust v zaliv Vela 
Luka, od koder smo se s čolnom vrnili v Baško.
 

Ana Žužek

Na vrhu Pece, foto Ana Žužek

Pogled proti Baški z bližnjega vrha, foto Ana Žužek

Nasmejani pohodniki, foto Ana Žužek

Spust proti zalivu Vela Luka, foto Ana Žužek
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Trdovratna zima, ki se ni hotela posloviti, je imela za posledico, 
da smo bili s spomladanskimi deli bolj obremenjeni kot običaj-
no. Vendar to na dejavnost našega društva ni vplivalo.
Balinarska sekcija je takoj, ko je vreme to dopuščalo, uredila ba-
linišče in njegovo okolico. Članice in člani sekcije že pridno va-
dijo, odigrane pa so že tudi prve tekme v ŠT-SA ligi in to dokaj 
uspešno. Želimo, da bi ta šport postal zanimiv za širšo javnost in 
da bi privabil nove člane.  

Strelci prav tako pridno nadaljujejo z vadbo, ki se intenzivno iz-
vaja v zimskem času.  V juniju pa jih čaka že kar nekaj tekmovanj.    
Da je pohodništvo še kako koristno za zdravje, se naše članice in 
člani vse bolj zavedajo. Se pa le-to izvaja ob skupinskih teden-
skih pohodih in dokaj redno tudi  individualno.
Vse do konca aprila se je  enkrat tedensko  v telovadnici OŠ Do-
brna redno izvajala rekreativna telovadba. Njena strokovna vo-
diteljica je, kot vsa leta doslej, diplomirana fizioterapevtka, ga. 
Damjana  Sluga. Koristne večere telovadbe so začasno zaključili 

O dejavnosti DU Dobrna

s prijetnim družabnim srečanjem. Jeseni pa se jim pridružite v 
čim večjem številu.
Kot posebnost tega obdobja moram omeniti izvajanje projekta 
»Razgibajmo življenje z učenjem. Začel se je v mesecu marcu in 
se bo s krajšim  predahom v času dopustov nadaljeval jeseni. 
Več o tem pa v posebnem prispevku.
8. maja  smo opravili tudi prvi izlet. Na Gorenjsko  smo se za-
peljali. Zahvaljujoč naši skrbni organizatorki izletov, ge. Marjani, 
je bil tudi ta izlet  vsebinsko  pester, zanimiv in seveda prijeten. 
Pred tem je bil načrtovan tudi izlet v Vitanje, kjer naj bi si ogle-
dali vse bolj popularen in zanimiv vesoljski center.  Čeprav je 
bilo za ta ogled premalo prijav, misli nanj še nismo opustili.    

V okviru projekta »Starejši za starejše« so bili v tem obdobju 
strokovni posveti koordinatorjev in usposabljanja računalničar-
jev. Seveda pa tudi obiski krajanov in med sosedska pomoč niso 
izostali.
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vsem starejših.
Profesorica Mateja Novak iz 
Lokovine pri Dobrni, ki nas 
poučuje angleščino, opravlja 
to z občutkom za dojemljivost 
starejših. Prav tako pa pravilno 
izbira teme in obseg snovi. 
Urice, ki jih preživimo na tem 
tečaju, zato hitro minevajo in 
so prijetne. Ob srečanju s turi-
sti iz tujine bomo odslej znali 
kaj povedati tudi tako, da ne 
bomo kazali zgolj z rokami.
Hvaležni za koristno razgibano 

DOGODKI

V tem obdobju  je tudi kar nekaj naših članov slavilo častitljivi 
jubilej. Z veseljem smo jih obiskali  in jim zaželeli, da bi bili zdravi 
in srečni. 

Če se ozremo v bližnjo prihodnost, je pred nami pomemben 
dogodek, praznik Občine Dobrna. V našem društvu mu bomo 
dali slavnostno obeležje s tekmovanji v balinarski in strelski sek-
ciji, predvsem pa s tradicionalno razstavo  kulinarike, ročnih del, 
zeliščarstva in še kaj. Pridružili se nam bodo tudi čebelarji. Vse 
člane in krajane vljudno vabimo k sodelovanju. Smo turistični 
kraj in pokažimo, kaj zmoremo in znamo ustvarjati. Naj bo raz-
stava pestra, bogata in zanimiva za ogled!
Ob prazniku Občine Dobrna  vsem občanom iskreno čestita-
mo in izražamo željo, da bi se v naši občini prijetno počutili!   

Predsednik DU Dobrna.

Drev  Anton

Krajanom Dobrne je Ljud-
ska univerza Celje ponudila 
projekt »Razgibajmo življe-

Razgibajmo življenje z učenjem

nje z učenjem«. Ta projekt je 
na zboru članov DU Dobrna 
predstavil naš krajan, sicer pa 
strokovni sodelavec  LU Celje, 
g. Aleš Štepihar. Program pro-
jekta smo z veseljem sprejeli.  
V  projekt bodo vključeni tri-
je sklopi: osnove angleščine, 
računalništvo za začetnike in 
obnovimo  nemščino.
Prvi sklop se že izvaja. Obisku-
je ga 14 udeležencev, pred-

življenje, pričakujemo in upa-
mo, da bosta dobro obiska-
na tudi naslednja dva  sklopa 
tega projekta, ki bosta sledila 
prvemu. 

Drev  Anton     

Kdo je Mateja Kreuh?
Mateja Kreuh je nova predse-
dnica KO Zveze borcev za vre-
dnote NOB Dobrna, soglasno 
izvoljena 17. 3. 2013 na obč-
nem zboru ZB za vrednote 
NOB Vojnik – Dobrna. Rojena 
je leta 1976. Prihaja iz Šen-
tjurja pri Celju. Od leta 2009 

Mateja Kreuh – 
predsednica Krajevne organizacije  Zveze borcev za vrednote narodno 
osvobodilne borbe  Dobrna

skupaj s partnerjem, starši in 
starimi starši živi v Lokovini. 
Po izobrazbi je komercialistka, 
diplomantka višje šole Abitu-
ra Celje. Od lanskega leta je 
samostojna podjetnica in po-
leg komercialne dejavnosti, 
ki jo opravlja za slovenskega 
naročnika, je učiteljica joge 

in ima diplomo za maserko. 
Med drugim uči jogo tudi v 
Termah Dobrna. Najrajši se v 
prostem času potepa po ču-
dovitih kotičkih Dobrne s svo-
jo psičko Kali in odkriva lepote 
našega kraja. Poleg narave je 
tudi velika ljubiteljica živali in 
nekaj prostega časa namenja 
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aktivnostim zbiranja hrane in 
ostalih potrebščin za živali v 
zavetiščih. Po naravi pravi, da 
je prijazna, komunikativna in 
rada v družbi nasmejanih in 
iskrenih ljudi. 

Zakaj si se odločila kandi-
dirati za predsednico KO za 
vrednote NOB Dobrna?
Že tretje leto sem članica 
Združenja in dejansko me je 
za to navdušil moj oče Milan. 
Za to sem mu hvaležna, saj 
sem spoznala, da ZB ne dela 
samo na ohranjanju spomina 
na naše prednike, borce, ki so 
se borili za svojo svobodo in 
svobodo potomcev. Dejansko 
z Združenjem živijo za včasih 
žal pozabljene vrednote, kot 
so pripadnost, tovarištvo, so-
čutje do sočloveka, ipd. Zdru-

ženje skrbi za svoje člane in 
starejše ljudi, na katere druž-
ba dostikrat pozablja. Veselim 
se, da se bom letos tudi sama 
udeležila takšnih obiskov, ki jih 
opravimo proti koncu koledar-
skega leta, v prazničnem času, 
ko so navadno ravno starejši 
osamljeni in s tem, da jim na-
klonimo nekaj časa, jim poda-
rimo najlepše darilo, da vedo, 
da niso pozabljeni. Da se vr-
nem h kandidaturi. Dejansko 
nisem imela ambicije postati 
predsednica, vendar beseda 
je dala besedo med člani in 
moj oče mi je predlagal kandi-
daturo, pa sem si rekla: 'Zakaj 
pa ne? Tudi jaz lahko kaj pri-
spevam naši družbi.'

Kaj lahko Združenje pričaku-
je v času tvojega mandata? 

Imaš kakšne posebne cilje?
V tej smeri si bom prizadevala, 
da prispevam k prepoznavno-
sti Združenja. Vsekakor sem 
mnenja, da je potrebno mlaj-
šo generacijo izobraziti o zgo-
dovini slovenskega naroda in 
usodi, ki je Slovence doletela 
med drugo svetovno vojno, 
ter njihovo borbo za našo ze-
mljo. Mislim, da se v šoli o tem 
premalo učijo in otroci redko 
vedo, kaj se je takrat dogaja-
lo. Tudi nas so o tem premalo 
poučili, tako da moramo zgo-
dovino raziskovati sami. Pred 
kratkim sva s predsednico ZB 
za vrednote NOB Vojnik -Do-
brna, Stopar Andrejo, obiskali 
ravnatelja osnovne šole Dobr-
na in me veseli, da ima interes 
sodelovati z nami na tem po-
dročju. Upam, da bo prisluh-
nila tudi Občina Dobrna. Tre-
nutno sem v fazi prevzemanja 
predsedniške funkcije in se še 
učim, vendar že lahko opozo-
rim na določene zadeve, ki bi 
jih bilo po mojem mnenju po-
trebno urediti. Obiskala sem 

spominsko obeležje ( grob) 
na pokopališču, ki bi ga bilo 
potrebno prenoviti. Prav tako 
bi bilo potrebno označiti spo-
minsko obeležje na Brdcah, 
ter  obnoviti obeležje poti XIV. 
divizije. Še v tem mesecu si 
bom vzela čas in skupaj s člani 
obiskala oz. prehodila pot XIV. 
divizije po Dobrni. Vsekakor 
bo za izvedbo vseh projektov 
potrebno dobiti soglasja Ob-
čine Dobrna in tudi dodatna 
finančna sredstva ali pomoč v 
kakšni drugi obliki. Tukaj želim 
tudi sama pomagati v smi-
slu organizacije dobrodelne-
ga dogodka, vendar boste o 
vsem izvedeli pravočasno, saj 
projekt še ni tako daleč, da bi 
ga razkrila. 

Andreja Stopar

51. tradicionalna tekma LEDIK- OŽENJENI

V sredo, 1. 5. 2013, se je na Dobrni odvijala že 51. tradicionalna 
tekma LEDIK - OŽENJENI. 
Sončno vreme je privabilo mnogo ljubiteljev ter občudovalcev 
nogometa.
Najprej so se na igrišču pomerili 'MLADI' nogometni upi na Do-
brni, ki so prikazali, da na Dobrni ne manjka dobrih mladih no-
gometašev. 
Po odigranem srečanju je sledila nogometna poslastica leta na 
Dobrni, tekma med LEDIK in OŽENJENI. Tekma je bila izjemno 
napeta. Oženjeni so si na začetku ustvarili nekaj lepih priložnosti 
za zadetek, ki so jih spretno pretvorili v vodstvo.  Ledični so do 
konca prvega polčasa pritiskali na gol nasprotnika, vendar so 
uspeli samo zmanjšati prednost oženjenih na 3:1.  
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Z začetkom drugega polčasa pa se je vse spremenilo. Ledični so 
z nekaj lepimi akcijami hitro dosegli nekaj zadetkov ter povedli, 
a tudi nasprotniki se niso predali in so še naprej zabijali gole.  
Tekma je bila napeta ter polna želje po zmagi na obeh straneh. 
Na koncu pa je vendarle zmaga pripadala ledik fantom, ki so 
zmagali z rezultatom 7:5.
Druženje po tekmi se je nadaljevalo ob igrišču, kjer so nekateri 
analizirali potek tekme, drugi pa obujali spomine. 
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem, ki so pomagali pri or-
ganizaciji 51. tekme LEDIK – OŽENJENI, in vas hkrati vabimo k 
sodelovanju tudi drugo leto. 

Lep športni pozdrav.

Matic Novak , foto: Mitja Cvikl
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izjemno veseli dejstvo, da za-
nimanje za igranje nogometa 
iz leta v leto narašča. V KMN 
Samorastniki se bomo potru-
dili, da bodo otroci še naprej 
z veseljem obiskovali naše tre-
ninge.

Trener Drago Adamič,  

Kmn Samorastniki Dobrna

DOGODKI

Nogometni krožek

V šolskem letu 2012/13 smo 
zaradi velikega zanimanja, ob 
dveh že delujočih skupinah, 
ustanovili  dodatno skupino 
najmlajših. Da je bila odločitev 
pravilna, je pokazal obisk tre-
ningov te skupine, ki je posta-

la najštevilčnejša. Kar 29 nado-
budnežev iz vrtca  ter 1. in 2. 
razreda  pridno trenira dvakrat 
na teden in osvaja nova zna-
nja v športu. 
V srednji skupini, otroci 3.-6. 
razred, prav tako vadijo dva-
krat tedensko. Moram pohvali-
ti trud in vnemo teh fantov, saj 
vseh 6, ki  obiskujejo treninge, 
napreduje in nekateri so zelo 
perspektivni športniki. 

KLUB MALEGA NOGOMETA
SAMORASTNIKI

DOBRNA 19, 3204 DOBRNA

 

Najstarejšo skupino obiskuje 
19 učencev. Odigrali smo ne-
kaj tekem, opravili trening v 
Šrc Hattrick v Celju. Tudi v tej 
skupini je kar nekaj talentov, 
ki jih usmerjamo  naprej v 
nogometne klube, kjer bodo 
lahko svoje znanje nadgradili 
in morda postali uspešni špor-
tniki.
Z vsemi skupinami smo sode-
lovali na tradicionalni nogo-
metni tekmi LEDIK- OŽENJENI. 
Odigrali smo dve predtekmi in 
navdušili občinstvo. Organiza-
torji so nas prijetno presenetili, 
ker so nas pogostili. Hvala tudi 
Občini Dobrna, ki je otroke 

obdarila s  spominskimi maji-
cami. 
Skozi leto je nogometni krožek 
obiskovalo 54 otrok, kar je iz-
jemno glede na število otrok, 
ki obiskuje OŠ Dobrna. V dobi 
računalnikov in ostale tehnike, 
ki vedno bolj zapolnjujejo pro-
sti čas otrok in nadomeščajo 
igrišča  in druženja ob igri, me 
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Nepazljivi kraljevič

Sprehoditi se po rožnati livadi 
skozi krasne slike med bregovi, 
obraslimi z listnatimi in iglasti-
mi gozdovi, pomeni doživeti 
sedanjost v vsej svoji lepoti. Ta 
sedanjost je povsod prisotna 
tam, kjer je življenje. Če prideš 
v katerikoli kraj, boš ponovno 
srečal nekakšno drugo seda-
njost, saj redkokdaj se kaj po-
navlja v isti obliki v istem času. 
Pa sledimo dogodku z neke 
rožnate livade s pisanim cve-
tjem in spomladanskimi trav-
nimi bilkami.

»Kdo si ti?« vpraša kobilica če-
belo, ki jo je srečala na cvetu. 
»O! Ti si kobilica! Mar res ne 
veš, kdo sem jaz?« odbrenči 
čebelica h kobilici, sedeči na 
zadnjem paru svojih dolgih 
nog. »Da, zadela si, kobilica 
sem, toda ne pozabi, da sem 
sin vsemogočnega kralja ko-
bilic, kralja te livade. Kdo pa 
si ti?«  »Je že prav, sem čebe-
la iz čebeljega panja spodaj 
ob velikem gozdu.«  »Smešno. 
Čebela, panj … to mi nič ne 
pove,«  jezno odvrne kobilica 
ter začne gristi cvetno stebel-
ce, na katerem je čebela sesala 
sokove.

Toda, kdo bi spametoval ba-
havo kobilico in ji dopovedal, 
kdo je čebela. Od kod bi ta 
kobiličji sin mogel dojeti, kaj 
je čebelji panj, koliko takšnih 
pridnih bitij živi v njem  in še v 
kakšni vzorni ureditvi. Čebele 
si delo razdelijo. Tako bi jih lah-

ko poimenovali za pometače 
ulic, vodnarje, varuške, čuva-
je, zidarje ali celo inženirje, pa 
tudi bojevnike, če je treba. To 
je vsekakor nekaj postranskih 
del, ki jih opravlja vsaka čebela 
v svojem dolgem poletnem 
dnevu.

Zanimiva je. Ima pet očes na 
glavi. Tri enostavne in dve plo-
ščati, zbrušeni kot drag kamen 
–
diamant z nekaj tisoč fanta-
stično majhnih delcev ali čutil 
vida. Okoli pet tisoč nosnih 
votlinic, s pomočjo katerih 
že na razdalji treh kilome-
trov prepozna cvet jablane 
ali  katerega drugega. V tako 
majhnem bitju, ki brenči in 
leta od rože do rože, je veli-
ko zanimivih reči in smotrnih 
delov. Potem dva para krilc, 
ki se s hitrostjo šestnajst ti-
soč nihajev v minuti skladno 
in neverjetno hitro prekrivajo 
druga čez drugo. Leteč skozi 
zverižene in popolnoma ne-
znane krošnje visokih listnatih 
dreves, čez gozdove, livade 
vedno najde pravo pot v svoj 
panj. Po dvanajst ur mučnega 
dela v dolgem poletnem dne-
vu neprekinjeno sledi sladkim 
sokovom. Kje poiskati in najti 
ustrezni avtomat (robot), da jo 
zamenja!?

Pomislite, kako lahko je srečen 
človek, ko mu nekdo reče: »Pri-
den si kot čebela!«  Ta mala, 
pridna čebela umre za žličko 

medu na naši mizi, ker na svo-
ji kratki življenjski poti preleti 
okoli osemdeset tisoč kilome-
trov ob zbiranju medičine.
Toda, je samo med korist nje-
nega dela?
Ni samo med. Lahko povemo, 
da brez nje ne bi bilo ne kruha 
ne vina. Ona vtika svoje glave  
in nožice v različne cvetove 
ob svoji vzvišeni nalogi. Ta 
se glasi; žetev in obstanek na 
naši zemeljski obli ne sme pri-
ti do konca. Brez čebel bi ne 
bilo oploditve cvetov pa tudi 
ne plodov, ne bi bilo ne žit ne 
grozdja in ne veliko drugega, 
koristnega za naše življenje. 

Vendar niti čebela ne opra-
vlja svojega dela brez težav in 
nevarnosti. Prav nihče na tem 
svetu ne opravlja svojega po-
štenega dela brez skrbi. Vsak 
ima na svoji poti ovire. Pogo-
stokrat vidimo čebelo popol-
noma mokro, na koncu svojih 
moči, v kakšni vodi ali luži. Le 
redki ji pomagajo, da se reši, 
veliko jih pri tem reče: »Kar 
ubij jo, pičila te bo. »Ubij jo!«
Pravi junak se ne boji čebelje-
ga pika, toda temu se mora 
izogniti, ker njen pik pomeni 
tudi njeno smrt. Mnogokrat 
v boju za svoje življenje ne 
moremo dojeti, kdo nam želi 
dobro ali zlo. Tako se zgodi in 
čebela piči.

Kdo bi to vse lahko pojasnil 
mali kobilici, ki je poznala le 
svoje poreklo: »Sin kralja kobi-

lic!« Tudi čebeli ni bil všeč tak 
odgovor. Čigavi sinovi smo 
mi? Vsi smo sinovi Zemlje. Ta 
nam daje življenje, ne pa bo-
disi kateri  kralj.

Ko je kobilica spet skočila na 
drugo cvetlično stebelce, na 
katerem je čebela sesala soko-
ve, je razburjena poletela, da 
se izogne tej majhni kraljevski 
nadlogi in premišljevala: »Kako 
je nevzgojen ta kraljevič!« Zle-
tela je na bližnji cvet … V tem 
trenutku je zapihal veter in 
zanesel nepazljivo kobilico na 
travno stezico naravnost pred 
rumenokljunega kosa, ki jo je 
hlastno pojedel.

Čebela je odletela proti svo-
jemu panju. Življenje pa je za 
vse žive korakalo naprej po 
sončni dolini kakor bosonog 
potnik, ki je pel:  

 »Grozdje že zori 
 na sončni dlani, 
 mi ponuja sladke 
 in sočne plodove.   
 Vse se najde pod 
 nebeško kapo –
 pojem, vpijem 
 in glasno kličem …
 Veliko ne potrebujem, 
 le vsakdanji kruh!«
   

 Josip Bačić - Savski 
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Kulturno dogajanje v Termah Dobrna
V okviru glasbenih in kulturnih dogodkov pripravljamo zanimi-
ve prireditve, predstave, koncerte, plesne predstave in podob-
no.  Tradicija dobre volje ter doživetja in dogodki na visoki rav-
ni so v Termah Dobrna stalnica. Znamo se radostiti in znamo 
razveseljevati. Zavedamo se pomena kulture in zadovoljni smo, 
ko vidimo goste, ki se v dneh prireditev sprehajajo po našem le-
pem kraju. Še več, radi in pogosto se vračajo, še posebej v času 
poletja, ko nas objemajo premnoge izbrane melodije.

Glasbeno poletje 2013

Že šesto leto zapored ustvarjamo prepoznaven kulturni dogo-
dek. Letošnje glasbeno poletje 2013 bo, z dopolnjenim in z ra-
znovrstnim programom domačih in tujih umetnikov, obogatilo 
poletno dogajanje v Dobrni. Prispevalo bo k dvigu vrednot kul-
ture, ki v teh zahtevnih časih nima tistega mesta v družbi, ki ji 
objektivno pripada. Kultura je ena najvišjih vrednot vsakega na-
roda in še posebej je to pomembno za male narode. V Termah 
Dobrna želimo, da kulturno dogajanje v poletnem času, v naši 
čudoviti zdraviliški dvorani, popestri počitniški utrip domačih in 
tujih gostov, vsakdanjik domačinov in sodelavcev ter seže do 
ljubiteljev glasbe iz širše okolice. Verjamemo, da bodo poletni 
glasbeni večeri v osrčju zdraviliškega parka prav posebno do-
živetje.
Vsak petek ob 20.00 uri bodo kulturno dogajanje v dvorani Zdra-
viliškega doma v Termah Dobrna popestrili naslednji izvajalci:

14. 6. 2013
GLASBENA ŠOLA VELENJE
Vstop prost

21. 6. 2013
MOŠKI PEVSKI ZBOR KUD DOBRNA
Vstop prost

28. 6. 2013
DUO KITARA – VEČER ŠPANSKE IN FILMSKE GLASBE
Izvajalca: Nejc Kuhar in Mak Kuhar
Vstop prost

5. 7. 2013

VEČER ARGENTINSKE – BRAZILSKE – SLOVENSKE GLASBE
Juan Vasle – tenor
Tadej Podobnik – piano
Vstopnina: 5 EUR

12. 7. 2013

DUO BREZAVŠČEK – MAKIKO (Slovenija, Japonska) 
Maruša Brezavšček, kljunasta flavta
Makiko Kurabayashi, fagot, čembalo
Brina Jež Brezavšček, skladateljica, moderatorka
Vstopnina: 5 EUR

19. 7. 2013

VEČER SLOVENSKE GLASBE
Nataša Loborec-Perovšek – sopran
David Kostanjevec - piano
Vstopnina: 5 EUR

26. 7. 2013

ASTROPIA 
Polona Udovič - vokal
Oksana Pečeny, violina
Jean Legat, harmonika
Jan Sever, klavir
Ravi Shrestha, kitara
Marko Turšič, kontrabas
Vstopnina: 5 EUR

2. 8. 2013

IRSKI VEČER  -  SKUPINA BEER BELLY
5 članov 
Instrumenti: violina, piščali, klarinet, kitara, banjo, mandolina, kontrabas, 
bodhran 
Vstopnina: 5 EUR

9. 8. 2013

LATinTENT (Kuba, Hrvaška, Slovenija)
Ariel Cubria, kitara, vokal
Erik Marenče, klavir
Krešimir Tomec, bas
Lazaro Amed Hierrezuelo, tolkala
Vstopnina: 5 EUR

16. 8. 2013

TRIO SENSIBILE
Ana Čop, klavir
Manja Slak, violin
Zala Vidic, violončelo
Vstopnina: 5 EUR

23. 8. 2013

TRIO REVERIE 
Tanja Činč, klavir
Mojca Jerman, violina 
Katarina Leskovar, violončelo
Vstopnina: 5 EUR

30. 8. 2013
THE BADEN-WUERTTEMBERG YOUTH WIND ENSEMBLE orkester iz 
Nemčije (44 glasbenikov)
Vstop prost

6. 9. 2013
NASTOP GLASBENE ŠOLE CELJE
Vibrafoni
Vstop prost

13. 9. 2013
ZAKLJUČEK GLASBENEGA POLETJA
Alenka Godec 
Vstopnina: 5 EUR

Plesni večeri
V Termah Dobrna navdihujemo življenje s plesnimi večeri. Ples 
sprošča, poživlja in združuje – v človeku prebuja veselje in ra-
dost, s plesom skrbimo za gibanje telesa, kar pozitivno vpliva 
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na naše počutje in posledično zdravje. Plešite z nami vsak petek, 
soboto (19.30 – 23.30)  in nedeljo (14.00 – 18.00) v kavarni hotela 
Vita, v sredo in v nedeljo v Vinski kleti (20.00 – 24.00).

Stand up komedija
Smeh je pol zdravja, pravijo. 
In ker stare modrosti vedno držijo, so se Terme Dobrna v so-
delovanju z Zavodom za kulturo Maribor odločile, da tudi po 
tej plati poskrbijo za svoje goste. Odločili so se za vse bolj pri-
ljubljeno stand up komedijo ter med najboljšimi, s katerimi so-
deluje mariborski zavod, izbrali najboljše in najprimernejše. Gre 
za vrhunske komike, prepoznavna imena slovenske medijske 
scene, ki bodo obljubo o obilici smeha zagotovo tudi izpolnili. 
Naj na začetku predstavimo še Zavod za kulturo Maribor. Usta-
novljen je bil februarja 2009 s poslanstvom obogatiti kulturno 
dogajanje v Mariboru, promovirati kulturo in kulturno udejstvo-
vanje ter uveljavljati stand up komedijo kot samostojno zvrst 
umetniškega ustvarjanja. Zavod uspešno deluje po premisi 
združevanja tradicionalno težko združljivih komponent kakovo-
stnega in popularnega, ki kulminirata v edinstvenih in uspešnih 
predstavah.
Zavod je od ustanovitve do konca minulega leta organiziral več 
kot 740 dogodkov po vsej Sloveniji in nasmejal približno 148 
tisoč obiskovalcev. V tem času je vsaj enkrat mesečno izvajal 
programe na 20 prizoriščih stand up komedije. Dvakrat je orga-
niziral največji slovenski enodnevni dogodek stand up komedi-
je »HIT stand up«, realiziral program oddaje Tv stand up show 
- „Brez dlake na jeziku“ na televiziji RTS, pripravil premieri dveh 
gledaliških predstav, ki sta gostovali po gledaliških odrih sloven-
skih gledališč, organiziral mnoga vodenja prireditev. Ko gre za 
stand up komedijo, je Zavod vedno znova dokazal, da je vodilni 
na tem področju in prav zato je sodeloval že z največjimi slo-
venskimi podjetji, ki so jim zaupali pri izbiri programa. Na podla-
gi dolgoletnih izkušenj je Zavod poslastico pripravil tudi za vas.

Lucija Ćirovič
26. oktobra bo za vaše smejalne mišice skrbela Lucija Ćirović. 
Njeni stand up nastopi so komični vrhunci, saj je ena od pionirk 
slovenske stand up komedije. Stand up komičarka, igralka, ani-
matorka lutk in ljubiteljica gledališča se je proslavila s številnimi 
filmskimi in gledališkimi vlogami. Gledalcem se je najbolj vtisni-
la v spomin s serijo TV Dober dan, komedijo Moški&ženske.com, 
nedavno pa kot ena od voditeljev Viktorjev.
Svoj stand up pripravlja po čisto svoji recepturi: »Recept za do-
ber stand up.
Potrebujemo: en dober mikrofon (iz katerega naj gre ven točno 
tisto, kar je bilo v njega poslano), en oder (da se ve, kdo je šef), 
eno komičarko (po potrebi lahko tudi več njih), okusen in zaba-
ven nadev in zabave željno občinstvo. Vse skupaj zmešamo, raz-
delimo po porcijah in še sveže in sočno ponudimo. Dober tek!«

Ana Marija Mitič
Za konec serije nastopov vas bo razvajala stand up komičarka z 
najhitrejšim jezikom. 30. novembra bo Ana Marija Mitić, prepo-
znaven obraz programa Televizije Slovenija, pokazala vse svoje 
čare. Komičarka, improvizatorka, pianistka, lutkarka in študentka 
medicine. Nedavno je odkrila tudi čare stand up komedije in 
očarala. Zase pravi, da je samozadostna in sama sebi »ful žur«. 
Rojena je v Sloveniji, njen oče prihaja iz Niša, mama je Slovenka: 
»Visoka, vitka, svetlolasa, z odločnim nosom - skratka, vrgla sem 
se po očetu,« pravi Ana Marija. V srednji šoli je hkrati obiskovala 
srednjo glasbeno šolo (je pianistka in teoretičarka) in po srednji 
šoli vpisala študij medicine.
Že v srednji šoli se je začela ukvarjati z improvizacijo in kasneje 
pričela sodelovati tudi v Kulturno umetniškem društvu Franceta 
Prešerna, od koder jo je pot popeljala na Televizijo Slovenija, kjer 
je delovala v oddajah Štafeta mladosti in NLPt. Na odrih Kuda 
jo lahko gledamo v tragikomediji Vsi moji moški, lani pa smo jo 
lahko gledali kot povezovalko improspektakla Improvizija.
Ana Marija je bila že kot otrok polna optimizma in veselja. A kaj 
hitro je kruto življenje pokazalo zobe in sedaj z veseljem deli 
svoje tragikomične pripetljaje z naključnimi mimoidočimi. Sim-
patična rjavolaska trenutno išče moža, »ki naj bo lep, pameten 
in bogat«. Rada ima poezijo in pse, v prostem času pa se pre-
pušča predvsem gurmanskim doživetjem. Ana Marija ne izdaja 
svojih let in obvlada bočno parkiranje.
Več o dogodku na spletni strani www.terme-dobrna.si

Slikarska razstava
V avli hotela Vita prirejamo stalne razstave znanih slovenskih sli-
karjev. Slike je možno tudi kupiti po sprejemljivih cenah.

Animacijski dogodki
Nastopi v kavarni so stalnica naše ponudbe. Pogosto nam pred-
stavita plesno kulturo naših prednikov Folklorna skupina KUD 
Dobrna in Folklorna skupina Socka. Na instrumente, ki so jih iz-
delali sami, nas v »tisti« čas popelje skupina Vrajeva peč in nam 
na svojstven način predstavi ljudsko petje in igranje. Moški pev-
ski zbor KUD Dobrna in Vokalna skupina Fortuna sta samo ka-
pljici v morje številnih nastopajočih pevcev, ki smo jih povabili 
v goste. 
Vsako nedeljo prirejamo v avli hotela Vita tržnico, na kateri po-
nudniki iz okolice  prodajajo svoje domače dobrote, zeliščne in 
medene izdelke, razno bižuterijo,…)
Martinova tržnica je tržnica širšega pomena. Vsako leto pova-
bimo nanjo številne razstavljavce in prodajalce iz vse Slovenije 
in trudimo se, da je tržnica zelo barvita in raznolika, predvsem 
s pestro ponudbo. Z obiskom smo zadovoljni, če nas boste 
obiskali tudi vi, vam obljubljamo čudovito zapolnjen dan, po-
pestren z nastopi različnih glasbenih in pevskih skupi pa tudi 
kostanja in skečev ne bo manjkalo. 

Brigita Trantura
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A to še ni vse: Da bo vzdušje 
pri nas pravo, ste, drage stran-
ke, deležne posebnega brez-
plačnega razvajanja – masaže 
rok, obloge ali brezplačne do-
bre kavice.  Zato otroci, fantje 
in dekleta, gospe in gospodje, 
upajte si, bodite drzni in pri-
voščite sebi in svojim lasem 
le najboljše. Prepričajte se v 
ugodnosti in nas pokličite ozi-
roma obiščite v našem preno-
vljenem salonu.
Lepo vas pozdravlja FRIZER-
STVO K&M STYLING

Zapisali:
Patricija Goubar, dipl.fiziot.,vel.svet,
vodja centra za fizioterapijo in bal-

neoterapijo ter
vodja masažno lepotnega centra in 

salona za nego las
Hiša na travniku

Majda Kotnik, frizerka

DOGODKI

Naj vas ne bo strah prestopiti praga našega salona z novo podobo
V današnjem času si človek 
skoraj ne more privoščiti, da ne 
bi imel urejene pričeske, po-
barvanih las z želeno barvo in 
pristrižene na njemu željen vi-
dez. Vendar nam časi trenutno 
niso naklonjeni in priznajmo 
si: težko je, marsikomu nemo-
goče, odšteti  mesečno ve-
čje vsote za frizerske storitve. 
Našli smo rešitev: Naš salon 
smo prenovili, tako v podobi 
kot v strategiji poslovanja, a 
kljub temu ohranili cene na 
ravni povsem »povprečnega« 
salona. Pa ne le to, oblikovali 
smo novo ponudbo, ki je ce-
novno dosegljiva prav vsem, 
tudi študentom in ljudem, ki si 
dobronamerno kupijo barvo v 
trgovini ali pa se barvajo v do-
mačem okolju pod rokami fri-
zerke s sosednjih vrat. Vendar, 
ali se zavedamo kakšne po-
sledice lahko povzroča barva, 
kupljena na trgovskih policah, 
našim lasem in tudi našemu 
zdravju v prihodnosti?
Kamor seže pogled,vidimo ra-
znobarvnost. In prav je tako, 
saj bi bilo zelo pusto in dol-
gočasno živeti brez barv. Še 
posebej smo lahko hvaležni 
mi, ki nam je dano delati in 
ustvarjati nove, še boljše ume-
tnine iz vaših las. Časi niso ro-
žnati, ne pa tudi tako slabi, da 
ne bi sebi privoščili vsaj malo 

veselja z novo pričesko. Vsi se 
trudimo biti med najboljšimi 
in vaša želja je za nas najpo-
membnejša. Zato smo se od-
ločili za prevetritev samega 
koncepta storitev, ki je usmer-
jena v še večje zadovoljstvo 
naših strank. Salon se nahaja 
v hotelskem kompleksu in 
morda to marsikoga prestraši 
v smislu: nedostopno, drago, 
preveč fino. Verjemite, temu 
ni tako. Vrata našega salona 
so odprta za prav vse - tiste 
najmlajše skuštrane glavice, 
totalno odbite čupke in no-
sljive, poslovne frizurce. Obli-
kovali smo  ponudbo, vezano 
prav na posebne dni v tednu: 
ponedeljek je namenjen ugo-
dnostim nežnejšemu spolu, 
torek moškim, četrtek pa na-
šim najmlajšim. V teh dneh 
so naše cene še dodatno zni-
žane, otroci pa so deležni do-
datnega presenečenja. Ker pa 
vemo, da je velikokrat celotna 
družina potrebna frizerskih 
rok, imamo oblikovan tudi 
družinski bonus. 
Naša prednost ostaja, da že-
limo strankam ponuditi re-
snično dobro in kvalitetno 
storitev, zato uporabljamo vr-
hunske proizvode za nego in 
obdelavo vaših las. Svetovni 
frizerji potrjujejo, da je Cramer 
Color barva, ki je osvojila svet. 

UGODNOST ZATE
BREZPLAČNA FEN FRIZURA

ob barvanju za ženske v Salonu za nego las
Hiša na travniku

Kupon je veljaven do 30. 06. 2013. Ugodnost se prizna ob predložitvi originalnega kupona na 
recepciji salona za nego las Hiša na travniku. Predhodna rezervacija storitev na 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
PRESENEČENJE ZA 

NAJMLAJŠE
ob obisku v Salonu za nego las Hiša na travniku

Kupon je veljaven do 30. 06. 2013. Ugodnost se prizna ob predložitvi originalnega kupona 
na recepciji salona za nego las Hiša na travniku. 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
BREZPLAČNO OBLIKOVANJE

IN DODATEK
 ob striženju za moške v Salonu za nego las

Hiša na travniku
Kupon je veljaven do 30. 06. 2013. Ugodnost se prizna ob predložitvi originalnega kupona na 
recepciji salona za nego las Hiša na travniku. Predhodna rezervacija storitev na 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.

Mi želimo osvojiti vas z visoko 
kvaliteto proizvoda, tradici-
jo in tehnološko inovacijo, s 
ceno enako običajnim salo-
nom. Rezultati so ekskluzivni, 
briljantni, popolno prekrivni 
in dolgo obstojni. Klasične 
barve so na osnovi zeliščnih 
olj, vsebujejo nizek odstotek 
amoniaka ter perfektno pokri-
vajo sive lase. Tudi strankam, 
ki želijo naravne proizvode 
na njihovih laseh, lahko po-
nudimo užitek v barvanju, in 
sicer z novimi NaYo barvami-
-brez amoniaka in s formulo 
na osnovi naravnih organskih 
sestavin, kot so ognjič, ekstrat 
jogurta in lan. 
Tistim, ki pa se nenehno spo-
padajo s težavami na lasišču, 
kot so prhljaj, mastni lasje, 
izpadanje... nudimo novo re-
šitev v francoskih prestižnih 
proizvodih Lazartique, katerih 
uspeh je viden že po prvem 
tretmaju. 
Kot že omenjeno, ker  danes 
gledamo na vsak strošek, 
imamo ponudbo, in to zelo 
ugodno, tudi za študentski 
žep, za katerega vemo, da je 
dostikrat prazen in za tiste, ki 
se nestrokovno barvajo sami 
doma. V tem primeru vam je 
na voljo strokovno svetovanje 
in barvanje po ceni, enaki ceni 
barve na trgovinski polici. 
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Odkrijmo melanom pravočasno
Melanom je maligni tumor 
kožnih celic melanocitov. Je 
najnevarnejši kožni rak, pred-
vsem zaradi svoje velike spo-
sobnosti širjenja na ostale 
organe. Ker je zdravljenje raz-
širjene bolezni neuspešno, je 
umrljivost visoka. 
Število bolnikov z melano-
mom se povečuje hitreje kot 
število bolnikov s katerokoli 
drugo vrsto raka. Predvsem 
zaskrbljujoče je naraščanje 
števila bolnikov z melano-
mom med mladimi odraslimi. 
Melanom je rak, ki se lahko 
razvije pri vsakomur, vendar 
pa je tveganje za njegov na-
stanek pri nekaterih ljudeh 
večje: pri svetlolasih, svetloo-
kih in svetlopoltih ljudeh, ki so 
bili zlasti v mladosti pogosto 
izpostavljeni sončnim žarkom, 
pri ljudeh, ki so večkrat utrpe-
li sončne opekline, pri ljudeh, 
katerih ožji sorodnik je imel 
melanom, pri starejših ljudeh, 
pri ljudeh, ki imajo veliko števi-
lo znamenj, ter ljudeh, ki so že 
imeli melanom.
Melanom se lahko pojavi v 
obstoječem znamenju, veči-
noma pa nastane na novo. 
Na koži ves čas nastajajo nove 
pigmentne spremembe, med 
katerimi je lahko tudi mela-
nom. Pomembno je, da ga 
ločimo od ostalih, nenevarnih 
pigmentnih sprememb na 
koži. Melanom je lahko v začet-
ku zelo podoben navadnemu 
znamenju, a se za razliko od 
znamenja nato hitreje spremi-
nja po obliki, barvi in velikosti. 

akcij o pomenu zaščite pred 
UV žarki vidni šele čez desetle-
tja, je za zmanjšanje umrljivo-
sti zaradi melanoma trenutno 
najpomembnejše zgodnje 
odkrivanje z rednim samopre-
gledovanjem in preventivnimi 
pregledi kože. 

Je asimetričen (A – asimetry), 
nepravilnih robov (B – border), 
večbarven (C – colour), večji 
od 5 mm (D – diameter) in ra-
ste (E – elevation). Včasih lahko 
tudi srbi. Pri napredovali obliki 
se lahko pojavi tudi krvavitev. 
Ker se melanomi ne spremi-
njajo vsi po sistemu ABCDE 
in jih je včasih težko razliko-
vati od znamenja in drugih 
pigmentnih sprememb na 
koži, je ključnega pomena za 
postavitev pravilne diagnoze 
dermatoskopski pregled kože. 
Najpomembnejši dejavnik tve-
ganja za nastanek melanoma 
je UV sevanje. Z ustrezno za-
ščito kože pred soncem lahko 
nastanek melanoma prepreči-
mo. Z omejitvijo izpostavljanja 
soncu je treba začeti že v zgo-
dnjem otroštvu, saj so prav 
sončne opekline v zgodnjem 
otroštvu eden od dejavnikov 
tveganja za razvoj bolezni ka-
sneje v življenju. Tudi število 
pigmentnih znamenj je pove-
zano z izpostavljenostjo son-
cu v otroštvu. Več kot je otrok 
izpostavljen soncu v otroštvu, 
več znamenj se bo pojavilo na 
koži. Večje število znamenj pa 
pomeni večjo verjetnost za 
pojav melanoma kasneje v ži-
vljenju. Kožo moramo zaščititi 
predvsem z izogibanjem son-
cu, z uporabo oblačil, pokrival 
in očal ter z uporabo zaščitnih 
krem za tiste dele telesa, ki jih 
pred soncem drugače ni mo-
goče skriti. 

Ker bodo učinki preventivnih 

Redno spremljajmo spremem-
be na koži! Če odkrijemo me-
lanom pravočasno, je ozdra-
vljiv!

Nataša Grebenšek, dr. med.,

Dermatološki center Arsderma
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»Pesemca« območna revija otro-
ških in mladinskih pevskih zborov

V sredo, 10. 4. 2013, se je v Celjskem domu odvijala že tradicio-
nalna »Pesemca«, območna revija otroških in mladinskih pev-
skih zborov, ki je bila hkrati tudi uvod v  30. jubilejni Mednarodni 
pevski festival v Celju.
Letos se je pevske revije udeležil naš otroški pevski zbor s pro-
gramom 3 pesmi. S petjem in samo izvedbo pesmi ter izborom 
skladb smo navdušili  poslušalce v dvorani in  strokovno ocenje-
valko, go. Majdo Hauptman, ki ima za sabo bogato in uspešno 
glasbeno kariero. 

Zborovodkinja: 

Milena U. Rogl

Mednarodni pevski festival 
v Celju

V tednu od 10. 4. do 14. 4. 2013 je v Celju potekal 30. jubilejni 
Mednarodni mladinski pevski festival, kjer sodelujejo, tekmujejo  
pevski zbori iz tujine. Letos smo se festivala udeležili tudi pevci 
našega mladinskega pevskega zbora.
 Kot običajno so ponovno pripravili  glasbene delavnice, na 
katerih so vsi združeni pevci iz Slovenije in tujine pod men-
torstvom članov žirije (Tomaž Faganel, Slovenija, Anne-Marie 
Cabut, Francija, Zsuzsánna Mindszenty, Madžarska in Gudrun 
Schröfel, Nemčija), skupaj pripravili nekaj skladb, ki so jih nato 
izvedli na skupnem zaključnem koncertu v nedeljo, 14. aprila 
2013.
Petje v tako množičnem zboru in sodelovanje s tujimi zboro-
vodji je bila krasna izkušnja, zato smo vsi pevci ob tem zelo uži-
vali.

Zborovodkinja: 

Milena U. Rogl

Kope 2013
V ponedeljek, 4. 3. 2013, smo se šestošolci polni pričakovanj od-
pravili v zimsko šolo v naravi na Kope. Prispeli smo približno ob 
10.00. Prtljago smo zložili iz avtobusa. Potem smo se odpravili 
na smučišče, kjer so nas testirali, kako dobro smučamo. Začetni-
ki pa so vadili na poligonu. Ko smo prispeli nazaj v Lukov dom, 
smo prtljago odnesli v svoje sobe. Kosilo smo imeli ob 13.30. 
Po kosilu smo imeli nekaj prostega časa. Ob 14.00 se je pričelo 
popoldansko smučanje. Ob 16.00 smo se v sobah preoblekli in 
ob 16.30 je sledil pouk. Po pouku smo imeli večerjo in zabavni 
večer. Ob 21.30 smo se odšli stuširat in nato spat. 
V torek zjutraj smo morali vstati že ob 7.00. Po zajtrku smo od-
šli na smučišče in uživali v lepem sončnem vremenu. Ob 12.00 
smo se odpravili v Lukov dom.  Imeli smo kosilo. Po kosilu smo Učenci v zimski šoli v naravi na Kopah
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ŠOLSKI KOTIČEK

se še enkrat odšli smučat. Začelo se je oblačiti in močno pihati. 
Odšli smo s smučišča. Pouk, ki je sledil, je bil zanimiv, saj smo 
izdelovali žabe. Zvečer smo se šalili in imeli tekmovanje žab. 
V sredo zjutraj smo se zbudili v megleno in vetrovno jutro. Na 
smučanju je bilo zabavno, pa tudi če je bilo megleno. Športni 
dan in nočno smučanje pa sta odpadla, ker je bilo preslabo vre-
me. Zvečer smo se igrali v igralnici. 
V četrtek dopoldne smo po skupinah bordali, saj je bordanje 
zaradi slabega vremena v sredo zvečer odpadlo.  Popoldne pa 

smo lepo smučali. Zvečer smo skupaj z učenci iz Maribora gle-
dali film. 
V petek smo vsi nestrpno pričakovali tekmovanje. Ob 10.00 smo 
si še zadnjič ogledali progo. Tekmovanje je bilo zanimivo in za-
bavno, saj so nas vzpodbujali tudi naši starši. Vsak je bil vesel 
svoje uvrstitve.  Polni novih doživetij smo se popoldne vrnili  na 
Dobrno. 

Matjaž Korenak, 6. razred

Tehnični dan –  gregorčki 

V sredo, 6. 3. 2013, smo imeli 
tehniški dan z naslovom Gre-
gorčki, 1. del. Najprej nam je 
učiteljica razdelila načrte za 
izdelavo gregorčkov, ki smo 
si jih ogledali in si tako razlo-
žili potek dela. Zatem smo se 
lotili izdelovanja. Zelo smo se 
trudili, če pa nam kaj ni šlo 
dobro od rok, nam je na po-
moč priskočila učiteljica. Na 
koncu smo se lotili barvanja. 
Učiteljica nam je svetovala, da 
naj pobarvamo hišico čim bolj 
'odštekano'. Nastale so zelo 

Spust gregorčkov po Topličici

lepe in barvite hišice. Vsi smo 
bili zadovoljni s svojim delom.
V ponedeljek, 11. 3. 2013, pa 
je izdelavi gregorčkov sledil 
spust po Dobrnici. Ob 18.15 
smo se zbrali v šoli, vzeli gre-
gorčke in se odpravili do par-
ka. Tam so se nam pridružili 
tudi naši starši. Po razredničar-
kinih navodilih  smo dali gre-
gorčke v vodo in jih spustili. 
Ob tem pa si je vsak izmed nas 
nekaj zaželel. Spust gregorčk-
ov  so spremljale melodije, ki 
jih je na harmoniko zaigral naš 
bivši učenec Primož Pesjak. 
Gasilci pa so skrbeli za to, da je 
vse potekalo varno.
Upam, da se bodo vse naše 
želje uresničile.

Timeja Čerenak, 5. razred

Zaplešimo skupaj

Učenci od 1. do 5. razreda smo imeli v marcu kulturni dan z na-
slovom Zaplešimo skupaj. 
V prvem delu smo se v sodelovanju z učitelji Plesnega vala Celje 
po razredih naučili različnih plesov. Sledila je skupna predstavi-
tev v telovadnici, kjer se je vsak razred predstavil s svojo plesno 
koreografijo. 
Za presenečenje pa so poskrbeli naši starši, ki so prav tako pri-
pravili svojo plesno koreografijo in se z njo uspešno predstavili 
na odru, za kar sem jim zahvaljujemo. 
Med nastopi posameznih skupin je bilo na sporedu »Plesno 
popotovanje«, kjer so nas plesne škratke popeljale skozi različ-
ne zvrsti plesa na vseh koncih sveta. Prireditev smo zaključili z 
majhno pozornostjo za svoje starše. 

Zapisali: učenci 5. razreda

Prireditev za starše Zaplešimo skupaj
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Full so dobre .. z nutello so d'best
Turistična zveza Slovenije in Zavod RS za šolstvo sta v leto-
šnjem šolskem letu izvedla že 27. državni festival Turizmu 
pomaga lastna glava, in sicer na temo POTUJ Z JEZIKOM. 
Letošnjo rdečo nit projekta so tako želeli povezati s kulina-
riko in jezikom. Turistične raziskovalne naloge, ki jih je bilo 
potrebno oddati do 31. januarja, so tako prikazovale jedi, ki 
so jih pripravljale že naše babice iz lokalnih, doma pridelanih 
sestavin, jih morda po domače poimenovale, danes pa jih 
pripravljamo tudi najstniki ter jih ali pa njihove okuse slen-
govsko poimenujemo. 
Članice turističnega krožka,  Hana Brecl, Tjaša Brusl, Valentina 
Jakob, Pija Memon, Eva Voršnik z mentorico Sonjo Špegel, smo 
izbrale jed, ki se jo verjetno kot prvo samostojno jed učimo pri-
pravljati skoraj vsi najstniki, tako fantje kot dekleta, to so PALA-
ČINKE.
Našo raziskovalno nalogo smo 12. marca letos predstavile na 
turistični stojnici v Mercator centru v Celju. V ta namen smo iz-
delale tudi brošuro,  kjer je predstavljen izvor palačink, namazi 
in nadevi od A do Ž ter še nekaj receptov za pripravo sladic iz 
'palačinkinega' testa. Turistično društvo Dobrna pa je poskrbelo 

Članice turističnega krožka so pod mentorstvom Sonje Špegel sodelovale na 27. 
državnem festivalu Turizmu pomaga lastna glava

za naš izgled na stojnici – dobile smo namreč kape in majice. Z 
nalogo in predstavitvijo smo dosegle bronasto priznanje.
Nalogo smo predstavile tudi na občnem zboru Turističnega 
društva Dobrna, kjer smo ponudile  bolj tradicionalne palačin-
ke, in sicer skutine, z domačo slivovo in kutinovo marmelado, z 
marelično marmelado in seveda z Nutello – te so pa bile d'best.

Članice novinarskega krožka,

mentorica: Sonja Špegel

e-Twinning projekt TEDDIES TRAVEL 
Hello everybody!
Na osnovni šoli Dobrna že tre-
tje leto sodelujemo v medna-
rodnem projektu e- Twinning 
in letošnji projekt se imenuje 
Teddies Travel.
 Glavni junak je  medvedek 
Piki, ki se je skupaj s 14 učen-
ci iz 5. razreda učil angleščine, 
spoznaval navade učencev, 
z njimi preživljal prosti čas in 
nazadnje tudi dočakal dan, 
ko se je skupaj z vsemi plakati, 
ustvarjenimi predstavitvami 
o Dobrni, Sloveniji, naši šoli, 
z dnevnikom, potnim listom 
in osebno izkaznico podal na 
dolgo pot po Evropi.
Najprej se je medvedek Piki 
ustavil v Angliji, kjer je  spo-

razstavimo material, ki nam 
ga pošljejo sodelujoči učenci 
iz tujih šol in seveda medved-
ka, ki igra glavno vlogo v tem 
projektu. 
Nestrpno pa že pričakujemo 
vrnitev našega medvedka Piki-
ja, da pogledamo njegov poln 

Na Osnovni šoli Dobrna že tretje leto sodelujemo v mednarodnem projektu 
e-Twinning; letošnji projekt se imenuje Teddies Travel.

znaval nove prijatelje in jim 
predstavil našo šolo, kraj, 
Slovenijo in  naše sodelujo-
če učence. Nato je potoval v 
Islandijo, spet nazaj v drug kraj 
v Anglijo, nato v Španijo, Italijo, 
Turčijo in nazadnje se bo poln 
novih vtisov vrnil v Slovenijo.
Medtem na naši šoli gostimo 
medvedke iz vseh zgoraj na-
štetih držav. Spoznali smo že 
veliko novih prijateljev, zanimi-
vih krajev, tujih držav, običajev 
otrok v teh državah, hkrati pa 
ob tem širimo znanje angle-
škega jezika. 
Na zgornjem hodniku naše 
šole, pred vhodom v multime-
dijsko učilnico, smo uredili ko-
tiček medvedkov, kjer vedno 

potni list in preberemo vse vti-
se tujih sodelujočih učencev, 
ki so se gotovo naučili veliko 
novega o nas, o Dobrni in naši 
lepi Sloveniji.

Učenci 5. razreda 

z mentorico Jasmino Repolusk

ŠOLSKI KOTIČEK
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Tehnični dan – živimo varno
V petek, 12. 4. 2013, je na šoli potekal celostni tehniški dan Živi-
mo varno.
Najprej smo se vsi pripravili na evakuacijo in jo s pomočjo gasil-
cev tudi izvedli. Gasilci so prikazali tudi vajo, kjer so pri požaru 
pomagali ponesrečencu.
Po evakuaciji je potekalo delo po razredih, kjer smo spregovorili 
o potresu in o ravnanju ob njem. V drugem delu so potekale 
različne delavnice, in sicer - Jurčku bomo pomagali,1. r., Člove-
koljubne organizacije, 2. r, Priprava na izpit, 3. r, Obisk kinologov, 
5. r., Spletno ustrahovanje in etika, 6. r., Varna raba facebooka, 7. 
r., Prva pomoč, 8. r. ter Jaz in moj odnos do tobaka, alkohola in 
droge za devetošolce.
V nadaljevanju pa je za vse učence na šolskem igrišču potekala 
predstavitev vojske. Spoznavali smo opremo vojakov, tudi orož-
je, vojaška vozila, oklepnik idr. Nekatere so vojaki tudi zamaski-
rali. Bilo je vznemirljivo in zanimivo. 

Pa še vtisi osmošolcev
Osmošolci smo se pogovarjali o tem, kako ravnati, če zagori 
(požar)  ali če se strese (potres) ter čakali na alarm, ki nas je opo-
zoril na požar v šoli. Izvedli smo evakuacijo.
Po evakuaciji  smo odšli v učilnico, kjer so nas že čakale učiteljica 
ter dve dijakinji iz Srednje zdravstvene šole  Celje. Najprej so 
nam predstavile njihovo šolo, spregovorile o poklicni orienta-
ciji, njihovem delu … Zatem so nam predstavile nekaj osnov 
prve pomoči. Razdeljeni smo bili v dve skupini. V prvi smo se 
pogovarjali o tem, kako oživljati človeka v primeru, če je ta v 
nezavesti. V drugi skupini pa o tem,  kako ravnati pri zlomu kosti 
ali hudi krvavitvi oziroma kako poviti osebo, če hudo krvavi ali 

Uspešno izvedena evakuacija zaposlenih šole in vrtca v okviru tehniškega dneva Živimo varno

Predstavitev vojske

pa ima zlomljeno kost. 
Po končanem predavanju smo imeli še predstavitev vojaške 
opreme in vozil.

Sara Brecl in Simona Špegel, 8. razred

Eko dan 2013
V petek, 26. 4. 2013, je za učen-
ce od šestega do devetega 
razreda potekal naravoslovni 
dan – EKO DAN. 
Šestošolci so s pomočjo zu-
nanje sodelavke v okolici šole 
spoznavali in nabirali zdravilna 
zelišča.
Učenci 7., 8. in 9. razreda so 
najprej prisluhnili predava-

nju doc .dr. Zalike Črepinšek 
o okoljskih spremembah in 
umetnem spreminjanju vre-
mena.
Zatem so se sedmošolci po-
dali na teren, kjer so spozna-
vali življenje v celinskih vodah. 
Najprej so si ogledali ribnik 
in njegovo okolico, nato pa 
nahranili ribe  ter spoznali še 

druge živali in rastline ob rib-
niku in v njem. Izmerili so tem-
peraturo in Hp vrednost vode 
ter ulovili nekaj paglavcev. Pri 
raziskovanju so naleteli na mr-
tvega krta, ga opisali in si ga 
ogledali. Sedmošolci so tako 
uživali pri spoznavanju rastlin 
in živali.
Osmošolci so se po uvodnem 

delu razdelili v dve skupini. 
Prva skupina se je odpravila na 
terensko delo, pri čemer so ob 
Dobrnici opravili različne me-
ritve, ki  so jih  nato analizirali 
na šolskem igrišču. Druga sku-
pina pa je ustvarjala v literarni 
delavnici na temo voda. Pisali 
so haikuje in druge sestavke. 
V drugem delu sta se skupini 
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zamenjali. V pričakovanju počitnic so uživali v naravi in spoznali 
veliko novega.
Devetošolci so se odpravili v Velenje, kjer so si ogledali Inštitut 
za ekološke raziskave  ter Muzej premogovništva. Pri tem so 
spoznavali vidike onesnaževanja, negativne vplive energetike in 
drugih človekovih dejavnosti, varčevanje z energijo, gospodar-
jenje z odpadki idr. V Muzeju premogovništva  so se devetošolci 
oblekli v 'knapovska' oblačila, si nadeli čelado, vzeli knapovsko 
malico in se odpravili v podzemlje, kjer so spoznavali delo rudar-
jev v preteklosti.

Mija Hrovat, Adrijana Dečman in Simona Špegel, 8. razred 

ŠOLSKI KOTIČEK

Spoznavanje celinskih vodah(pri ribnikih) v okviru Eko dneva 

Tekmovanje  iz matematike
V četrtek, 21. 3. 2013, je na šoli potekalo tekmovanje za bronasto 
Vegovo priznanje – vsem znano kot Kenguru.
Tekmovanja se je udeležilo 107 učencev od 1. do 9. razreda. 
Osvojenih je bilo 33  bronastih priznanj.
V četrtek, 4. 4. 2013, pa je na Osnovni šoli Štore potekalo regijsko 
tekmovanje. Udeležili so se ga najuspešnejši učenci 3. triade, in 
sicer: iz 7. razreda Sara Božnik in Vanessa Vrečič, iz 8. razreda Mija 
Hrovat in Ula Pihler ter iz 9. razreda Patrik Vitez.

Sedmošolki Sara Božnik in Vanessa Vrečič ter  devetošolec Patrik 
Vitez so osvojili srebrna priznanja, sedmošolki pa sta se uvrstili 
tudi na državno tekmovanje.
Vsem dobitnikom priznanj iskreno čestitamo, Sari Božnik in Va-
nessi Vrečič pa želimo obilo uspehov še na državnem tekmova-
nju! 

Vodja tekmovanja:

Marija Boršič

drobtinice iz vrtca
Na začetku  marca so se za 
otroke šole in  vrtca odvijale 
LUTKARIJE IN VRAGOLIJE, kjer 
so si starejši otroci vrtca ogle-
dali dve lutkovni predstavi, 
mlajši otroci pa eno predstavo 
v izvedbi lutkarjev iz OŠ Lju-
bečna.
 V vseh oddelkih smo marec 
namenili družini. Najmlajši so 
naštevali člane družine in ugo-
tovili, da njihove družine šteje-
jo od tri do pet članov. Ugoto-
vili so, da imajo mamice in atiji 

Otroci.smo
tudi imena, otroci  so poime-
novali  svoje bratce in sestrice. 
Prebrali so  veliko knjig in se 
pogovarjali ob ilustracijah.  V 2. 
oddelku pa so otroci tudi s po-
močjo lepljenja nalepk na pla-

kat prikazali, katere člane se-
stavljajo njihove družine. Poleg 
branja zgodb  in pravljic smo 
se pogovarjali, kaj doma dela 
mamica, kaj očka in kaj počne-
jo skupaj v prostem času.
V igralnici 1 in 2. oddelka smo 
si uredili  kotiček Dom, kjer 
smo se igrali z različno odpa-
dno embalažo, punčkami in 
oblačili. Vživljali smo se v vsak-
danja gospodinjska opravila, 
od kuhanja, pospravljanja do 
obešanja perila…                                                

V 5. oddelku so otroci izdela-
li »družinsko deblo«. Nanj so 
sami narisali svoje družinske 
člane in v sredino prilepili svojo 
fotografijo. Ob drevesu so utr-
jevali imena vseh članov druži-
ne, pa tudi na babice in dedke 
niso pozabili. S pomočjo infor-
mativne slikanice Lukec dobi 
sestrico, pa so radovedno pri-
sluhnili, kako so «prišli« na svet. 
O rojstvu so pridobili ogromno 
informacij, zato se nihče več 
ne strinja z izjavo, da ga je pri-Izdelava  plakata; 2. oddelek 
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nesla štorklja.
Otroci 3. oddelka so prepozna-
vali ptice, poslušali njihovo  pe-
tje, skrbeli zanje, postavili  pti-
čjo hišico, prebrali več zgodbic 
o pticah in jih iskali v enciklo-
pedijah. Obiskal jih je lovec, g. 
Lavrinc, ki jim je prinesel nekaj 
nagačenih ptic (sovo, kanjo, 
srako, goloba).
Malčki so si  izdelali igrače kar 
sami in zelo radi posegajo po 
njih (igrače za vstavljanje, pre-
tikanje, prenašanje s pinceto, 
nizanje - razvijajo prstne spre-
tnosti oz. fino motoriko). Sor-
tiranje zamaškov po barvi v 
barvne lončke - razvijajo vidno 
zaznavo in učenje barv. Pri raz-
lično velikih dozah, po katerih 
otroci udarjajo s plastično žli-
co – razvijajo slušno zaznavo, 
različne tone, ter tiho in glasno 
igranje). Omogočajo jim igralni 
užitek.

V 2. oddelku smo  spoznavali  
in prepoznavali različne zvoke 
v igralnici in na prostem. Na 
sprehodih smo prisluhnili pti-
čjemu petju, žuborenju poto-
ka, zvoku traktorja, avtomobila, 
letala, helikopterja,…
Tudi v 4. oddelku so prisluhnili 
različnim zvokom.  Na obisk so 

povabili sestre Jakob, ki so se  
vabilu z veseljem odzvale in 
zapele venček ljudskih otroških 
pesmi. Tudi otroci so prepevali 
pesmice: Ob bistrem potoč-
ku je mlin, Na planincah, Sijaj 
sončece …   Pridružila se jim 
je tudi Tjanova tetka Marina, ki 
jim je z zvoki citer pričarala pri-
jetno in nežno vzdušje.  

Glasba otrokom popestri mar-
sikateri dan. Otov očka Tomaž  
je v skupini predstavil dva in-
strumenta, ki zvenita lepo, pri-
jetno in doneče: marimbo in 
vibrafon. Z deklico Tjašo  sta 
zaigrala glasbo baroka, roman-
tike in današnjega časa. 

Otroci so z navdušenjem po-
slušali in potem še sami posku-
sili zaigrati na oba instrumenta.  
Za zaključek pa so vsi skupaj 
zaigrali pesem Kuža pazi in 
prav neverjetno dobro je bilo 
slišati. 
Prireditev Otroci. smo smo  vsi 

oddelki  skrbno pripravili.  Kar 
nekaj otrok  iz 5. oddelka je 
povezovalo program,  napove-
dovali  so prijatelje sosednjih 
skupin.  Koliko treme je bilo 
treba premagati, vedo  sami. A 
prireditev je bila odlična.
 Prvi teden v aprilu smo se v 
vseh oddelkih veliko pogo-
varjali o zdravju, saj je naš vr-
tec vključen v projekt  zdravja. 
Strokovne delavke so poskrbe-
le za različne teme, ki so pri-
pomogle k večjemu zaveda-
nju  zdravega načina življenja. 
Pogovarjali smo se o zdravi 
prehrani,  jo pravilno poime-
novali in razvrščali s pomočjo 
slikovnega gradiva, oblikovali  
plakate. Praznovali smo sve-
tovni dan zdravja in ga obe-
ležili s sadnim dnem. V 1. in 2. 
oddelku smo  sami s pomočjo 
plastičnih nožev narezali raz-
lično sadje, si pripravili sadna 
nabodala, iztisnili  sok  poma-
ranč. Tako so otroci spoznavali 
različne okuse.

V 1.,2.,in 5. oddelku smo si pri-

pravili tudi različne  namaze 
(korenčkov, čemažev, namaz s 
peteršiljem in namaz z zeleno 
papriko). 
V 5. oddelku so  izdelali pre-
hransko piramido. Ob nastaja-
nju piramide so se  pogovar-
jali, katera živila so zdrava za 
človeka in hkrati ugotavljali, 
česa pojedo preveč. Material  
za nastajanje piramide so pri-
nesli od doma. Piramida je bila 
razstavljena.

Drugi teden v aprilu smo na-
menili človeškemu telesu in 
negi telesa. Spoznavali smo 
svoje telo, dele telesa, izdelali 
različne plakate, poslušali bitje 
srca. Tudi na spoznavanje ču-
til nismo pozabili. Najstarejše 
otroke je obiskala medicinska 
sestra za preventivo zob. Sku-
paj so si umivali zobe, se po-
govarjali o zdravi prehrani in 
o pomenu prvih šestic. Dogo-
vorili so se, da jim pri umivanju 
zob vedno pomagajo starši. 
Sodelovali so  tudi šoloobvezni 
otroci iz 4. oddelka.
V vseh oddelkih smo se po-
govarjali,  kdaj se umivamo 
(roke, celo telo, zobe, lase…) in 
si ogledali filmček: Čiste roke 
za zdrave otroke. Navajali smo 
se na dosledno skrb za svoje 
telo (oblačenje, umivanje rok, 

Igra z odpadnim materialom; 1.oddelek

Ob zvokih citer; 4.oddelek

Igranje na marimbo in vibrafon; 
4.oddelek

Priprava sadnih nabodal; 2.oddelek 

Priprava prehranske piramide; 
5.oddelek

DROBTINICE IZ VRTCA
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njih, ob glasbi ali brez nje. Vsi 
opravljamo  gibalne naloge za 
Mali sonček.

DROBTINICE IZ VRTCA

brisanje nosa…). Poimenovali 
smo dele telesa in spoznavali  
njihovo funkcijo. V prvem od-
delku so se igrali gibalne igre 
(Deset prstov, To sem jaz, Go-
senica, Leva desna). 
Tretji teden smo spoznavali 
Zemljo kot planet in prst. Ob 
svetovnem dnevu Zemlje smo 
v vseh oddelkih posadili grah, 
fižol ali druge rastline, nato pa 
opazovali kaljenje in rast po-
sajenih rastlin. Dopoldan je 
bil namenjen igri z naravnim 
materialom(prst, kamenje in 
pesek). 

Spoznavali smo  Zemljo kot 
planet s pomočjo globusa, 

spoznavali celine in oceane. 
Preko svetovnega spleta se  je 
otrokom 3. oddelka iz Amerike 
oglasila  njihova vzgojiteljica, 
ki je bila tam na dopustu in 
spoznali so, da ima ona noč v 
Ameriki, kadar se  v vrtcu igra-
mo. Ogledali so si tudi  slike 
ameriške pokrajine. 
Vsi otroci vrtca so se 12. 4. 2013 
priključili evakuacijski vaji in se 
uspešno ter  pravočasno uma-
knili iz šole. 
Od 15.-19. 4. 2013  se je najsta-
rejša skupina otrok skupaj s 
prijatelji iz 4. oddelka udeležila 
plavalnega tečaja, ki ga orga-
nizira Športna zveza Celje v 
bazenu Golovec. Kar 25 otrok  
in njihove vzgojiteljice so se 
dnevno vozili v Celje. Namen 
plavalnega tečaja je bil od-
pravljanje strahu pred vodo, 
prilagajanje na vodo, sprošče-
no gibanje v vodi, igre v vodi, 
potapljanje glave, drsenje  in 
seveda navajanje na samo-
stojno urejanje v garderobi 
in v umivalnici. Na zaključek 
plavalnega tečaja so povabili  
svoje starše in jim pokazali, kaj 
vse so se naučili. 

Mesec maj  smo v celoti na-
menili gibanju. V vseh oddel-
kih se otroci vsakodnevno 
razgibavajo z rekviziti ali brez 

Saditev fižola; 1.oddelek

Ob Dnevu zemlje; 2. oddelek

Igra s peskom; 3.oddelek

To smo mi plavalci; 4. in 5. oddelek

Igre z žogo; 3. oddelek

Razgibavanje na trim stezi; 4. oddelek

Pohod do cerkve sv. Miklavža; 
2. in 3. oddelek

Tudi vrtčevski planinci ne po-
čivajo. Izpeljali so tri  izlete in 
sicer so se odpravili do obo-
re jelenov (Lamperček-Drev), 
do Lemberškega gradu in do 
Črne kuhinje na  Brdcah.  V 
spominu jim je najbolj ostal 
pohod z dežniki.  Ogledali  so 
si lovsko kočo, opazovali go-
spodarja pri hranjenju jelenov, 
srn, muflonov in damjakov. 
Pomagali so mu tudi  hraniti 
Pikija. 

15. 5. 2013 bomo vsi oddelki 
vrtca izvedli športno dopol-
dne na temo naravne oblike 
gibanja,  ki bo sestavljen iz 
treh delov:  ogrevanje, telo-
vadba po postajah, ter vaje za 
umirjanje. Po koncu športne-
ga dneva bo poskrbljeno za 
zdrav napitek (metin in melisin 
sok) in za posladek sadni kro-
žnik. Za nagrado bo vsak otrok 
prejel medaljon. 

Nekaj utrinkov iz vrtca za revijo  Do-

brčan  pripravili in zapisali: Mihaela 

Podrzavnik in Suzana Adamič 

Zaslužena malica; planinci 5.oddelka
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utrinki iz 
CUDVGlasba pričenja tam, 

kjer končuje beseda

Uvodne besede je zapisal Hei-
nrich Heine in še kako držijo 
pri delu z otroki s posebnimi 
potrebami. Ena od učenk je 
slepa, drug učenec ne zmore 
zadržati daljše pozornosti na 
mirujočem objektu, spet dru-

Bine, Vinko in Jasminko s plakatom o Visoški kroniki 

gi ne more prijeti predmeta v 
roko…in tako bi še lahko na-
števala. Kaj pa lahko? Kje so 
naši učenci tako čudoviti? Lah-
ko se nasmeji ob slišani besedi 
»princeska«, z obrazno mimiko 
ti jasno sporoči (nasmeh do 
ušes), da mu je najljubša pe-
sem »Živa in Žan«, ob katerih 
tudi jabolčni sok postane bolj 
sladek. Pogled obrne v smeri 
prihajajočega zvoka. Nasmeh-
ne se ob zvokih, ki prihajajo 
iz zvočne knjige. Njen jok se 
poleže takrat, ko se zasliši zvok 
morja in šumenje valov in se 
potopi v sicer kratkotrajni (a 
kljub temu zlata vreden) spa-
nec. V našem oddelku se vse 
začne in konča z glasbo, saj 

je z njo mogoče povedati več 
kot z besedami. Ravno zato 
smo se odločili, da v skupino 
povabimo glasbeno-pevski 
krožek, ki deluje v okviru inte-
resnih dejavnosti Centra. Fan-
tje so prišli v spremstvu učite-
ljev (ena učiteljica igra klavir, 
dve pomagata pri petju, uči-

telj pa spremlja vse na kitari) in 
so nam z znanimi slovenskimi 
pesmimi polepšali ponedelj-
kovo dopoldne. In naj zaklju-
čim z znanimi Salomonovimi 
besedami: »Kdor muzicira, srce 
odpira.«

Za skupino OVI II

Tatjana Šušteršič

Lahko branje v CUDV Dobrna

V CUDV Dobrna beremo knji-
ge, ki so zapisane v lahko ber-
ljivi obliki. 
To so knjige, ki jih naši uporab-
niki lažje berejo in tudi lažje 
razumejo. 
V CUDV Dobrna rečemo lahko 
branje vsemu, kar počnemo, 
ko beremo knjige, napisane v 
lahko berljivi obliki. 
K našemu lahkemu branju 
spada: branje knjig, poslušanje 
branja, pogovarjanje o zgodbi, 
ustvarjanje plakatov po bra-
nju, pisanje, gledanje filmov.
Spodaj si lahko preberete, 
kaj so naši uporabniki odgo-

vorili, ko smo jih spraševali o 
lahkem branju.
Na vprašanja so odgovarjali 
Vinko, Ina, Jasminko in Alen.   

1. Ali ti je všeč lahko branje? 
Vinko: Da, mi je všeč.
Ina: Da.
Jasminko: Ja.
Alen: Ja.

2. Kaj ti je najbolj všeč pri lah-
kem branju?
Vinko: Všeč so mi knjige. Všeč 
mi je, ko beremo.
Ina: Všeč mi je, ko se pogovar-
jamo.

Jasminko: Všeč mi je, da knjige 
lažje beremo in razumemo.
Alen: Všeč mi je knjiga, ki smo 
jo ravno prebrali. Naslov knji-
ge je Visoška kronika.

3. Prebral si že knjigi Visoška 
kronika in  Romeo in Julija. 
Obe sta lahki branji. Katera 
knjiga ti je bila bolj všeč? 
Vinko: Romeo in Julija. 
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Ina: Visoška kronika.
Jasminko: Romeo in Julija.
Alen: Nisem še prebral obeh 
knjig.

4. Kaj ti je bilo najbolj všeč v 
knjigi Romeo in Julija?
Vinko:  Najbolj mi je bilo všeč, 
ko sta se Romeo in Julija po-
ročila in živela do konca svojih 
lepih poročnih dni vse do ta-
krat, ko sta skupaj umrla.
Ina: Najbolj mi je všeč, da v 
knjigi piše, ljubim te. 
Jasminko: Ljubezen.
Alen: / (Alen knjige Romeo in 
Julija še ni prebral.)

5. Kaj ti je bilo najbolj všeč v 
knjigi Visoška kronika?
Vinko: Najbolj mi je bilo všeč, 
ko se je na koncu zgodbe Jurij 
poročil z Agato.
Ina: Najbolj mi je bilo všeč, ko 
sta se Izidor in Margareta po-

ročila.
Jasminko: Ko se je Izidor poro-
čil z Margareto.
Alen: Najbolj všeč mi je bilo, 
da ste se Jurij in Agata poro-
čila.

6. Bi še rad bral knjige, ki so 
napisane v obliki lahkega bra-
nja? 
Vinko: Jaz bi še rad bral take 
knjige.
Ina: Ja.
Jasminko: Ja, zelo so mi všeč.
Alen: Ja.

7. Kaj poleg lahkega branja še 
rad bereš?
Vinko:  Rad berem knjige iz 
zbirke Vražja nogometna dru-
ščina.
Ina: Rada imam pravljice.
Jasminko: Rad bi bral zgodbo 
o Lojzetu Slaku. Naslov je En 
godec nam gode.
Alen: Rad berem knjige iz zbir-
ke Pet prijateljev in knjigo o 
psički Lesi.

8. Kakšne knjige bi še rad bral?
Vinko: Meni bi bile zanimive 
knjige o naravoslovju, poho-
dih, planinah in o zdravem ži-

vljenju.
Ina: Pravljice in knjige o ljube-
zni.
Jasminko: Knjigo o Lojzetu Sla-
ku in knjige o spolnosti. 
Alen: Rad bi bral knjige o špor-
tu.

Naši uporabniki radi berejo 
lahka branja, ker so napisana 
tako, da jih lažje razumejo in 
lažje berejo. 
V njih so napisane stvari, ki 
naše uporabnike zanimajo. 
Zanima jih ljubezen. 
Zanimajo jih drugi ljudje, od-
nosi med ljudmi in njihova ži-
vljenja.
Vsi si želimo, da bi bilo takšnih 
knjig še več.

Napisala: 

Ines Klavžar, knjižničarka CUDV 

Dobrna in izvajalka lahkega branja

Alen, Vinko, Ina in Jasminko z lahko 
berljivima knjigama Romeo in Julija ter 
Visoška kronika. 

Obisk vrtca Trje

Dne 6. 2. 2013 smo obiskali žalski vrtec - 
enota Trje. Za sodelovanje smo se dogo-
varjali že dlje časa, realizirali pa smo ga v 
sklopu kulturnega tedna. Tako smo upo-
rabniki in delavci enote VDC Vojnik pripra-
vili ustvarjalno delavnico z glino, seveda 

pa je bil osnovni namen, poleg predstavi-
tve našega dela, druženje in medsebojno 
spoznavanje. V veliko pomoč pri pripravi 
programa nam je bila naša bivša sode-
lavka Sonja, ki je sedaj vzgojiteljica v tem 
vrtcu in vodi skupino nadebudnih 5 do 
6-letnikov.
Zjutraj smo se odpravili iz Dobrne v naše 
prostore v Vojniku, kjer smo si pripravili 
vse potrebno za izvedbo delavnice. Nato 
smo se s kombijem odpeljali proti vrtcu 
Trje, sneg pa je medtem že prav pravljič-
no pobelil okolico. Bolj ko smo se približe-
vali, več snega je bilo, a kljub vsemu smo 
srečno prispeli. Otroci so nas že nestrpno 
pričakovali in ker smo bili malo pozni, smo 
kar takoj začeli. Ustvarjali so vsi od naj-
mlajših do najstarejših v treh skupinah in 
nastalo je mnogo zanimivih izdelkov, čas 

pa je kar prehitro minil. Naši uporabniki so 
si medtem ogledali prostore vrtca in se 
seveda tudi posladkali v jedilnici. 
Bila je prijetna in zanimiva izkušnja za 
otroke v vrtcu in naše uporabnike pa tudi 
za vse zaposlene. Zagotovo se bomo še 
kdaj srečali.

Silvo Lavtižar

Judita Memon
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En, dva, tri, štir…en, 
dva, tri, štir…

Tako štejemo plesne kora-
ke angleškega valčka. Ples, ki 
je skladno gibanje telesa ob 
glasbi (tako piše v leksikonih), 
pa je za uporabnike Centra, 
za otroke, mladostnike in od-
rasle lahko še mnogo več. So 

trenutki druženja, sklepanja 
prijateljstev, daje občutek po-
membnosti, opaženosti, uspe-
šnosti, krepi samozavest in 
samopodobo. Veliko sociali-
zacijskih momentov vključuje. 
Za ples se primerno uredimo, 

dogovorimo s spremljeval-
cem…
V Centru smo se odločili, da 
organiziramo tečaj plesa tudi 
za uporabnike na vozičkih. 
Naše mladostnice so se tega 
posebej razveselile. Uporabni-
ki so si sami izbrali soplesalce, 
ja, moškega ali ženskega spo-
la. Še sreča, da imamo zapo-
slenih tudi nekaj fantov! Za 
začetek smo najeli plesnega 
inštruktorja, zdaj pa pridno va-
dimo sami. Fantom ni bilo tež-
ko obnoviti plesnih korakov 
angleškega valčka, uporabni-
ki pa sledijo z vozički, delajo 

obrate, se radostno smejijo. 
Nekateri potrebujejo več po-
moči in usmerjanja kot drugi, 
vsi pa zadovoljno zapuščajo 
vaje. V začetku junija nas bo 
spet obiskal inštruktor, da pre-
veri, kako smo napredovali in 
da izdelamo koreografijo. Radi 
bi pokazali staršem, kaj smo se 
naučili. Ko bomo »plesne kora-
ke« dovolj utrdili, pa se bomo 
predstavili tudi širši javnosti.

Bojana Lipičnik, 

vodja CUV in 

programa VIZ

Priznanje društva specialnih in 
rehabilitacijskih pedagogov Slovenije mag. Tinetu Kovačiču
Na letošnjih izobraževalnih dnevih specialnih in rehabilitacijskih 
pedagogov je stanovsko društvo našemu kolegu  mag.Tinetu 
Kovačiču, dipl. fizioterapevtu s specialnimi znanji, vodji oddelka 
medicinske rehabilitacije podelilo priznanje za posebno uspe-
šno delo pri povezovanju  njegovega strokovnega področja s 
področjem specialne in rehabilitacijske pedagogike, za prenos 
teoretičnih spoznanj v prakso ter za pedagoško delo na podro-
čju izobraževanja kadrov.

V Centru za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna je g. Tine Ko-
vačič zaposlen od leta 2002. Svoje strokovno znanje povezuje 
predvsem s športnimi disciplinami specialne olimpiade in pro-
gramom motoričnih aktivnosti MATP. Teoretična znanja prenaša 
v obliki številnih demonstracij, video prezentacij, teoretičnih in 
praktičnih delavnic, predavanj celotnemu timu CUDV Dobrna in 
tudi ostali laični in strokovni javnosti na lokalnem, regionalnem, 
državnem in mednarodnem nivoju. S pisanjem in objavljanjem 

člankov, nastopanjem v medijih, objavljanjem strokovnih in 
znanstvenih prispevkov na simpozijih, kongresih in strokovnih 
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posvetih je prispeval k večji prepoznavnosti CUDV Dobrna.
G. Tine Kovačič sodeluje pri različnih projektih Centra, EU pro-
jektih, sodeluje z uporabniki na izletih, letovanjih in obiskih ba-
zenov, pri terapevtskem jezdenju, terapiji s pomočjo psa, dnevih 
odprtih vrat ter na zaključnih prireditvah Centra. Pomaga pri or-
ganizacijah lokalnih, regijskih in državnih tekmovanj specialne 
olimpiade in prostovoljno opravlja funkcijo kliničnega direktorja 
zdravstvenega programa Zabavni fitnes. Sodeluje pri obogati-
tvi številnih terapevtsko-rekreativnih dejavnosti in pri realizaciji 
športnih dni. 

S svojim večletnim delom in članstvom v številnih nevladnih or-
ganizacijah na področju dela z osebami s posebnimi potrebami 
je ustvaril boljše razumevanje pomembnosti interdisciplinar-
nega  pristopa pri delu z uporabniki ter aktivnega življenjskega 
sloga. 

Za prejeto priznanje mu kolegi in kolegice iskreno čestitamo!

                                                               Bojana Lipičnik, 

vodja CUV in programa VIZ

Skupni petki v CUDV Dobrna

V CUDV Dobrna smo se odločili, da  si bomo enkrat na mesec popestrili petke. Tako smo se 
odločili za skupna druženja. Vsak zadnji petek v mesecu se zberemo pri različnih aktivnostih vsi 
uporabniki in zaposleni, vabljeni pa so tudi starši, da se nam pridružijo. Tako smo organizirali sku-
pno sankanje, karaoke in ples v naši telovadnici, barvali smo dovoz do kuhinje, v mesecu maju  
planiramo  barvanje ograde za konje, šolsko leto pa bomo zaključili z zasluženim piknikom. 

Vesna Dolar

Senzorni vrt 
Čutila nam omogočajo nor-
malno funkcioniranje v vsakda-
njem življenju, a se jih pogosto 
niti ne zavedamo. Pa vendar so 
ob nas osebe, ki so preveč ali 
premalo občutljive na dražlja-
je. Težave, ki nastajajo zaradi 
tega, so lahko težave pri uče-
nju, strah pred višino, nizko 
samospoštovanje, vedenjska 
odstopanja (agresija, avtoagre-

sija), pomanjkanje samokon-
trole, kasen razvoj govora, te-
žave pri žvečenju hrane, težave 
pri zapenjanju gumbov, strah 
pred višino, slabo ravnotežje in 
mnoge druge. 
Z usmerjenimi dejavnostmi 
lahko zmanjšamo težave in s 
tem izboljšamo kvaliteto življe-
nja. Dobro poznamo senzorne 
sobe, pa vendar lahko kvalite-
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to dela in življenja izboljšamo 
tudi s pomočjo usmerjenih 
dejavnosti na prostem, kajti vsi 
vemo, da tudi narava zdravi. 
Približati se naravi, živeti z njo, 
jo vzljubiti, delati in bivati na 
prostem ni razkošje, to mora 
postati naš vsakdan.

Senzorni vrt: 
je nastal zaradi potrebe po gi-
banju, delu ter bivanju na pro-
stem. 
Je edinstven in sistemsko orga-
niziran prostor za krepitev ob-
čutenj in zaznav na prostem.
Je prostor, kjer uspeva mno-
štvo rastlin, ki jih lahko s pri-
dom uporabljamo skozi vse 
leto in   tudi »rastejo« v različ-
nih embalažah v trgovini.
Je spoznanje, da je delo z ra-
stlinami prijetno ter pomirja. 
Je eko cona.

Del vrta zasedajo dišavni-
ce in druge zdravilne rastli-
ne, ki jih navadno najdemo 
v vsakem boljšem vrtu naših 
babic: drobnjak, bazilika, ori-
gano, timijan, šetraj, luštrek, 
peteršilj, sivka, žajbelj, meta, 
kamilica, melisa ter materina 
dušica. Posajene so v korita in 
tako dostopne tudi osebam 
na vozičkih. Namen zasaditve 
začimb, dišavnic ter zdravilnih 
rastlin je spoznavanje rastlin, 

delo z rastlinami, uporaba pri 
obrokih in v čajnih mešanicah 
ter krepitev taktilnih zaznav in 
zaznav povezanih z vonjem in 
okusom.

Ob koritih je talni kotiček, kjer 
rasteta timijan in materina du-
šica, posejali smo tudi mak, ka-
terega glavica bo, ko nežen in 
žareč cvet mine, uporaben pri 
izdelavi šopkov. Za življenjski 
prostor mahu smo iz gozdnih 
sprehodov prinesli večje in 
manjše kamne. Kot kontrast 
mahu smo posadili malo stož-
často smreko (Picea glauca 
Conica), ki je po svojem videzu 
varljiva. Daje občutek nežnosti 
in mehkobe, vendar je na otip 
precej ostra. Kot dekorativni 
dodatek je tu še resje, ki cve-
te pozno v jesen. Ta kotiček 
je namenjen krepitvi taktilnih 
zaznav ter zaznav povezanih 
z vonjem in okusom in je izku-
šnja, da videz vara.

Za krepitev taktilnih zaznav ter 
v preprost užitek je postavljen 
tudi peskovnik. Zasnovan je v 
treh etažah zaradi raznolikosti 
uporabnikov. Lahko se upora-
blja stoje, lahko ga uporablja-
jo osebe na vozičkih oziroma 
sede. 

Ob tlakovani potki smo posa-
dili tudi jagodičevje: tri ame-
riške borovnice ter tri ribeze : 
belega, rdečega in črnega ter 
prevešajoči murvi (Morus Alba 
Pendula). Vse rastline so posta-
vljene ob tlakovani poti tako, 
da so dosegljive tudi osebam 
na vozičkih, vse pa odlikuje ra-
znolikost barv, vonjev in okusov.

Ob poti smo skopali večje šte-
vilo lukenj, v katere smo nade-
vali kamenje različnih velikosti, 
oblik,barv, tekstur  ter lubje, 
pesek in različne storže. Te 
luknje so kot ves vrt žive, ne-
nehno se lahko dopolnjujejo, 
spreminjajo. Med luknjami sto-
ji podpornik, na katerega smo 
obesili zvočila in igrala. 

Prav na samem začetku poti 
je gredica sočnic – sukulent 
ter nageljnov. To so nezah-
tevne rastline, odporne na 
visoke temperature in lahko 
živijo z malo vode. Ta del služi 
predvsem kot gredica za delo 
(pletje, zalivanje, presajanje) in 
nudi mnogo vizualnih ter deh-
tečih užitkov.

Ob vrtu so posajene tri preve-
šajoče rastline, ki bodo poleti 
nudile prijetno senco, zaseb-
nost ter kotiček za sprostitev. 
Okoli so postavljene klopi za 
počitek. Prevešajoča breza 
(Betula pendula 'Youngii) ter 
vrba (Salix purpurea pendula) 
bosta nudili prijetno senco, 
njune veje se ob vetru nežno 
gibljejo in šelestijo. Še gostejšo 
senco ter zavetje bo dal preve-
šajoč gaber (Fraxinus excelsior 
Pendula), ki z leti postane mala 
živa hiša.

Dodali smo okrasne trave, ki 
bodo služile kot skrivalnice, 
metale bodo gosto senco in 
zagotavljale varen in miren 
prostor ter kotiček za počitek 
v miru. Tudi trave ob vetru ali 
dotiku nežno zašelestijo.
Ob potki so navpično vkopani 
hlodčki namenjeni skakanju, 
razvijanju ravnotežja ter kre-
pitvi samozavesti, ko te ovire 
sami ali s pomočjo premaga-
mo.

Izbrane rastline so preproste 
za vzdrževanje in nudijo upo-
rabnikom vrta mnogo senzor-
nih izkušenj in užitkov ob biva-
nju v njem.

Kot dopolnitev vrta bo tunel, 
narejen iz leskovih vej, ob ka-
terega bomo posadili bujni in 
nežno dehteč hmelj ter sadiki 
grozdja jurke, ki ju bomo posa-
dili ob drog z zvočili ter igrali.

Vrt je nastajal ob pomoči za-
poslenih in uporabnikov ter 
lesarske delavnice, ki je izdelala 
vse čudovite lesene dele.

Približati se naravi, živeti z njo, 
jo vzljubiti, delati in bivati na 
prostem ni razkošje, to mora 
postati naš vsakdan.

Jerneja Borovnik
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Teden knjige 
V tednu pred začetkom pr-
vomajskih počitnic (22. - 26. 
april), vzporedno z enako časa 
trajajočimi 18. Slovenskimi 
dnevi knjige – literarnim festi-
valom, ko se je na slovenskem 
prostoru odvijala vsesplošna 
promocija bralne kulture, 
slovenskih knjig in njihovih 
avtorjev ter ob mednarodne-
mu dnevu knjige in avtorskih 
pravic (23. april), smo tudi v 
našem Centru izkoristili čas 
za stik s knjigo in za dejavno-
sti, povezane z njo. Naš Teden 
knjige je bil pravzaprav teden 
pravljic – to pa zato, ker smo 
se v zadnjem aprilskem tednu 
posvetili zgolj pravljicam; ti-
stim najbolj prepoznavnim, 
klasičnim pravljicam. 
In zakaj ravno pravljicam? 
Zato, ker so ravno pravljice 
najustreznejša literarna zvrst 
za otroke in so temu posledič-
no tudi več kot primerne za 
naše uporabnike – tako mlaj-
še, kakor tudi starejše. So na-
mreč relativno kratke, prepro-
ste in domišljijske zgodbe, ki z 
liki glavnih junakov in dogod-

tivno lahkoten način ponujajo 
prav pravljice.  
Zadnji teden aprila smo pra-
vljicam posvetili tudi zato, 
ker je že sam mesec, takoj v 
svojem začetku obeleževal 
otroško knjigo: 2. april je na-
mreč mednarodni dan otroške 
knjige. In le katera knjiga je za 
otroke primernejša kot pravlji-
ca (ko je govora o literarnih 
zvrsteh)? 
Vsaka pravljica pa nam poleg 
zgoraj omenjenih značilnosti 
ponuja tudi snov za pogovor 
in obnovo, daje nam prilo-
žnost za govorjenje in poslu-
šanje pa tudi za poustvarjanje. 
Skozi vse te faze smo šli tudi 
mi z našimi uporabniki. V vsa-
ki skupini smo prebrali drugo 
pravljico, tako da smo jih sku-
pno spoznali kar osem. Še pre-
den pa smo začeli z branjem 
pravljice, so v motivacijskem 
uvodu naši uporabniki skušali 
sami ugotoviti naslov (znane) 
pravljice, ki sem jo pripravila 
zanje, bodisi s pomočjo t. i. 
vislic bodisi z ugotavljanjem 
na podlagi ugank ali asociacij 
na pravljični predmet, ki sem 
ga prinesla s seboj. Ugotovili 
so vse naslove pravljic – pra-
vilno in tudi hitro. Bili so tudi 
dobri poslušalci. Sodelovali so 
pri obnovi pravljice in pri po-

kov, povezanih okoli njih, sim-
bolično prenašajo sporočila o 
dobrem in zlu, o pravilnem in 
napačnem. Saj veste, kako je 
praviloma v pravljicah. Dobro 
vedno zmaga in je nagrajeno, 
zlo vedno premagano in ka-
znovano. Zaključki so srečni in 
čeprav so se glavnemu junaku 
v pravljici vmes dogodile sla-
be, nepravične ali negativne 
stvari, je konec dober, srečen 
in pozitiven. To pa je tudi ti-
sto že mnogokrat opevano 
sporočilo pravljic: na koncu 
bo vse dobro. Gre za sporoči-
lo, ki ga posredujejo pravljice 
vsakomur, ki jih bere ali po-
sluša. In dobrih sporočil, ki jih 
s pravljicami prenašamo v re-
alno življenje, ni nikoli preveč. 
Poleg omenjene sporočilnosti 
prinašajo pravljice bralcem oz. 
poslušalcem tudi priložnost, 
da se z glavnim junakom po-
istovetijo in z njim v domišljiji 
potujejo po pravljičnih deže-
lah, delajo čudežne stvari, ki 
jih v realnem življenju ne (z)
morejo, si domišljajo najime-
nitnejše stvari, osebe, dogod-
ke… Hkrati pa na drugi strani z 
glavnim junakom tudi »trpijo« 
in skupaj z njim doživljajo ne-
prijetna občutja, grozo, strah. 
A v tem ni nič slabega, če je le 
konec dober. Vseh omenjenih 
napetosti in občutij se na kon-
cu tudi sprostijo, saj je pravici 
zadoščeno, dobro je poplača-
no in nagrajeno, glavni junak 
pa je (ponovno) srečen kot še 
nikoli. Tudi v realnem življenju 
je tako, da dostikrat naletimo 
na ovire, neprijetnosti in ne-
pravičnosti. Pomembno pa je 
ohraniti verovanje, da bo na 
koncu vse dobro – in to nam 
vedno znova na otroški in rela-

govoru, ki se je vezal nanjo; 
podali so svoja razmišljanja in 
mnenja. Vse to seveda v skladu 
s svojimi zmožnostmi. Nekate-
ri izmed njih pa so le poslušali. 
Tudi to je vrlina in pomembna 
sposobnost, ki je dandanes ne 
bi mogli pripisati ravno vsako-
mur. Po tej fazi smo nadaljeva-
li z ustvarjanjem pravljičnega 
lika, kjer so uporabniki imeli 
možnost podoživljanja sliša-
nega. Izdelali smo osem različ-
nih knjižnih junakov (toliko je 
bilo tudi pravljic), ki so kasneje 
v razstavni obliki krasili avlo 
Centra:  Volk (iz pravljice Volk 
in sedem kozličkov), Rdeča 
kapica, Obuti maček, Mizica, 
pogrni se, Mojca Pokrajculja, 
Deklica z vžigalicami, Trnuljči-
ca in Sneguljčica. 
Za (pravljično) piko na i pa si 
je vsaka skupina posebej ogle-
dala še sinhronizirani animira-
ni film Hiša pravljic1, v katerem 
so uporabniki lahko zasledili 
tudi knjižnega junaka, ki s(m)
o ga poprej izdelali v skupini. 
Preživeli smo pester, razgiban, 
drugačen, sproščujoč in lite-
rarno-umetniški pravljični te-
den. S srečnim koncem, kot se 
za konec pravljičnega tedna 
tudi spodobi.
Počil je lonec in pravljice je 
konec.

Ines Klavžar,  knjižničarka

1Hiša pravljic prikazuje življenje dečka Natana, ki se je s svojo družino preseli v hišo pokojne tete Elenore. Elenora 
je bila ljubiteljica knjig, Natanu in njegovi sestri je vedno brala in pripovedovala pravljice. Sedaj, ko je ni bilo več, 
je obema nekaj zapustila. Natan je dobil ključ, ki odpira vrata v skrivnostno sobo – knjižnico, kjer so se mnogo-
številne police šibile pod težo samih pravljic. Natanu pa se s tem ključem ni odprl samo knjižnični svet, temveč 
tudi pravljični svet, kjer pravljični junaki poskočijo iz knjižnih platnic in oživijo. Nekaj posebnega! Posebna pa je 
bila tudi njegova nova naloga: rešiti bo moral vse te pravljice in vse te pravljične like. Le čarobni urok bo moral 
prebrati. Če ga bo prebral pravočasno, bodo pravljice s pravljičnimi liki živele še naprej in otroci vsega sveta jih 
bodo še naprej brali. Če mu to ne bo uspelo, bodo pravljice za vedno izginile in otroci jih ne bodo več poznali. Ne 
zgleda pretežko, a kaj, ko Natan ne zna brati. Dečku stopijo ob stran pravljični junaki in zgodba se začne zapletati, 
mnogo je ovir, na koncu pa sledi – pravljični konec. Pravljice in pravljični junaki so rešeni, občinstvo v kinu pa si 
zmagoslavno oddahne. In tudi tukaj se, tako kot v pravljici, vse srečno konča.
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Na obisku pri gasilcih
V torek, 23. 4 2013, smo sku-
pina UŽD A obiskali gasilski 
dom v Velenju. Tam nas je 
pričakal gasilec Božo, ki nas je 
pospremil v garaže gasilskega 
doma. Tam nam je predstavil 
vsa vozila in njihovo opremo. 
Videli smo cevi za vodo, roč-
nik, orodje, motorne žage, 
dihalne maske, stožce in trak, 
s katerimi zavarujejo kraj ne-

Prišla je pomlad, a tebe več ni, za vedno zaprl si trudne oči.
Toda v naših srcih in mislih ostal boš za vedno z nami,

dragi naš Robert ti.

ZAHVALA
Ob nenadomestljivi izgubi ljubega moža, očka, sina, strica in prijatelja

ROBERTA OPRČKALA 
22. 9. 1964 – 29. 4. 2013

Se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem in znancem za pomoč v najtežjih trenutkih našega življe-
nja. Lepa hvala sodelavcem kriminalistom Policijske uprave Ce-
lje, uniformirani policiji, sindikatu, častni straži, policijski godbi, 
kakor tudi vsem udeležencem  iz Policijskih uprav Celje, Ljublja-
na, Maribor in Koper. Hvala kolektivu Centra za usposabljanje, 
delo in varstvo Dobrna. Prisrčna hvala tudi vsem Tamarinim so-
šolcem. Zahvala velja tudi združenju SEVER za celjsko območje.
Posebna hvala govornikoma za poslovilne besede, Moškemu 
pevskemu zboru KUD  Dobrna, gospodu župniku za lep cer-
kveni obred in g. Usarju za vsestransko pomoč pri urejanju po-
greba. Hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste ga pospremili na 
njegovi zadnji poti, darovali cvetje, sveče in svete maše.

Žalujoči: žena, hči, mamica in oči

zahvale
Kogar imaš rad
nikoli ne umre,

le daleč, daleč je …

ZAHVALA
Ob boleči in tragični izgubi našega atija, brata in strica

IVANA TIMPRANA iz Lokovine 16
12. 2. 1958–29. 3. 2013

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste sodelovali  pri iskalnih ak-
cijah, predvsem gasilcem PGD Dobrna in drugih gasilskih dru-
štev ter ostalim prostovoljcem. 
Zgodba se je žal končala tragično.
Iskrena hvala vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob 
strani, nam izrekli sožalje, darovali cvetje in sveče. Hvala vsem 
gasilcem, predvsem PGD Dobrna,  za sodelovanje pri poslovil-
nem obredu, obema govornikoma za poslovilne besede, go-
spodu župniku za lepo opravljen obred, pevcem in pogrebni 
službi Usar za organizacijo pogreba.
Hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste nam ga pomagali iskati 
in ga potem v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji 
poti.

Otroci Dejan, Janez, Barbara in ostalo sorodstvo 

sreče. Videli smo tudi čoln, s 
katerim rešujejo labode na Ve-
lenjskem jezeru. Gasilec nam 
je pokazal tudi garderobo, kjer 
se gasilci oblečejo, ko gredo 
na intervencijo. Oblečejo hla-
če in jakno, obujejo škornje 
in na glavo dajo čelado s sve-
tilko. Gasilec nam je pokazal 

tudi lučke in sirene na gasil-
skem avtu. Bile so zelo glasne. 
Na koncu smo si ogledali še 
prostor, kjer gasilci sprejema-
jo klice na številko 112. Tam je 
veliko računalnikov. Po ogledu 
smo šli v slaščičarno na tortico 
in pijačo. Bilo mi je zelo všeč.

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

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

Osrednja knjižnica Celje, enota Dobrna 
Dobrna 1a, telefon: 426 17 80

Odprta:
torek: 12.00 – 14.00
sreda: 16.00 – 19.00
petek: 16.00 – 19.00 
sobota: 9.00 – 12.00Zdravstvena postaja Dobrna 

Dobrna 5, telefon: 780 05 40

Odprta:
ponedeljek: 13.00 – 20.00
torek - petek: 7.30 - 13.30    
13.30 – 14.30  hišni obiski

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

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

Pošta Dobrna
Dobrna 19, telefon: 780 10 40, 780 10 41           

Odprta:
ponedeljek - petek: 8.00 – 10.30  in 14.30 – 17.00

sobota: 9.00 – 11.00

Bencinski servis Dobrna
Pristova 21, telefon: 781 80 28         

Odprt:
ponedeljek - sobota: 7.00 – 20.00
nedelja in prazniki: 8.00 – 15.00

obvestila
O B V E S T I L O 
VSEM HARMONIKARJEM

Občina Bled organizira v nedeljo, 21.7. 2013, prireditev ‘Harmonike ob Blejskem jezeru‘. Zato k sodelovanju vabi-
jo harmonikarje iz vseh slovenskih občin. Udeleženci bodo, razporejeni okoli jezera, ob 12.00 skupaj zaigrali 
tisto znano‚ ‘Otoček sredi jezera‘‘. 

Dogajanje bodo popestrili z glasbenim programom na odru z ansambloma Slovenski pozdravi in Slovenski zvoki. 
Sledila bo povorka harmonikarjev skozi blejsko promenado, na čelu bo simpatična harmonikarka Majči Bobnar, 
znana iz TV ekranov. 

Vsi vnaprej prijavljeni udeleženci s harmoniko bodo prejeli bon za malico in pijačo ter sodelovali v žrebanju za 
bogate nagrade, ki jih bomo podelili na sami prireditvi (1. nagrada - harmonika Poličar, 2. nagrada - lajbič go-
renjske narodne noše Marije Mojce Berce iz Selc, narejen po meri izžrebanca, itd…). 

Več o sami prireditvi na www.harmonike-bled.si.

Občina Dobrna v sodelovanju z ZTŠK Dobrna namerava v primeru zadostnih prijav organizirati prevoz na 
Bled, zato vas prosimo, da svojo udeležbo sporočite Mariji Švent na telefonsko številko (041) 851-523 ozi-
roma marija.svent@dobrna.si . 

O vseh nadaljnih aktivnostih v zvezi z navedeno prireditvijo pa vas bomo potem pravočasno obvestili.
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oglasi

 
VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH 

VOZIL, Silvester Drev s.p. 
Nova Cerkev 59 

3203 Nova Cerkev 

 

 
   -avtoservis           

   -avtoelektrika    M.: 051 322 325      

   -avtokozmetika  servis.drev@gmail.com   
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OGLASIKoledar prireditev in dogodkov julij - september 2013

IME PRIREDITVE DATUM URA KRAJ Organizator

MALA ŠOLA SLIKANJA 20. in 21. 7. 2013 Izletniška kmetija »Pri Minki«

TURISTIČNO DRUŠTVO DOBRNA,  
Sekcija kreativnih delavnic                  
ga. Suzana Švent;                         
(041) 599 - 188 suzana.sventova@
gmail.com

ANINA NEDELJA 
(POHOD PO ANINI 
POTI, STOJNICE 
Z DOBROTAMI IZ 
ZASELKOV,…)

28. 7. 2013    9. 00 Štart izpred občinske stavbe
TURISTIČNO DRUŠTVO DOBRNA,                   
ga. Marija Deu - Vrečer;                         
(041) 769 - 684

STRELSKA TEKMA Z 
ZRAČNO PUŠKO

2. 8. 2013 18. 00 Gasilski dom
STRELSKO DRUŠTVO                        
g. Škoflek Jože        
(041) 794-418

ŠPORTNI TURNIRJI - 
DOBRNA OPEN

10. 8. 2013 Igrišča za OŠ Dobrna
MLADINSKI KLUB,      
g. Aljaž Čerenak;        
(031) 542 - 058

FARNO ŽEGNANJE 15. 8. 2013 10. 00 Cerkev Marijinega vnebovzetja 
ŽUPNIJSKI URAD,    
g. Milan Strmšek;          
03 781 - 80 - 72

NOČI POD KOSTANJI 15. - 17. 8. 2013  Igrišča za OŠ Dobrna

OBČINA DOBRNA,       
03 780 - 10 - 50;          
ZTŠK DOBRNA,         
03 780 - 10 - 64;          
MKD  DOBRNA,         
(031) 542 - 058

STRELSKA TEKMA 
Z MALOKALIBRSKO 
PUŠKO

16. 8. 2013 16. 00 Lovska koča
STRELSKO DRUŠTVO                        
g. Škoflek Jože        
(041) 794-418

MLINARSKA NEDELJA 8. 9. 2013 14. 00 Vovkov mlin pri Pungartnikovih
KUD Dobrna                 
g. Aleš Štepihar    
(031) 886 - 161

ZAKLJUČEK 
GLASBENO KULTURNO 
POLETJE 2013 - 
NASTOP ALENKE 
GODEC

13. 9. 2013 20. 00 Zdraviliška dvorana

OBČINA DOBRNA,       
03 780 - 10 - 50;          
ZTŠK DOBRNA,         
03 780 - 10 - 64;          
TERME DOBRNA,         
03 780- 81 - 10

Organizatorji si pridržujejo pravico do spremembe njihovega programa prireditev.
Informacije o prireditvah najdete na spletni strani ZTŠK Dobrna: www.ztsk-dobrna.si 
Podatke za naslednjo številko Dobrčana pošljite na marija.svent@dobrna.si najkasneje do 31.8.2013.
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vabila

na 17. tradicionalni 
NOČNI POHOD NA PAŠKI KOZJAK

PLANINSKO DRUŠTVO DOBRNA

VABI
vse ljubitelje pohodništva

na 17. tradicionalni 
NOČNI POHOD NA PAŠKI KOZJAK

PETEK, 7.  JUNIJ 2013 (Odhod izpred Občine Dobrna - ob 19.00)  

VODNIKI: Irena – 051 367 661, Janez – 041 515 578
PREDVIDEN POVRATEK: Do zgodnjih jutranjih ur ( približno ob 3. uri zjutraj )
ZAHTEVNOST POTI: Lahka planinska pot
SKUPNA DOLŽINA HOJE: 5 – 6 ur
VIŠINSKA RAZLIKA: cca 650 m
OPREMA: planinska obutev in oblačila,  pohodne palice, SVETILA
MALICA IN PIJAČA: V Planinskem domu na Paškem Kozjaku in iz nahrbtnika
PRISPEVEK  UDELEŽENCEV: 0
PRIJAVA IN INFORMACIJE: Irena Žagavec, Janez Škoek

OPOZORILO !
Udeleženec je dolžan upoštevati navodila in odločitve 
vodnika ter izbor ture prilagoditi svojim zdravstvenim in 
telesnim sposobnostim!Želimo vam varno hojo in lepo planinsko noč!

OPIS POTI:
Pot nas bo vodila mimo Term Dobrna, do Lovske koče na Trojni, od 
tam pa do Planinskega doma na Paškem Kozjaku, kjer bo krajši 
postanek in okrepčilo. Vračali se bomo po cesti proti Parožu ali po 
poti vzpona nazaj v Dobrno.
Podrobne informacije pri vodjih izleta! Obširnejši opis bo podan 
na sami turi!

V A B I L O
 V sklopu občinskega praznika Občine Dobrna, 

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Celje 
in Policijsko veteransko društvo SEVER za celjsko območje - Odbor Celje vabita

na SREČANJE VOJNIH VETERANOV, 
ki bo 

v soboto, 15. junija 2013, ob 11. uri 
na nogometnem igrišču Novi grad – Dobrna

Sodelujejo:
Slovenska vojska

Policija
Poklicna gasilska enota Celje

Godba Dobrna
Učenci OŠ Dobrna

Srečanje bo pod pokroviteljstvom Občine Dobrna

VABLJENI
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VABIMO VAS NA SEJEM,
„vsakega 13. v mesecu“

na ploščadi v centru Dobrne;
od  8. 00 do 17. 00 ure.

PONUDBA: KMETIJSKI PRIDELKI, MESNINE, TEKSTIL,
 OBUTEV, BIŽUTERIJA,…

INFO: www.ztsk-dobrna.si; tic@dobrna.si

Prijazno vabljeni!

VABILO
Čebelarsko društvo Dobrna 

organizira 
v prostorih Zdraviliškega doma v Dobrni 

dne, 16. in 17. junija 2013 
prikaz čebelarstva. 

Vljudno vabimo vse, ki bi želeli izvedeti kaj 
več o čebelarstvu, da nas obiščete.

        
Čebelarsko društvo Dobrna

VABILA

VABILO

Vabimo Vas na otvoritev 

razstave slik

umetnice Suzane Švent, 

ki bo v soboto, 15. 6. 2013, ob 20. uri 
v Kulturnem domu Dobrna 

V kulturnem programu bodo sodelovali:

pevci GRČE in 

pianistka Petra Rebernik.

Razstava bo odprta do 15.12.2013 

ob petkih med 16.00  – 19.00 

in sobotah med 9.00 – 12.00. 
Prijazno vabljeni!
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VABILA

SEKCIJA ZDRAVO IN AKTIVNO
organizira

NORDIJSKA HOJA-tečaj
 v ponedeljek, 17. 6. 2013,  ob 19. uri. 

Zbirno mesto bo na ploščadi pri občinski stavbi.
Vodja tečaja bo ga. Irena Žagavec.

Palice so zaželene, sicer pa obstaja možnost, da jih udeleženci dobijo  na tečaju.
VLJUDNO VABLJENI!

 

Vabimo vas, da se nam pridružite na prireditvi

ANINA  NEDEL JA ,
      ki  bo 28.7.2013.

Program prireditve:
9.00 pričetek na ploščadi ob občinski stavbi z Godbo Dobrna;

9.30 pohod po Anini poti;
11.00  osrednje srečanje na piknik prostoru na kmetiji Marovšek.

Na dan prireditve se boste lahko sprehodili med stojnicami z dobrotami iz zaselkov pri jami Ledenica, 
pri Črni kuhinji pri Šumej, pri Flisovih v Zavrhu in pri cerkvi sv. Miklavža v Vrbi.
Za štartnino v višini 7 € vsak pohodnik prejme  Anino žlico, porcijo Anine juhe  in degustacijo na 
stojnicah.

VLJUDNO VABLJENI!
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Glasbeno
poletje 2013

14.06. GLASBENA ŠOLA VELENJE, vstop prost
21.06.  MOŠKI PEVSKI ZBOR KUD DOBRNA, vstop prost
28.06.  DUO KITARA - VEČER ŠPANSKE IN FILMSKE GLASBE (Nejc Kuhar in Mak  
 Kuhar), vstop prost
05.07.  VEČER ARGENTINSKE - BRAZILSKE - SLOVENSKE GLASBE (Juan Vasle -  
 tenor, Tadej Podobnik - piano), vstopnina 5 EUR
12.07. DUO BREZAVŠČEK - MAKIKO (Slovenija, Japonska; Maruša Brezavšček  
 - kljunasta flavta, Makiko Kurabayashi - fagot, čembalo, Brina Jež   
 Brezavšček - skladateljica, moderatorka), vstopnina 5 EUR
19.07. VEČER SLOVENSKE GLASBE (Nataša Loborec-Perovšek - sopran, David  
 Kostanjevec - piano), vstopnina 5 EUR
26.07. ASTROPIA (Polona Udovič - vokal, Oksana Pečeny - violina, Jean Legat  
 - harmonika, Jan Sever - klavir, Ravi Shrestha - kitara, Marko Turšič -   
 kontrabas), vstopnina 5 EUR
02.08.  IRSKI VEČER  -  SKUPINA BEER BELLY (5 članov: violina, piščali, klarinet,  
 kitara, banjo, mandolina, kontrabas, bodhran), vstopnina 5 EUR
09.08.  LATinTENT (Kuba, Hrvaška, Slovenija; Ariel Cubria - kitara, vokal, Erik  
 Marenče - klavir, Krešimir Tomec - bas, Lazaro Amed Hierrezuelo - tolkala),  
 vstopnina 5 EUR
16.08. TRIO SENSIBILE (Ana Čop - klavir, Manja Slak - violina, Zala Vidic -   
 violončelo), vstopnina 5 EUR
23.08. TRIO REVERIE (Tanja Činč - klavir, Mojca Jerman - violina, Katarina   
 Leskovar - violončelo), vstopnina 5 EUR
30.08.  THE BADEN-WUERTTEMBERG YOUTH WIND ENSEMBLE orkester iz   
 Nemčije (44 glasbenikov), vstop prost
06.09.  NASTOP GLASBENE ŠOLE CELJE (Vibrafoni), vstop prost
13.09.  ZAKLJUČEK GLASBENEGA POLETJA: ALENKA GODEC, vstopnina 5 EUR

INFORMACIJE
Terme Dobrna, t: 03 78 08 110, www.terme-dobrna.si

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

Dvorana Zdraviliški dom (Terme Dobrna), ob 20. uri.

KOLEDAR POHODOV IN IZLETOV 
PLANINSKEGA DRUŠTVA DOBRNA

Informacije: pd.dobrna@gmail.com

DATUM  SMER POHODA VODNIK

7. 6. 2013 NOČNI POHOD NA PAŠKI KOZJAK ga. Irena Žagavec; (051) 367 661

25. 6. 2013 KRIŽEVNIK g. Pavli Žužek; (031) 380 - 191

6. 7. 2013 ŠIJA, VOGEL g. Pavli Žužek; (031) 380 - 191

14. 7. 2013 ŠPIK g. Pavli Žužek; (031) 380 - 191

20. in 21. 7. 2013 LEPO ŠPIČJE g. Janez Škoflek; (041) 515 - 578

11. in 12. 8. 2013 TRIGLAV g. Slavko Božnik; (041) 763 - 350

23. in 24. 8. 2013 GRINTAVEC g. Anže Djordjević; (040) 260 - 231

8. 9. 2013 TURSKA GORA g. Pavli Žužek; (031) 380 - 191

22. 9. 2013 KRASJI VRH ga. Irena Žagavec; (051) 367 661

VABILA
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Utrinki	prejšnjih	let	
	

V preteklih letih smo na Dobrni že gostili različne glasbene 
estradnike kot so ČUKI, NUDE, DJ SYLVAIN, 6PACK ČUKUR, 

LUNAPARK, TABU, BOŠTJAN KONEČNIK, ŽANA, MI2, 
TANJA ŽAGAR, FEŠTA BAND, POWERŠOK IN KINGSTONI. 
Največji uspeh smo dosegli leta 2008, ko smo prvič pri nas gostili 
svetovno znanega DJ PAOLA BARBATA iz Italije, ki je več tisoč 

glavo množico dvignil in obdržal v plesnih ritmih več ur.	

ZTŠK  
Dobrna 
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PROGRAM PRIREDITEV OB OBČINSKEM PRAZNIKU 
OBČINE DOBRNA

  

Utrinki	prejšnjih	let	
	

V preteklih letih smo na Dobrni že gostili različne glasbene 
estradnike kot so ČUKI, NUDE, DJ SYLVAIN, 6PACK ČUKUR, 

LUNAPARK, TABU, BOŠTJAN KONEČNIK, ŽANA, MI2, 
TANJA ŽAGAR, FEŠTA BAND, POWERŠOK IN KINGSTONI. 
Največji uspeh smo dosegli leta 2008, ko smo prvič pri nas gostili 
svetovno znanega DJ PAOLA BARBATA iz Italije, ki je več tisoč 

glavo množico dvignil in obdržal v plesnih ritmih več ur.	

ZTŠK  
Dobrna 

PRIREDITEV DATUM URA KRAJ ORGANIZATOR, KONTAKT

NOČNI POHOD NA PAŠKI KOZJAK 7. 6. 2013 19. 00  Start izpred občinske stavbe

PLANINSKO DRUŠTVO DOBRNA,               

 ga. Irena Žagavec;     

(051 367 - 661)

SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA 
SVETA OBČINE DOBRNA S KULTURNIM 
PROGRAMOM IN PODELITVIJO 
PRIZNANJ OBČINSKIM NAGRAJENCEM IN 
NAJUSPEŠNEJŠIM DEVETOŠOLCEM

14. 6. 2013 17. 00 Zdraviliška dvorana

OBČINA DOBRNA,   

ga. Alenka Rošer;           

03 780 - 10 - 50

OTVORITEV - GLASBENO KULTURNO 
POLETJE 2013 - NASTOP BIG BAND 
ORKESTRA GLASBENE ŠOLE VELENJE. 

14. 6. 2013 20. 00 Zdraviliška dvorana

OBČINA DOBRNA,       

03 780 - 10 - 50;          

ZTŠK DOBRNA,         

03 780 - 10 - 64;          

TERME DOBRNA,        

 03 780- 81 - 10

OBČINA DOBRNA

Spoštovane občanke in občani!

Ob prazniku Občine Dobrna
Vas prijazno vabimo na 

slavnostno sejo Občinskega sveta 
Občine Dobrna

s kulturnim programom in  podelitvijo priznanj Občine Dobrna,

ki bo v petek, 14. junija 2013, ob 17. uri v dvorani
Zdraviliškega doma  na  Dobrni.

Župan  Občine Dobrna
 Martin Brecl



PRIREDITEV DATUM URA KRAJ ORGANIZATOR, KONTAKT

SREČANJE POBRATENIH GASILSKIH 
DRUŠTEV GZ METLIKA, CELJE IN VOJNIK 
DOBRNA

15. 6. 2013 10. 00 Gasilski dom Dobrna

PGD DOBRNA,         

g. Štefan Pohajač;           

(051) 324 - 164

SREČANJE VOJNIH VETERANOV 15. 6. 2013 11. 00 Igrišče pri  Novem gradu

ZVVS, OE CELJE,            

g. Ulaga Franc            

(070) 522 - 429

OTVORITEV RAZSTAVE SLIKARKE SUZANE 
ŠVENT

15. 6. 2013 20. 00 Kulturni dom Dobrna

ZTŠK DOBRNA,         

ga. Marija Švent        

(041) 851 - 523

BREZPLAČEN TEČAJ NORDIJSKE HOJE 17. 6. 2013 19. 00 Zbirno mesto je pri občinski stavbi.

TURISTIČNO DRUŠTVO DOBRNA,                   

ga. Irena Žagavec;                         

(051) 367 661

RAZSTAVA KULINARIČNIH DOBROT, ROČNIH 
DEL, ZELIŠČ  IN DRUGIH IZDELKOV 

16. 6. 2013 - 17. 6. 

2013

od 9.00 do 

18.00

Stara kavarna Term Dobrna 

(holistični center)

DRUŠTVO UPOKOJENCEV DOBRNA,                       

g. Anton Drev;             

(031)  671 - 460

PRIKAZ ČEBELARSTVA V OBČINI DOBRNA
16. 6. 2013 - 17. 6. 

2013

od 9.00 do 

18.00

Stara kavarna Term Dobrna 

(holistični center)

ČEBELARSKO DRUŠTVO DOBRNA,                   

ga. Senič Lidija;      

(040) 436 - 515

MEDDRUŠTVENO TEKMOVANJE V 
STRELJANJU Z ZRAČNO PUŠKO  (ZA 
VABLJENA DRUŠTVA UPOKOJENCEV)

19. 6. 2013 9. 00 Gasilski dom Dobrna

DRUŠTVO UPOKOJENCEV DOBRNA,                       

g. Ivan Kristan;            

(041)  763 - 363

KONCERT MOŠKEGA PEVSKEGA ZBORA KUD 
DOBRNA (GLASBENO POLETJE)

21. 6. 2013 20. 00 Zdraviliška dvorana

OBČINA DOBRNA,       

03 780 - 10 - 50;          

ZTŠK DOBRNA,         

03 780 - 10 - 64;         

 TERME DOBRNA,         

03 780- 81 - 10

GASILSKO TEKMOVANJE (MOKRA VAJA) ZA 
POKAL DOBRNE

22. 6. 2013
16. 00 - 19. 

00

Parkirni prostor pri upravi Term 

Dobrna

PGD DOBRNA,         

g. Štefan Pohajač;           

(051) 324 - 164

PROSLAVA OB DNEVU DRŽAVNOSTI 24. 6. 2013 Kulturni dom Dobrna
OSNOVNA ŠOLA DOBRNA,                     
g. Marko Šteger;                   
 (03) 780 - 11 - 50

DOBRODELNA, PREDSTAVITVENA VADBA 
JOGE ZA ZBIRANJE FINANČNIH SREDSTEV 
ZA ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB

24. 6. 2013 19. 00 Kulturni dom Dobrna
ZB DOBRNA,            
ga. Mateja Kreuh;     
(070) 999 - 200

LOVSKO STRELSKA PRIREDITEV 30. 6. 2013 9. 00 Lovska koča
STRELSKO DRUŠTVO DOBRNA        
g. Jože Klinc      
(051) 656 - 137


